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Summary
This study was conducted to evaluate the results of implementa-
tion ofworking seats on the postural load ofworkers at a dairy
factory. Both before and after implementation the OWAS-obser-
vation method was used to assess the postural load during work.
The analysis clearly showed that postures oftrunk and legs
improved after implementation of the working seats. Time spent
with the back in a neutral position increased from 77.7Vo to
83.5Vo, time spent in a sitting position from l9.4Vo to 25.4% of ltle
worktime. These improvements in work postures were partly
reflected in the ow¿.s action-categories which showed a decrease
in the occurrence of action categories 3 and 4 frorn 2.lVa to l.\Vo.
This study demonstrates that it is possible to evaluate a simple
intervention by means of the ow¡s-method.

lnleiding

Aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn een
belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid (GMD, 1992). Er is dan ook een toenemende
aandacht bij bedrijven voor de gevolgen van deze aandoe-
ningen en voor mogelijkheden om het optreden ervan te
voorkomen. In het licht van de nieuwe wetgeving (rz, tev,
enz.) zal deze aandacht alleen nog maar toenemen.
Ondanks veel onderzoek is er toch nog maar weinig
bekend over het precieze verband tussen de belasting van
het werk en het ontstaan van klachten van het bewe-
gingsapparaat (Anderson 1984, Govaert 1991, Troup
1984). Er zijn in de loop derjaren diverse methoden ont-
wikkeld om de fysieke belasting te meten waaraan men-
sen tijdens hun werk blootstaan. Meestal wordt echter
volstaan met een eenmalige meting van de belasting,
waarna een aantal aanbevelingen wordt gedaan om de
werksituatie aan te passen (Kant 1990, Kivi 1991).
Door voor èn na de aanpassing van de werkplek op dezelf-
de manier de werkbelasting te meten kan worden vastge-
steld of de gepleegde interventie inderdaad heeft geleid
tot vermindering van de werkbelasting.
Het verband tussen de aanpassing en de verandering van
de fysieke belasting kan extra informatie geven over de
verschillende factoren die bijdragen aan het ontstaan van
aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Voorwaarde is
dan wel dat gedurende de looptijd van het onderzoek de
arbeidssituatie verder niet verandert, zodat een eventuele
verandering van de belasting ook daadwerkelijk toe te
schrijven is aan de bewust aangebrachte verandering in
de werksituatie.
Het doel van deze studie was de verandeúng van de werk-
belasting te objectiveren die is veroorzaakt door een een-
voudige aanpassing van de werkplek. De interventie
bestond uit het plaatsen van stoelen op een afdeling waar
overwegend staand wordt gewerkt. Daarnaast is getracht
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door het afnemen van een korte anamnese een beter
inzicht te krijgen in de precieze oorzaken en duur van het
ziekteverzuim ten gevolge van aandoeningen aan het
bewegingsapparaat.

Materiaal en methode

Onderzoehsgroep
De onderzoekspopulatie bestond uit de werknemers van
de verpakkingsafdeling van een melkfabriek in Rotter-
dam. Het betrof in totaal 34 mannen, in leeftijd variërend
van 25 tot 57 jaar, werkzaam aan vulmachines en trans-
portbanden. Op de afdeling staan in totaal zeven machi-
nes voor het vullen van pakken met diverse melkproduk-
ten (twee verschillencle typen machines). Via een aantal
transportbanden worden de volle pakken afgevoerd naar
roll-in containers of kratten. Het werk vindt plaats in
twee ploegendiensten, van 7.30 uur tot 14.30 uur en van
14.30 uur tot22.30 uur. Per dienst staat er één werkne-
mer bij elke machine en staan er één of twee werknemers
op een loopbrug om de transportbanden in de gaten te
houden. Het werk bestaat voor het grootste deel uit het
controleren en eventueel bijstellen van de machines en de
transportbanden. Voor de werknemers die bij een machi-
ne staan is ook het handmatig vullen van deze machines
met lege pakken een belangrijk onderdeel van het werk.
Gedurende een dienst wordt er niet van machine gewis-
seld. De meeste werknemers rouleren in de loop van de
week wel regelmatig tussen de verschillende machines.
Het grootste deel van het werk is plaatsgebonden; vanaf
één punt wordt de machine c.q. het transportsysteem in
de gaten gehouden. Deze tijd werd voorheen door het ont-
breken van stoelen ofwel staand doorgebracht ofwel half
zittend., halfhangend op een stapel dozen.
Uit interne rapportages van het bedrijf en gegevens van
de bedrijfsarts bleek dat het verzuim op deze afdeling
voor een groot deel te wijten was aan aandoeningen van
het bewegingsapparaat. Op een totaal verzuimvan 72Vo

