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Samenvatting 
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Externe/interne promotor: Van Dorsselaer Pascal en Vansteelant Sofie  

 

Deze bachelorproef gaat over het implementeren en opleiden van een nieuwe functie in het 

bedrijf Kuehne + Nagel te Geel, namelijk de ergocoach. Deze functie zou ervoor moeten 

zorgen dat ergonomie voortdurend opgevolgd wordt in het bedrijf. Hierbij wordt er gestreefd 

naar preventie van musculoskeletale aandoeningen. Voor het behalen van het vooropgestelde 

doel is het vereist dat de ergocoaches opstaan voor gedragsverandering en hun collega’s 

hierin te motiveren. 

 

Musculoskeletale aandoeningen of MSA zijn klachten die voorkomen ter hoogte van de 

spieren, pezen, zenuwen, ligamenten en gewrichten. Als er niet preventief wordt ingegrepen, 

zullen er hevigere klachten ontstaan met als gevolg nadelige effecten voor het bedrijf en hoge 

maatschappelijke kosten. 

Om ergonomie levend te houden na het vertrek van de stagiairs ergotherapie is er niet alleen 

gedragsverandering nodig maar ook werknemers die deze taak voor een stuk willen 

overnemen. Om dit mogelijk te maken is educatie van werknemers nodig. Dit wordt gedaan 

door een toolbox te ontwerpen om de werknemers op te leiden tot ergocoaches. Deze toolbox 

kunnen ze steeds opnieuw gebruiken.  

 

Er werden verschillende observaties, interviews en meetinstrumenten afgenomen in het 

bedrijf. Dit was nodig om een beeld te krijgen van de huidige situatie in het bedrijf. Vervolgens 

werd er een toolbox samen gesteld met informatie. De toolbox bestaat onder de vorm van een 

PowerPoint presentatie waarbij de informatie verzameld werd uit eigen opleiding, betrouwbare 

websites en een boek genaamd “De mens in zijn omgeving”. Ook werd er gebruik gemaakt 

van fotomateriaal dat genomen is in het bedrijf Kuehne + Nagel. Op deze manier werd de 

kennis aangeboden aan de magazijnmedewerkers en de ergonomische principes vergroot op 

de werkvloer. Tenslotte, werd er zowel voor als na de opleiding een kennistest uitgevoerd. Bij 

de vragenlijst achteraf werden ook vragen gesteld ter evaluatie van de opleiding.  
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Abstract 

Title of this bachelor thesis: Training workers as ergo coaches for the prevention of 

musculoskeletal disorders.  

Author: Jelle Janssens  

Training / publication year: Bachelor Occupational Therapy 2021-2022 

External/internal supervisor: Van Dorsselaer Pascal and Vansteelant Sofie 

 

This bachelor thesis is about implementing and training a new function in the company Kuehne 

+ Nagel in Geel, namely the function ergo coach. This function should ensure that ergonomics 

remains alive in the company. The ergo coaches are willing to change their behavior and 

encourage their colleagues to do the same. The ultimate goal is the prevention of 

musculoskeletal disorders. 

 

Musculoskeletal disorders or MSDs are complaints that occur at the level of the muscles, 

tendons, nerves, ligaments and joints. If nothing is done to prevent these complaints, they will 

only intensify. This will result in the absence of employees, costs for the company and high 

social costs. 

 

Keeping ergonomics alive after the occupational therapy interns leave, requires not only 

behavioral change but also employees willing to take over some of this task. To make this 

possible, employee education is needed. This was done by designing a toolbox to train workers 

to become ergo coaches. They can use this toolbox over and over again. 

 

Several observations, interviews and measuring instruments were conducted in the company. 

