
Bescherm je lijf!
In de gehandicaptenzorg is veel verzuim door
rug-, nek- en schouderklachten. Niet zo gek,
want je tilt, manoeuvreert en duwt wat af op
een dag. Er worden allerlei maatregelen geno-
men om jouw lijf te beschermen. Maar wat kun
je zélf doen om gezond te werken? 

Arbobewust denken en doen voorkomt verzuim
Deze tien werkbladen over fysieke belasting
helpen je om kritisch stil te staan bij je dage-
lijks werk. 

Spelregels
• De opdrachten op de werkbladen voer je

alleen uit of in teamverband. Kies de werk-
vorm die het best bij jullie situatie past.

• Pak er relevante publicaties bij! Laat iemand
het gesprek voorbereiden. Lees eerst de
instructies op de werkbladen door.

• Niemand mag met vragen achterblijven!
Bepaal van tevoren of je een expert fysieke
belasting (ergocoach) bij de gesprekken wilt
betrekken. Nodig die persoon op tijd uit.

• Iedereen moet zich kunnen uitspreken.
Bepaal samen wie het gesprek zal leiden: je
leidinggevende, een expert fysieke belasting
(ergocoach) of een collega?

• Sla vragen over die niet van toepassing zijn
op jullie werksituatie.

FYSIEKE BELASTING OP JE WERK
PRAAT ER EENS OVER!
Waar gaan jullie het over hebben? 
Hieronder staan tien uitspraken. Bij elke uitspraak hoort een werkblad met vragen en opdrachten. 

• Beresterk? • Richtlijnen, ze zijn er voor jou!

• Soorten fysieke belasting • Voorlichting en scholing

• Hulpmiddelen kunnen helpen • Beter af zonder?

• Slim, slimmer, slimst • Til er maar liever zwaar aan!

• Doorgaan of stoppen bij 23 kg? • Hulpmiddelen: hoe kom je eraan?

Kies een uitspraak, pak het bijbehorende werkblad en ga met elkaar in gesprek. Meer tijd nodig? Misschien is het mogelijk om een
themamiddag over fysieke belasting te organiseren. Succes!

Meer weten over de aanpak van fysieke belasting in de gehandicaptenzorg?
Lees de folder ‘Beresterk? Of denkt je lijf daar anders over?’
Vraag ernaar in je instelling.

COLOFON
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Notities:Fysieke belasting is…
Ga na met je team:
1. Wat is fysieke belasting volgens jullie?
2. En fysieke overbelasting?
3. Wanneer ervaar je een handeling of beweging als overbelasting?
4. Hebben jullie het ook wel eens over ‘gezonde belasting’?
5. Komt het voor dat je een handeling de ene keer wel als belastend ervaart en de

andere keer niet? Waar ligt dat dan aan?
6. Beresterk? Of denkt je lijf daar anders over? Bespreek deze vraag.

Wat zou je doen?
Verdeel het team in subgroepjes van 2-3 personen. 

1. Sta samen stil bij de volgende tien praktijksituaties. Bespreek hoe jullie in elke
situatie zouden reageren en hoe het beter zou kunnen:
• Er is in de kamer van de cliënt niet genoeg ruimte voor een lift.
• Een cliënt is eigenlijk te zwaar om nog te tillen.
• Jouw groep heeft één douchewagen voor zes niet-mobiele cliënten. Om 9.00 uur

moeten zij allemaal bij de dagbesteding zijn.
• De cliënt is zo aanhankelijk dat hij je te pas en te onpas om de nek vliegt. Ook

tijdens het verzorgen in de badkamer.
• Een (zware, niet mobiele) cliënt gaat elke week naar huis en z’n ouders willen graag

dat jullie hem in de auto helpen.
• Je ziet dat je collega de verkeerde tilbanden gebruikt.
• ‘Lopen is goed voor de cliënt, maar na vijf stappen leunt hij al helemaal op mij en

hij struikelt telkens over zijn eigen voeten. Dan moet ik ook nog oppassen dat hij
niet valt.’

• De cliënt (16 jaar) moet elke dag in een staplank gezet worden. Om dat goed te
doen moet je met zijn drieën zijn, maar er zijn maar twee mensen tegelijk ingeroosterd.