werd 357o veroorzaakt door aandoeningen van het bewe-
gingsapparaat. Uitgaande van de gedachte dat langdurig
staan een grote statische belasting voor het bewegingsap-
paraat betekent, werd overwogen een aantal hoge werk-
stoelen aan te schaffen. Voorwaarde voor het bedrijfwas
dat aangetoond kon worden dat de fysieke belasting van
de werknemers hierdoor inderdaad zou afnemen. Dit leid-
de tot het opzetten van deze studie.

Onderzoehsopzet
In een periode van twee weken zijn dertig werknemers
geobserveerd volgens een multi-moment opname tech-
niek. Elke werknemer werd een half uur gedurende de
eerste helft van zijn dienst en een halfuur gedurende de
tweede helft van zijn dienst geobserveerd. De observatie-
methode richtte zich op de stand van de ledematen en rug
alsmede het uitoefenen van kracht. Gezien het intensieve
karaktervandeobservaties,elketwintigsecondenwerd>



de houding geregistreerd, zijn per dag hooguit 4 mensen
geobserveerd. Na deze twee weken zljn er I stoelen op de
afdeling geplaatst; een bij elke machine en twee op de
loopbrug. Na een gewenningsperiode van twee maanden,
waarin er verder geen wijzigingen in de arbeidsomstan-
digheden optraden, is nogmaals van deze groep werkne-
mers de werkbelasting gemeten. Om interobserver varia-
tie te vermijden zijn alle observaties door een persoon ver-
richt. Deze persoon ontving een korte training om obser-
ver-bias zoveel mogelijk te vermijden.
De verzuimregistratie van het bedrijf gaf wel het percen-
tage verzuim ten gevolge van aandoeningen van het bewe-
gingsapparaat, maar kon geen inzicht geven in de verde-
ling over de verschillende ledematen en evenmin een
beeld verschaffen over de aard en ernst van de aandoenin-
gen.
Daarom is van alle werknemers een anamnese afgenomen
naar eventuele klachten van het bewegingsapparaat in de
voorafgaande twaalf maanden. Deze anamnese is geba-
seerd op een vragenlijst naar het model van de Standardi-
sed Nordic Questionnaires (Kuorinka et al., 1987). Per
lichaamsdeel werd steeds gevraagd naar pijnklachten
hieraan gedurende de afgelopen twaalfmaanden. Indien
men aangafpijnklachten gehad te hebben werd gevraagd
hoe vaak in de afgelopen twaalf maanden en hoe lang zo'n
periode gemiddeld duurde. Verdere wagen betroffen het
al dan niet consulteren van een arts voor deze klachten,
het al dan niet verzuimen van het werk hiervoor en hoe-
veel dagen in totaal verzuimd was vanwege deze klach-
ten. Aan de hand van deze vragenlijst kan zodoende een
goed beeld verkregen worden over de aard, ernst en loka-
lisatie van de klachten.

