ARBEIDSVERLICHTING

Pfff...

zwaar!
‘Als vrouw een bedrijf runnen wordt steeds makkelijker,
want het werk wordt steeds lichter.’ Die uitspraak kennen
we inmiddels. Maar dat neemt niet weg dat er altijd klussen
blijven die echt zwaar zijn. Hoe maak je zware klussen op
het bedrijf een stukje gemakkelijker voor jezelf?
TEKST JORIEKE VAN CAPPELLEN
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en je dat? Dat je wel onhandig vaak heen en weer
moet lopen tĳdens het melken? Of dat je rug
duidelĳk laat merken dat je die laatste zak melkpoeder
niet zo onhandig had moeten optillen? Hoe modern
en geautomatiseerd veel bedrĳven tegenwoordig
zĳn, toch blĳft het melken en verzorgen van koeien
behoorlĳk fysiek werk. Het is dan best belangrĳk om
aan jezelf te denken, vertelt Marieke van Esveld, preventieadviseur bĳ Stigas, het kennisinstituut dat medewerkers in de agrarische sector voorlichting geeft over
veilig en gezond werken. ‘Je wordt geen boerin om een
paar jaar later van carrière te switchen, je moet het
dus lange tĳd goed vol kunnen houden.’
Bĳ arbeidsverlichting gaat het enerzĳds om meer automatisering op het bedrĳf, die voor werkgemak zorgt.
Anderzĳds gaat het om de fysieke belasting van het lichaam. ‘Een melkrobot, een opdrĳfhek of een mestrobot nemen je structureel veel fysiek werk uit handen’,
vertelt Van Esveld. Maar zulke investeringen doe je
niet elke dag. ‘Ook in de bestaande bedrĳfsvoering kun
je met kleine aanpassingen in de inrichting en kleine
investeringen al gezonder en makkelĳker werken.’

Werk zoals je het hebben wil
Meer arbeidsgemak begint met kritisch kĳken naar
hoe het werk is ingericht, zegt Van Esveld. ‘Vraag jezelf af: is het zoals ik het hebben wil? Ben ik tevreden
met hoelang ik ergens over doe? En hoe zwaar vind ik
het werk?’ Hoe zwaar het werk is, ligt heel vaak aan
de manier waarop het werk georganiseerd is, volgens
Van Esveld. ‘Waar staan de spullen die je vaak nodig
hebt? Dichtbĳ of moet je er steeds naartoe lopen?’
Dat geldt bĳvoorbeeld bĳ het tillen van zware dingen.
Zware zakken til je het beste dicht bĳ het lichaam.
‘Tussen heup- en hoofdhoogte tillen is het meest ideaal. Zorg dus dat je zakken wat hoger opslaat, zodat je
ze goed kunt pakken. Moet je iets zwaars van de grond
af tillen, ga dan stevig staan met de voeten iets uit
elkaar. Zo sta je een stuk stabieler, gebruik je je beenkracht beter en houd je je lichaam dichterbĳ.’

Marieke van Esveld,
preventieadviseur:
‘Boerin zijn moet je lange
tijd vol kunnen houden’
Melken vergt met de vele herhalende handelingen best
veel van rug, armen en schouders. Volgens de Nederlandse arbocatalogus voor de landbouw is twee uur
achter elkaar melken per keer het maximale.
Melkmachinefabrikant GEA houdt in zĳn productontwikkeling rekening met ergonomie, maar krĳgt er
niet altĳd vragen over van melkveehouders, tenzĳ ze
specifieke klachten hebben. Ook Stigas merkt in de
praktĳk dat men pas komt met vragen als er al klachten zĳn. ‘Vrouwen hebben wel meer aandacht voor
arbeidsgemak, maar het gros van de melkers bestaat
uit mannen’, zegt Harm Ypma, Manager Milking &
Dairy Farming bĳ GEA.

Melkstel met twee handen aansluiten
Een in hoogte verstelbare putvloer is zeker bĳ grote
bedrĳven al meer regel dan uitzondering, omdat die
vaker met verschillende melkers werken. Een snel en
goed uitmelkend melkstel weegt al gauw zo’n 2,5 kilo.
‘Vaak til je dat ook nog eens steeds met dezelfde arm’,
vertelt Ypma. Een nieuwe ontwikkeling bĳ GEA is een
melkstel dat je met twee handen tegelĳk kunt aansluiten. Zo verdeel je het gewicht over beide handen en
dus beide schouders. Ook hoef je de tepelvoering niet
meer te knikken om luchtzuigen te voorkomen. ‘Dat
scheelt veel belasting op de polsen.’ Er bestaan speciale
servicearmen die het melkstel dragen. ‘Deze draai je
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Iris Kolkman, dierenarts:
‘Ga niet slepen met een
kalf van 40 kilo’
naar de koe, je hoeft dan alleen de bekers aan te sluiten.’ Ten slotte zĳn er ook melkstellen die autmatisch
vrĳ worden gegeven zodra je ze vastpakt, dus zonder
een knop in te drukken. Want ook steeds een knop
indrukken is weer een belasting voor de schouder.’
Verreweg de meeste arbeidsverlichting is natuurlĳk
met een melkrobot te behalen. Ypma adviseert naast
de robot een verdieping te maken. ‘Zo kun je de uier
van een koe op ooghoogte inspecteren. En denk ook
aan goede verlichting op de uier.’

