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Tqmssing vnn ergonomie
13novrmber 1%
Z van haar aktw's

augustus - 7 scpt t m k 1%l, na naim n q m maanden voorbereiding en veel piaatrdijke en regionale aktie's. In die
wsek werden onder andere ook diverse kongtessen
$ehowden, waarvan dzgheid het thema was van
een kongresdag. Een van de onderwerpen was Ergonbmie in het huisholrdelyk be&$ Een gedeelte
van deze lezing volgt hier met hier en daar een aanvulling v w r de lezers van dit blad.
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Om ergonomie toe te kunnen pasden zal men$
een kompromis moeten zoeken tussen ge- . &%$
!
zondheid (terrein van medici, voedings-, ge- :&
zondheids- en veiligheidsdeskundigen),e f J j
ciency (terrein van ecorlomen en ti
komfort (terrein van sociaal-psych
Wanneer het aksent op ih van de
ten komt t l liggen kunnenwe niet meerfs
ken van toepassing van
verhouding vaststellen
ren is niet altijd even ge
duideliike onderlinmd

The Foundation Nederland OM (The Netherlaids
0.k.). existing since 1980, organized a Health week
(~ezondheidweek)from ~ u b s28t to September 7,
1981.This national happening closed a series of regional and local activitiesin the field of health extension. During the Health week several confe
rences have been held, among which a conference
aboutsafety in the home. One of the conttibutiong ,
to this w n f e r e ~ c enamely
~
Ergonpm(csin hew$$dwork, is rewritten into this'article.
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uishoudelijk bedrijf gevarieerder is dan degk; een te hoog lichaamsgewicht eveneens een te
eeste andere banen, zijn er vele taken, die ;1i+4 zware belasting geeft op de gewrichten, zoals
heupen en kniein. Als rheumatoloog begaf
gonomisch gezien op ongunstige of zelfs
hadelijke wijze uitgevoerd (moeten) wor- $'%* Van der Meer zich toen a1 op het terrein van
. We moeten ook hier, zoals bij andere -3% de ergonomie en adviseerde: kortere verbindingswegen in de keuken, meer handelingen
kzaamheden, een onderscheid maken tuszittende verrichten, een goede aangepaste.
de geestelijke en lichamelijke belasting,
oogte van het aanrecht, afwisselende zittenrtvloeiend uit het werk.
,staande en lopende bezigheden, regelmarustperioden.
ns kan ik geen gegevens vinden, die ret diverse onderzoeken blijkt, dat ve
center zijn. Gegevens over aantallen arthrosis
uwen 'vage klachten' hebben, zoals slapeen de oorzaken daarvan zijn niet voorhansheid, moeheid, hoofdpijn, depressiviteit.
den. Maar ook het rheumacentrum te Ameze klachten zouden kunnen duiden op een
-ntlle overbelasting, maar evengoed op een sterdam stelt zich we1 achter de uitspraak van
Van der Meer, dat bevordering van goede
--..-_le onderbelasting. Het zou ook kunnen
werkomstandigheden, ook voor de werkneuiden oo het feit. dat voor sommigen (of

$59

lle bedrijven wordt zoveel mogelijk 'de juiste
nn d~ iuiste nlaatq' tewerk gesteld. In het
laar tot nu toe geen
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aar oorzaak ekgevolg
nauwelijks plaats gevonISCHOT,
CUPPEN
& DUKMANS
(1977)
k niet voor niets over De ver_

-

Nederland Oki? wat duidelijkheid zou verschaffen omtrent de specifieke problematiek
van de groep huisvrouwen. Ik heb alleen nog
slechts de populaire versie kunnen lezen van
het onderzoek, zodat ik misschien voorbarig
ben, als ik konstateer dat de groep huisvrouwen ook in dit onderzoek een vergeten groep
is geweest.
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tsen~raktijk,dat
n haar
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In 1979 a
smrd door de
versiteit te NiJ
besteed aan de problematiek van
beid van de hmsvrouw. Ook daar
dezelfde konstaterin@n naar worn.