Obseruatie
Voor het bepalen van de fysieke belasting zijn diverse in-
strumenten beschikbaar, zoals real-time analyses met
behulp van inclinometers (Snijders et al., 1987) of video
apparatuur (Punnett et al., 1991). Verder zijn er multi-
momentopname-technieken, waarbij een werknemer
gedurende een representatieve periode geobserveerd
wordt telkens na het verstrijken van een van te voren
vastgestelde tijdsduur (Karhu et al., 1977).
Vanwege de flexibiliteit is gekozen voor het Ovako.Wor-
king Posture Analysing System (owes). Deze observatie-
methode is in de zeventiger jaren ontwikkeld in de Finse
staalindustrie en sindsdien vele malen gebruikt en verder
ontwikkeld (Karhu \977,Kant 1990, Kivi 1991). Het is
een methode waarbij om de 20 of30 seconden geregis-
treerd wordt wat de stand is van de rug, de armen, de
benen en eventueel het hoofd en het te tillen gewicht. Met
de toepassing van deze methode kan alleen iets gezegd
worden over de werkhoudingen, andere eventueel belas-
tende factoren zoals trillingen worden niet geregistreerd.
In dit onderzoek is de basic-ow¡s versie gebluikt. Deze is
vooral geschikt voor dynamische werkzaamheden waarbij
het gehele lichaam gebruikt wordt. In totaal moeten hier-
bij 4 kolommen ingevuld worden, voor de stand van de
rug (4 mogelijkheden), de armen (3 mogelijkheden), de
benen (7 mogelijkheden) en het te tiÌlen gewichUde te
gebruiken kracht (5 mogelijkheden). Deze owes-datablok-
jes geven informatie over welke deelhoudingen voorkomen
en het percentage van de deelhoudingen op het totaal van
de geregistreerde houdingen. AIle geregistreerde houdin-
gen worden ingedeeld in een bepaalde actiecategorie (1

tlm 4). Deze actiecategorieën vormen een indeling naar de
mate van belasting van houdingen. Hieraan wordt tege-
lijk een advies gekoppeld over de urgentie waarmee deze
houdingen aangepast zouden moeten worden. Deze inde-
ling is uitgewerkt en beschreven door Karhu (1977) en
von Stoffert (1985).

1()

De gebruikte categorieën zijn:
- actiecategorie 1; normale werkhouding, geen overbelas-
ting, er zijn geen maatregelen nodig om de werkhoudin-
gen te verbeteren.

- actiecategorie 2; geringe overbelasting, in de nabije toe-
komst zijn er maatregelen nodig om het voorkomen van
deze houdingen te verminderen.

- actiecategorie 3; duidelijke overbelasting, er moeten zo
spoedig mogelijk maatregelen getroffen worden.

- actiecategorie 4; forse overbelasting, er moeten onmid-
dellijk maatregeÌen genomen worden.

Resultaten
In tabel 1 staan de resultaten weergegeven van de anam-
nese naar pijnklachten van het bewegingsapparaat. In
totaal is bij 30 werknemers deze anamnese afgenomen.
De percentages in de tweede kolom hebben betrekking op
dit aantal. De overige percentages hebben steeds betrek-
king op het aantal werknemers met pijnklachten van des-
betreffend ledemaat (kolom 1). Uit deze tabel blijkt dat
het aantal mensen met klachten van het bewegingsappa-
raat veel hoger lag dan bleek uit de verzuimregistratie en
PBco-gegevens.9OVo van de werknemers heeft klachten
gehad in de voorafgaande 12 maanden, waarvan meer
dan de helft zo ernstig dat een consult bij de huisarts
noodzakelijk werd geacht. Het percentage werknemers
dat aangafpijnklachten van de benen gehad te hebben
was 607o. Daarmee had deze pijnklacht de hoogste preva-
lentie. De tweede tabel is een weergave van de resultaten
van de ruim 14 000 observaties. Per lichaamsdeel staat
percentagegewijs het aantal deelhoudingen vermeld, zoals
deze gevonden zijn in de situatie voor en na het plaatsen
van de stoelen op de afdeling. Vooral bij de deelhoudingen
van rug en benen zien we een duidelijke verschuiving
optreden naar gu,nstigere houdingen. Vooral het werken
met gedraaide rug (van 9,57o naar 4,97o) en het staan met
het gewicht op een been (van 22,9Vo naar 16,47o) is aan-
zienlijk afgenomen. Het percentage werktijd dat zittend
doorgebracht wordt is zelfs met een kwart toegenomen
(van 79,47o naat 25,4Vo). Van belang is hierbij bovendien
dat in de oude situatie de werknemers vaak met gebogen
of gedraaide rug op dozen zaten. In de nieuwe situatie
wordt voornamelijk op stoelen gezeten en blijft de rug
recht.
In tabel 3 zijn de resultaten samengevat in de ow¡s actie-
categorieën. De verschuiving naar gunstige werkhoudin-
gen wordt hier vooral gekarakteriseerd door afname van
het aandeel van de houdingen in actiecategorie 3 en 4 van
2,LVo îaar I,\Vo. Er is daarmee een lichte verschuiving
naar actiecategorie 1 en 2 opgetreden. Door het geringe
aantal observaties van houdingen in actiecategorie 3 en 4
is de uitspraak over deze trend omgeven door een grote
onzekerheid.
Tabel 4 geeft een andere indeling van de deelhoudingen

