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Wie is Encare Arbozorg ?

• Historie
1988: interne BGD Sphinx Maastricht
1992: externe arbodienst: ARBOdienst Limburg
2006: naam moederbedrijf ENCARE overgenomen

• Regionaal werkende arbodienst
- Hoofdvestiging in Maastricht (4 nevenvestigingen)
- Gericht op grote klanten  (industrie, zorg, onderwijs)
- Sterk in dienstverlening op maat 
- Winstgevend

• Organisatie: +/- 65 medewerkers
- 30 bedrijfsartsen
- 4 arbeidshygiënisten, 1 toxicoloog, 2 ergonomen, 2 HVK, 2 AO

- DA/keuringen, maatschap werk, secretariaat, ICT, directie, P&O



Aanleiding workshop

• NVVA regio zuid

- 1999 werkgroep fysieke belasting (Encare en NedCar)
- nadere RI/E fysieke belasting uitgewerkt
- vervolg: matchen belasting/belastbaarheid

• ICT (Intercollegiale toetsing) arbeidshygiëne
onderwerp bekeken vanuit twee invalshoeken:

- externe arbodienst (Encare Arbozorg)
geresulteerd in project B3

- interne  arbodienst (NedCar)
geresulteerd in project Employability



Inhoud workshop

• 15.45 / 16.15 u Inleiding belasting / belastbaarheid
Ingrid Oirbons Encare Arbozorg

• 16.15 /16.45 u Project B3 (Balans Belasting Belastbaarheid)
Ron Verhaegh Encare Arbozorg

• 16.45 / 17.15 u Project Employability
Frank Hannen NedCar



Matching belasting belastbaarheid

• Belasting (werkplek)
Belastende factoren door activiteitenpatroon en/of 
omgevingsfactoren tijdens uitvoeren functie

Belastbaarheid (werknemer)
Wat kan iemand (fysiek, psychisch, sociaal) aan? 
Aanname: 
Gezonde persoon heeft normale belastbaarheid = 100%
Beperkte persoon: < 100%
Getrainde persoon: 120%

Balans
belasting werkplek /belastbaarheid werknemer in balans: 
geen gezondheidsklachten te verwachten



Toepassing belasting / belastbaarheid

Arbeidshygiënische benadering

Belasting functie
Belasting functie wordt door arbeidshygiënist in kaart gebracht: 
- uitvoeren arbeidshygiënisch onderzoek, 
- risico-inventarisatie en -evaluatie, 
- werkplekonderzoeken etc

Belastbaarheid werknemer
Belasting in functie toetsen aan arbeidsgezondheidskundige
grenswaarden:  MAC, NIOSH, etc

Deze grenswaarden gelden echter voor een
gemiddelde gezonde werknemer (belastbaarheid = 100% )



Toepassing belasting / belastbaarheid

Steeds meer werknemers met beperkingen

Belastbaarheid
Werknemers met beperkingen:
belastbaarheid niet 100% a.g.v. ziekte, ongeval, handicap,….
NB: Belastbaarheid werknemer wordt bepaald door arts!

- Deze werknemers toch efficiënt inzetten binnen bedrijf
- Reïntegratieverplichting (restcapaciteit benutten)

Belasting:
Nagaan: welke functiebelasting is nog mogelijk (matcht) 
voor iemand met beperkingen ?

Dit betekent vaak een belasting < dan gezondh. grenswaarden



Voorbeeld   

Stofbelasting en werknemer met COPD
concentratie inhaleerbaar stof gemeten (NEN689) = 2 mg/m3
2 mg/m3 = 0,2 MAC = arbeidshygiënisch OK

grenswaarde inhaleerbaar stof bij luchtwegproblemen = 1 mg/m3
dus deze werkplek ‘matcht’ niet voor werknemer

Conclusie
Belastingsgegevens per functie zo registreren dat ook 
waarden < arbeidsgezondheidskundige grenswaarde terug 
te vinden zijn.



Dus dat is niet alleen arbeidsdeskundig werk ? 

Bij (systematiek) in kaart brengen functiebelastingen kan 
arbeidshygiënist zeker bijdrage leveren !

