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SAMENVATTING
Inleiding en doel
De aard van de arbeid in de glastuinbouw is aan het veranderen: zwaar lichamelijk werk
wordt steeds meer vervangen door statisch, kort cyclisch arbeid met repeterende
bewegingen. De verwachting is dan ook dat het aantal aandoeningen op langere termijn
als gevolg van kort cyclisch arbeid met repeterende bewegingen in de toekomst steeds
omvangrijker zal worden. Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de volgende
vragen:
1. Bij welke bewerkingen en in welke mate komt kort cyclische arbeid met repeterende
bewegingen voor in de glastuinbouw?
2. Hebben deze bewerkingen een hoog risico voor klachten over en aandoeningen van
het bewegingsapparaat tot gevolg en met name RSI klachten?
3. Welke lichaamsdelen worden bij deze bewerkingen belast en is er een relatie met RSI
klachten?
Afbakening gewassen en klachten
Het onderzoek beperkt zich tot de belangrijkste groente- en bloemengewassen. Van de
groentegewassen zijn de gewassen bestudeerd met een oppervlakte van meer dan 200
ha (CBS, 1999): tomaten, komkommer, paprika, rozen, chrysant, fresia, gerbera en de
anjer. De anjerteelt omvat weliswaar minder dan 200 ha, maar de arbeidskosten
bedragen 4 0 % van de totale kosten. Bij bovengenoemde gewassen worden de
belangrijkste bewerkingen bekeken, die samen meer dan 6 5 % van de totale arbeid
vragen op jaarbasis.
In het onderzoek worden alleen de RSI klachten en lichaamsdelen betrokken (tussen de
nek en de vingertoppen), die ontstaan door repeterende bewegingen. Andere
gezondheidsklachten, zoals rug-en knieklachten zijn buiten beschouwing gelaten.
Model gezondheidsrisico werk
Als eerste is een denkmodel uitgezet dat de relatie tussen arbeid,taak, werkplek,
houding, beweging en kracht, de risicofactoren en inwendige belasting met gezondheidsproblemen weergeeft.
De werker in de glastuinbouw moet bij zijn functie een aantal taken uitvoeren. De taak
van de werker en de inrichting van de werkplek zijn in belangrijke mate bepalend voor
de lichaamshouding, de bewegingen van de bovenste lichaamsdelen (nek, schouder,
armen, elleboog, polsen en handen) en de krachtsuitoefening tijdens het werk (externe
belasting). Tijdens de uitvoering van kort cyclische arbeid (combinatie statische +
dynamische belasting) treedt er een bepaalde inwendige belasting op van de spieren,
banden en gewrichten met name in de bovenste lichaamsdelen in de vorm van een
inwendige mechanische belasting. Er kunnen klachten optreden als de belasting de
belastbaarheid van de werker overschrijdt. Op korte termijn kunnen RSI gerelateerde
klachten (lokale en niet-lokale klachten in de bovenste lichaamsdelen) optreden, zoals
plaatselijke vermoeidheid. Op Lange termijn kunnen deze klachten RSI klachten worden,
zoals pijn.
De interne belasting wordt beïnvloed door diverse werkgebonden, persoonsgebonden en
overige niet werkgebonden factoren. Allereerst wordt de interne belasting bepaald door
de werkgebonden factoren als taak en werkplek, houding, kracht en beweging en duur
enfrequentie. Vervolgens wordt bij dezelfde inwendige belasting bij de ene werker wel
de belastbaarheidsgrens overschreden en leidt dit tot klachten en bij de andere niet.
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Tenslotte kunnen vrije tijdsbesteding, sporten, computergebruik thuis etc. worden
genoemd als overige niet werkgebonden factoren op de interne belasting.

Resultaten
Om de vragen van het onderzoek te beantwoorden, zijn allereerst de bewerkingen
opgespoord, die kort cyclisch van aard zijn en veel repeterende bewegingen hebben.
Het gaat hierbij om oogsten, sorteren en gewasverzorging zoals blad breken en dieven
en indraaien, etc. Van deze bewerkingen zijn de werkhoudingen, - bewegingen en
krachten geïnventariseerd. Om beter inzicht te krijgen op de invloed van de
werkhoudingen, -bewegingen en krachten op de inwendige mechanische belasting, zijn
de anatomische structuren van de betreffende weefsels en structuren behandeld.
Vervolgens wordt de mogelijke ontstaanswijze van RSI kort beschreven en is voor de
meest kritische bewerkingen de kans op het krijgen van RSI klachten ingeschat.

Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste bewerkingen van de onderzochte gewassen,
die samen goed zijn voor 50 % van het areaal, kort cyclisch zijn. Dit geeft een verhoogd
risico op gezondheidsproblemen. Een combinatie van een verhoogd risico in de
werksituatie en een verhoogd risico door niet werk gebonden factoren, vergroot de kans
op problemen. Of en wanneer problemen optreden, hangt af van de persoonlijke
belastbaarheid.
Aanbevelingen
De aanbevelingen voor de korte termijn zijn gericht op het aannemen en handhaven bij
de uitvoering van de bewerkingen binnen de ideale werkzone. De oplossingen worden
gezocht in verandering van werkwijze (werkhouding en -beweging), werkmethode,
hulpmiddelen en werkinstructie en bevorderen van de weerbaarheid en de
belastbaarheid. Op wat langere termijn moet gezocht worden naar het gebruik van
hulpmiddelen of andere werkmethoden, die repeterende bewegingen en kort cyclisch
werk overbodig maken of die de risicofactoren (reikafstand, -hoogte, frequentie,
statische (onnodige) belasting) verminderen, zoals ontwikkelingen in half automaten,
automaten en robots, hangende goten, mechanisatie.
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1. INLEIDING
1.1 INLEIDING
De glastuinbouw wordt gekenmerkt door bewerkingen met kort cyclische werk.
Bijvoorbeeld bij het oogsten van tomaten wordt een bepaald aantal tomaten geplukt (de
bewerking). Bij een bewerking hoort een bepaalde werkmethode (lopend of met de
buisrail oogsten). Binnen een bewerking worden een aantal handelingen verricht zoals
het zoeken van de rijpe tomaat, het afbreken en het wegleggen in de krat. De
handelingen om één tomaat te plukken (de werkcyclus) zijn steeds hetzelfde en is erg
kort. De tijdsduur van één werkcyclus is voor de meeste bewerkingen in de
glastuinbouw zeer beperkt van omvang. Men spreekt over kort cyclisch werk als de
werkcyclus een cyclustijd heeft, die korter is dan anderhalve minuut. De leidraad
volgens (SZW,1990) voor kort cyclische werk is als volgt:
Term
Kort cyclisch

