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Letselpreventie: vraagt meer dan het 
verlagen van de dynamische belasting
Hoewel ziekenhuizen en zorginstellingen voor langdurige zorg hun 

letselcijfers in de loop van de tijd hebben teruggedrongen, is het 

letselcijfer voor zorgverleners nog altijd aanzienlijk hoger dan in de 

particuliere sector als geheel1,2. Het reduceren van de impact van 

manuale transfers en reposities is lange tijd beschouwd als een op 

bewijs gebaseerd en essentieel deel van preventieprogramma’s1,2. 

Toch is het reduceren van deze zogenoemde dynamische 

blootstelling niet afdoende geweest om de omstandigheden voor 

zorgverleners te verbeteren. Recente onderzoeken geven aan 

dat verlaging van statische belasting of houdingsbelasting ook in 

preventieprogramma’s moet worden opgenomen, om rugletsel en 

ziekteverzuim verder terug te dringen, en om ervoor te zorgen dat 

zorgverleners hun werk als lichter en gemakkelijker gaan ervaren3.

De impact van statische belasting 
op werkgerelateerde aandoeningen
Een groeiende hoeveelheid bewijs wijst erop dat het 
risico van statische belasting of houdingsbelasting op 
musculoskeletale aandoeningen is onderschat. Feitelijk tonen 
onderzoeken aan dat statische belasting of houdingsbelasting 
een vergelijkbare of zelfs grotere impact op musculoskeletale 
aandoeningen kan hebben dan dynamische belasting4-8. Door 
de statische belasting te reduceren, kunnen ziekenhuizen en 
zorginstellingen het letselrisico terugdringen en tegelijkertijd 
de cliëntenzorg verbeteren4-11. 

Verbeteren van de hygiëneverzorging 
voor cliënten en zorgverleners

Samenvatting

Statische belasting kan om twee redenen zwaar zijn. Ten eerste 

worden de rug, nek en schouders van de zorgverlener belast 

door het gewicht van zijn/haar eigen romp, armen en hoofd. 

Deze lichaamsdelen maken ongeveer twee derde van het totale 

lichaamsgewicht uit. Ten tweede moeten de spieren dit gewicht 

van romp, hoofd en armen stabiliseren. Hoe meer een zorgverlener 

voorover buigt, hoe groter de impact van deze belasting wordt. Dit 

vraagt substantiële spierkracht, en meer naarmate de zorgverlener 

voorover buigt. In deze houdingen komt vaak spiervermoeidheid 

voor. Als zorgverleners gedurende langere tijd in deze houdingen 

moeten staan, kan dit leiden tot rug- of nekpijn.

Gedurende een substantieel percentage van de totale werktijd is de 

rug van de zorgverlener gebogen, gedraaid of beide. Per dienst kan 

dit soms oplopen tot meer dan 2 uur5,9. Het Amerikaanse Ministerie 

van Arbeid benadrukt het mogelijk schadelijke effect van werken in 

dergelijke lastige houdingen12. Eigenlijk zouden alle werkhoudingen 

in een gebogen, gedraaide of lateraal gebogen stand van meer 

dan 30-45 graden (Afbeelding 1) gedurende meer dan een minuut, 

moeten worden vermeden1. Als zorgverleners 

meer dan vier minuten per keer in een 

dergelijke houding moeten staan – 

wat bij hygiëneverzorging vaak 

het geval is – zijn preventieve 

maatregelen dringend 

geboden1,2,7,13.

Onbewuste belasting vs. bewuste belasting

Statische belasting wordt wel ‘onbewuste belasting’ genoemd omdat zorgverleners vaak de belasting die deze op hun lichaam 

vormt, niet opmerken. Dit staat tegenover ‘bewuste belasting’ waarbij de directe pijn, die voelbaar kan zijn tijdens het manueel 

verplaatsen van een cliënt, zorgverleners waarschuwt en hen motiveert om passende hulpmiddelen te gebruiken.

Hoe kunnen we een preventieprogramma beter benutten om rugletsel en ziekteverzuim van zorgverleners verder terug te dringen en 

tegelijkertijd de waardigheid en kwaliteit van de zorg voor cliënten te verbeteren? 

Door de statische belasting tijdens hygiëneverzorging te reduceren, kan het risico van musculoskeletale aandoeningen bij zorgverleners 

worden teruggedrongen. De juiste keuze van de apparatuur die voor hygiëneverzorging wordt gebruikt kan kostenefficiëntie bieden doordat 

het letselgerelateerd verzuim voorkomt, de vereiste tijd voor deze zorg verlaagt en een optie biedt om het aantal zorgverleners dat nodig is, te 

reduceren. Ondersteunende apparatuur kan ook de omstandigheden voor de cliënten verbeteren doordat het hun meer opties voor mobiliteit 

en een kwalitatief betere ervaring van de hygiëneverzorging biedt. 

Afbeelding 1
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(Afbeelding 2). 