This was necessary to get a view of the current situation of the company. Then, a toolbox was 

created with information from own education, websites and a book called “human in his 

environment”. This was a PowerPoint consisting of all this information. Photo material taken in 

the company Kuehne + Nagel was also used. In this way, the knowledge was offered to the 

warehouse workers and the ergonomic principles were increased on the shop floor. Finally, 

the knowledge was tested by means of questionnaires before and after the training. The post-

training questionnaire also included questions to evaluate the training.  
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Voorwoord 

Beste lezer,  

 

Op de volgende bladzijdes vindt u mijn bachelorproef terug. Deze proef is geschreven om mijn 

diploma ergotherapie te verwerven aan de Artesis Plantijn hogeschool te Antwerpen. Het doel 

van dit onderzoek was het implementeren en opleiden van de werknemers tot ergocoaches in 

het bedrijf Kuehne + Nagel te Geel. Dit werd gedaan met behulp van een toolbox. Met als 

uiteindelijke doel het levend houden van ergonomie om zo musculoskeletale aandoeningen 

preventief tegen te gaan.  

 

Voor de praktische uitwerking van deze proef heb ik 12 weken stage gelopen in het bedrijf 

Kuehne + Nagel te Geel samen met mijn medestudente Febe Dierckx. Hierbij heb ik een 

toolbox samengesteld dat ik heb gebruikt om de magazijnmedewerknemers op te leiden tot 

ergocoach.  

In eerste instantie wil ik het bedrijf Kuehne + Nagel te Geel bedanken omdat zij mij deze 

opportuniteit hebben gegeven om mijn proef hieruit te werken. Dankzij deze kans heb ik mij 

verder als ergotherapeut kunnen ontwikkelen en mezelf verder kunnen verdiepen in 

ergonomie. In het bijzondere wil ik mijn interne promotor Sofie Vansteelant en externe 

promotor Pascal Van Dorsselaer bedanken alsook Stefano Iannino. Zij hebben mij de hele 

uitwerking begeleidt en ondersteund. Ik kon altijd mijn vragen stellen en ze waren altijd bereid 

om mij feedback te geven. Ook wil ik alle medewerkers van KN danken voor hun medewerking 

en het openstaan voor interviews en assessments.  

 

Een andere persoon die ik wil bedanken is mijn medestudent Febe Dierckx. Zij stond altijd 

open voor vragen en het geven van feedback. Dankzij haar hulp is de opleiding ergocoach 

mee tot een goed recht gekomen.  

 

Ten slotte, wil ik mijn familie en vrienden nog bedanken om mij deze periode te blijven 

motiveren en ondersteunen waar nodig.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe.  

Jelle Janssens  

30 mei 2022  
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1. Inleiding  

 

Deze bachelorproef heeft als doel om werknemers op te leiden tot ergocoaches om zo de 

ergonomische principes op de werkvloer te vergoten ter preventie van musculoskeletale 

aandoeningen (MSA). Er wordt een toolbox opgesteld om de ergocoaches op te leiden. Op 

deze manier kunnen de toekomstige ergocoaches andere werknemers opleiden en 

beschikken zij over de voorziene informatie. Het is de bedoeling om de functie ergocoach al 

gekend te maken in het bedrijf. De proef is gericht op alle werknemers van Kuehne en Nagel. 

De praktische uitwerking van deze proef vond plaats in het bedrijf Kuehne en Nagel te Geel.  

  

 

1.1 Wat zijn Musculoskeletale aandoeningen? 

 

Musculoskeletale aandoeningen of MSA zijn klachten die voorkomen ter hoogte van de 

spieren, pezen, zenuwen, ligamenten en gewrichten. Dit kan zowel in de bovenste ledenmaten 

als in de onderste ledematen. Veel voorkomende klachten zijn: rugpijn, gewrichtspijn, 

tenniselleboog, peesontstekingen, …. Meestal ontwikkelen deze aandoeningen zich in de 

arbeidscontext (FOD Preventie van msa (z.d.). 

De klachten van MSA brengen pijn en beperkingen met zich mee die een grote impact kunnen 

hebben op de werknemers en werkgevers. Als er niet op tijd iets veranderd of er wordt niets 

aan de klachten gedaan zullen deze alleen maar erger worden. Vanaf een bepaalde tijd kan 

de schade onomkeerbaar zijn. Vaak verloopt MSA in een geleidelijk proces maar in sommige 

gevallen kan het ook plots optreden.  