Cyclusduur (sec)
<90

Aantal cycli in 7 uur
>280

Dus aantal cycli in 1uur
>40

Binnen een werkcyclus wordt een aantal handelingen uitgevoerd, die steeds
terugkomen; er is sprake van repeterende bewegingen. Men spreekt over repeterende
bewegingen als tijdens de handelingen steeds gelijksoortige bewegingen uitgevoerd
worden of bewegingen worden uitgevoerd, die op elkaar lijken en ongeveer dezelfde
inwendige belasting tot gevolg hebben (Huppes,1995). Kort cyclisch werk met
repeterende bewegingen kan, als men dit jaren achtereen uitvoert, negatieve
gezondheidseffecten teweeg brengen in de pezen,spieren, botten, banden en
gewrichten. Ze kunnen leiden tot verschillende klachten in de bovenste lichaamsdelen:
"nek, schouder, armen, elleboog, polsen en handen". Deze negatieve effecten kunnen
uiteindelijk leiden tot ziektebeelden op korte termijn in de vorm van overbelasting of op
lange termijn in de vorm van aandoeningen aan de ledematen en tot uitval leiden. Voor
dergelijke beroepsziekten aan de bovenste lichaamsdelen bestaat een veelheid aan
namen; Repetitive Strain Injury (RSI) is hiervoor een parapiubegrip. De gevolgen van kort
cyclisch werk met repeterende bewegingen in het computerwerk is een zeer bekend
verschijnsel, dat tot ziekteverzuim en uitval kan leiden.
Definitie arbeid/ werk:
Elke doelmatige bezigheid, welke weliswaar door het individu wordt verricht, maar die
door derden zou kunnen worden overgenomen en die de middelen verschaft voor de
bevrediging van maatschappelijk erkende behoefte (WRR, 1981)
Definitie gezondheid:
'a personal state of well-being...that enables a person to lead a socially and
economically productive life... (World Health Organisation, 1960)
Definitie beroep(s)ziekten:
Eenziekte of aandoening, die in hoofdzaak het gevolg is van werk of
arbeidsomstandigheden (Arbeid en gezondheid, 1997)
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1.2 PROBLEEMSTELLING
De omvang van het aantal mensen met RSI klachten is in Nederland niet bekend. Dat
heeft voor een groot deel te maken met de vage definitie en diagnosemogelijkheden van
RSI en het niet registreren van beroepsziekten. Het CBS heeft resultaten gepubliceerd
van het onderzoek naar de kans op RSI in verschillende beroepsgroepen op basis van
gegevens van het permanent onderzoek Leefsituatie in 1997 (Otten e.a., 1998).
Geconcludeerd wordt dat van de totale beroepsbevolking van 15 jaar en ouder 19% RSI
klachten rapporteert. Landbouw scoort het hoogst (32%). Daarnaast blijkt dat onder de
nieuwe arbeidsongeschikten in de agrarische sector relatief veel personen zijn met
ziekten aan het bewegingsstelsel (inclusief RSI) (Stigas, 1999).
Probleemstelling:
Er is geen specifieke informatie bekend over de mate waarin RSI in de glastuinbouw
voorkomt. Gelet op de aard van het werk in de glastuinbouw kan worden verwacht, dat
in deze sector ook een hoog percentage RSI klachten voorkomt. Het is niet bekend of in
de glastuinbouw kort cyclisch werk met repeterende bewegingen een negatief effect
heeft op de gezondheid en of er hiervoor oplossingen zijn. De vraag is welke negatieve
gezondheidseffecten hier eventueel kunnen optreden en met name met betrekking tot
RSI klachten? Enzijn er oplossingen aan te reiken, die tot vermindering van de klachten
kunnen leiden? Dit kan helpen om de economische en maatschappelijke positie van
glastuinbouwbedrijven te versterken, waarbij de gezondheid, veiligheid en welzijn van de
werkende toeneemt en waardoor het arbeidsvoorzieningsprobleem wordt verminderd.
Om bovenstaande probleemstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
1
Bij welke bewerkingen en in welke mate komt in de glastuinbouw kort cyclisch
werk met repeterende bewegingen voor?
2
Hebben deze bewerkingen een hoog risico voor klachten over en aandoeningen
van het bewegingsapparaat tot gevolg en met name tot RSI klachten?
3
Welke lichaamsdelen worden bij deze bewerkingen belast en is er een relatie met
RSI klachten?

1.3 DOELSTELLING
Vanuit de algemene probleemstelling is als algemene doelstelling geformuleerd:
Nagaan op welke wijze verbetering in de arbeidsomstandigheden in de glastuinbouw kan
worden bereikt.
Als subdoelen zijn geformuleerd:
Subdoel 1: het 'doorlichten' van de productiemethoden bij de belangrijkste gewassen op
de aanwezigheid en de frequentie van kort cyclisch werk met repeterende bewegingen;
Subdoel 2: het voor het gerapporteerde kort cyclische werk met repeterende
bewegingen nagaan wat de negatieve effecten van (langdurige) uitvoering van deze
bewerkingen en handelingen kunnen zijn en inzicht verschaffen in diverse risicofactoren,
die een rol spelen bij het ontstaan van nek-, schouder-, arm-, elleboog-, handen- en
vingerklachten bij werkers;
Subdoel 3: het aangeven van oplossingsrichtingen, die tot vermindering van de klachten
kunnen leiden.
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1.4 AFBAKENING ONDERZOEK
Het onderzoek beperkt zich tot de belangrijkste groente- en bloemengewassen. Van de
groentegewassen worden de gewassen bestudeerd met een oppervlakte van meer dan
200 ha (CBS, 1999): tomaten (1307 ha), komkommer (710 ha), paprika (1010 ha). Bij
de bloemengewassen wordt gekeken naar rozen (931 ha), chrysant (757 ha), fresia
(241 ha), gerbera (219 ha) en anjers (119 ha). De anjerteelt omvat weliswaar minder
dan 200 ha, maar de arbeidskosten bedragen 4 0 % van de totale kosten.
Bij bovengenoemde gewassen worden de belangrijkste bewerkingen bestudeerd, die
samen meer dan 65% van de totale arbeid vragen op jaarbasis.
In het onderzoek worden alleen de RSI klachten en lichaamsdelen betrokken (tussen de
nek en de vingertoppen), die ontstaan door repeterende bewegingen. Andere
gezondheidsklachten, zoals rug-en knieklachten zijn buiten beschouwing gelaten.

1.5 LEESWIJZER
Het rapport is als volgt opgebouwd, in hoofdstuk 2 wordt allereerst een theoretisch
verband aangegeven tussen kort cyclisch werk in de glastuinbouw en het optreden van
eventuele gezondheidsproblemen. In hoofdstuk 3 wordt de aanwezigheid van kort
cyclisch werk bij de belangrijkste gewassen geanalyseerd. Hierna wordt in hoofdstuk 4
uiteengezet, dat de werkers door de bewerkingen in de glastuinbouw gedwongen
worden om een bepaalde werkhouding aante nemen en beweging uit te voeren. Het
blijkt, dat de taak en de werkplek van een werker in belangrijke mate bepalend zijn voor
de houding, beweging en krachtsuitoefening tijdens het uitvoeren van het werk (externe
belasting). De belangrijkste bewerkingen worden voor de belangrijkste gewassen
geanalyseerd m.b.t. houding, bewegingen en krachten. In hoofdstuk 5 wordt
beschreven dat, deze externe blootstelling de interne belasting van spieren, banden en
gewrichten van de ledematen (inwendige mechanische belasting) bepaalt. De
aanwezigheid van risicofactoren geven een verhoogde kans op het ontstaan van RSI
klachten. De'risicofactoren worden aangegeven. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op
de belasting en belastbaarheid van personen. Dezelfde interne belasting wordt niet door
elke persoon als gelijk ervaren en kan bij de ene persoon wel en bij de andere persoon
niet tot belastingsgevolgen leiden op korte of langere termijn in de vorm van
gezondheidsproblematiek. Als laatste wordt aangegeven, welke lichaamsdelen, bij de
geanalyseerde bewerkingen worden belast, en ook de mogelijke samenhang met RSI
(gerelateerde) klachten. In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen en oplossingsrichtingen
gegeven, die tot het voorkomen van klachten moeten leiden. In hoofdstuk 7 worden
tenslotte algemene conclusies getrokken
In bijlage 1tot en met 8 wordt een gedetailleerde uitwerking van bovenstaande voor de
onderzochte gewassen gegeven.
In bijlage 9 wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste aandoeningen die op
kunnen treden.
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2 . ARBEID, INVLOEDSFACTOREN EN GEZONDHEIDSAANDOENINGEN; EEN MODEL
2.1 INLEIDING
Er is een oorzakelijk verband tussen het verrichten van arbeid en het opdoen van een
gezondheidsaandoening. Om een beter inzicht te krijgen in het verband, wordt allereerst
een model uiteengezet, dat het theoretische verband aangeeft tussen arbeid en het
optreden van eventuele gezondheidsproblemen. Tevens worden de invloedsfactoren, die
hier verband mee houden besproken. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de relevante
onderzochte literatuurresultaten over het onderwerp RSI. In paragraaf 2.3.2 wordt
ingegaan op de algemene samenhang tussen persoonsgebonden invloedsfactoren, werken niet werkgebonden invloedsfactoren en mogelijke negatieve korte en lange termijn
effecten op de gezondheid van werkers. De negatieve lange termijn effecten uiten zich
o.a. in diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat. Omdat in dit onderzoek naar
een speciale vorm van gezondheidsaandoeningen wordt gekeken, namelijk de specifieke
klachten van RSI en een speciale vorm van arbeid, namelijk kort cyclisch werk met
repeterende bewegingen, wordt in paragraaf 2.3.3: het model verbijzondert voor kort
cyclisch werk, zoals dat veelvuldig voorkomt in de glastuinbouw. In paragraaf 2.4 wordt
de onderzoeksmethode uiteengezet, die in dit onderzoek wordt gehanteerd.
2.2 OVERZICHT LITERATUUR OVER RSI
RSI is de afkorting voor Repetitive Strain Injury. Letterlijk betekent de term 'lichamelijke
aandoeningen (blessures) door herhaald letsel'. Repetitive Strain Injury is echter geen
goede benaming. De klachten worden niet veroorzaakt door een verrekking (Strain) of
een letsel (Injury) en ook de verwijzing naar Repetitive (herhaalde bewegingen) behoeft
niet altijd de oorzakelijke reden te zijn. RSI klachten ontstaan langzaam maar worden
steeds erger.
Er is vrij veel literatuur beschikbaar over RSI,maar veelal in relatie tot beeldschermwerk.
Eenoverzicht van de samenhang RSI klachten met werk- en persoonsgebonden factoren
staat vermeld in tabel 1.
Bij de verschillende definities van RSI kunnen de volgende opmerkingen geplaatst
worden:
• Alleen pijn als gevolg van overbelasting door herhaalde bewegingen of statische
houdingen wordt RSI genoemd. Overbelasting, veroorzaakt door een eenmalige hoge
belasting, wordt niet onder de term RSI begrepen;
• In de praktijk komen meestal verschillende belastende factoren tegelijk voor in de
regio tussen nek en vingers. Zo kunnen gelijktijdig nek- en schouderspieren een
statische activiteit leveren,de boven- en onderarm laagfrequent worden bewogen,
de pols statisch belast en de vingers hoogfrequent worden bewogen (zoals bij
beeldschermwerken);
• De pijn wordt verder alleen RSI genoemd als deze min of meer chronisch is. Dat wil
zeggen dat de klachten gedurende langere tijd aanhouden (ondergrens is 3
maanden);
• De term RSI is een paraplubegrip voor diverse medische diagnoses, met criteria uit
het werk voortkomende pees-, zenuw-, en spiergerelateerde aandoeningen van nek
tot en met vingers. Algemene klachten zoals pijn, vermoeidheid en prikkelingen van
de nek, schouder, arm of hand kunnen RSI gerelateerd zijn. Termen als Carpaal
10
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tunnel syndroom (deze aandoeningen worden verder uitgewerkt inbijlage 9) en
Epicondilytis Lateralis (tennis elleboog) zijn specifieke diagnoses, die onder de term
RSI klachtenvallen.
De symptomen van RSI kunnen in 3 verschillende stadia gerangschikt worden:
Korte omschrijving van de symptomen:
Stadium 1:
• Pijntreedt op aan het einde van een werkdag en is meestal de volgende dag
weggetrokken;
• Gevoeligheid van de spieren;
• Gevoeligheid van depezen;
• Plaatselijke vermoeidheid;
• Onbehaaglijk, krampachtig of doof gevoel.
Stadium 2: klachten worden uitgebreider. De werk prestaties gaan omlaag
• Irritatie;
• Pijn (met name bijstatische spierbelasting);

