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Voor nadere informatie kunt u bellen
naar Marcel van Diepen, tel. 06-20
140 798 of de Stigas-servicedesk tel.
085-04 40 700 (kies 1). Mailen naar
marcel.van.diepen@stigas.nl kan
ook of ga naar www.stigas.nl.

Kou en werkkleding
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Koude spieren kunnen beduidend
minder kracht leveren en zijn daardoor blessuregevoeliger, evenals
koude gewrichten. Handen zijn
strammer, de vingervaardigheid is
minder en ook het reactievermogen
is verminderd. Daardoor gebeuren
er ook eerder ongelukken bij koude
omstandigheden. Bovendien zijn
medewerkers bij kou minder productief.

MINDER WEERSTAND DOOR KOU
Van kou word je niet verkouden,
maar de kans op luchtweginfecties
is wel verhoogd doordat er door de
kou een verminderde weerstand is
tegen virussen en bacteriën. Reden
genoeg om aandacht te besteden
aan een gunstig klimaat en goede
werkkleding.
De mate van inspanning en omstandigheden als tocht, vocht, of werken
met een koud product bepalen wat
een goede temperatuur is om in te
werken. Vaak kleden medewerker
zich extra warm als zij lopende-

bandwerk doen in een ruimte van
bijvoorbeeld 10 graden. Beter is om
het bij de bron aan te pakken en te
zorgen voor een behaaglijke temperatuur en om tocht tegen te gaan.
In veel nieuwe panden wordt gelukkig (vrijwel standaard) vloerverwarming aangelegd. Verwarming
door radiatoren of heaters is minder
gunstig. Over het algemeen hebben
medewerkers bij stilstaand of zittend werk last van koude voeten.
Gebruikmaken van de warmte van
de cellen werkt niet altijd voldoende. Wanneer het buiten koud is,
het product al koud is en de cellen
niet regelmatig opengaan, zal het
koelsysteem minimaal draaien en
moet de verwerkingsruimte wel op
een andere manier worden bijverwarmd.

ERGOMATTEN
Soms staan medewerkers op isolatieplaten of rubbermatten. Ergomatten
stimuleren de doorbloeding van de
benen. Die kom ik veel tegen bij
boslijnen. Als medewerkers deze
eenmaal hebben gebruikt, willen ze
niet meer zonder, hoor ik vaak.
Bij koude buitenwerkzaamheden

ben je aangewezen op goede kleding. Veel medewerkers in het
bollenvak doen aan sporten als
hardlopen of schaatsen. Die weten
vaak wel wat goede kleding (en met
name onderkleding) is. Katoenen
kleding wordt bij kou afgeraden,
omdat katoen wel gemakkelijk
transpiratievocht opneemt, maar
ook vasthoudt en daardoor geen isolerende werking meer heeft. Wollen
of fleece kleding neemt meer vocht
op dan katoen en transporteert het
vocht goed door. Deze kleding blijft
luchtig, dus isolerend.

KLEDING IN LAGEN
Gebruik kleding in lagen die gemakkelijk te verwijderen of te openen is,
bijvoorbeeld een ski-pulli met rits.
Gelukkig wordt er meestal met goede doorwerkoveralls gewerkt, waarbij de rug altijd goed is bedekt.
Goed schoeisel is ook belangrijk.
Bij natte omstandigheden wordt er
vaak voor rubberlaarzen gekozen.
Goed onderhouden, hoge, leren
werkschoenen of laarzen bieden
meer steun, ademen en zijn in combinatie met wollen sokken het beste
voor de voeten.
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