Als het in een proces verloopt zijn er 3 stadia, deze zijn als volgt: in het eerste stadium treden 

pijn en vermoeidheid op na een werkdag. Als er niets aan de werkomstandigheden gedaan 

wordt en ze blijven op dezelfde manier werken kan je in het 2de stadium belanden. Hierbij zal 

de pijn zich blijven aanhouden en ook de nachtrust en werkprestaties verstoren. Uiteindelijk 

zal je in het 3de stadium terecht komen, hierbij zijn de klachten chronisch en beïnvloeden deze 

klachten alle dagelijkse activiteiten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2020). 

Mijn doel bij dit eindwerk is om deze klachten op termijn te voorkomen. 
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1.2 De oorzaken en gevolgen van MSA  

1.2.1 Oorzaken  

 

Musculoskeletale aandoeningen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Vaak is dat het 

gevolg van meerdere oorzaken. Het verloopt ook in een proces, onderweg in dit proces komen 

we verschillende risicofactoren tegen. Die factoren hebben telkens hun invloed op de klachten. 

Dat maakt het soms moeilijk om het probleem te identificeren. De verschillende risicofactoren 

kunnen we opdelen in 4 verschillende groepen: biomechanische, omgevingsgebonden, 

organisatorische en persoonsgebonden factoren (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg, 2020).  

Hieronder een tabel die de verschillende oorzaken weergeeft.  

Oorzaken MSA 

Biomechanische factoren - Voorovergebogen en statische 

houdingen. 

- Kleine, herhaalde bewegingen 

waarbij steeds dezelfde spieren en 

gewrichten worden belast. Zonder 

regelmatig een pauze te nemen.  

- Tillen van zware lasten.  

- Knielen, hurken, de armen langere 

tijd boven schouderhoogte, … zijn 

belastende houdingen  

- Duur van de houding  

Omgevingsgebonden factoren - Trillingen: hebben impact op het 

gehele lichaam.  

- Mechanische druk: afhankelijk van 

de intensiteit, kan de druk plaatselijke 

schade veroorzaken. Dit kan zowel 

op de huid als onderliggende 

structuren.  

- Schokken: schokken met een grote 

impact kunnen de aanleiding zijn van 

aandoeningen aan de bloedvaten.  
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- Kouden en verlichting: bij koude 

moeten de spieren meer kracht 

gebruiken en worden de pezen meer 

gebruikt. Dit zorgt voor slechte 

grepen en minder goede 

spiercoördinatie. Door slechte 

verlichting kunnen sommige 

verplaatsingen gevaarlijker worden.  

Organisatorische factoren - Een gebrek aan hulpmiddelen, lange 

verplaatsingen, een te hoog 

werkritme kunnen leiden tot MSA. 

- De inrichting van de werkpost en de 

werkomgeving, zoals een te laag 

bureau of een slechte stoel kunnen 

MSA in de hand werken. 

- Lange shiften zonder voldoende 

rusttijd om te recupereren. 

- Tijdsgebrek, een slechte planning, 

strenge deadlines, … kunnen leiden 

tot stress. Dat kan MSA nog 

verergeren. 

Persoonsgebonden factoren - Algemene lichaam conditie: Je 

lichamelijke capaciteiten kunnen een 

invloed hebben op de manier dat 

mechanische druk werkt op je 

lichaam.   

- Fysieke vaardigheden  

- Leeftijd: naarmate je ouder wordt, 

hoe meer je fysieke vaardigheden 

afnemen alsook de slijtage van je 

lichaam. 

- Geslacht: vrouwen zouden eerder 

aan preventie doen dan mannen.  
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- Andere aandoeningen: 

aandoeningen zoals obesitas 

vergoten de kans op rugklachten.  

- Roken: verkleint de bloedvaten, 

hierdoor heb je een slechtere 

doorbloeding.  