• Zwelling;
•
•
•
•

Tintelingen;
Slapheid of plotseling verlies van grijpvermogen;
Doof gevoel;
Soms verbleken van huidskleur.

De symptomenuitstadium 1+2

wordenRSZgerelateerdek/achtengenoemd.

Stadium 3: de pijn blijft voortduren entreedt ook op bij niet- herhaalde bewegingen
• Aanhoudende pijn, die vaak elke beweging van de betreffende spiergroep betreffen;
• Zwelling, plaatselijk of meer verspreid;
• Verandering van huidskleur en temperatuur;
• Dood of tintelend gevoel;
• Kraken.
Alleen desymptomenuitstadium 3 wordenRSIklachtengenoemd.
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Tabel 1: OverzichtsamenhangRSIklachten, werkgebonden factoren enpersoonsgebondenfactoren
Werkgebonden factoren
Eenrelatief grote samenhang met RSIgerelateerde klachten wordt gesuggereerd met de
volgende factoren en vormen dus risicofactoren.
Repeterende bewegingen
Statische of ongemakkelijke
houdingen

Extreme gewrichtuitslagen
Invloed van trillingen door
handgereedschap
Omgevingsfactoren

Kracht

Sociale contacten op het
werk
Werkdruk

Aantal werkuren per week

Repeterende bewegingen kunnen in lokale, dynamische
overbelasting resulteren, met RSI als gevolg.
Statische of ongemakkelijke houdingen leiden tot verslechterde
doorbloeding van de nek -schouderregio. Van de lichamelijke
belastingsfactoren blijkt voor alle beroepsgroepen de statische
belasting (langdurig in een ongemakkelijke houding) het sterkst
gerelateerd. Personen die langdurig met het bovenlichaam in
dezelfde houding werken hebben 2,5 maal zoveel kans op het
ontwikkelen van RSI als personen die daar niet aan blootstaan.
Een ruim 1,5 keer zo groot risico is van toepassing op degenen
die af en toe in een ongemakkelijke houding moeten werken.
Pezen kunnen worden overbelast doordat in extreme
gewrichtsstanden geen optimale kracht kan worden geleverd
Trillingen verstoren de doorbloeding zodanig dat het ontstaan
van RSI wordt bevorderd.
Tocht, vocht en kou leiden tot een verkrampte houding en
belemmeren zodanig de doorbloeding dat het ontstaan van RSI
wordt bevorderd.
Voor mensen die soms of regelmatig veel repeterende
bewegingen uitvoeren, ofwel regelmatig veel kracht moet zetten
met armen of handen, is de kans op RSI bijna 2 maal zo groot
vergeleken met mensen die dat niet doen.
Het ontbreken van een sociaal netwerk, of juist overlast door
een teveel aan sociale contacten speelt een rol in het ontstaan
van RSI
Voor alle beroepsgroepen lijkt RSI indirect door verhoging van de
lichamelijke belasting (neiging tot minder pauzes etc.) a.g.v.
werkstress te worden veroorzaakt.
Fulltimers (mensen die 20- 34 uur per week werken) hebben
bijna 1.5 maal zoveel kans op het ontwikkelen van RSI als
parttimers (mensen die minder werken dan 20 uur per week) en
mensen die boven de 34 uur per week werken hebben 2 maal
zoveel kans.

Eenbeperkte samenhang wordt gesuggereerd met de volgende factoren:
Beperkt niveau van training
of vaardigheid in het werk
Toekomst perspectief
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Beginnende medewerkers oefenen vaak te veel kracht uit,
waardoor de kans op RSI toeneemt.
Beperkte ontwikkelingsmogelijkheden door gebrek aan opleiding
en vrees voor verlies van baan resulteren in een vorm van stress
of werkdruk die kan resulteren in RSI.
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Persoonsgebonden factoren
Eenrelatief grote samenhang met RSIgerelateerde klachten wordt gesuggereerd met:
Vrouwen hebben vaker klachten, mede omdat zij vaker RSI
gevoelige werkzaamheden verrichten. Werkende vrouwen
hebben een dubbele taak, omdat het huishouden ook nog vaak
wordt gerund en dus herstelmogelijkheden na het werk gering
zijn.
Lage self- efficacy/ zelfwaardering en psychologisch
disfunctioneren of een negatieve affectiviteit of type Apersoonlijkheid dragen bij aan het ontstaan van RSI.

Geslacht

Persoonlijkheid

Eenbeperkte samenhang wordt gesuggereerd met de volgende factoren:
Leeftijd
Sociale steun

Brilgebruik/ bifocale
brilglazen
Fysieke trauma in het
verleden
Antropometrie

Slechte voeding

Hypermobiliteit
Aandoeningen

Beperkte spierkracht
Lage sociaal- economische
status

Bij toegenomen leeftijd neemt de kans op bijvoorbeeld Rotator
Cuff Syndroom toe.
Ontbreken van sociale steun in privé situatie, alleen wonen en
recent ervaren traumatische gebeurtenissen niet kunnen
verwerken kunnen bijdrage aan het ontstaan van RSI.
Gebruik van bijvoorbeeld bifocale glazen resulteert vaak in een
meer gedwongen lichaamshouding, met RSI klachten als gevolg.
Een gebroken sleutelbeen als het gevolg bv. een auto ongeluk
kan een factor zijn voor het ontstaan van RSI in de toekomst
(kleinere ruimte voor de Plexus Brachialis)
Mensen met een lichaamslengte minder dan 165 cm
ontwikkelen vaak eerder klachten (lage belastbaarheid, meer
reiken, daardoor grotere statische belasting); ook lijkt de
afmeting van de Carpale Tunnel een rol te spelen: het lijkt erop
dat mensen met een kleinere Carpale Tunnel meer risico lopen
op het ontwikkelen van RSI.
Een gebrek aan vitamine Cen B6 spelen de belangrijkste rol in
het ontstaan van RSI,waardoor zenuwgeleiding en
ontstekingsremmende processen niet optimaal zijn.
Functie vitamine C en B6:
B6: betrokken bij aminozuur en eiwitmetabolisme.
C: betrokken bij vorming van bindweefsel en zorgt dat ijzer uit
het voedsel wordt genomen.
Mensen met hypermobiliteit (extra lenig, vaak erfelijk bepaald)
blijken extra gevoelig te zijn voor het ontstaan van RSI.
Diabetes, reumatoïde artritis, nier- en schildklier- aandoeningen
e t c , verstoren het metabolisme zodanig dat het ontstaan van
RSI wordt beïnvloed.
Beperkte spierkracht resulteert in overmatige inzet van kracht,
voor zover beschikbaar.
Zou indirect gerelateerd zijn aan het ontstaan van RSI, mogelijk
via aard van het werk, voedselpatroon en toekomstperspectief.