boerinnen te weinig aandacht aan hun eigen werkgemak, vindt Herbert Bouwers, directeur van Alpuro
Breeding, dat melkpoeders en producten voor kalveropfok levert. ‘Hoe beter je het werk inricht, hoe plezieriger het wordt en hoe beter je het doet.’

Kalvermelk laten mixen
Machines vlot aankoppelen
Machines aankoppelen aan de trekker blĳft een lastige
klus, omdat er nogal eens wat duw- en trekwerk aan
te pas komt. Het scheelt al veel inspanning als je een
stroef draaiende of vastzittende topstang van de trekker uit elkaar draait en schoonmaakt, zegt Erik Roelofs
van Reesink Technische Handel. ‘Door de schroefdraad
in te vetten draait hĳ weer soepel en kan hĳ tĳdens
het aankoppelen van een machine makkelĳk versteld
worden.’ Roelofs voegt nog een tip toe: ‘Noteer de instelwaarde, zoals de topstanglengte en positie, om de
volgende keer de machine vlot af te stellen.’
Als het om de kalveropfok gaat, besteden boeren en

Kalveren voeren met een kalverdrinkautomaat geeft
een enorme arbeidsbesparing, maar niet elke boer
of boerin wil het voeren ‘uit handen geven’. Maar
handmatig voeren betekent in de praktĳk vaak gebukt
emmers vullen, met de garde kloppen en vervolgens
de emmers naar de kalveren brengen. En dat twee tot
soms drie keer per dag. ‘Het investeren in een melkmixer kan een goed idee zĳn’, vertelt Bouwers. ‘De
machine mixt in één keer de benodigde hoeveelheid
melk en nadien kun je de warme melk op werkhoogte
zo in emmers tappen.’ Een dergelĳk apparaat kost
ongeveer 600 euro. Een melktaxi, een wagentje waarmee je melk kunt aanmaken én vervoeren, kost onge-

FYSIOTHERAPEUT ROB HELWES: ‘NEEM PIJN SERIEUS’
Hoe belangrijk is je eigen fysieke gesteldheid eigenlijk als het gaat om arbeidsgemak? Heel belangrijk, vindt fysiotherapeut
en manueel therapeut Rob Helwes. In zijn
praktijk in Leeuwarden krijgt hij met enige
regelmaat boeren en boerinnen met
klachten. ‘Iedereen heeft zijn eigen problemen, maar bij boeren zie je toch vaak
klachten aan nek en schouders, wervelkolom en lage rug.’ Met verschillende technieken maakt Helwes het gepijnigde gebied weer los en soepel.
Helwes denkt niet dat de fysieke belasting
van het boerenwerk zwaarder is voor
vrouwen. ‘Mannen zijn sterker, maar je belast jezelf op je eigen niveau.’ Vrouwen
belasten zichzelf wel meer op emotioneel

vlak, ziet hij. ‘Zij hebben vaker last van
stress door alle “regeldruk” van gezin, bedrijf en eventueel ander werk. Onderschat
het effect van stress niet op je fysieke gesteldheid.’
Boeren zijn de hele dag fysiek bezig, maar
toch zijn ze opvallend stijf als je ze vergelijkt met andere beroepsgroepen, vertelt
Helwes. Dat komt doordat boeren veel
werken in een neutrale bewegingszone.
‘De spieren en gewrichten worden maar
zelden tot hun maximale eindstand belast.
Doordat je daardoor de spieren niet traint,
vermindert de beweeglijkheid in je lichaam. Denk maar aan de bejaarde die
zijn armen amper nog recht omhoog langs
zijn oren krijgt.’ Om de spieren en gewrich-

ten soepel te houden, is het beoefenen
van een sport aan te raden, adviseert hij.
‘Doe vooral iets wat je leuk vindt en wat bij
je past, dan doe je het ook graag.’ Maar
dagelijks enkele oefeningen doen is ook
al waardevol. ‘Strek je armen langs je
hoofd omhoog, dat is een goede manier
om de schouderspieren op te rekken.’
Heb je ergens last van, neem de klacht
dan serieus, besluit Helwes. Als specifieke
pijn langer dan drie of vier weken aanhoudt en de pijn wordt stekend of kloppend, schakel dan een arts in. ‘Maar ook
als je al jaren met een beetje stijve rug uit
bed stapt’, waarschuwt hij. ‘Je denkt “ach
dat hoort erbij”, maar neem je klacht serieus. Je moet nog langer mee als boerin.’
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TIPS OM HET JEZELF MAKKELIJKER TE MAKEN
Tips voor makkelijker melken:

Tips voor makkelijker helpen bij geboortes:

• Hang schoonmaakdoeken of -papier op een ergonomisch prettige hoogte.
• Hang verspreid door de melkstal meerdere sproeiers
voor het vlot reinigen van melkstellen.
• Plaats meerdere spraypistolen met dipmiddel om uiers
na te behandelen.
• Draag een melkschort, zodat je echt dicht tegen de
putrand staat.
• Besteed aandacht aan verlichting en ventilatie. Een
ventilator scheelt hinderlijke vliegen.
• Overweeg de investering in een verdieping naast de
melkrobot.

• Zorg voor goede verlichting en ruimte voor jezelf in het
afkalfhok.
• Gebruik een verlosapparaat.
• Til het geboren kalf niet, maar schuif het in de kruiwagen, liefst een met twee wielen en een lier.

Tips om makkelijker machines aan te koppelen:
• Vet een stroef draaiende topstang in.
• Noteer instelwaardes voor makkelijk en snel aankoppelen.

Tips voor makkelijker kalveren voeren:
• Kijk eens kritisch naar de indeling van de kalverstal, kun
je zelf prettig werken?
• Overweeg de investering in een melkmixer, melktaxi of
kalverdrinkautomaat.
• Zet melkpoeder- of brokkenzakken hoger door meerdere pallets eronder te zetten.
• Metsel bij de kraan een stenen wasbak op hoogte om
emmers op te zetten.

veer 4000 euro. ‘We merken dat boeren en boerinnen
twĳfelen over zo’n investering, maar als ze er eenmaal
mee werken, vragen ze zich af waarom ze het niet
eerder aangeschaft hebben’, vertelt Bouwers, die nog
enkele goedkope oplossingen aandraagt. ‘Stapel meerdere pallets op elkaar, zodat je zakken makkelĳker
kunt tillen. En als je melk aanmaakt bĳ een kraan aan
de muur, laat dan een klein muurtje onder de kraan
metselen met een rooster erop, zodat je een soort wasbak krĳgt. Dat is een prettige werkhoogte.’
Een andere fysieke klus zĳn de geboortes van kalveren. Dierenarts Iris Kolkman van A7 Noord Dierenartsen in Drachten weet uit haar dagelĳkse werk hoe
pittig het kan zĳn. Tĳdens haar opleiding in Gent

Bekijk meer info op:
www.stigas.nl
www.agroarbo.nl
www.werkenaanmorgen.nl
www.beswic.be

keken zelfs ergotherapeuten mee met de studenten.
‘De meest voorkomende klachten bĳ dierenartsen zĳn
die aan schouders, rug en ellebogen. Dat komt deels
door het vele scannen op drachtigheid en de verlossingen. Voorkom dat je met je arm steeds boven je macht
moet werken. Gebruik een krukje, zodat je er beter bĳ
kunt’, tipt Kolkman vrouwen die zelf insemineren.

‘Mankracht’ inschakelen
Kolkman voert circa vĳf keizersnedes per maand uit
en helpt één à twee keer per week met een verlossing.’
Er is bĳ keizersnedes een speciale techniek om een kalf
goed uit de baarmoeder te tillen, zodat je niet te veel
op kracht hoeft te werken.’ Ze vraagt altĳd hulp van
de boer of boerin. ‘Maar als ik geen hulp heb, pak ik de
kruiwagen en laat ik het kalf er zo in glĳden.’
Voor verlossingen heeft de dierenarts wel een paar
tips: ‘Zorg dat je goede verlichting hebt, het dier goed
vastzet en dat je zelf ook voldoende ruimte hebt. Als
de koe hulp nodig heeft, kun je een verlosapparaat
gebruiken. Zo kun je de verlossing in je eentje rustig
en op een gecontroleerde manier laten verlopen.’ Een
pasgeboren kalf weegt al gauw 40 kilo. ‘Ga niet tillen
of slepen met het kalf om het te verplaatsen. Zet de
kruiwagen er op zĳn kant bĳ en schuif het kalf erin.’
Een verlossing kan hard werken zĳn. Denk aan jezelf
en schakel ‘mankracht’ in. ‘Ook al ben je een stoere
boerin, je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen.’
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