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Aanieiding tot het onderzoek
Het ziekteverzuim in de sector van de gezinsverzorging is beduidend hoger dan in
andere sectoren. Het verzuidpercentage in de gezinsverzorging ligt op 12,6% ten
opzichte van een landeiijk verzuimpercentage van 7% (Veerman, 1989).
In de gezinsverzorging blijkt dat het bewegingsstelsel de grootste diagnosecategone
bij langdurige ziekte is. (Veerman, 1989). Het feit dat gezinsverzorgenden voornamelijk verzuimen op grond van mg- pn gewrichtsklachtenzou in de richting kunnen
wijzen van een hoge fysieke belasting. Aangezien in 65% van de hulpverleningssituaties het hulpaanbod van de gezinsverzorging uitsluitend uit huishoudelijke taken
bestaat, wordt naar de fysieke belasting als gevolg van huishoudelijketaken gekeken
(V.H.N.,1989).

Probleemstelling
Huishoudelijke arbeid bestaat uit een grote verscheidenheid aan taken waaruit,
gezien de tijdsduur van dit onderzoek, een selectie moest worden gemaakt. Er is
gekozen voor drie taken die vaak worden uitgevoerd, relatief veel tijd in beslag
nemen, redelijk inspannend zijn en van elkaar verschillen in houding en beweging.
Deze taken zijn: ramen wassen, stofzuigen en toiletreinigen. In dit artikel wordt de
fysieke, belasting van geihsverzorgenden tijdens het uitvoeren van deze drie huishoudelijke iaken onderzocht aan & hand van knelpunten in werkhouding en bewe
ging-en de lichamelijke inspanning. Dit leidt tot twee onderzoeksvragen:
-Wat zijn de knelpunten ten aanzien van de werkhouding en beweging?
-Hoerhoog isde lichamelijke inspanning?
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onderzoek is gebruik gemaakt van twee mee
posture Analysing System (OWAS) en hartslagfrequentiemetingen.De metingen i j n
in een laboratoriumsituatiebij zes proefpersonen verricht; vier vrouwen werkzaam
de gezinsverzorging, en twee huisvrou

WAS is een empirische metho
thode is gebaseerd op visuele observaties.Werkhoudingenworden verzameld met
te intervallen, waardoor de frequentie van, en de tijd doorgebracht in, elke houg wordt verkregen. Er wordt geclassificeerd naar houdingen v q de mg, de armen
de benen. Door het totaal aantal waarnemingen op honderd procent te stellen
kan worden berekend hoe vaak een werkhouding procentueel voorkomt.
ng van de schadelijkheid van de werkhoudingen kent OWAS vier
goede, niet-schadelijke werkhouding; er hoeft geen actie te worden ondernomen.
tie-categone 2: minder gunstige werkhouding; er is actie nodig in de nabije toekomst.
ctie-categorie 3: werkhouding kan tot beschadigingen van het houdings- en bewegingsapparaat iijden; zo snel mogelijk actie ondernemen.
ctie-categorie 4: onmiddelïijkeactie is noodzakelijk.
percentage tijd van werkhoudingen in een wtie-categone geeft aan &-hoeverre

3$z de houdingen en bewegingen van een taak schadelijk zijn. Vervolgens kan een%&;+

I,splitsing worden gemaakt naar verschillendelichaamsdelen te weten de rug,de benen
,z
$:-en de armen. Zo kan onderzocht worden of voor de afzonderlijke lichaamsdelen
2knelpunten in een taak voorkomen.
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De OWAS-methode is snel en eenvoudig aan te leren en de overeenstefnming tussen
metingen, verricht door verschillende waamemers,.is goed. T~Iderdewoidt ekeen
goed totaalbeeld van het werk verkregen. Het geef%inzicht in welke ,hbudingcden
hoe frequent houdingen worden aangenomen tijdens het wergen. Een overzicht van
schadelijke werkhoudingen in werksituaties wordt snel verkregen: ~oeh>iijdWb'ij
de OWAS ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. Dkwet-happelijke
onder-

