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De definitie voor staand werk is
werk waarbij het lichaamsgewicht
voor het merendeel gedragen wordt
door benen en voeten en waarbij de
verplaatsing tijdens het werk minder dan één meter is, zoals over het
algemeen het geval is bij lopendebandwerk.
Het voordeel van staand werken is
dat de reikwijdte groter is dan bij
zittend werken. Ook is de mobiliteit
en de kracht die je kunt uitoefenen
groter. Staand werken is echter vermoeiender voor met name de benen
en onderrug en kan klachten veroorzaken aan de bloedvaten in de benen.
Een menselijk lichaam is gebouwd
om te bewegen. Regelmatig een loopje tussendoor, of afwisselend werken
met een goed instelbare stoel, kruk,
zadelzit, kniestoel of werken met een
stasteun is het beste.

MAATREGELEN
Maatregelen die in de arbocatalogus
staan vermeld zijn:
• Voorkom statisch staand werk.
• Zorg voor taakroulatie.
• Beperk staand werk (op de m²) tot
maximaal vier uur per dag.
• Zorg voor hulpmiddelen als een
stasteun of (zachte) stamat.
• Richt de stawerkplek ergonomisch in.
Tussendoor (bijvoorbeeld om 11.00
en 14.00 uur) een korte pauze inlassen waarbij alle machines maximaal
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5 minuten worden stilgezet, om
even te lopen of rek- en strekoefeningen te doen, wordt op steeds
meer bedrijven toegepast.

WERKHOOGTE
Een belangrijk aandachtspunt is de
werkhoogte. Bij een te lage band
gaan medewerkers krom staan,
wat belastend is voor de onderrug.
Kleinere medewerkers zijn bij een
gemiddelde bandhoogte eerder
geneigd om de schouders op te trekken, wat een verkramping van de
nek- en schouderspieren met zich
meebrengt.
Er is sprake van een goede werkhoogte wanneer de bovenarmen
ontspannen naast het lichaam en
de ellebogen in iets meer dan 90º
worden gehouden. Pas daarom de
werkhoogte aan op de lichaamsafmetingen van de medewerkers,
bijvoorbeeld door een lopende band
schuin op te laten lopen of kleinere
medewerkers te laten beschikken
over plateaus met verschillende

dikte (bijvoorbeeld van 5, 10 en 15
cm). Een vlakke, schone ondergrond
is heel belangrijk voor de been- en
rugbelasting, evenals goed schoeisel.
Ook moet er voldoende ruimte zijn
om te bewegen en is het prettig om
afwisselend één been op een verhoging (bijvoorbeeld een kratje) te
kunnen plaatsen.
In sommige gevallen (bijvoorbeeld
aan de boslijn) biedt een ergomat
verbetering. Deze gaat optrekkende
kou tegen en zorgt dat medewerkers
ongemerkt de beenspieren afwisselend ontspannen en weer aanspannen. De spierpompfunctie zorg voor
een betere doorbloeding.

LICHT
Bij te weinig licht op het werk zijn
medewerkers eerder geneigd om
voorover gebogen te gaan werken.
Lichtarmaturen met een dubbele
tl-buis op maximaal 1,5 meter boven het werkvlak bieden voldoende
licht. Met veel daglicht werken is
natuurlijk het prettigste.
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