
‘De juiste hulpmiddelen verlichten het werk en 
verminderen de arbeidsrisico’s’
Fysieke belasting in de zorg één van de aandachtspunten van Inspectie SZW

Bijna de helft van het arbeidsgebonden verzuim wordt 
veroorzaakt door hoge fysieke belasting. Een steeds 
aanhoudende fysieke belasting kan leiden tot 
langdurige klachten bij zorgmedewerkers. Dat is 
vervelend voor henzelf én voor de cliënten. Om fysieke 
belasting te verminderen vindt de Inspectie SZW het 
erg belangrijk dat zorgorganisaties voldoende 
hulpmiddelen beschikbaar hebben, vindt de Inspectie 
SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Daarom heeft zij 
voor de komende jaren tot 2015 het onderwerp fysieke 
belasting benoemd als een van haar belangrijkste 
speerpunten. In dit artikel: Martin Kunst, ergonoom 
bij Inspectie SZW in gesprek met Carola Fernhout, 
leidinggevende Spoedeisende hulp (SEH) bij 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Over fysieke 
belasting en het belang van goede tilhulpmiddelen.

De Inspectie SZW let erop dat directie, ondernemingsraad, 
managers, leidinggevenden én medewerkers in de 
zorgsector samen werken aan het verminderen van risico’s 
als het gaat om fysieke belasting. “Tillen is een van de 
grootste arbeidsrisico’s in de zorg”, vertelt Martin. “Als 
Inspectie SZW kunnen wij niet naast het bed gaan staan 
om te bekijken hoe de werknemers tillen. Wel kunnen we 
vragen naar het beleid als het gaat om tilhulpmiddelen. 
Ook spreken we met een aantal werknemers om te vragen 
of de hulpmiddelen goed werken.” “Alle zorgorganisaties 
hebben aandacht voor de fysieke belasting van 
werknemers en voeren een actief arbobeleid. Op papier 
lijkt alles in orde. Toch ziet de Inspectie SZW dat de 
maatregelen niet op alle afdelingen goed zijn 
geïmplementeerd en dat niet alle medewerkers goed zijn 
voorgelicht over de risico’s en de maatregelen. Hier is nog 
winst te behalen, want juist die structurele aandacht voor 
fysieke belasting is erg belangrijk.”

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is een voorbeeld van 
een organisatie waar ze structureel bezig zijn met het 
verminderen van fysieke belasting. Als een van de eerste 
ziekenhuizen in Nederland hebben ze het tilsysteem met 
behulp van matten ingevoerd. Bij het verplaatsen van 
patiënten hoeven werknemers niet meer te tillen. De 
Inspectie SZW, maar ook de werknemers van het WZA, zijn 
erg te spreken over dit hulpmiddel. 
    

Tilsysteem van matten
Carola: “Op de SEH moeten we vaak patiënten overtillen 
van de brancard naar het bed. Dit is erg zwaar, vooral als 
de patiënt bewusteloos is. Mijn leidinggevende Jan Luik 
heeft zich hard gemaakt voor het tilsysteem met matten. 
Na een gesprek met de leverancier was hij zo enthousiast, 
dat hij partijen (WZA en Ambulancezorg UMCG) bij elkaar 
heeft gebracht en ze allemaal heeft geënthousiasmeerd 
voor het nieuwe tilhulpmiddel. Na een geslaagde proef 
zijn we gestart met de introductie in het WZA.”  
 
Hoe werkt het tilsysteem? “Op onze afdeling hebben we 
twee tilliften, met een tilsysteem van matten”, vertelt 
Carola. “De ambulancedienst heeft deze matten op de 
brancard liggen. Patiënten die niet mobiel zijn, worden 
op deze mat gelegd. De hengsels van de mat bevestigen 
we aan de tillift en zo wordt de patiënt overgebracht naar 
een bed. Als werknemer hoef je dus helemaal niet meer te 
tillen. Wel is het belangrijk dat je de patiënt goed 
begeleidt. Ze komen in dit systeem los van de grond en 
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‘vliegen’ in de lucht. Maar zodra ze eenmaal in de mat 
hangen, zijn ze gerustgesteld. Het doet veel minder pijn 
dan het overdragen en ze liggen in een volledig stabiele 
houding.”

“Het is erg belangrijk dat dit tilsysteem terugkomt in de 
gehele organisatie. Anders heb je er niets aan. Op alle 
afdelingen van het WZA zijn de ergocoaches de aanjagers. 
Wij hebben twee systemen op de SEH en ook op de 
röntgenafdeling, de Intensive Care en in het mortuarium 
staat het tilsysteem. Als we met een patiënt naar de 
röntgen moeten, kunnen we hetzelfde systeem weer 
gebruiken en hoeven we ook daar niet te tillen. Ook op de 
verpleegafdelingen wordt dit concept verder 
doorgevoerd.” 
 
Positieve reacties
Carola: “Alle werknemers van het WZA maar ook het 
ambulancepersoneel hebben een goede introductie 
gehad. In het begin is het voor iedereen nieuw en moet je 
wennen aan de nieuwe handelingen, maar ik heb tot nu 
toe alleen maar positieve reacties gehoord. Natuurlijk kun 
je het tillen niet voor honderd procent voorkomen. 
Werken in de zorg blijft een zwaar beroep. Maar als je daar 
iets aan kunt verbeteren door de juiste tilhulpmiddelen 
structureel in te zetten en door werknemers bewust te 
maken van de risico’s van fysieke belasting, dan ben je op 
de goede weg.”  

Aandacht voor fysieke belasting is nodig
“Fysieke belasting in de zorg is al jaren een van onze 
speerpunten”, zegt Martin. Juist nu is het erg belangrijk 
dat zorgorganisaties hier aandacht aan besteden. De 
werknemers worden steeds ouder en patiënten worden 
steeds zwaarder. Wil je werken in de zorg aantrekkelijk 
houden? Dan moet je er voor zorgen dat het ook 
aantrekkelijk ís. De juiste hulpmiddelen verlichten het 
werk en verminderen de arbeidsrisico’s. Het WZA is hier 
een prachtig voorbeeld van.”
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