(FOD Preventie van msa (z.d.) (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2020)   

1.2.2 Gevolgen  

 

MSA heeft verschillende gevolgen, de voornaamste zijn pijn en bewegingsbeperking. Deze 

kunnen aan de spieren, pezen, zenuwen, ligamenten of gewrichten zijn. Dit zal niet alleen je 

werk verstoren maar ook je persoonlijke leven. De klachten hebben invloed op meerdere 

dagelijkse activiteiten. Alsook kan het je nachtrust verstoren waardoor je mentaal hier ook 

onder kan leiden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer maar ook voor de 

werkgever. Hieronder een aantal gevolgen opgesomd. 

 

Gevolgen werknemer 

Pijn, tintelingen, zwelling, stijfheid zijn symptomen van overbelasting. 

Pijn aan de rug is een vaak voorkomende klacht.  

Pijn aan de pols komt vaak voor. 

Pijn aan de elleboog is ook een vaak voorkomende klacht. 

Liefst 5 op de 10 mensen heeft pijn aan de rug. 4 op de 10 heeft pijn aan de armen, en 3 op 

de 10 heeft last van pijn aan de benen. 

Hoge ziektekosten, meer arbeidsongeschiktheid, verlies van werk, … 

 

Gevolgen werkgever 

Extra kosten mee voor het bedrijf. 

Absenteïsme van werknemers. 

Verlies van kennis en competenties voor de afwezige werknemers.  

Extra werklast voor collega’s.  

(FOD Preventie van msa (z.d.) 

 

Spierpijn en last aan de gewrichten zijn de laatste tijd in België de reden dat vele werknemers 

afwezig zijn of arbeidsongeschikt worden verklaard. Meer dan 1/3de van de afwezigen is te 
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wijten aan rugklachten, peesontstekingen, nekpijn, …. De musculoskeletale aandoeningen 

beperken zich niet enkel tot werknemers die zware arbeid uitvoeren, ook kantoorarbeiders 

zitten hiermee. Zij krijgen vaak ook last van rugklachten alsook muisarm en andere 

peesontstekingen. Iedere werknemer kan hier dus last van krijgen, ongeacht je job fysieke 

arbeid vereist.  Uit een nationaal onderzoek bij 4000 werknemers blijkt dat bijna de helft van 

de werkende bevolking al te maken heeft gehad met rugklachten (44%). Nog een andere 

statistiek dat uit het onderzoek bleek was dat 4 op de 10 van de werknemers reeds pijn heeft 

gehad aan de bovenste extremiteiten. Wat opviel was dat de klachten meer voorkomen bij 

vrouwen dan bij de mannen. Bij de vrouwen was het 45% en bij de mannen 36%. Nog een 

laatste punt dat uit het onderzoek naar voor kwam was dat 1 op de 3 van alle ondervraagde 

pijn heeft ervaren aan de onderste extremiteiten. Hier was er geen verschil tussen de mannen 

en vrouwen. Nu dat werknemers steeds langer moeten werken zullen deze cijfers alleen nog 

maar stijgen. Met het ouder worden zullen de werknemers gevoeliger zijn voor MSA. Hoe 

ouder je wordt hoe meer last je krijgt van gewrichtspijn en andere aandoeningen. Daarom is 

het heel belangrijk dat bedrijven gaan inzetten op de preventie van deze klachten (Nv, G. 2016 

januari).  

 

Een werknemer is verplicht om zijn werkgever te verwittigen bij afwezigheid. Bij voorkeur wordt 

dit gedaan bij het begin van de werkdag. Buiten het feit dat het wettelijk verplicht is om 

afwezigheid te verwittigen is het volgens de wet niet verplicht om een medisch attest in te 

dienen. Het kan wel zijn dat er in de arbeidsovereenkomst vermeld staat dat het verplicht is in 

het bedrijf om een medisch attest in te dienen bij afwezigheid. Verder mag de werkgever niet 

de specifieke oorzaak bevragen. Bij twijfel is het wel toegestaan om een controlearts te sturen 

om de arbeidsongeschiktheid te controleren (Acerta, 9 december 2019).  

