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Overzicht van tools

Ontwikkeling van de tools

Voorbeeld: beoordeling van duwen en trekken van rollend materieel

Plannen 2020

Wensen en behoeften?
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MENU



ONTWIKKELING PRAKTIJKTOOLS

Criteria:

Science based:

Bestaande gevalideerde tools?

CEN en ISO normen

Epidemiologische literatuur

Biomechanica

Expert-oordelen

Nieuwe dataverzameling

Snel en eenvoudig in gebruik, zonder training of 

specialistische kennis

Generiek toepasbaar, in alle sectoren en beroepen

Inzicht in belangrijkste oorzaken (risicofactoren)

Adviezen over vermindering van de belasting
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NIVEAU I

NIVEAU II

WWW.FYSIEKEBELASTING.TNO.NL

http://www.fysiekebelasting.tno.nl/


15 kg komt ong.overeen met een vol krat bier
Ja/ nee 

vragen
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Bij rode beoordeling: doorverwijzing naar niveau 

II instrument  + inzicht in knelpunten



HARM: HAND ARM RISICOBEOORDELINGS METHODE
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Inleiding DUTCH

Handmatig duwen/trekken van rollend materieel

Houding is min of meer rechtop

18-67 jaar

Anders: expert nodig

Filter 

vragen
Niet geschikt voor

uw situatie

Gewicht en taakkenmerken, type 

wielen en ondergrond, wielstand

(kwantitatieve beoordeling)

Kenmerken van de route, werk en 

gedrag

(kwalitatieve beoordeling)

Resultaten, 

beoordeling en

adviezen

DUTCH: DUW EN TREK CHECK



VOORBEELD TOEPASSING DUTCH
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BAS: BETER ACHTER JE SCHERMEN 

BEELDSCHERMWERK ANNO 2019:

Plaats en tijd ongebonden werk

Nieuwe technologie

‘Nieuwe’ risicofactoren zoals langdurig zitten en

technostress



APP ‘BEWUSTBELAST’ VOOR WERKNEMERS

Hulpmiddel voor werknemers: 

inzicht in eigen risico’s

wat kan ik zelf doen of veranderen? 

Bedrijven ondersteunen: Hoe krijg ik 

werknemers mee in mijn aanpak? 

Gecombineerde kennis: 

Fysieke belasting, preventieve 

maatregelen, netwerk &

Gedragsveranderingstheorieën



PLANNEN

Beheer website en tools + optimaliseren bekendheid + gebruik

App BewustBelast verbeteren nav evaluatie + implementatie plan

Ontwikkeling software module fysieke belasting voor engineers (met TUE)

Ontwikkelen sensorsysteem voor:

kwantitatieve input voor risicobeoordeling en 

realtime feedback aan over werkhoudingen (bewustwording/ gedragsverandering)



2020: CAMPAGNE FYSIEKE BELASTING

Waarover? Gericht op preventie van beroepsziekten van het bewegingsapparaat

Wanneer? Oktober 2020 t/m 2022

Door wie? Europese (EU OSHA) en nationale campagne (SZW) trekken samen op; 

TNO ondersteunt (aanleveren kennis en tools)

Wat? Doel, doelgroepen, activiteiten worden nog bepaald! Stakeholders worden 

uitgenodigd om mee te denken!



BEDANKT VOOR DE AANDACHT!

Meer info en tools: www.fysiekebelasting.tno.nl

Vragen, ideeën, suggesties: Marjolein.douwes@tno.nl

http://www.fysiekebelasting.tno.nl/
mailto:Marjolein.douwes@tno.nl


VRAGEN

welke toepassingen zie je voor normen/richtlijnen/ tools in je eigen praktijk, en 

wat levert dat op?

welke behoefte aan aanvullende normen/richtlijnen/ tools heb je voor je eigen 

praktijk?

Wat zouden we in de komende campagne onder de aandacht moeten brengen en 

bij wie?
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