(Bron: Huppes. 1999)

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN DE GLASTUINBOUW
Kortcyclischwerk enrepeterendebewegingen

13

2.2.1 Conclusie
Uit de literatuur is duidelijk geworden, dat er bij RSI klachten sprake is van een sluipend
proces, waarbij de steeds terugkerende ongunstige belastingen kleine en op zich
symptoomloze beschadigingen teweeg brengen, die pas na verloop van tijd kunnen
uitgroeien tot RSI klachten;
Het optreden van RSI (gerelateerde) klachten is een complex proces en is afhankelijk
van een groot aantal factoren: werkgebonden, persoonsfactoren en overige niet
werkgebonden factoren.

2.3 MODEL GEZONDHEIDSRISICO WERK
2.3.1 Ontwikkeling van het model
Voor het onderzoek zijn de volgende vier andere modellen nader onderwerp van studie
geweest, namelijk:
1. Eeneenvoudig model van de relatie tussen arbeid en klachten van het
bewegingsapparaat van Dul e.a., (1992)
2. Model belasting en belastbaarheid van Schreibers e.a., (1995)
3. Model arbeid, gezondheid en belastbaarheid van Arbeid en gezondheid, (1997, p-28)
4. Model voor de analyse van arbeidsvraagstukken in Hillebrand et al., (1997), de
veranderende rol van arbeid in de primaire agrarische sector.
Bovengenoemde modellen leggen of een te globale relatie tussen diverse facetten van
arbeid, of leggen juist een te specifieke relatie tussen één of meerdere facetten.
Eencombinatie van genoemde facetten kan antwoord geven op onze onderzoeksvragen.
Hiervoor zijn bovengenoemde modellen gecombineerd tot het model "Gezondheidsrisico
werk". Vanuit genoemde modellen zijn de volgende onderdelen meegenomen in het
model:
Het model van Dul is als raamwerk gebruikt. Van het model van Dul zijn in het
onderstaande model de mede bepalende factoren verder uitgewerkt. De verdere
detaillering is overgenomen uit de drie andere modellen. Van Schreibers en model 3 is
de individuele belastbaarheid meegenomen in het model. Van Hillebrand is de interactie
tussen de vier elementen van arbeid overgenomen.

2.3.2 Toelichting model
In figuur 1 staat het verband tussen het uitvoeren van arbeid en het optreden van
gezondheidsproblemen puntsgewijs aangegeven. Tevens zijn de factoren, die in dit
verband van invloed zijn vermeld. Deze punten worden hierna toegelicht.
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Arbaid»inhoud:
w«rk inhoogtampo.
Mntonig work,
taak.
warkplak

7: Wark
gabondan ractoran

Arbaidivoorwaardan:
aalaria. promotiaatc
B: Paraoonagabondan
factofan
Arbeid«inhoud:
ralabat collagaa,
atijlMdinggavanda

Korta tarmiin:
varmoaidhard,
ovartoalasting,
ziaktavarztjim, atc

lanoa tarmiin:
arbaidaongaachikthaid,
baroapaxiakian,
aandoaningan aan hat
bawagingaapparaat,
atc

9: Ovarioaniat wark
gabondan factoran
Arbaidsomatandiohadan:
lawaai, hitta, «te

Figuur 1: Model "Gezondheidsrisico werk"
Punt 1:arbeid/ werk
Arbeid bestaat uit een viertal elementen, die nauw met elkaar zijn verweven en een
bepaalde invloed op elkaar uitoefenen. Samen bepalen zij de kwaliteit van arbeid. De
vier elementen zijn arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhouding en
arbeidsomstandigheden (WWR, 1981, p.121)
• Arbeidsinhoud: de aard en het niveau van het werk, de organisatie van de werkplek,
taakvariatie, autonomie en regelmogelijkheden;
• Arbeidsvoorwaarden: regelingen omtrent hoogte van salaris, promotiemogelijkheden,
werktijden, e t c ;
• Arbeidsverhoudingen: de sociale verhoudingen binnen het bedrijf, zoals
overlegvormen, stijl van leidinggeven, e t c ;
• Arbeidsomstandigheden: de lichamelijke en geestelijke belasting bij de uitvoering van
het werk en om omgevingsfactoren zoals lawaai, kou, hitte, veiligheid, e t c .
Deze vier elementen hebben een duidelijke onderlinge interactie. Zo kunnen slechte
arbeidsomstandigheden of saaie bewerkingen worden gecompenseerd door gunstige
arbeidsvoorwaarden (Hillebrand, 1997)
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Punt 2: taak en werkplek
Bij het verrichten van arbeid moet de werkende in zijn functie een bepaalde taak of
verschillende bewerkingen uitvoeren. Dit gebeurt op een bepaalde werkplek of op
verschillende -plekken. De arbeidstaak neemt een groot gedeelte van de dag in, meestal
8 uur. De resterende tijd heet vrije tijd en de vrije tijd wordt door de verschillende
personen zeer verschillend ingevuld. Voorbeeld zijn sporten, winkelen, computergebruik,
gezin, vereniging, hobby, etc.
Punt 3: houding, bewegingen en kracht
De taak en de manier waarop de werkplek is ingericht, dwingen de werkende om een
bepaalde werkhouding aan te nemen en om bepaalde bewegingen uit te voeren. De
houdingen en bewegingen worden uitgevoerd door het houdings- en bewegingsapparaat
(= het stelsel van spieren, botten, banden en gewrichten, dat ons in staat stelt
bewegingen te maken of te handhaven). Tijdens deze houdingen en bewegingen treden
bepaalde krachten op of moeten bepaalde krachten worden overwonnen. De taak van
de werker en de werkplek zijn dus in belangrijke mate bepalend voor de lichaamshouding, de bewegingen van de (bovenste) lichaamsdelen en de krachtsuitoefening
tijdens het werk.
Punt 4: inwendige mechanische belasting
Tijdens de uitvoering van de taak wordt het lichaam fysiek belast. Plaatselijk treedt er
een bepaalde inwendige mechanische belasting op van de spieren, botten, banden en
gewrichten van het lichaam. Langdurige mechanische belastingen of te zware mechanische belasting kunnen tot vermoeidheid of zelfs tot aandoeningen leiden.
Punt 5: gezondheidsproblematiek
De mechanische belasting kan op korte en op lange termijn tot gezondheidsproblemen
leiden voor de werker. De klachten op korte termijn leiden tot vermoeidheid, overbelasting en kortstondig ziekteverzuim. Indien de klachten structureel worden (lange termijn),
treedt arbeidsongeschiktheid en uitval op.
Punt 6: individuele belastbaarheid
Bij bepaalde personen treden bij een bepaalde combinatie van invloedsfactoren en
belasting wel klachten op en bij andere personen (nog) niet omdat de belastbaarheid van
de werkende verschillend zijn. Persoonsgebonden kenmerken (individuele factoren)
spelen een duidelijke rol bij de belastbaarheid. Het wel of niet ontstaan van klachten is
sterk afhankelijk van de belastbaarheid van individuele personen. Er ontstaan klachten
als de belasting tengevolge het werk of vrije tijd de belastbaarheid van de werkende
overschrijdt. De belastbaarheid van een werker wordt ook aangegeven met de term
verwerkingsvermogen. Het verwerkingsvermogen is het geheel van lichamelijke en
geestelijke kwalificaties van de taakuitvoerder op een bepaald moment of het vermogen
tot presteren en trotseren. Het verwerkingsvermogen omvat de lichamelijke
belastbaarheid, de beschikbare kennis en vaardigheden, motivatie en attituden. Al deze
zaken zijn persoonsgebonden en verschillen van persoon tot persoon. Daarom kan de
belasting van een bepaalde taak bij een bepaalde persoon wel de belastbaarheidsgrens
overschrijden en bij een andere persoon niet.
De werkgebonden factoren, de persoongebonden factoren en de overige niet werkgebonden factoren hebben elk een bepaalde invloed (een positieve of negatieve) op alle
onderdelen van de hiervoor genoemde keten van arbeid,taken en werkplek, houding,
beweging en kracht, mechanische belasting en gezondheidsproblematiek.
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Punt 7: werkgebonden factoren
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, spelen bepaalde werkgebonden factoren een rol in
de keten van arbeid tot gezondheidsproblemen. Hier worden genoemd: werkervaring,
werkomgeving (klimaat, hulpmiddelen, etc.) en de mate van sociale ondersteuning door
collegae. Andere factoren, die een negatieve invloed uitoefenen op de taak en de
werkplek zijn zwaar werk in het algemeen, het uitvoeren van handwerkzaamheden, het
optreden van korte werkcycli, het verrichten van zittend werk, autorijden en werken
onder hoge tijdsdruk, verrichten van eentonig werk, de afwezigheid van regelmogelijkheden in de taak, weinig autonomie, grote verantwoordelijkheid en hoge concentratie.
Een kantoorwerker met veel beeldschermwerk moet daarom slechts een beperkt aantal
uren achterelkaar dezelfde handwerkzaamheden uit voeren.
Punt 8: persoonsgebonden factoren
Bij een gelijke belasting wordt bij een bepaalde persoon wel de belastbaarheidgrens
overschreden en bij de andere niet. De persoonsgebonden factoren zijn van invloed op
de keten van arbeid tot gezondheidsproblematiek. Als persoonsgebonden factoren
worden genoemd:
• lichamelijke kenmerken: leeftijd, geslacht, lengte, lichaamsbouw, spierkracht,
volhoudtijd, conditie, mobiliteit, nauw wervelkanaal;
• medische voorgeschiedenis: klachten in het verleden;
• levensstijl:vrijetijdsbesteding, belasting tijdens sporten, tuinieren, rook- en
drinkgewoonten;
• geestelijke kenmerken: type A- persoonlijkheid, houding t.a.v. eigen gezondheid,
extraversie, depressiviteit, omgaan met eisen;
• stresssymptomen: spanning, zorgen, nervositeit, ontevredenheid met het werk,
moeheid;
• psychische en fysiek gezondheid, psychosomatische klachten: hoge medische
consumptie;
• hoog ervaren werkbelasting;
• ongunstige verhouding tussen belasting en verwerkingsvermogen.
Een 50-jarige kantoorwerker heeft een hogere kans op slijtage van gewrichten dan een
20-jarige kantoorwerker.
Punt 9: overige niet werkgebonden factoren
Ook niet werkgebonden factoren kunnen positieve als negatieve invloed uitoefenen op
de keten van arbeid tot gezondheidsproblemen. Als overige niet werkgebonden factoren
worden genoemd: sporten in de vrije tijd, (overmatig) computergebruik in de vrije tijd,
winkelen, bekleden van bestuursfuncties, etc. Als een kantoorwerker naast zijn normale
dagelijkse werkzaamheden ook nog lange tijd in de avond voor zijn/ haar plezier de
computer gebruikt, kan dit het ontstaan van de muisarm versterken. Het sporten kan
daarentegen de eenzijdige werkbelasting compenseren, maar ook versterken, denk aan
de tennis- en golfarm.