• ‘Gerrit kan nog makkelijk in de stalift, zo erg hangt hij toch niet naar links of rechts?’
2. Verzin samen meer van dit soort situaties en vraag naar elkaars reactie.

BERESTERK? 
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Notities:De Praktijkrichtlijnen
Voor deze opdracht heb je de Praktijkrichtlijnen nodig. Dat zijn normen over het tillen en verplaatsen

van cliënten. Pak deze richtlijnen erbij. Je vindt ze in ‘Pakketje gezond’, het Rugboekje voor zorgverle-

ners, het Rugboekje voor ondersteunende diensten, de cd-rom en video ‘Praktijkrichtlijnen in beweging

Heb je de Praktijkrichtlijnen bij de hand? Neem een vel papier. Maak drie kolommen: 
1) ervaringen, 2) bron fysieke belasting en 3) de norm.
1. Sta een week lang stil bij je werkzaamheden en noteer in de kolom ‘ervaringen’ alle

handelingen waarbij je voelt dat ze je meer belasten dan goed is voor je lichaam.
2. Vul de lijst ‘ervaringen’ aan met alle andere handelingen die je meestal als belastend ervaart.
3. Pak de Praktijkrichtlijnen erbij. Voor alle zorgverlenende handelingen neem je de

Praktijkrichtlijnen voor zorgverleners. Voor alle andere handelingen neem je de
Praktijkrichtlijnen voor ondersteunende diensten. Ga voor elke handeling uit opdracht 1
na bij welke ‘bron van fysieke belasting’ die hoort. Noteer dit in de tweede kolom.

4. En wat is de norm voor die handeling? Noteer dit in de derde kolom.

Terug naar de bron
Verdeel je team in subgroepjes van 2 – 3 personen. Sta stil bij de antwoorden op de vragen
uit de vorige opdracht. Bespreek per handeling:
1. Overschrijd je de norm wel eens?

• In hoeverre?
• Hoe komt dat?
• Heb je wel eens klachten gekregen door het uitvoeren van deze handeling? Welke?

2. Hoe zou het eigenlijk (volgens de Praktijkrichtlijnen) moeten?
3. Wat moet er veranderen om volgens die Praktijkrichtlijn te werken?

Ken je de TilThermometer? 
Daarmee breng je de fysieke belasting op de groep in kaart. Na de meting weet je welke
hulpmiddelen ontbreken en welke andere maatregelen nodig zijn.

RICHTLIJNEN, 
ZE ZIJN ER VOOR JOU! 

Stichting Arbeidsmarkt 

Gehandicaptenzorg STAG 
Arbocatalogus Gehandicaptenzorg 



Notities:Vier hoofdbronnen
Er zijn vier soorten fysieke belasting, ook wel hoofdbronnen genoemd:
• Cliëntentransfers binnen de grenzen van het bed (zijwaarts, omhoog, draaien, rollen,

wisselligging).
• Cliëntentransfers van en naar bed, (rol)stoel, toilet e.d.
• Statische belasting; bijvoorbeeld het begeleiden van een cliënt bij het eten of het

wassen bij de wastafel of bij de verzorging van een cliënt op een bed.
• Manoeuvreren met rollend materiaal; hieronder valt het rijden met een rolstoel, tillift,

waskar e.d.

Ga per hoofdbron voor jezelf na:
1. Komt de genoemde vorm van fysieke belasting voor in mijn werk?
2. Hoe pak ik het meestal aan; gebruik ik wel of geen hulpmiddelen?
3. Waarom doe ik dat zo?

• Is dit de enige manier?
• Zo nee, waarom doe ik het zo?

4. Vergelijk jouw aanpak met die van je collega’s:
• Zijn er verschillen?
• Ga volgens de Praktijkrichtlijnen na welke manier(en) het minst belastend

zijn voor je lichaam.

Gebruik het Rugboekje
Hoe voorkom je dat je last krijgt van je rug, nek of schouders? En wat moet je doen als 
je toch ergens last van krijgt? Het Rugboekje geeft antwoord op dit soort vragen en staat
vol tips en richtlijnen om jezelf te beschermen. Er zijn twee Rugboekjes; één voor zorgver-
leners en één voor ondersteunende diensten. Vraag ernaar in je instelling.