Tabel 1. Aantal werknemers (N = 3O) met last van piin-
klachten aan rug, nek, schouder en been, alsmede
ziekteverzuim en artsbezoek tengevolge van deze
klachten

pijn verzuimd a¡ts bezocht
aantal Vo aantal 7o aantal Vo

14
8
4
4
4

27
t7
I
t4
18

51,9
47,r
M,5
28,6
22,8

70,4
70,6
66,7
7r,4
4,4

19

t2
6

10
I
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rug

amen t.o.v.
schouderniveau

benen

recht
gebogen
gedraaid
gebogen en gedraaid
beide onder
een op ofonder
beide op ofboven
zitten
beide recht
een recht I, tstâan
berde gebogen I
een gebogen )

knielen
Iop;en
<100N
100-200 N
>200N

Tabel 2. Verdeling van de versch¡llende deethoudingen
van 28 werknemers ¡n procent van de werktijd in
zowel de oude als de nieuwe s¡tuat¡e

owas-categorie oud nleuw

hebben, iets wat niet verwacht werd op grond van de
beschikbare gegevens van het pBco en de ziekteverzuim-
registratie. Het op deze afdeling verrichte pBGo was vrij-
willig en kende een lage opkomst varr zo'n 307¿. Dit psco
resulteerde in veel lagere klachtenprevalenties dan in
onderhavige studie zijn gerapporteerd. De selectieve deel-
name aan het pnco kan een reden vormen voor de lagere
klachtenprevalenties in het pnco. Een tweede reden kan
liggen in de gebruikte vragenlijst. Een korte vragenlijst
gericht op specifieke klachten zal waarschijnlijk hogere
prevalenties geven dan een uitgebreide vragenlijst naar
allerlei klachten. Door het geringe aantal vragen en het
beperken van de vragen tot één onderwerp zal meer aan-
dacht besteed worden aan het beantwoorden hiervan. In
eerder onderzoek naar huidklachten bleek een gerichte
vragenlijst veel hogere klachtenprevalenties te geven dan
de reguliere enco-vragenlijst (Hermans-van den Akker
1991).
Bij een onderzoek als dit is het altijd de vraag in hoeverre
de eerste meetperiode vergelijkbaar is met de tweede wat
betreft de aard en de hoeveelheid werk. Voor deze afde-
ling geÌdt dat de vulmachines een vaste snelheid hebben.
Afhankelijk van de vraag kunnen meer of minder machi-
nes ingezet worden. Voor de uitoefening van het werk
maakt het voor de werknemers echter niet uit hoeveel
machines er in bedrijf zijn. In principe bedient iedere
werknemer alleen zijn eigen machine.
Om te kunnen beoordelen ofhet plaatsen van stoelen
invloed heeft gehad op de manier van werken is tijdens
beide observatieperiodes tegelijk met de houding ook de
taak genoteerd waarmee de betreffende werknemer op
dat moment bezig was. Hiertoe is eerst een taakanalyse
uitgevoerd die leidde tot een tiental taken die onderschei-
den konden worden. Bij vergelijking hiervan bleken de
resultaten tussen de eerste en tweede observatieperiode
in hoge mate overeen te komen. Dit was conform de ver-
wachting aangezíen niets veranderd was aan de uit te
voeren taken, maar alleen aan de houding waarin deze
uitgevoerd konden worden. Deze overeenkomst tussen de
taakverdeling voor en na de interventie vormt tevens een
indirect bewijs van de bruikbaarheid van de ow¡s-metho-
de om een werkplek in kaart te brengen. Het gehanteerde
observatie-interval van 20 seconden gedurende twee keer
een halfuur lijkt voldoende om reproduceerbare resulta-
ten te leveren. Natuurlijk draagt ook het grote aantal
mensen dat geobserveerd is met hetzelfde werk hiertoe
bij.
Iets waarmee bij het gebruik van de owes-methode wel
rekening gehouden moet worden is, dat de gehanteerde
indeling in actiecategorieën al een bewerking is van de
verzamelde gegevens. Als men alleen deze indeling han-
teert loopt men het risico bepaalde informatie over het
hoofd te zien. In deze studie zou op grond van de indeling
in actiecategorieën geconcludeerd kunnen worden dat er
weinig veranderd is omdat de verschuiving van categorie
3 en 4 naar 1 en 2 slechts 0,67ovan de arbeidstijd betreft.
Alhoewel houdingen in actiecategorie 3 en 4 gepaard gaan
met grote fysieke belasting, kan een verandering van