CLiterium van de hdmdijke inspanning b e s c h o d
van Loon, 1981).Ze zGn ewvoudig u&te voerea en weinig b
l

dere keren op een bepaaId dagdeel wordt uitgevoepd,
De metingen van de hartslagfrequentie bestonden uit:
Het gedurende l0 minuten bepaknvan de rustwaarde (z&ed) voor & m n w g
van de taak.
- Het bepalen van de hartslagfrequentie gedurende $e hek taak.
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Tijdens de OWAS-metingen hebben de proefpersonen de geselecteerdetaken op hun
eigen manier uitgevoerd. Dq eigen werkmethoden van de gezinsverzorgendenbleken
sterk van elkaar te verschillen. Voor de hartslagfrequentiemetingen is het noodzakslijk, gezien het geringe aantal proefpersonen, dat de taken zoveel mogelijk op
dezelfde manier worden uitgevoerd. Om deze reden zijn gestandaardiseerde werkmethoden opgesteld, zodat iedere proefpersoon ongeveer-dezelfde tijd aan de taak
besteedde en dezelfde handelingen verrichtte. Tegelijkertijd wilden we betere werkmethoden ontwikkelen. Daarom is de standaardisatie gebaseerd op huishoudelijke
en ergonomische principes, zoals een
volgorde waarin de handelingen worden uitgevoerd, het elimineren van overbodige handelingen, juiste werkhoudingen
en bewegingen en materialen die de handelingen eenvoudiger maken.
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Beter was geweest de OWAS-metingen en de hartslagrnetingen op zowel de 'eigen
werkmetbod.en',als op de 'gestandaardiseerde methoden' uit te voeren, om een vergelijking-tussen.deze methoden mogelijk te maken. Door de beperkte tijd voor het
l
,
ondm+ek,ww dit niet mogelijk.
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Resultaten OWAS
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De uitvoering van de taken.door de 6 proefpersonen is met video opgenomen. Tijdens het afdraaien van de videobanden zijn voor elke taak om de 15 seconden de
werkhoudingen genoteerd. De taken duurden ongeveer 15 minuten. De resultaten
van de waarnemingen zijn in tabel 1 weergegeven.

Jntabel 1wordt de relatieve hoeveelheid tijd gegeven die in een bepaalde werkhouding wordt gewerkt. Deze tijd wordt beoordeeld aan de hand v&beoor&lingscriteria p&
OWAS-methode. In dit artikel zal alleen de taak stofniigenmet behulp
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In figuur 1 wordt de beoordeling van de werkhoudingen van de rug weergegeven.
De gearceerde gebieden in het figuur geven de mate van schadelijkheid (actie-cate
gorieën) aan van de werkhoudingenvan de mg, zoals aangegeven door OWAS. De
staafdiagrammen geven de waargenomen hoeveelheid tijd (in procenten) aan, die in
de werkhouding is doorgebracht.Dit percentage bepaalt in welke actie-categoriede
houding terecht komt. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het percentage tijd
dat met een gebogen en gedraaide rug wordt gewerkt, eerder als schadelijk wordt
beoordeeld (valt eerder in een hogere actiecategone) dan alleen een gebogen mg.
Figuur 1 Tijd (in procenten) voor de werkhoudingen van de rug, voor & taak stof
zuigen, beoordeeld aan de hand van OWAS-normen.
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Uit figuur l blijkt dat de tijd @G) waarin met een gebogen rug w
actiecategorie2 wordt beoordeeld. Ook de tijd waarin met een gebo
rug wordt gewerkt valt in actie-categorie 2. Deze werkhoudingen nJn
gumtig en zuilen in de toekomst voorkomen moeten worden.
Op dezelfde manier worden de werkhoudingen van de amun en de benen bme:2GgFxBIj
deeld. De resultaten hiervan worden in figuur 2 en 3 weergegeven.
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Figuur 2 Tijd (in procenten) voor de werkhoudingen van de armen, vooi
stofzuigen, beoordeeld aan de hand van OWAS-normen.
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Figuur 2 geeft aan dat de werkhoudingen van de armen bij het stofniigen allen als
actie-categorie 1 worden beoordeeld. Dit betekent dat deze taak voor de armen geen
problemen oplevert.
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Figuur 3 Tijd (in procenten) voor de werkhoudingen van de benen, voor de taak
stofzuigen, beoordeeld aan de hand van OWAS-normen.
proeenten

Ui figuur 3 w a t alieen de werkhoudingen, staan op één gebogen been en twee
gebogen bem in actie-categorie 2 vallen. Dit betekent dat bij deze taak de benen
ongunstig worden belast. In totaal wordt tijdens de taak stofzuigen 62% van de tijd
in een ongunstige werkhouding doorgebracht.
Op grond van dezelfde werkwijze kan voor de taak ramen wassen geconcludeerd
worden dat 33% van de tijd in een ongunstige werkhouding wordt doorgebracht zonder &t dlt ma
k iidmmsdeeS valt toe te schrijven.

ikredgen wordt 68% mde tijd in een ongunstige werkhouding doorit is voord te wijten sari een oqpmtige houdingvan de rug en de benen.