SOORTEN 
FYSIEKE BELASTING
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Notities:Ken relevante publicaties
Voor deze opdracht heb je nodig: Rugboekjes; de PreGo!-catalogi; ‘Pakketje gezond’ of
losse exemplaren van de TilThermometer, BeleidsSpiegel, RugRadar en het AktieBlok; video
of cd-rom ‘Praktijkrichtlijnen in beweging’. Vraag ernaar bij je leidinggevende of de arbo-
coördinator. Neem de publicaties door en bespreek of en waarom een publicatie wel of niet
belangrijk is voor jullie. 

Belangrijke collega’s
Bespreek met je team:
1. Is er een tilspecialist ofwel ergocoach* in je team?

• Wat merk je daarvan?
• Bij wie kun je nog meer terecht voor ondersteuning?

2. Is er een tilcommissie of werkgroep fysieke belasting in de instelling?
• Wat merk je daarvan?
• Wat denk je dat ze voor jullie kunnen betekenen?
• Weet je hoe je een tilcommissie kunt oprichten?

Lees meer over dit onderwerp in de PreGo!-catalogus, tip 11 en 15.

Tillen, verplaatsen en het gebruik van hulpmiddelen moet je leren
Bespreek met je team:
1. Ben je goed ingewerkt op het gebied van fysieke belasting? Leg uit.
2. Heb je een cursus (tillen, verplaatsen, gebruik van hulpmiddelen enz.) gevolgd in de

instelling waar je werkt? Hoe vaak vind je dat er een herhalingscursus moet zijn?
3. Als er nieuwe hulpmiddelen worden aangeschaft, krijg je dan instructie over hoe je

die het beste kunt gebruiken?
4. En als er een nieuwe cliënt komt, is er dan genoeg aandacht voor fysieke belasting?

* Ergocoach: iemand die praktisch en theoretisch goed op de hoogte is van fysieke
belasting. Andere gangbare namen zijn: tilspecialist, tilcoördinator, transferspecialist,
aandachtsvelder fysieke belasting of mobiliteitsspecialist.

VOORLICHTING 
EN SCHOLING 
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Welke hulpmiddelen zijn er?
1. Maak samen met je team een lijst van alle soorten (til)hulpmiddelen (klein en groot)

die tot jullie beschikking staan.
2. Ga per hulpmiddel na en bespreek:

• In welke situatie (bij welke cliënt en bij welke handeling) gebruik je het
hulpmiddel?

• Heb je ooit geleerd hoe je het hulpmiddel moet gebruiken?
• Wat doet het hulpmiddel eigenlijk voor je?
• Gebruik je het hulpmiddel wel goed? Weet je dat zeker? Leg uit.

Handig of juist onhandig?
Waarom pak je de tillift niet altijd: kapot?, geen tijd?, tilband zoek? En laat je die rolstoel
staan omdat hij niet lekker rijdt? Als je een hulpmiddel niet gebruikt, dan heeft dat altijd
een oorzaak. Pas als die bekend is, kan er gewerkt worden aan (tussen)oplossingen.

Bespreek in subgroepjes (maximaal 3 personen):
1. Welke hulpmiddelen zijn prettig in het gebruik en welke niet?
2. Laat je een hulpmiddel wel eens bewust staan? Bespreek:

• hoe dat komt;
• wat er moet veranderen, wil je het hulpmiddel vaker gebruiken.

Gebruik de PreGo!-catalogus
Een overzicht van hulpmiddelen en tips om fysieke belasting te voorkomen vind je in de
PreGo!-catalogus. Er zijn twee versies: voor zorgverleners en voor ondersteunende diensten.
Vraag ernaar in de instelling!

Notities:

HULPMIDDELEN
KUNNEN HELPEN 
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Notities:Je geweten als hulpmiddel
Sommige zorgverleners vinden dat:
• cliënten al die apparaten vervelend vinden of er zelfs van in paniek raken;
• cliënten lichamelijk contact missen als je een hulpmiddel gebruikt;
• je sneller of beter af bent als je géén hulpmiddel gebruikt;
• hulpmiddelen juist zorgen voor fysieke belasting;
• praten over fysieke belasting gezeur is;
• er toch geen geld is om oplossingen te bewerkstelligen.