 

1.3  Belang van preventie van MSA  

 

De preventie van MSA is niet eenvoudig. Er spelen meestal veel verschillende factoren een 

rol hierin. Daarom is het juist heel belangrijk dat we naar een goede preventiestrategie zoeken  

(Beswic ,2021). De methode die gebruikt wordt als preventiestrategie is ergonomie. Bij 

ergonomie gaan ze de omgeving aanpassen naar de werknemers. Hierbij kan het gaan over 

de werkplek, product of ruimte. Het doel is om alles zo optimaal, gezond en efficiënt te laten 

verlopen (Ergonomiesite Preventie, 2021).  



@AP Hogeschool p 7 / 38 

“De preventie van MSA vraagt een ergonomische aanpak waarbij op basis van een analyse, 

een combinatie van maatregelen genomen worden. Meestal is het immers niet 1 maatregel 

die het probleem oplost maar wel een combinatie van technische en organisatorische 

maatregelen” (Prevent, Preventie van Musculoskeletale aandoeningen, 2021).  

Elke werkgever is verplicht om de risico’s in zijn bedrijf te gaan onderzoeken. Dit wordt dan 

gedaan door een preventiebeleid op te stellen dat de risico’s zou moeten verlagen. (Beswic, 

2021) Voor ze het preventiebeleid kunnen toepassen moet er eerst een risicoanalyse 

uitgevoerd worden. Een risicoanalyse op basis van ergonomie is een stappenplan met daarin 

alle stappen van het opsporen van de problemen tot het aanpakken ervan. Het bestaat uit de 

volgende 5 stappen: opsporen, bespreken, analyseren, meten en aanpakken.  

Vervolgens bestaan er ook nog eens 3 verschillende vormen van preventie, deze gaan als 

volgt: primaire, secundaire en tertiaire preventie. 

In de primaire preventie gaat het om het voorkomen van de klachten. Je gaat alle mogelijke 

risico’s proberen uit te schakelen voordat er klachten kunnen ontstaan. Zoals de weerstand te 

vergoten van de persoon voor mogelijkse blootstelling aan deze risico’s. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn: wetgeving rond het gebruik van gevaarlijke producten, voorlichting geven over 

gezond te leven (niet roken, sporten, …), een vaccinatie tegen een bepaalde ziekte, ….  Ikzelf 

ga tijdens mijn eindwerk en stage werken binnen deze primaire preventie. Zoveel mogelijke 

risico’s uitschakelen om de kans op klachten te verkleinen.  

Bij de secundaire preventie zijn er al milde klachten ontstaan en ga je ervoor zorgen dat deze 

klachten niet meer erger worden of dat er geen nieuwe klachten  ontstaan. Dit doe je door de 

ziekte of aandoening zo snel mogelijk vast te stellen en te behandelen om zo de progressie te 

stoppen of te verhinderen. Er kunnen ook bepaalde programma’s of strategieën 

geïmplementeerd worden om zo deze ziekte of aandoening op lange termijn te voorkomen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: regelmatige onderzoeken laten doen om ziektes in een 

vroegtijdig stadia te ontdekken (kankeronderzoek), bewegingsprogramma’s om hartaanvallen 

of beroertes te voorkomen, het werk aanpassen zodat de werknemers veilig kunnen werken 

zonder het risico op een letsel, ….   

In de tertiaire preventie zijn de klachten al een pak erger. In deze vorm van preventie gaan 

ze ervoor zorgen de klachten te verzachten. Dit doen ze door de mensen te leren omgaan met 

de gezondheidsproblemen die erbij komen kijken. Het functioneren, de kwaliteit van leven en 

hun levensverwachtingen worden zoveel mogelijk verbeterd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

programma’s voor chronische ziektes, steun of praatgroepen waar lotgenoten elkaars 

strategieën met elkaar kunnen delen, beroepsrevalidatie om werknemers klaar te stomen om 

terug te gaan werken na hun revalidatie … (Institute for work and health, 2015).  
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1.4 Rol van de ergotherapeut  

 

Als ergotherapeuten kijken we naar de hele context bij ons behandelplan, de persoon, zijn 

omgeving en zijn taken. We passen de omgeving aan doormiddel van hulpmiddelen of 

reorganisaties. We gaan ook kijken hoe de werknemer zijn handelingen uitvoert op de 

werkvloer en welke handelingen hierbij uitgevoerd worden. Hierin kunnen wij ze bijsturen en 

bewustmaken.  

