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Structuur lezing

• Historie 

• Inzet ergocoaches patiënt-gebonden

(zorg)afdelingen

• Evaluatie-onderzoek

• Aanpassingen opleiding en profiel 

ergocoaches



Start rond 2001

• Arboconvenant Academische Ziekenhuizen 

2001-2004

• Versterking arbo op diverse onderwerpen, 

o.a. fysieke belasting

• Vervolgconvenant 2004 – 2007 → 

Arbocatalogus → Dokterhoe

• Landelijke samenwerking blijvend.



Wat levert ergocoaching op?

• Effect op het verminderen van de fysieke 

overbelasting

• Positief effect op efficiëntie van werken 

• Vergroot kwaliteit en veiligheid van zorg

• Hoe kunnen we dat hard maken, 

uitdrukken in cijfers?



Preventieprogramma fysieke belasting

Basis:

• Opleiden (N2C) ergocoaches: 1 ergocoach op 
25 verpleegkundigen

• Profiel ergocoach

• Quickscan fysieke belasting (i.s.m. ergocoaches):
inventarisatie tilhulpmiddelen, 
omgevingskenmerken, 
zorgzwaarte

• Tiltraining voor alle 
verpleegkundigen



Preventieprogramma fysieke belasting

• Effectiviteit programma meten: 
VBA: Vragenlijst bewegingsapparaat
ASE: Attitude, sociale norm, en eigen 
effectiviteit:  gebaseerd op gedragsmodel 
Fizbein & Azjen

• Nul- en effectmeting (na 3-4 jaar)

• Gedrag & houding↑ 

• Ziekteverzuim↓



Ergocoaching lastig te kwantificeren?



Evaluatie gestart in 2017

• Alle umc’s werken met ergocoaches 

• Niet alleen patiënt-gebonden, ook facilitair, 
laboratoria, 

• Toename gebruik computer in alle groepen

• Uitwisseling ervaringen door werkgroep 
Fysieke belasting Arbocatalogus NFU 
(website Dokterhoe)

• Verschillen in umc’s in loop der jaren?

• Wens evaluatie UMCG en UMC Utrecht

• Wens ergocoaches beter faciliteren
zodat ze effectiever (ingezet) worden



2017-2018

• Projectgroep opgericht voor evaluatie van:  
“de ergocoach-anno 2018”:

• Elly Waaijer

• Ellen Bos

• Willy Berkepies

• Edwin Hagelen

• IT-ondersteuning



2017-2018 opzet evaluatie-onderzoek

• online vragenlijst 

– inzicht krijgen in de behoefte van de ergocoach 

– ideeën verzamelen voor de ‘ergocoach nieuwe stijl’

– inzicht krijgen in de verbinding met duurzame 
inzetbaarheid

• Dialoogtafels in alle umc’s 

• Ontwikkelen van beleidsplan voor Ergocoach (kader, profiel)

• Ontwikkelen training Ergocoach nieuwe stijl

• Pilot training Ergocoach 

• Resultaat:

– Off- en online trainings- en coachingsmodules:
toegankelijk, los van plaats en tijdstip, leren van elkaar
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Dialoogtafels 

• Er zijn 10 dialoogtafels gehouden in 7 umc’s

• Deelnemers van de dialoogtafels zijn:
– Ergocoaches

– Leidinggevenden

– OR-leden

– Fysiotrainers

– Directeur P&O

– Projectleider Ergocoaching/adviseur arbodienst

• Gemiddeld aantal deelnemers per tafel: 7

• In totaal hebben bijna 70 mensen meegedaan



Essenties (1/5)

• Discrepantie tussen beleving ergocoach / medeweker en 

leidinggevende

• Proactieve ondersteuning leidinggevende wordt door 

ergocoaches en medewerkers gemist, terwijl 

leidinggevenden dit niet noemen

• Waar ben je trots op? Ergocoaches erg bescheiden in 

vergelijking met medewerkers en leidinggevenden

• Daarentegen hebben de ergocoaches een rijk spectrum 

aan mooie tips



Essenties (2/5)

• Het functioneren van de ergocoach

– De ergocoach functioneert goed, maar 

mag zichtbaarder zijn

– Ergocoaches hebben invloed

– (heldere) visie in duidelijke relatie met het 

personeels- en arbeidsomstandigheden 

beleid→ groter effect

– Meer/betere inzet van de ergocoach



Essenties (3/5)

• Communicatie en continuïteit

– Ergocoaching komt te weinig aan bod en 

ondersteuning door leidinggevende kan beter

– Slogan: ‘ Ergocoaching doe je samen’ slaat aan

– Ergocoaches besteden gemiddeld een uur of 

minder per week aan ergocoaching. 



Essenties (4/5)

• Leren en ontwikkelen

– Weinig gebruik gemaakt van contactmomenten 

met andere ergocoaches

– Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en 

gezondheid onderdeel van ergocoaching. 

– Ergocoaches willen meer aandacht voor 

coaching vaardigheden en implementatie. 

Leidinggevenden wijzen op de (meer) 

zelfredzaamheid van de patiënt. 

– Fysiotrainers: trainingen pakt beter uit als er een 

concrete vraagstelling ligt vanuit de deelnemers. 



Essenties (5/5)

• Wat levert ergocoaching op?

- fysieke overbelasting verminderen 

- ergonomisch, veilig en gezond werken. 

- Vergroot de efficiëntie van werken 

- Verbetering van de kwaliteit (veiligheid) van zorg

- Juiste zorg komt sneller bij de juiste patiënt. 



Opleidingsmatrix-concept

• Gedrag & communicatie

• Ergonomie kennis & vaardigheden

• Proces en structuur

• Persoonlijke groei als ergocoach. 



Opleidingsmatrix-concept



Hoe nu verder ?

• Opleidingsmatrix vrijwel afgerond

• Wat is nieuw:

- Opleiding wordt 3 dagdelen basis + terugkomdagdeel 

na 3 maanden 

- onderdeel (team)coaching fors uitgebreid 

- profiel ergocoach ge-updated

• Betere structuur voor ergocoaches (samen met 

leidinggevenden) → jaarplan

• Bijkomend effect: landelijke samenwerking krijgt boost



Planning

• Invulling onderdeel (team)coaching

• Nieuw profiel ergocoach → invoering alle umc’s

• In najaar 2019 2 ergocoachtrainingen nieuwe stijl-pilot 

• Na evaluatie pilot verwerken tot nieuw model training

• Verwerken in Arbocatalogus fysieke belasting →

• Afronding begin 2020.