geen andere en meer recente gegevens 'op tafel' kunnen krijgen? 0ja, ... er wokdt onderzoek gedaan naar het werk in het huishou
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gevens, waar we in feite niet zo heel veel mee
,
kunnen doen, als we daarbij niet de belasting - 1;
- voortvloeiend uit het werk - en de belastC,; :
baarheid - h e te rekenen aah de uitvoerende
&a : J : F$
persoon - kunnen vaststellen.
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E R G O N O M l E I N HET H U I S H O U D E L I J K B E D R I J F

abnormale situaties als normaal worden beschouwd.
- Er is een groot tijdverloop tussen oorzaak
en gevolg van schadelijkeiiwerking op de
mens. Verkeerde belasting en lichaamshoudingen leide? niet onmiddellijk tot chronische
afwijkingen. Er gaat geruime tijd overheen.
Het valt dan moeilijk aannemelijk te maken,
dater we1 degelijk verband bestaat tussen
oorzaak en gevolg.
- De mens weet van nature niet wat goed of
slecht voor hem is.

Vanuit de samenwerking van vaklieden van
verschillende herkomst
Ieder mens wordt in een bepaald vak opgeleid

gend noodzakelijk zouden zijn?
a In de kuratreve sfeer.
Ult het onderzoek Gehandicapten welgeteld
(CBS, 1974) bli~ktdat naar schatting
1.032.900 Nederlanders lichameli~kgehandi- .
kapt zijn. Onder deze gehandikapten zijn
naar schatting 451.900 personen die in eigenr
hmshouding nog zoveel mogelijk werkzaam ' . ",
zijn. Men mag veronderstellen,dat a1 dezw
mensen op enig moment op medische indika-,
tiein het kader van de sociale zekerheid a@&
niet voorzieningen enlof eventuele hulp gei
kregen hebben. Om op medische indikatiex ,,
<
(zoals: betrokkene mag geen zware a%bei'd:o~:~
verrichten, mag niet tillen enz.) vastt&$&&+
3
nen stellen wdke voorzienigen~n~h"B"e56bl~~iz
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en te bukken.)
Omstreeks 1970 werd bij het mmiddels opgeheven NITHO te Wagenmgen door Th.
v.d. Schilden e.a. een keuken ontw~kkeld,d ~ e
alle genoemde bezwaren van de huid~gekeukens kon opheffen een 'zwevend' aanrechtblad, aangebracht op de julste hoogte voor
staand werken, met de mogehjkheid om er
met een instelbare stoel ook z~ttendaan te
werken, met berging per aktiv~teitop het aanrechtblad. Ult onderzoek bleek, dat het berelden van de maaltijden in de tradit~onelekeuken 1000 handehngen vraagt binnen een
' '
t~jdsbestekvan 10 minuten, waarbij 150 m
i "fZqXq
wordt gelopen. Bij het meuwe ontwerp kan in
m~nutendezelfde cyklus worden afg%n": 40
gewerkt, met slechts 500 handehngen en een
afstand van 200 m.
Op deze ontwikkelingkwamen de volgende
opmerkingen.
De mens moet meer bewegen. Trlmmen en
kond~tietrainmgis van het grootste belang en
.t
nu komen er arbeidskundigen en ergonomen
~i
d ~ het
e de mens nbg gemakkelijker maken,
3 r.P nbg mnder belasten. Ze hoeven alleen maar
i,pl
p:?: tegaan zitten en wapperen met hun handen ...
'% :
, Hier wreekt zich het gebrek aan kennis van
ergonomie. Alleen verkeerde houdingen en
verkeerde belastingen worden voorkomen in
d ~keuken
t
ontwerp. En de afwisselrng van
staan en zltten wordt bevorderd.
Als een binnenhuisarchitekt meent dat het gezond is een keuken in te richten volgens het
prmcipe: de dingen die bij elkaar gebruikt
worden zover mogelijk van elkaar op te bergen, nemen we maar aan dat dit sarkastisch
bedoeld is. Vooral wanneer hij dan spreekt
over 'een trimkeuken' als reakt~eop 'de funktionele onzin van arbeidskundigen en ergonomen'.
Een antwoord in diezelfde trant vorm bijgaande afbeelding. Als we de kwestie weer serieus wllen benaderen moeten we de tweede
reaktie melden en we1 dat een bekende keukenfirma in eerste instantie we1 interesse
toonde, zelfs een prototype ontwierp, maar
toch van produktie af zag. Volgens een zegsman van het bedrijf week het ontwerp toch de
veel af van het beeld. dat de konsument van
een keuken heeft.
9
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recht in de hoek van de gehandikapten. Het
ontwerp is verder nooit tot ontwikkelinggekomen. Wel besteedde de Consumentengids in
het januari-nummer van 1981 aandacht aan
deze keuken.
Er worden ook diverse onveilige handelingen
verricht bij de huishoudelijkewerkzaamheden. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken
aan het voortdurend moeten bukken bij het
opmaken van lage bedden, bij het dweilen,
het schoonmaken van het bad enz. Daarnaast
worden we genoodzaakt te bukken bij het gebruik van apparaten, die niet goed geplaatst
zijn.
Sommige werkzaamheden in het huishoudelijk bedrijf zullen - denk ik - als zwaar geklassificeerd moeten worden. Het is geenszins
schadelijk om in de loop van de dag af en toe
eens zware arbeid te verrichten, als daar rustperioden of in elk geval perioden met licht
werk tegenover staan. Bij de huisvrouw is dat
laatste meestal we1 het geval. Maar dat betekent dat zij die pauzes of lichte karweitjes inderdaad ook zou mocten benutten als onderbrekingen van de zware arbeid. Hier schiet
menigeen echter tekort.
Van Wely zegt hierover: 'De huisvrouw zal
niet gauw schade oplopen door het frequent
voorkomen van t i n bepaalde overbelasting,
zoals in de industrie he; geval kan zijn, maar
bij ham gaat een rol spelen het cumulatief effect van duizend-en-een-onvolkomenheden,
door het te lang staan of te vaak moeten bukken. tillen. reiken. Vooral omdat haar werk
dagelijks terugkomt, doorgaans lang duurt
en minder duidelijk dan bij de man of de
vrouw in de industrie wordt afgewisseldpe'W
vrije dagen, is het effect van
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duur a1 of niet blijvend

