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Aanleiding en vraagstelling 

 ‘Wat is het optimale gewicht van blokken 

tijdens metselen en lijmen bij 

verschillende werkmethoden en 

productiehoeveelheden?’ 

 

Blokkenstellers: 

• Hoog verzuim 

• Veel klachten a/h bewegingsapparaat  

• Veelvuldig tillen van zware materialen 
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Praktijkonderzoek 

Kenmerken: 

 kalkzandsteen 

 11, 14 en 16 kg 

 15 ervaren blokkenstellers 

 

Effect blokgewicht op: 

 Productie (aantal en m2) 

 Tijdsduur en frequentie van 
taken en activiteiten 

 Energetische belasting  

 Hartfrequentie gedurende 
de werkdag 

 Zuurstofopname tijdens 
blokkenstellen 
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Resultaten: Productie 

 

 

 
 

11 kg 14 kg 16 kg 

Aantal blokken 

(min-max) 

294  

(150-426)  

261 

(193-370)  

240  

(149-339) 

M2 

(min-max) 

12,7 

(5,7-18,7)  

24,0  

(16,7-33,2)  

11,5  

(8,7-14,9)  
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Resultaten: Taken en Activiteiten 

 

 

 
 

Taken (min)   11 kg   14 kg   16 kg 

Blokken stellen 155 (100-198)  143 (102-172)    150 (128-180)  

Werk voorbereiden 98 (62-142)  80 (50-106)    84 (66-103)  

Afwerken  12 (0-29)  20 (5-56)    30 (4-58) 

Werkdag   439    432     431    

 

Activiteiten (min)  11 kg   14 kg   16 kg 

Positioneren  47 (31-73)  37 (20-62)    44 (28-85)  

Lijm/Specie  46 (36-60)  46 (31-64)    56 (35-74)  

Neerzetten midden 10 (3-20)  12 (8-16)    13 (4-20)  

Oppakken hoog 0   0     0 
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Conclusies uit praktijkonderzoek 

 

 

 
 

Het gewicht van het blok had geen effect op: 

 de productie 

 de tijdsduur en frequentie van taken en activiteiten  

 de energetische belasting 
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Laboratoriumonderzoek 

Kenmerken: 

 6, 11, 14 (2 maten) en 16 kg 

 9 ervaren blokkenstellers 

 meest belastende activiteiten uit 
praktijkonderzoek 

 

Effect blokgewicht op: 

 Compressiekracht op lage rug 

 piekbelasting 

 Energieopslag in lage rug 

 duurbelasting (met data uit 
praktijkonderzoek) 

 Moment rond de schouder 

 piekbelasting 
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Laboratoriumonderzoek 

Houding 

Beweging 

Externe krachten 

Extern netto moment 

Interne krachten: 

Spierkracht 

Compressiekracht in gewrichten 

Model 

Model 
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Laboratoriumonderzoek 

1 en 2-handig: 

 Oppakken van 10 cm hoogte van pallet 

 Oppakken van 90 cm hoogte van pallet 

 Oppakken van steiger 

 Neerzetten laag, midden en hoog in muur 
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Maximale piek compressiekracht op lage rug
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Maximale energieopslag gedurende werkdag
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Discussie 

 

 

 
 

‘Richtlijn’  Auteurs  Blokken 

> 10% van de werkdag lasten > 15 kg  Kuiper e.a. 2004  46 min. (11, 14, 16 kg)  

> 30 minuten per dag, romp > 40 flexie  Kuiper e.a. 2004  20 min. (11, 14, 16 kg) 

%HRR > 25%  Wu & Wang 2002  25% (11, 14, 16 kg) 

Piekcompressiekracht > 3400 N  NIOSH  6, 11, 14, 16 kg 

Elastische energieopslag > capaciteit  Dieën e.a.  1994  >10 % at risk 

(6, 11, 14, 16 kg) 

Schoudermoment > capaciteit Chaffin e.a. 1999  2% (6 kg) – 23% (14 kg) 
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Conclusies I 

 

 

 
 

 Het handmatig stellen van blokken met een gewicht van 6, 11, 14 of 
16 kg resulteert in een overschrijding van een of meer 
gezondheidkundige richtlijnen.  

 

 Een afname van het gewicht van het blok resulteert in een daling 
van de fysieke belasting 

 

 …  
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Conclusies II 

 

 

 
 

 ...  

 

 Stellen met het blok van 6 kg resulteert in de laagste fysieke 
piekbelasting. De belasting gedurende een werkdag kon niet 
worden gemeten omdat dit blok niet in de praktijk wordt gebruikt 
zoals de andere blokken. In dit onderzoek wordt daarom 
geconcludeerd dat 11 kg het optimale blokgewicht is 

 

 Het aanpassen van de werkhoogte en de inzet van mechanische 
hulpmiddelen zijn waarschijnlijk effectiever dan alleen het verlagen 
van het blokgewicht om gezondheidsklachten te voorkomen. 
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Dank voor uw aandacht: 

Vragen, opmerkingen of suggesties? 
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Maximale piek netto moment schouder
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