 

Ergotherapeuten maken gebruik van het PEO-model. Dit staat voor : person, environment en 

occupation. Vertaald staat dit voor de persoon, zijn omgeving en zijn taken. Doordat 

ergotherapeuten gebruik maken van dit model krijgen ze een goed beeld van waar de kern 

van het probleem ligt. Nadat ze hier inzicht op hebben gekregen en de verkregen gegevens 

correct hebben geïnterpreteerd kunnen ze dit model gebruiken om ergonomisch advies te 

verlenen dat vervolgens impact zal hebben op de persoon, omgeving en taak. De werking van 

het model gaat als volgt: om een veilige werkomgeving te creëren waarbij de taken op een 

gezonde manier uitgevoerd kunnen worden, is het belangrijk om te vertrekken van de 

mogelijkheden en beperkingen van de betrokkenen werknemers. Onder de term persoon 

kunnen we allerlei aspecten plaatsen die de persoon maakt tot de persoon die hij is. 

Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, opleiding, … zijn doorgaans makkelijk terug te vinden 

in dossiers. Naast deze kenmerken zijn er dus ook kenmerken die minder makkelijk terug te 

vinden zijn in dossiers zoals, hoe leergierig is iemand of hoe gemakkelijk raakt deze persoon 

geïrriteerd? Deze factoren beïnvloeden samen hoe iemand zich gedraagt op het werk. 

“Gedrag is de manier waarop mensen handelen als reactie op hun omgeving en op anderen” 

(Wijgaerts K., 2021, p.351). Al is een omgeving uitgerust met ergonomisch gereedschap, 

veilige machines, … zullen er toch steeds mensen zijn die er inslagen om op een manier hun 

werk uit te voeren zodat het niet meer gezond is. Om dit te voorkomen is er 

gedragsverandering nodig. Dit onderwerp zal uitgebreid besproken worden bij punt 2.2.3 

(Wijgaerts K., 2021, p.350, p.351).  

 

Zoals eerder vermeld staan deze 3 punten in een systeem met elkaar verbonden. Dit wil dus 

zeggen dat ze aanhoudend invloed op elkaar hebben. Het interpreteren van de 

omgevingsgebonden factoren kan het best door een professional gedaan worden die 

voldoende kennis en ervaring heeft, zoals een ervaren ergotherapeut. De omgeving heeft niet 

alleen een effect op de uitwendige belasting van de mens maar ook op de inwendige belasting 

van de mens. Hierdoor gaan we ook al een zicht krijgen op de belastbaarheid, omdat de manier 
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waarop een persoon inwendige belasting ervaart nu eenmaal persoonsgebonden is. Zoals 

bijvoorbeeld het ervaren van temperatuurverschil. In functie van de primaire preventie kunnen 

we er dus voor zorgen dat de werkplek ergonomisch is ingericht voor een groot deel van het 

personeel. Desondanks kan er niet gegarandeerd worden dat de risico’s uitgesloten worden 

voor alle werknemers. Daarom is het belangrijk om de beleving van het werk individueel te 

beoordelen. Naast de persoon en de omgeving is het ook belangrijk om de belastende factoren 

te bekijken die het gevolg zijn van de taken die de werknemer moet uitvoeren. Dit in combinatie 

met de wijze waarop de taak wordt uitgevoerd. Om binnen de primaire preventie te blijven is 

het dus van importantie dat het plan van de gebouwen en de opstelling daarvan, de gevolgen 

van die plannen, die invloed hebben op de manier waarop mensen hun taken uitvoeren in het 

achterhoofd houden. Dus denken aan de ergonomische principes bij de plannen van een 

gebouw heeft dus zeker invloed op de manier waarop mensen hun taken zullen uitvoeren 

(Wijgaerts K., 2021, p.361 – p.364).  