Sta stil bij elk item en bespreek met je team:
1. Vind jij dat soms ook? Waarom?
2. De gevolgen van niet-gebruik.
3. Heb je dat ervoor over?
4. Wat zouden jullie eraan kunnen doen? Leg dit vast. In ‘Pakketje gezond’ zit een

handig AktieBlok dat daar speciaal voor gemaakt is.

Herkenbaar?
Hieronder staan vier uitspraken:
• ‘Ach, dat tandenpoetsen is toch zo gebeurd, dat doe ik wel even staand.’
• ‘Geen tijd voor de hulpmiddelen, de cliënt moet op tijd naar de dagbesteding.’
• ‘Ik geef die cliënt op schoot eten, het is zo’n lekker joch.’
• ‘Die cliënt kan veel meer zelf, maar dat kost te veel tijd.’

1. Herkenbaar? Zet een uitspraak of gedachte van jezelf op papier.
2. Verzamel alle papiertjes en maak een totaallijst van uitspraken en gedachten van het team.
3. Bespreek elke uitspraak of gedachte op de totaallijst. Sta stil bij:

• de oorza(a)k(en) (waarom zegt of denkt iemand dat?)
• de risico’s van zulke uitspraken in het licht van de Praktijkrichtlijnen
• de gevolgen voor je lichaam als je een hulpmiddel niet gebruikt.

BETER AF ZONDER?
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Notities:Slimmer werken
Naast het gebruiken van (til)hulpmiddelen zijn er nog andere manieren om je lichaam te
ontzien. Zo kun je de cliënt ook stimuleren om zelf actief mee te werken. Of je kunt het
werk verdelen over verschillende diensten. Laat zorgzware cliënten bijvoorbeeld niet allemaal
door één medewerker in de ochtend douchen. 

Mobiliteit en conditie van de cliënt
Verdeel het team in subgroepjes van maximaal 3 personen.
1. Ga per cliënt na:

• wat kan hij/zij nog zelf? Vraag naar elkaars ervaring daarmee.
• benutten jullie die fysieke capaciteiten volledig?
• welke conclusies kunnen jullie trekken?
• ligt dit vast in een mobiliteits- of tilprotocol?

2. Wie zou jullie kunnen helpen bij het goed inschatten van de fysieke mogelijkheden
van cliënten?

Denk na over slimmer werken
Ga na met je team:
1. Wordt het werk zo verdeeld dat jullie als team de belasting delen? Geef voorbeelden

en/of verzin nieuwe mogelijkheden.
2. Welke manieren zijn er nog meer om je lichaam zo gezond mogelijk te belasten?

Gebruik de PreGo!-catalogus
Hebben jullie de ‘PreGo!-catalogus’ in huis? Er zijn twee versies: voor zorgverleners en voor
niet cliënt-gebonden taken. Hoofdstuk 5 gaat over ‘slimmer werken’. Vraag ernaar bij je lei-
dinggevende of de arbocoördinator.

SLIM, SLIMMER, SLIMST 
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Notities:Verantwoordelijk voor iedereen
1. Als team ben je wat fysieke belasting betreft niet alleen verantwoordelijk voor de

cliënten, maar ook voor elkaar. Bespreek deze stelling in je team.
2. Wat doe je als je iemand het volgende hoort zeggen:

• ‘Het is kinderachtig om hulp te vragen of iemand met z’n tweeën te verzorgen.’
• ‘Mijn collega is 18 jaar; die heeft geen last van haar rug.’
• ‘Als mijn collega geen tillift gebruikt, moet ik ook met de hand tillen!’
• ‘Zij doet het al 40 jaar zo, dus dan moet ik het ook zo doen.’
• ‘Kees rijdt niet goed met die rolstoel, maar ik durf hem er niet op aan te spreken.’
• ‘Een beetje rugpijn, dan neem je toch een paracetamol!’
Bespreek in je team wat je daarover kwijt wilt.