2.3.3 Verbijzondering algemeen model voor kort cyclisch werk
Algemeen
Het model van "Gezondheidsrisico werk" wordt hierna toegelicht voor kort cyclisch
werk met repeterende bewegingen.
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Punt 1:arbeid/ werk
Dit onderzoek richt zich op een specifieke vorm van werk, namelijk kort cyclisch werk
met repeterende bewegingen, (verderop afgekort tot kort cyclisch werk) In de
glastuinbouw komen erg veel bewerkingen voor, die kort cyclisch van aard zijn, zoals
oogsten, sorteren, gewasverzorging etc.
Punt 2: taak en werkplek
Bij de verschillende gewassen moeten gedurende het jaar verschillende bewerkingen in
de kas worden uitgevoerd, zoals planten, gewasverzorging en oogsten. In de schuur
worden kort cyclische sorteerbewerkingen verricht. Daarnaast worden bewerkingen
uitgevoerd m.b.t. management, verkoop, administratie, etc. Vooral de bewerkingen in
de kas en in de schuur zijn kort cyclisch van karakter. Niet iedere werker is in staat of
wordt in staat gesteld om alle bewerkingen uit te voeren, wat kan leiden tot monotoon
werk. In een groot gedeelte van het productieseizoen zijn de bewerkingen kort cyclisch
van karakter, zoals gewasverzorging, oogsten en sorteren, waardoor ook weinig variatie
in bewerkingen aangebracht kan worden.
Punt 3: houdingen, bewegingen en krachten bijkort cyclisch werk
De taak van de werkers en de inrichting van de werkplek zijn in belangrijke mate
bepalend voor de lichaamshouding, de bewegingen van de bovenste lichaamsdelen en
de krachtsuitoefening tijdens het werk. Kort cyclisch werk wordt gekenmerkt door de
combinatie van statische en dynamische belasting, waarbij de bovenste lichaamsdelen
steeds dezelfde bewegingen uitvoeren, (voor verklaring van de begrippen, zie hoofdstuk
4) De krachten, die tijdens het kort cyclisch werk worden uitgevoerd zijn meestal laag.
Het gaat hierbij om de behandeling van individuele vruchten, planten of bloemen, die
niet zwaar zijn. De frequentie waarmee steeds dezelfde bewegingen worden uitgevoerd,
is echter meestal wel hoog.
Punt 4: inwendige mechanische belasting op pezen, spieren en zenuwen
In het model is aangegeven dat tijdens het uitvoeren van de taak, als gevolg van
lichaamshouding, bewegingen en krachten, er inwendige mechanische belasting
optreedt. De mechanische belasting treedt op in verschillende weefsels of structuren
(spieren, weefsels, etc) en op verschillende plaatsen in de bovenste lichaamsdelen.
Speciaal bij kort cyclisch werk worden steeds dezelfde spieren en pezen belast, die door
de geringe afwisseling in bewerkingen en handelingen, weinig tijd krijgen om te
ontspannen en uit te rusten.
Punt 5: gezondheidsklachten bijkort cyclisch werk
Tijdens de uitvoering van kort cyclisch werk (combinatie statische en dynamische
belasting) treedt er een bepaalde inwendige belasting op van de spieren, banden en
gewrichten van het lichaam in de vorm van een inwendige mechanische belasting. Er
kunnen klachten optreden als de belasting de belastbaarheid overtreedt. Statische
belasting kan resulteren in niet- lokale klachten (de pijn kan overal optreden) en
dynamische belasting kan resulteren in lokale klachten. Het korte termijn effect komt tot
uiting in de vorm van RSIgerelateerde klachten (lokale en niet-lokale klachten in de
bovenste lichaamsdelen). Langdurige mechanische belastingen kunnen tot aandoeningen
leiden in de bovenste lichaamsdelen in de vorm van 'echte' RSI klachten en tot ziekteverzuim en uitval leiden.
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Punt 6: individuele belastbaarheid
Bij sommige personen treden bij kort cyclisch werk wel RSI gerelateerde klachten of
echte RSI klachten op en bij andere personen (nog) niet. Bij sommige personen worden
RSI gerelateerde klachten nooit RSI klachten. Dit heeft o.a. te maken met de
persoonlijke verschillen in belastbaarheid van de werkers.
Punt 7: werkgebonden factoren
Erzijn een aantal werkgebonden factoren, die een duidelijke invloed uitoefenen op het
optreden van RSI (gerelateerde) klachten, zoals repeterende bewegingen en geringe
afwisseling in bewerkingen. Een aantal van deze werkgebonden factoren staan in tabel
1 in § 2.2 beschreven.
Punt 8: persoonsgebonden factoren
Erzijn een aantal persoonsgebonden factoren, die een duidelijke invloed uitoefenen op
het optreden van RSI (gerelateerde) klachten, zoals leeftijd en levensstijl. Een aantal van
deze persoonsgebonden factoren staan in tabel 1 in § 2.2 beschreven.
Punt 9: overige niet werkgebonden factoren
Er zijn een aantal niet werkgebonden factoren, die een duidelijke invloed uitoefenen op
het optreden van RSI (gerelateerde) klachten, zoals overmatig thuis met het
beeldscherm werken en lid zijn van een (sport)vereniging.