Een recente kwantitatieve analyse van statische belasting tijdens 

hygiëneactiviteiten in de verpleging gaf aan dat statische belasting op 

twee manieren substantieel kan worden verlaagd3. 

1. De tijdsduur van blootstelling reduceren 

Bij metingen van de tijdsduur van wassen en douchen onder 

gestandaardiseerde omstandigheden, was er een significant verband 

tussen het soort hulpmiddelen en de wastechniek en de totale duur van 

de hygiëneverzorging. In het bijzonder bleek de wasprocedure op een in 

hoogte verstelbaar bed meer tijd te kosten onder deze gestandaardiseerde 

omstandigheden: gemiddeld drie tot zes minuten langer in vergelijking met 

de andere onderzochte hulpmiddelen3 (Afbeelding 3).

Blootstelling aan statische belasting is bijzonder hoog tijdens 

hygiëneverzorging, waaronder taken zoals wassen, douchen en baden 

van cliënten, evenals tijdens aan hygiene gerelateerde taken zoals 

incontinentie- en wondverzorging. Gezien het feit dat meer dan de 

helft (61%) van de bewoners van verpleeghuizen en in de thuiszorg 

substantiële en dagelijkse hulp nodig heeft bij wassen en/of douchen,7 

kan de impact van maatregelen om de statische belasting van 

zorgverleners te reduceren groot zijn. 

Jansen et al.14 toonde aan dat blootstelling aan houdingsbelasting 

gedurende niet langer dan 1 uur en 45 minuten per week al resulteerde in 

een relatief risico van 3,18 van rugpijn die leidt tot arbeidsongeschiktheid 

bij zorgverleners. 

Onderzoek in de verpleging geeft aan dat blootstelling aan statische belasting vaak gerelateerd is 

aan rugpijn die zorgverleners voor langere tijd arbeidsongeschikt maakt14 (Afbeelding 2).

Bij statische belasting lijkt het effect cumulatief van aard te zijn. Oudere zorgverleners lijken 

1,68 keer zo vaak problemen te melden die aan statische belasting zijn gerelateerd als de 

groep onder de 557,14. Dit blijkt meer samen te hangen met de totale blootstelling in hun beroep 

dan aan hun huidige blootstelling. Daarom wordt statische belasting soms ook wel de ‘stille 

moordenaar’ genoemd, wat het belang benadrukt om vroegtijdig maatregelen te nemen voor 

de latere gezondheid van zorgverleners15. Dynamische en statische belasting zijn daarom twee 

kanten van hetzelfde ergonomische aspect. 

Statische belasting: veroorzaakt na verloop  
van tijd letsel

Ergonomische oplossingen voor hygiëneverzorging verbeteren gezondheid 
zorgverlener

2. De houding van de zorgverlener verbeteren  

De factor met de grootste invloed was weer het soort hulpmiddelen, 

maar ook de vaardigheden van de zorgverlener en de mobiliteit van de 

cliënt zijn van invloed. 

In het onderzoek van Knibbe et al.3, leverde het in hoogte verstelbare bed 

de minst gunstige score op in vergelijking met de andere hulpmiddelen. 

Wassen op een in hoogte verstelbaar bed duurt langer en vraagt van 

de zorgverlener ook minder gunstige houdingen. Zowel voor cliënt 

als zorgverlener moet het wassen op bed als de laatste optie worden 

beschouwd en niet als een routinematige optie. Extreme vermoeidheid 

of pijn van de cliënt kan ondanks deze conclusies een reden zijn om 

een cliënt op bed te wassen. Als er een reden is om de cliënt op bed 

te wassen, kan het toepassen van een andere wastechniek de tijd die 

het in beslag neemt aanzienlijk reduceren3. Het wassen op bed kan 

bijvoorbeeld worden verkort door een methode toe te passen waarbij 

de cliënt wordt gewassen met voorverpakte verwarmde washandjes die 

met een reinigende lotion zijn geïmpregneerd. Deze wasmethode kan, 

ongeacht de hulpmiddelen, gunstig zijn voor de zorgverlener doordat de 

duur van blootstelling aan statische belasting aanzienlijk wordt verkort. 

Tegelijkertijd wordt ook gerapporteerd dat deze methode voor de cliënt 

minder vermoeiend en minder pijnlijk is.

Onderzoeken geven echter aan dat zorgverleners meer dan twee 

uur per dienst worden blootgesteld aan statische belasting5,6,9. Een 

wasprocedure kan tussen de zes minuten tot meer dan een uur 

per procedure in beslag nemen, en Knibbe et al.3 geven aan dat 

zorgverleners 33-46% van de tijd die wasprocedures in beslag nemen 

worden blootgesteld aan statische overbelasting. In het onderzoek 

van Knibbe et al. wordt ook geconcludeerd dat moderne, in hoogte 

verstelbare, ergonomisch vormgegeven hulpmiddelen voor was- en 

doucheprocedures de statische belasting kunnen verbeteren doordat de 

neutrale rughoudingen van 54% naar 74% toenemen: een verbetering 

van 37%3. 