Elkaar aanspreken op gedrag
Ga voor jezelf na en bespreek in je team wat je daarover kwijt wilt:
1. Mag je collega’s aanspreken op gedrag? Wanneer wel/niet?
2. Is de sfeer in jullie team zo dat je elkaar kunt aanspreken op:

• niet-gebruik van (til)hulpmiddelen;
• een verkeerde houding bij het tillen en verzorgen?

3. Wat kan hier volgens jou aan verbeterd worden, en hoe?

TIL ER MAAR 
LIEVER ZWAAR AAN!
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Notities:Het beleid in je instelling
Een goed beleid voor fysieke belasting werpt vruchten af. Jij voelt dat aan je eigen lijf of
aan de werkdruk in de groep. Ook het management moet dit inzien. Een slecht beleid
betekent immers: uitval van personeel en dus hogere ziektekosten. 

Ken je het beleid fysieke belasting van de instelling? 
a. Zo ja, omschrijf de kern van de inhoud.

• Wat vind je ervan?
• Zijn er sancties als er niets met de afspraken gebeurt?

b. Zo nee, waarom ken je het beleid niet?
• Bij wie kun je terecht als je hier meer over zou willen weten?

Is er een protocol?
Het tilprotocol is een formulier waarop per cliënt is aangegeven hoe een transfer of een
andere fysiek belastende handeling moet worden uitgevoerd. Het helpt jou en je
collega’s om veiliger te werken en het komt de veiligheid van de cliënt ten goede. Een
ander woord voor tilprotocol is transfer- of bewegingsprotocol. Hebben jullie zo’n protocol?
a. Zo ja, waar kun je het protocol vinden?

• Maakt het deel uit van het zorgplan?
• Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n protocol?
• Zo’n protocol zou bindend moeten zijn. Is dat ook zo? Wat gebeurt er

bijvoorbeeld als je je niet aan het protocol houdt?
• Wordt het protocol naar jouw idee vaak genoeg geëvalueerd?

b. Zo nee, waarom is er geen tilprotocol?
• Moet het er wel komen, vind je?
• Weet je hoe je daarvoor zorgt?

Lees meer over dit onderwerp in de PreGo!-catalogus, tip 1 en 3. 

DOORGAAN OF 
STOPPEN BIJ 23 KG?
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Notities:Aanschaf  en onderhoud
‘Zorg dat je een hulpmiddel krijgt als dat nodig is.’ Dat klinkt makkelijk. Maar de aanschaf
van hulpmiddelen kost veel geld en het is de vraag of dat geld er is. Verder moeten het
onderhoud en de reparatie goed geregeld zijn.

Aanschaf  hulpmiddelen
Stel: jullie hebben behoefte aan een hulpmiddel bij de zorg voor cliënten. Wat doe je? 
Ga met elkaar na:
1. Hoe bepalen jullie welk hulpmiddel het beste is voor het knelpunt dat jullie en de

groep cliënten ervaren? Wie/wat kan jullie daarbij helpen?
2. Is het mogelijk om hulpmiddelen van een andere groep uit te proberen?
3. Wie heb je nodig om een akkoord voor de aanschaf te krijgen?
4. Wat doe je als je hoort: ‘daar is geen budget voor’ of ‘is er niets goedkopers?’ of

‘gebruik de lift van een andere afdeling maar’?
• Leg je je daarbij neer? Zo ja, waarom?
• Kan het ook anders?

5. Hoe behelpen jullie je in de tussentijd als aanschaf op dit moment onmogelijk is?
Verzin (tussen)oplossingen om rug-, nek- of schouderklachten te voorkomen.

Aanschaf van hulpmiddelen is één. Het behoud ervan is twee
Ga voor jezelf na en bespreek met je team:
1. Is er genoeg aandacht voor (preventief ) onderhoud van hulpmiddelen? Leg uit.
2. Wat doe je als een hulpmiddel defect is? Wie kun je daarop aanspreken?
3. Is er dan een reservehulpmiddel beschikbaar?
4. Worden hulpmiddelen en tilliften minstens één keer per jaar gecontroleerd en onder- 

houden?

Ken je de TilThermometer? 
Daarmee breng je de fysieke belasting op je groep in kaart. Na de meting weet je welke
hulpmiddelen ontbreken en welke andere maatregelen nodig zijn.

HULPMIDDELEN: 
HOE KOM JE ER AAN? 
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