2.4 ONDERZOEKSMETHODE
Om de subdoelstellingen van het onderzoek te bereiken, worden allereerst de
bewerkingen opgespoord in de glastuinbouw, die kort cyclisch van aard zijn en veel
repeterende bewegingen hebben. Hiervoor is immers aangegeven, dat deze bewerkingen
kritisch zijn voor het oplopen van RSI klachten. Daarvoor wordt van de meest
belangrijkste gewassen geïnventariseerd welke bewerkingen en handelingen kort
cyclisch van aard zijn, wat het aandeel in het totale bewerkingenpakket is, hoe de
werkplek bij die bewerkingen eruit ziet en wat de duur en frequentie van de
bewerkingen gedurende een werkdag is.
Voor het opsporen van de risicofactoren, die tot een verhoogde kans op RSI
(gerelateerde) klachten kunnen leiden, wordt bij de analyse van de bewerkingen het
model van paragraaf 2.3 gevolgd. Het gaat hierbij om het opsporen van risicofactoren
en met name de werkgebonden risicofactoren. De persoonsgebonden en overige niet
werkgebonden risicofactoren worden wel genoemd, maar vereisen een uitgebreidere
studie en worden om deze redenen niet in dit onderzoek meegenomen.
De volgende stappen worden doorlopen:
1. Voor de geselecteerde gewassen worden de belangrijkste bewerkingen en de
werkplek geïnventariseerd, (hoofdstuk 3)
2. Van de belangrijkste bewerkingen worden de werkhoudingen. - bewegingen en
krachten geïnventariseerd. Speciale aandacht wordt besteed aan het ontstaan of
optreden van ongemakkelijke werkhoudingen, -bewegingen en extreme gewrichtsuitslagen, omdat deze factoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het
optreden van RSI. (hoofdstuk 4)
3. Om een beter inzicht te krijgen op de inwendige mechanische belasting onder invloed van de werkhoudingen, -bewegingen en krachten, worden de anatomische
structuren van de betreffende weefsels en structuren behandeld, (hoofdstuk 5)
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Vervolgens worden de RSI (gerelateerde) gezondheidsklachten kort beschreven
(bijlage 9) en worden voor de bewerkingen een verklaring gegeven over en een
beschrijving van de kans op het ontstaan van RSI klachten, (hoofdstuk 5)
Tenslotte worden enkele aanbevelingen gegeven om de kans op
gezondheidsklachten te verminderen, (hoofdstuk 6)
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3. ARBEID,TAKEN ENWERKPLEK IN DE GLASTUINBOUW
3.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk worden van het model "Gezondheidsrisico werk" punt 1 : de kenmerken
en punt 2: de taak en werkplek van arbeid in de glastuinbouw beschreven. Hiermee
wordt nagegaan bij welke gewassen kort cyclisch werk voorkomt en in welke mate het
voorkomt. Voor de kwantitatieve gegevens is gebruik gemaakt van bestaande gegevens
(bijlage 1t/m 8, punt 0: bestaande gegevens), afgeleid van de Kwantitatieve Informatie
voor de Glastuinbouw. (KWIN, 1998-99) Hierin staat de arbeidsbehoefte in uren per
1000 m 2 per gewas geldend voor de gemiddelde bedrijven. Ook is gebruik gemaakt van
de taaktijden behorende bij de diverse bewerkingen per gewas en van diverse
arbeidsregistraties.(Hendrix, 1993A +B)

Definitie taaktiiden:
De menstijd, die voor een bewerking nodig is bij een bepaalde werkmethode onder
nader omschreven omstandigheden, bij een standaard werktempo en met voldoende
gelegenheid tot het opnemen van rust. (Schilden, 1997)
De aanpak is als volgt:
1. Eerst worden de gewassen afgebakend, die in dit onderzoek worden gebruikt; (par.
3.2.1)
2. Alle bewerkingen en de arbeidsbehoefte in uren per 1000 m 2 voor de bewerkingen,
die in een teeltgewas voortkomen wordt uitgezet in een grafiek. Hieruit volgen de
belangrijkste bewerkingen; (par. 3.2.2)
3. Van de belangrijkste bewerkingen wordt een overzicht van de totaal uren per periode
(van 4 weken) per 1000 m 2 weergegeven; (tabel 3, par. 3.3)
4. Deze belangrijkste bewerkingen worden omschreven en de handelingen worden
hierbij vermeld; (bijlage 1t/m 8, punt 3)
5. Als laatste wordt een analyse van de mate van kort cyclisch werk weergegeven,
(bijlage 1t/m 8, punt 4)
3.2 RESULTATEN
Van de in deze paragraaf behandelde aspecten is een meer gedetailleerde uitwerking
opgenomen in bijlage 1t/m 8, onder de punten 1, 2, 3 en 4.
3.2.1 Belangrijkste gewassen
Voor de belangrijkste gewassen is geanalyseerd bij welke bewerkingen kort cyclisch
werk voorkomt. De belangrijkste gewassen betreffen in dit onderzoek gewassen met
een areaal > 200 ha:tomaat, paprika, komkommer, roos, chrysant, anjer, gerbera en
fresia. (tabel 2) Deze acht gewassen beslaan samen ruim 50 % van het totale glastuinbouwareaal van circa 10.000 ha.
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Tabel2:

Overzicht vande ontwikkeling vanhet totaal areaal.

Gewassen
Tomaat
Paprika
Komkommer
Roos
Chrysant
Fresia
Gerbera
Anjer

1994
ha
1241
980
874
926
769
282
195
213

1995
ha
1220
996
808
919
772
277
194
191

1996
ha
1058
1012
784
913
745
279
208
164

1997
ha
1157
967
749
906
747
251
212
139

1998
ha
1307
1010
710
931
757
241
219
119

(CBS, 1999)

3.2.2 Belangrijkste bewerkingen met arbeidsbehoefte, cyclusduur en frequentie
Als criterium voor de "belangrijkste bewerkingen" geldt, dat de omvang van deze
bewerkingen tezamen meer is dan 6 5 % van de totale arbeidsbehoefte. Deze
arbeidsbehoefte staat uitgewerkt in bijlage 1t/m 8 onder punt 0: "Bestaande
gegevens". Van de belangrijkste bewerkingen per gewas is m.b.v. de beschikbare
taaktijden de werkcyclus uitgerekend. De taaktijd is uitgedrukt in minuten per 100
eenheden, (planten, vruchten, etc.) De cyclusduur wordt uitgedrukt in seconden. Indien
de werkcyclus voor een bepaalde bewerking korter is dan 90 seconden, is er sprake van
kort cyclisch werk. Op basis van de cyclusduur kan de frequentie per uur worden
uitgerekend, waarin de handelingen (binnen de werkcyclus) worden verricht. De
frequentie wordt uitgedrukt in het aantal werkcycli per uur. Zoals in hoofdstuk 2 is
aangegeven, is een hoge frequentie waarin dezelfde bewegingen worden uitgevoerd,
één van de risicofactoren voor het optreden van RSI klachten.
Intabel 3 staat voor de belangrijkste gewassen het aandeel van de belangrijkste
bewerkingen van de totale arbeidsbehoefte aangegeven. Per bewerking staat de
gemiddelde cyclusduur (in seconde) en de frequentie (cycli/ uur) vermeldt.
In bijlage 1t/m 8, onder punt 4 : verloop van cyclusduur, frequentie en arbeidsbehoefte
van de belangrijkste bewerkingen over het jaar, staan deze gegevens uitgewerkt per
gewas en per periode.
3.3 CONCLUSIE
Uit tabel 3 blijkt dat een zeer groot deel van de bewerkingen een cyclusduur heeft van
minder dan 10 seconden. Gekeken is naar acht gewassen, die samen goed zijn voor
ruim 50 % van het areaal glastuinbouw van circa 10.000 ha. Van deze gewassen zijn
alle bewerkingen bekeken, die tussen samen tussen 65 en 92 % van de totale
arbeidsbehoefte beslaan.
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Tabel3:

Overzichtvandebelangrijkstebewerkingenpergewas metarbeidsbehoefte.
cyclusduur enfrequentie.
Bewerking

Tomaat

Oogsten
Sorteren
Dieven / zakken
Blad breken
Overige
Totaal
Oogsten
Sorteren
Toppen / indraaien
Overige
Totaal
Oogsten
Sorteren
Indraaien en botjes
Overige
Totaal
Oogsten
Sorteren
Pluizen
Overige
Totaal
Oogsten
Planten
Hoofdknop
Overige
Totaal
Oogstan
Overige
Totaal
Oogsten
Sorteren
Overige
Totaal
Oogsten
Sorteren
Pluizen
Overige
Totaal

Paprika

Komkommer

Roos First
Red

Chrysant

Fresia

Gerbera

Anjer

Aandeel
(% totale
arbeidsbehoefte)
314
33
134
14
200
21
100
10
110
12
100
958
34
231
112
16
195
29
135
21
673
100
251
34
212
28
66
9
217
29
746
100
632
55
214
19
207
18
85
8
1138
100
293
56
108
21
52
10
67
13
520
100
526
68
249
32
775
100
540
33
556
34
530
23
1627
100
988
38
416
16
696
27
510
21
2610
100

Arbeidsbehoefte
(Uren/ 1000 m2)

Gewas
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Gem.
Cyclusduur in
seconde
1.2
50.0
7.7
1.8

Gem.
Frequentie
Cycli/ uur
2935
72
466
2030

5.6
78.3
7.8

642
46
462

6.0
4.9
9.1

600
735
396

12.1
4.0
3.9

298
900
923

5.3
1.7
0.9

679
2118
4000

6.4

563

4.7
4.7

766
766

7.6
3.0
5.2

472
1200
697
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4. WERKHOUDING, BEWEGING EN KRACHT
4.1 INLEIDING
In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste bewerkingen voor de belangrijkste gewassen
besproken en staan de mate van kort cyclisch werk vermeld. In dit hoofdstuk wordt
punt 3: de werkhoudingen, beweging en krachten, van het model "Gezondheidsrisico
werk" beschreven. Voor de vastlegging van deze punten is een eigen
observatiemethode ontwikkeld, die in paragraaf 4.2 wordt toegelicht. Paragraaf 4.3
bevat een samenvatting van de observaties van de belangrijkste kort cyclisch bewerkingen. De gedetailleerde beschrijving van de bewerkingen staat in de bijlage 1t/m 8,
onder punt 5: beschrijving van houdingen en bewegingen tijdens een werksituatie.

4.2 OBSERVATIE WERKHOUDINGEN, -BEWEGINGEN EN KRACHTEN
Kort cyclisch werk met repeterende bewegingen wordt gekenmerkt door de combinatie
van statische belasting (werkhouding) met dynamische belasting (werkbewegingen),
waarbij de bovenste lichaamsdelen steeds dezelfde bewegingen uitvoeren. Bijvoorbeeld
bij het oogsten van de tomaat wordt de nek en de duim statisch belast en bij het
oogsten van een tomaat worden de armen en polsen dynamisch belast. De krachten, die
tijdens het werk worden uitgevoerd zijn meestal laag. Het gaat hierbij om de
behandeling van vruchten, planten of bloemen, die niet zwaar zijn. Het aantal keren per
dag waarin steeds dezelfde bewegingen worden uitgevoerd, is echter meestal hoog.
Definitie dynamische belasting:
Dynamische belasting is een waarneembare beweging waarbij de spier korter of langer
wordt (Stigas, lichamelijke belasting en arbeid)
Definitie statische belasting:
Statische belasting is geen waarneembare beweging terwijl er wel een kracht wordt
geleverd. (Stigas, lichamelijke belasting en arbeid)
Om de werkhoudingen, -bewegingen en krachten, goed vast te stellen is zelf een
observatiemethode ontwikkeld. Bij deze observatiemethode zijn per gewas en per
bewerking of handeling de bewegingen en houding van het hoofd/ nek, de armen, de
elleboog, de polsen en de vingers geanalyseerd, (bijlage 1 t/m 8 onder punt 5)
Om later eventuele klachten te kunnen analyseren bij de werkhoudingen en bewegingen, worden de volgende risicofactoren meegenomen:
• Arbeidsduur;
• Arbeidsfrequentie;
• Extreme gewrichtsuitslagen;
• Kracht;
• Reikhoogte (verticale reikafstand t.o.v. de schouder van het eigen lichaam);
• Reikafstand (horizontale reikafstand t.o.v. eigen lichaam).

24

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN INDEGLASTUINBOUW
Kortcyclisch werk enrepeterendebewegingen

4.3 BELASTINGSVORM LICHAAMSDELEN EN KRACHTSINSPANNING
Met behulp van observatie is de statische en dynamische belasting vastgesteld bij de
bewerkingen van de belangrijkste gewassen uit tabel 2. Verder zijn de factoren
bekeken, die tot een bepaalde mechanische belasting leiden en uiteindelijk RSI klachten
kunnen veroorzaken. Intabel 4 staan de resultaten van de observaties inzake
werkhoudingen, belasting en krachten. In bijlage 1t/m 8, onder punt 5 zijn de
observaties van de belangrijkste bewerkingen binnen de belangrijkste gewassen nader
uitgewerkt.
Tabel4:

Overzichtpergewas enper bewerking vandebelaste(bovenste)
lichaamsdelen en vandekrachtsinspanning

Gewas

Bewerking

Tomaat

Oogsten
Sorteren
Dieven
Laten zakken
Blad breken

Paprika

Komkommer

Roos

Chrysant

Statische
belasting
N, (S), P, H,
(duim)
E, P, H

Dynamische
belasting
N, A, E, P, H

N, S, A, E, P, H

A, P, H
A, P
A, P, H

(S), P, H Iduim,
wijsvinger)
N, IS), P, H
E. P. H

(N), A, E, H

Kracht
Extreme
gewrichtsstanden
Vruchtgewicht
Krat 18 kg
Vruchtgewicht
Volle doos 6 kg
Dief breken
P
Plant tillen
Blad breken

P

Vruchtgewicht
Vruchtgewicht
Volle doos 5-8 kg
Top breken

N, S. A, E, P, H

P

Vruchtgewicht
Vol krat
2 komkommers,
doos
Botje breken

N, (E), P, H

N, A, E. P, H

P

Sorteren

N, S, A, E, P, H

N. S, A, E, P, H

Pluizen

N, P, H (duim,
wijsvinger)
N, E. P, H
N. P, H

N, A, E, P, H

P

N, S, A, P, H
N, A, E, H
(onderarm)
N. A, E, P, H

P
P

P

Oogsten
Sorteren

N, A, (E), P, H
(N). A, E, H

Toppen/
indraaien
Oogsten

N. S, A, E, P, H

N. S. A, E. P, H

N. (S). A, E, P, H

N, A, P, H

Sorteren

E, P, H

(N). A, E, H

Indraaien en
botjes
Oogsten

N, S, A, E, P, H

Oogsten
Planten
Hoofdknop

Fresia

Oogsten

N, S, E, P. H
(duim+ wijsvinger)
N, S, A, E, P, H

Gerbera

Oogsten

N, E, P, H

Sorteren

N. (S),A, E, P, H

N, A, P. H
(onderarm)
N, S, A, P, H
(onderarm)
N, S, A, E, P, H

Oogsten

N, S. P, H

N, A, E, P, H

P

Sorteren
Pluizen

N, S, A, E, P, H
N. (S), (E),P, H

N, A, E, P, H
N, (S),A, (E), P, H
(onderarm)

P

Anjer

P

P
P

Rozenknipper, 1bos
1-bos/5-7
bossen
Pluis breken
5 losse stelen
Gewicht 2
planten
Knop breken
1 steel
10 steel
1- bos
1 steel + Bos,
interieur, doos
1 anjer
bos anjers
20-160 anjers
Pluis breken