77,7
Lt,4
9,5
I,4
9t,2
5,4
3,4
t9,4
35,8
22,9
L,2
0,4
0,1
20,4
97,8
2,1
0,1

83,5
11,1
4,9
0,5
93,4
3,9
2,6
25,4
34,5
t6,4
0,9
0,5
0,0
22,4
98,1
1,8
0,1

k¡achU
getild gewicht

weer, namelijk in neutraal of belastend. Onder neutrale
houdingen worden die houdingen verstaan die aÌs norma-
le werkhoudingen beschouwd worden. Dit zijn: een rechte
rug, beide armen onder schouderniveau, zitten, Iopen,
staan met rechte benen en een uitgeoefende kracht van
minder dan 100 Newton. Deze indeling, die rechtstreeks
uit tabel 2 is afgeleid, geeft nogmaals de verschuiving
weer in deelhoudingen die wel degelijk heeft plaatsgevon-
den. Het percentage neutrale houdingen van de rug en de
benen is na het plaatsen van de stoelen aanzienlijk toege-
nomen. Wat betreft armen en uitgeoefende kracht is er
weinig veranderd.
In tabel 5 zijn de resultaten samengevat tot drie basis-
houdingen; staan, lopen en zitten. Ook deze vereenvoudi-
ging bevestigt dat er wel degelijk iets veranderd is door
het plaatsen van de stoelen. Met name de reductie van de
tijd die staand wordt doorgebracht (van 60,2Vo naar
52,2Vo) betekent een duidelijke vermindering van de stati-
sche belasting. Deze verschuivingen in gemiddelde werk-
houding zijn niet veroorzaakt door een dramatische verbe-
tering van de werkhouding van slechts enkele werkne-
mers.