Arbeidshygiënist heeft ervaring met
- gestructureerd kijken naar functies (werkzaamhedenanalyse)
- in kaart brengen functiebelastingen
- al veel info functies verzameld: RI/E, arbeidshyg. onderzoek, etc 

Nieuw aandachtsgebied arbeidshygiënisten
Gezondheid in een vernieuwd perspectief 



Voorbeeld

Dit is Henk
• al 21 jaar heftruckchauffeur
• zonder problemen/nooit ziek
• belastbaarheid = 100%

Henk krijgt een auto-ongeluk
• hij breekt linkerbeen en loopt ernstig rugletsel op
• na 3 maanden herstel/revalidatie weer aan werk

Bezoek arts: belastbaarheid niet meer 100 % 
Henk heeft de volgende beperkingen:

- niet zwaar tillen
- geen hevige lichaamstrillingen
- niet langer dan 1 uur aanééngesloten staan



Functie niet meer passend

Conclusie
• Tijdens huidige functie (heftruckchauffeur) vindt

blootstelling aan lichaamstrillingen plaats
• Dit betekent dat de huidige functie van Henk niet meer 
passend is

Oplossing
- Breng belastingen werkplekken in kaart
- Match dit met de belastbaarheid van Henk

Op zoek naar ander passend werk
Welke functies binnen het bedrijf zijn nog passend 
voor Henk met zijn beperkingen ?  



Oefening belasting in kaart brengen

Bij autofabrikant NedCar is functie beschikbaar
Assemblagelijn: Montage remleidingen aan ABS-unit 
Is deze werkplek passend voor Henk?

Aanvullende informatie functie (uit RI/E)
- cyclustijd = 82 seconden
- gewicht transmissiesteun < 1 kg
- gewicht pneum. gereedschap < 1 kg
- lichaamstrillingen gemeten : 0,304 m/s2

- handarmtrillingen slagmoersleutel: 1 m/s2

Met behulp van film en checklist belasting scoren



Checklist
Werkzaamheid

(cyclustijd 82 sec)

Staan Zitten Armhouding Tillen Dampen
gassen
stof

Handelings
tempo

Trillingen
Lichaam
Hand-arm

1 Met Daisha naar volgende auto rijden
2 remleidingen uit emballage pakken
Opdrachtkaart lezen

2 Remleidingen links en rechts
monteren

3 Pakken transmissiesteun  + 4 moeren
Handmatig aanbrengen
Aanschroeven met pneumatisch
gereedschap

4 Afdichttule verwijderen en in
afvalcontainer gooien

5 Met pneumatisch gereedschap
aanschroeven
Met handsleutel aanschroeven
Met stift aftekenen
Totaal



Checklist resultaat
Werkzaamheid

(cyclustijd 82 sec)

Staan Zitten Armhouding Tillen Gassen,
dampen
stof

Handelings
tempo

Trillingen
Lichaam
Hand-arm

1 Met Daisha naar volgende auto
rijden, 2 remleidingen uit emballage
pakken Opdrachtkaart lezen

- +
(10 sec)

+
20-60°

+
< 1 kg

- 0 +
lichaam

2 Remleidingen links en rechts
monteren + - +

boven schou-
derhoogte

> 60°

+
< 1 kg

- 0
+

lichaam

3 Pakken transmissiesteun  + 4
moeren
Handmatig aanbrengen
Aanschroeven met pneumatisch
gereedschap (slagmoersleutel)

+ - +
boven schou-

derhoogte
> 60°

+
< 1 kg

- 0 +
lichaam
hand-arm

4 Afdichttule verwijderen en in
afvalcontainer gooien + - - - - 0 +

lichaam
5 Met slagmoersleutel aanschroeven

Met handsleutel aanschroeven
Met stift aftekenen

+ - +
boven schou-

derhoogte
> 60°

+
< 1 kg

- 0 +
lichaam
hand-arm

Totaal +
(70 sec

aaneenge-
sloten)

+
(10 sec/
cyclus)

+
boven
schou-

derhoogte
> 60°

+
< 1 kg

- 0
normaal
tempo

wel
deadline

+
lichaam
(0,304
m/s2)
hand-
arm
(1m/s2)



Match resultaat

Matchresultaat:
Functie is passend voor Henk

Valkuilen/aandachtspunten
• bedrijfsartsen belastbaarheid werknemer goed determineren
wat is ‘zwaar’ tillen / wat is ‘forse’ lichaamstrillingen?

• verschil in werkwijze tussen persoon maar ook intrapersoon
• niet gebruik maken aanwezige hulpmiddelen
• volledige takenpakket b.v. bijvullen emballage
• etc

belastbaarheid belasting functie score
niet zwaar tillen tillen < 1 kg
geen hevige lich. trillingen blootstelling 0,304 m/s2<actienivo
< 1 uur aaneengesloten staan 70 sec aaneengesloten staan



Eindconclusie thema Belasting Belastbaarheid

• onderwerp waar veel bedrijven mee worstelen  

• niet altijd even eenvoudig onderwerp

• kennis bedrijfsarts en arbeidshygiënist samenvoegen

• structuur determineren 

• interessant onderwerp voor arbeidshygiënisten