Legenda: N « nek en hoofd; S - schouder; A - armen; E - elleboog; P » pols; H » hand (vingers)
(..)» linker of rechter bovenste lichaamsdeel wordt belast. Statische belasting is ingevuld als in een handeling «en of
meer momenten van statische belasting voorkomt al dan niet afgewisseld met dynamische belasting.
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4.4 CONCLUSIES
Ten aanzien van de belasting van lichaamsdelen en krachtsinspanning kan het volgende
geconcludeerd worden:
• De pols wordt bij alle bewerkingen extreem gedraaid, die hoog buiten reikwijdte of
laag moeilijk toegankelijk zijn.
• Erisaltijd sprake van een combinatie statische en dynamische belasting van een of
meer van de lichaamsdelen tussen hoofd envingers.
• De duur van de dynamische belasting kan zo kort zijn, dat er sprake isvan statische
belasting.
• Bijalle bewerkingen wordt een krachtinspanning gevraagd. Deze varieert tussen zeer
vaak enkele grammen tot 10 a 20 kgenkele keren per uur.
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5. INWENDIGE MECHANISCHE BELASTING EN GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK
5.1 INLEIDING
In het vorige hoofdstuk zijn van de meest belangrijkste bewerkingen de
lichaamshouding, de voorkomende bewegingen en de krachten aangegeven. Bij deze
analyse is met name gekeken naar het hoofd, de armen, de elleboog, de polsen en
handen (vingers). In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan punt 4 en 5 van het
model "Gezondheidsrisico werk" respectievelijk inwendige mechanische belasting en
gezondheidsklachten en in het bijzonder RSI. Bij de uitvoering van de bewerkingen
treedt een bepaalde inwendige mechanische belasting op van de spieren, banden, en
gewrichten. Deze inwendige mechanische belasting kan lokale of niet lokale klachten
(RSI gerelateerde klachten) veroorzaken. Langdurige mechanische belastingen kunnen
tot aandoeningen leiden van de bovenste lichaamsdelen (RSI klachten). Bij RSI klachten
zijn er verschillende weefsels of structuren, die op verschillende plaatsen in de arm,
schouder, nek, elleboog, pols en vingers getroffen kunnen worden.
In paragraaf 5.2 wordt de anatomische structuur van de weefsels besproken om beter
inzicht te krijgen in het effect van inwendige mechanische belasting op spieren, pezen
en banden. Paragraaf 5.3 verklaart hoe belasting van een lichaamsdeel tot klachten kan
leiden. Paragraaf 5.4 verklaart hoe risicofactoren tot klachten en aandoeningen kunnen
leiden. Paragraaf 5.5 geeft een samenvatting van de aanwezigheid van risicofactoren
tijdens werkuitvoering. Paragraaf 5.6 geeft de mogelijke relatie aan tussen belaste
lichaamsdelen tijdens uitvoering van de bewerkingen met RSI aandoeningen.
De in dit hoofdstuk beschreven aspecten staan in de bijlagen 1t/m 8 beschreven onder
de punten 6 en 7. In bijlage 9 worden een aantal aandoeningen die in dit hoofdstuk
genoemd worden kort uitgelegd.
5.2 ANATOMISCHE STRUCTUUR VAN WEEFSELS BETROKKEN BIJ RSI KLACHTEN
Hieronder staat beschreven wat er inwendig gebeurt bij een werkende persoon, als er
tijdens het kort cyclische werk belastingen optreden, samen met eventuele
aandoeningen die hier het gevolg van kunnen zijn.
Spieren
Spieren, de motoren van het bewegingsapparaat, hebben baat bij een goede
doorbloeding en voldoende beweging. Er moet voldoende zuurstofrijk bloed bij alle
vezels komen en tegelijkertijd moeten de afvalstoffen afgevoerd worden. Wanneer er
langdurig te veel spanning (vnl. door statische belasting) in de spieren is, wordt de
doorbloeding verstoord. Afvalstoffen worden niet afgevoerd en pijnlijke spieren zijn het
gevolg. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel, door de pijn en de stijfheid is het vrijwel
onmogelijk om goed te ontspannen. Voorbeelden hiervan zijn de stijve nek en schouders
die bij veel mensen optreedt als men langdurig de armen omhoog moet houden.
Wanneer men geen pauzes neemt waarin de afvalstoffen afgevoerd kunnen worden,
prikkelen de afvalstoffen de weefsels en treden er beschadigingen op in het bindweefsel
van de spier.
Bij de aandoening Tension Neck Syndroom wordt de (nek)spier getroffen. (Bijlage 9)
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Pezen
Pezen verzorgen de verbinding tussen bot en spieren. Een pees brengt de kracht die
door de spier geleverd wordt over op het bot. Het peesweefsel is min of meer elastisch,
wat daardoor de mogelijkheid biedt om de belasting die uitwendig op het lichaam werkt
enigszins op te vangen. Bij overbelasting ontstaan micro beschadigingen in het
peesweefsel. De doorbloeding van dit weefsel is te laag waardoor eerder degeneratieve
verschijnselen optreden en het regeneratie proces moeizaam is. Hierdoor neemt de
mogelijkheid tot het opvangen van de belasting af en is de pees eerder kwetsbaar voor
letsel. De lage doorbloeding van het weefsel is niet bevorderlijk voor het herstelproces
van deze microletsels.
Bij de aandoening Tendinitis, Rotator Cuff Tendinitis en Epicondylitis worden de diverse
pezen behorende bij de aandoeningen getroffen. (Bijlage 9)
Peesschede
Op sommige plaatsen in het lichaam heeft de pees een beschermende laag. Dit is vooral
het geval op plaatsen waar de pees over botten loopt, door tunnels of wanneer de pees
sterk van richting verandert. Deze zogenaamde peesschede heeft dezelfde werking als
de buitenkant van een remkabel op een fiets. In de schede bevindt zich
gewrichtsvloeistof (het synoviale vocht) dat er voor zorgt dat de pees vrijwel
wrijvingsloos langs de botstructuren kan lopen. Wanneer de pees direct op de schede
schuurt, treedt er snel een heftige ontstekingsreactie op. Deze overbelasting van het
weefsel geeft in de peesschede een heftige ontstekingsreactie die gepaard gaat met
zwelling, pijn bij bewegen en functieverlies. Op dat moment is bij zowel passief als
actief bewegen, van bijvoorbeeld de pols, een knisperend gevoel te horen. Bij de
aandoening Quervain Syndroom wordt de peesschede getroffen. (Bijlage 9)
Zenuwen
Als er op een of andere manier een te hoge druk in de zenuwen voorkomt, kan er een
inklemming optreden van de zenuwen. Op een aantal plaatsen is een zenuw kwetsbaar
voor inklemming. Deze plaatsen zijn: de uittreding bij de wervelkolom (de wortel), de
doorgang tussen het sleutelbeen en de eerste rib of tussen de voorste nekspieren en de
eerste rib (de plexus) en de nauwe doorgang bij de pols en de elleboog. Bij de
aandoening Carpale Tunnel Syndroom, Cubital Tunnel syndroom en Radiaal tunnel
syndroom worden de zenuwen op diverse plaatsen getroffen. Zowel de zenuw als het
bloedvat worden getroffen bij de Thoracic Outlet Syndroom. (Bijlage 9)
Kapselen slijmbeurzen
Kapsels liggen om de gewrichten en beschermen deze. In het kapsel zit gewrichtsvocht.
Bij overbelasting van de gewrichten of bij slijtage (een gevolg van overbelasting)
functioneert deze bescherming niet of onvoldoende en ontstaat een zelfde reactie als bij
de peesschede. Slijmbeurzen zijn te vinden daar waar meerder structuren gelegen zijn
die tegenovergestelde bewegingen maken. Of daar waar er bescherming moet zijn
tussen structuren. Deze structuren kunnen geïrriteerd raken door dezelfde oorzaken als
bij een pees- of peesschede ontsteking. Meestal door overbelasting van de structuren.
5.3 INWENDIGE BELASTING ENRSI KLACHTEN EN AANDOENINGEN
Het verband tussen de inwendige mechanische belasting en het optreden van RSI
klachten en RSI aandoeningen wordt hieronder verklaard. Er kunnen lokale klachten en
niet lokale klachten optreden. Na uitvoering van een bepaalde belasting kunnen er RSI
gerelateerde klachten (symptomen, bv tinteling in de vingers) optreden, als deze
28

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN DE GLASTUINBOUW
Kortcyclischwerk enrepeterendebewegingen