gezondheid gelegd bii de
~ o e w eikl rdijn &&IS heb of inderdaadhet
individu zelf kan nagaan w a a r m hij te veel
rookt of drinkt of eet, om daarna aen juiste
bedissing te nernen, weet ik z&er dat de door
mij aangedragen 'zickmakende faktoren' niet
door het individu alleen bastr&n k u n w .
worden.
Allereerst zal de bewustmding van genoemde
problemen bewerkstelligd moeten worden.
Rat zal a1 gecn eenvoudige zaak zijn. Ik heb
de faktoren genoemd, die de weerstanden
voor invoering van ergonomie verhogen. Ik
denk, dat voorlichtingsinstanties, als het Veiligheidsinstituut, HVP en GVO bij deze be
.wustmaking een belangrijke rol moeteli spc'~e~.~*'
bel;v&lgens zal t-oor het bevorder.cn van de ge',@&&veilighek$het individu geleerd moeten
worden hoe andewwerkmthoden gevolgd
.labsen-wmdepiri hoe embetere planning
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Tmdotte nog een ospmnkmg: mnnecr m&r
aandacht zow worden gscRonken vanwt do
ergonomie aan aanpziwingen van& werkplek, dR hulpnuddelm en de werkmth&n
voor de valide mens. dan muden er mi&
extra voonieningen nodig zijn voor de in
de mms. Dezc zou d m m n d e in
~ aen uitz
deringspositie komen te vcrkercn,
male' huIpmiddelen kunnen gebru
zo lang op aanpassingen howen te wach
~llsnu het geval is.
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