Het onderzoek van Knibbe et al.3 heeft 
aangetoond dat zowel de tijdsduur als de zwaarte 
van de houdingsbelasting substantieel kunnen 
worden verbeterd door de beste hulpmiddelen 
en beste methode voor de taak te kiezen.

Opklapbare stoel op  In hoogte verstelbare In hoogte 
vaste hoogte opklapbare stoel verstelbaar bed

 In hoogte verstelbare  Multifunctionele Douchewagen 
douche-/toiletstoel douchetoiletstoel (Afbeelding 3)

Twee manieren om statische belasting te reduceren



Geavanceerde hulpmiddelen voor de hygiëneverzorging, zoals de in 

hoogte verstelbare douche-/toiletstoel, de multifunctionele douche-/

toiletstoel en de douchebrancard kunnen een positieve impact hebben, 

vooral bij cliënten die minder mobiel zijn7. 

Bovendien is uit recent onderzoek gebleken dat bij cliënten, bij wie het 

essentieel is om de mobiliteit te stimuleren en te activeren, het gebruik 

van adequate hulpmiddelen die dit mogelijk maken niet significant meer 

tijd kostte en niet leidde tot meer houdingsstress3.  

Dit staat lijnrecht tegenover wat gewoonlijk wordt aangenomen: dat het 

activeren en stimuleren van mobiliteit meer tijd kost en inefficiënt is. Het 

bevorderen van de betrokkenheid en mobiliteit van de cliënt kan verdere 

achteruitgang uitstellen en de gezondheid van de cliënt en kwaliteit van 

leven verbeteren16, 17. 

Daarnaast kan, door de inzet van adequate hulpmiddelen, een 

zorgverlener de taak vaak alleen uitvoeren, zonder de hulp van een 

andere zorgverlener. Dit bevordert ook de een-op-een-interactie tussen 

de cliënt en de zorgverlener, wat belangrijk wordt geacht om de zorg te 

optimaliseren, vooral de zorg voor mensen die aan dementie lijden, dit 

in tegenstelling tot de inzet van twee zorgverleners, waarbij een deel 

van de communicatie vaak onvermijdelijk tussen beide zorgverleners 

plaatsvindt18. 

Cliënten ervaren deze een-op-een-communicatie als kwalitatief optimaal. 

Bovendien is uitvoering van de taken door twee zorgverleners niet 

alleen inefficiënt, het leidt ook tot ergonomische compromissen omdat 

beide zorgverleners de cliënt in het midden van het bed moeten kunnen 

bereiken. Dit leidt vooral bij bedden, door de breedte ervan, tot grotere 

houdingsstress18.

Als samenvatting van de bevindingen van de literatuur en het door 

Knibbe et al. uitgevoerde onderzoek3 kan worden gesteld dat efficiëntere 

hygiëneprocedures inderdaad mogelijk zijn door de juiste hulpmiddelen 

te gebruiken. Kortere tijdsduur, meer opties voor zorgverlening door één 

zorgverlener in plaats van door twee, en betere opties om de mobiliteit 

van de cliënt te bevorderen zijn een paar van de bevindingen3,7,19. 

Aanvullende manieren om hygiëneprocedures te verbeteren zijn het 

verbeteren van de vaardigheden om hulpmiddelen te gebruiken, het 

toepassen van speciale huidverzorgingsprocedures, incontinentiezorg 

en aangepaste kleding. Hierdoor zal het werkplezier van zorgverleners 

en de tevredenheid van cliënten toenemen, en kan optimale zorg worden 

verleend, nu en in de toekomst.

Geavanceerde hulpmiddelen en interactie met de cliënt: belangrijk voor de 
mobiliteit van cliënten

“Het kiezen van de juiste hulpmiddelen 
kan de efficiëntie van verzorgings
procedures verbeteren zonder 
compromissen te hoeven sluiten en 
kan zelfs de kwaliteit van de zorg 
verbeteren3.”

“Door de mobiliteit te 
bevorderen en de cliënt tijdens 
hygiëneprocedures te activeren, 
blijken noch de tijdsduur of de 
zwaarte van de statische belasting 
toe te nemen, mits de juiste 
hulpmiddelen worden gebruikt3.”

Samenvatting

De douchebrancard Carevo®, met het ergonomische 
toegangsgebied, biedt zorgverleners de mogelijkheid 
om dicht naast de cliënt te werken.
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ArjoHuntleigh is een wereldleider die geïntegreerde producten en 
zorgoplossingen levert voor mensen met verminderde mobiliteit, en 
daardoor hun levenskwaliteit verbetert. We helpen zorginstellingen 
om dagelijks effectieve zorg en welzijn te bieden op vlak van 
vroegtijdige mobilisatie, veilige zorghandelingen, preventie van 
veneuze trombo-embolie, decubituspreventie, hygiëne, bariatrische 
zorg en diagnostiek. Met uitgebreide kennis en ervaring, zetten we 
ons in om een veilige, waardige en efficiënte omgeving te creëren 
voor zorgverleners en zorgvragers.