D@ onguastige houding van de rug wordt voord veroorzaakt door het veelvuldig
vooskarn van wn gebogen ai een gebogen. gedraaide mg (respectiedijk 43,4%
en l
e houding van de benen is voord te wijfen aan het werken
snet
(27,1%).

ResdItaten van de inspanningsmetingen
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De muitaten van de hartslllgfrequentiemetingentijdens het uitvoeren vande-taken,
kunnen per proefpersoon als volgt in een staafdiagram worden weergegevbn.r."
Figuur 4 Hartsiagfrequenties per minuut voor de drie taken Der woe£oetso&W. .
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jean geeft voor vrouwen als t~elaatbaa~heid~om
een arbdshas$la$xequen~ van
30 slagen per minuut voor een achturige werkdag. Voor mamm wordt een arbidshartslag van 35 slagen per minuut als toelaatbaar besohmwd. De a&&shartdagfrequentie is de door arbeid verhoogde toename in hartslagfresuentiebow de gerneten rustwaarde. De arbeidshartslagfrequenties overschrijden voor de faken stofnllgen
(taak 2) en toiletreinigcn (taak 9 de norm (zie tabel 2). Dit betekent dat k
tvolgens
deze norm niet toelaatbaar is, dat gedurende de hele achturige werkdag taken als
stofiuigen,toiletreinigenen andere taken van gelijke zwaarte worden verricht.Deze
taken dienen bij voorkeur te worden afgewisseld met lichtere taken zoals ramen wassen, of er moeten rustpauzes worden ingelast tijdens het werk.
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Tabel 2 Gemiddelde hartslagfrequentiesen arbeidshartslagfreqmnffesv
taken gerelateerd aan de norm van Van Loon en Grandjean.
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Om te ondenoeken of de taken signif~cantin zwaarte verschillen is als laatste een
variantieanalyse op hartslagfrequenties en arbeidshartslagfrequenties uitgevoerd.
Voor elke proefpersoon waren twee waarnemingen per taak beschikbaar voor de
analyse.
Uit zowel &.hartslagfrequentie als de arbeidshartslagfrequentie kunnen dezelfde
konclusies &&den getrokken, namelijk:
i De persóonseffp@ (interindividueleverschillen) zijn significant
(41,4 > F$ (0,05)):
- Er& ge.&signif~ca.ht inintactieeffect (0,28 Flol8(0,05)), dat wil zeggen dat
de proefpersonenimjwelhetz.eifde reageren in hartslagfrequentieop de drie taken
(de laagste ha+lagfrequentie voor ramen wassen en de hoogste voor toiletrei'
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Er blijkt @derdaad m sinnifcant verskil te ziin in de zwaarte van de taken
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Op basis van de hartslagfrequentie-metingenkan gesteld worden dat gezinsverzorgenden overbelast kunnen raken wanneer een werkdag van gezinsverzorgendenzou
bestaan uit de taken stofzuigen, toiletreinigen en taken van gelijke zwaarte.
Wanneer de lichamelijke inspanningvoor d e huishoudelijketaken die vemcht worden door de gezinsverzorging, is vastgesteld en er duidelijkheid bestaat over de fre
quentie en de-tijd waarin de taken worden uitgevoerd, k& een verantwoord rooster
voor de werkdag van gezinsvenorgenden worden gemaakt. Verantwoord in de zin,
dat de fysieke belasting niet te hoog wordt. Bij de inroostering moeten dus zware
taken (toiletreinigen)worden afgewisseld met lichte taken (ramen wassen).
Dit onderzoek moet worden gezien als een eerste oriëntatie op het gebied van het
bepalen van de fysieke belasting tijdens huishoudelijke arbeid. Het zal hopeiijk aanleiding geven tot meer onderzoek op dit gebied.
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plek.
De OWAS-methode is ons inziens eenvoudig aan te leren en uit te voeren en daarnaast een relatief goedkope methode. Om deze reden kan het voor instellingen voor
gezinsverzorging een bruikbare methode zijn om knelpunten in werkhouding en
bewegingen te signaleren. Op deze manier kan tevens vastgesteld worden welke taken
de prioriteit hebben bij een methodeverbetering.
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