Discussie
Uit de resultaten van de anamnese naar klachten van het
bewegingsapparaat blijkt dat het een goede keuze is
geweest om te kiezen voor het plaatsen van stoelen als
werkplekinterventie; de meeste klachten betroffen benen
en rug, die lichaamsdelen waarvan men kan verwachten
dat ze ontlast worden door het gebruik van stoelen. De
door werknemers gemelde klachten laten forse prevalen-
ties zien voor ervaren pijnklachten van benen, rug, nek en
schouders in de voorafgaande twaalf maanden. Het is
opvallend hoeveel mensen aangeven pijn in de benen te

Tabel 3. De gemiddelde verdeling (¡n percentage van de werktijdl over de actiecategorieën volgens de owes-
methoda in zowel de oude als de nieuwe situatie- Gespecificeerd naar machine-

Actie-
categorie

UPS-machine
oud nieuw

[fV-machine
oud nieuw

CO-bediende
oud nieuw

Gemiddelde
oud niew

1

2
3
4

86,4 90,2
11,9 8,7
r,4 1,1
0,3 0,0

86,0 85,0
tl,4 I3,4
2,t 1,5
0,5 0,1

86,8
10,9
1,9
o,4

87,3
10,5
2,0
0,2

86,4 88,2
11,5 10,3
T,7 T,4
0,4 0,1
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Tabel 4- De gemiddelde verdeling van de neutrale (N)
en belastende (Bl positie¡ van rug, armen, benen en
uitgeoefende kracht in percentages van de werktijd in
de oude en de nieuwe s¡tuat¡e

oude situatie nieuwe situatie
NBNB.

een gedraaide ofgebogen rug afgenomen is ten gunste van
een rechte rug komt waarschijnlijk doordat op een stoel
met rugleuning een betere houding aangenomen wordt
dan wanneer men op een stapel dozen moet zitten. Tevens
is het zitcomfort van een stoel beter dan van dozen, waar-
door mensen sneller gaan zitten in plaats van scheef
tegen een stapel dozen aangeleund te blijven staan.
Het interessante van een evaluatie door een voor- en
nameting van de fysieke belasting is dat men kan toetsen
of ideeën die men vooraf had over het effect van een
bepaalde interventie ook overeenkomen met de werkelijk-
heid. Op deze manier zal veel meer inzicht verkregen
kunnen worden over de wijze waarop een interventie
doorwerkt in de arbeidssituatie.
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rug
armen
benen
kracht

83,5
93,4
82,3
98,1

0,67o arbeidstijd als een gering effect van interventie wor-
den beoordeeld. Tabel 2 illustreert dat dit geenjuiste
weergave van de feiten zou zijn en dat bij gebruik van de
owes-methode niet alleen naar de samenvatting (de actie-
categorie-indeling), maar ook naar de onbewerkte gege-
vens gekeken dient te worden.
Het onderzoek geeft aan dat het goed mogelijk is een een-
voudige interventie te evalueren met meetbare resulta-
ten. Het opvallendste verschil zien we bij de door de
benen aangenomen posities. Er wordt na de introductie
van de stoelen 25Vo meer gezeterl dan voorheen (25,4% in
plaats van 79,4Vo). Het staan is afgenomen van60Eo îaar
52Vo,waarblj vooral het op een been staan sterk afgeno-
men is (van 22,97o naar I6,4Vo). Deze verschuivingen wij-
zen erop dat de werkhoudingen meer afgewisseld worden,
met dien ten gevolge een afname van de statische belas-
ting. Dat er vooral een verschuiving heeft plaats gevonden
van (hangend) staan naar meer zitten was conform de
verwachting, aangezien er a priori geen verandering werd
verwacht in de tijd die besteed wordt aan tiltaken en
lopen. De geringe veranderingen in arbeidstijd met tilta-
ken en lopen kunnen \ryorden opgevat als variatie in de
fysieke belasting die het gevolg is van de gehanteerde
meetstrategie.
Dat het percentage werktijd dat doorgebracht wordt met

Tabel 5. De gemiddeldo veÌde¡¡ng van de werkta¡d over
staan, lopon en z¡tton in percentagos van de werktijd
in zowel de oude al¡ nieuwe situat¡e

oude eituatie nieuwe situatie

77,7
91,2
75,6
97,8

22,3
8,8

24,4
2,2

16,5
6,6

17,7
1,9

staan
lopen
zitten

60,2
20,4
L9,4

52,2
22,4
26,4