 

Als we naar de geschiedenis kijken zijn ergotherapeuten al langer betrokken in de 

beroepsrevalidatie. Na de eerste wereldoorlog hielpen ergotherapeuten al met het revalideren 

van soldaten terug naar het normaal functioneren. Dit gebeurde dan nog eens na de 2de 

wereldoorlog, hierbij werd toen gebruik gemaakt van een werkevaluatieprogramma. In de late 

jaren 50, begin 60 is de rol van een ergotherapeut in de fysieke revalidatie ontstaan. Begin 

jaren 90 is de industriële rehabilitatie begonnen met als nadruk, primaire preventie van de 

klachten (Gainer, Rochelle D. 2008).   

Als revalidatiespecialisten konden ergotherapeuten betrokken worden bij het voorkomen van 

werkongevallen en het hebben van een actieve rol in de primaire preventie en ergonomie. 

Ergotherapeuten kunnen een risicoanalyse maken van de taken. Dit kan helpen om de taken 

van de job aan te passen om zo blessures te voorkomen. Ze deden dit in combinatie met de 

analyse van werkeisen, ongemak en comfortschaal, evaluatie van de bovenste extremiteit, 

houdingsevaluatie en zittende werkhouding (Gainer, Rochelle D. 2008).  

 

1.5 Regelgeving rond welzijn op het werk  

 

Een echte specifieke wetgeving rond MSA op het werk bestaat nog niet in België. Er is wel  

een welzijnswet dat de werkgever verplicht om het welzijn van zijn werknemers te bevorderen 

op het werk. Hij moet er dus voor zorgen dat het werk zo is aangepast dat overmatige fysieke 

en mentale belasting te allen tijde vermeden worden. Hij moet dus rekening houden met: de 
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organisatie van het werk en de werkplek, keuze van beschermende middelen en de 

psychosociale belasting (Beswic, 2021). 

Het is dus een uitdaging in de preventie om arbeidsgerelateerde aandoeningen tegen te gaan 

door bestaande, nieuwe en mogelijkse nieuwe risico’s op te gaan sporen en deze te 

behandelen. Elke werkgever is verplicht om een beleid te hebben in zijn bedrijf dat werkt rond 

het welzijn van de werknemers.  Dat beleid zou als doel moeten hebben: arbeidsongevallen 

en beroepsziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor zal de werkgever zijn 

preventiemaatregelen van zijn bedrijf moeten toepassen op de activiteiten en het aantal 

werknemers dat voor hem werkt. Het preventiebeleid moet dus rekening houden met een 

aantal specifieke wetgevingen die door de overheid worden bevolen (FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg, 2020).   

Zoals eerder vermeld, is de werkgever dus verantwoordelijk voor het inschakelen van alle 

mogelijke middelen die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers kunnen behoeden. 

Eén van deze middelen is het uitvoeren van een risicoanalyse, er is geen verplichte methode 

dat gebruikt moet worden. Er is wel een verplicht resultaat in termen van preventie. De 

werknemers die instaan voor de preventie moeten worden bijgestaan door een specialist, 

namelijk een preventieadviseur, die kan deel uitmaken van het intern of extern preventieteam. 

De risicoanalyse dient uitgevoerd te worden op alle domeinen van welzijn van de werknemer, 

namelijk: gezondheid, veiligheid, ergonomie, … (Beswic, 2021).  

 

1.6 Een ergocoach opleiden ter preventie van MSA?  

 

Uit onderzoek blijkt dat het bieden van ergonomische oplossingen in combinatie met het 

opleiden van een ergocoach, een positief effect zou hebben in de preventie van nek en lage 

rugpijn. Echter zou verder onderzoek hiernaar nog wel nodig zijn. (Driessen, M. T., Proper, K. 

I., Anema, J. R., Bongers, P. M., & Van der Beek, A. J. ,2010). 

De interventie omvatte kort gezegd een zes uur durende werkgroepbijeenkomst, waarin de 

stappen van het Stay@Work PE-programma werden doorlopen. Elke interventieafdeling 

moest een werkgroep vormen, waarin zowel de werknemers als het management als leden 

deelnamen. Elke werkgroep bestond uit minimaal één manager met beslissingsbevoegdheid 

en maximaal acht medewerkers die een solide vertegenwoordiging vormden van de grootste 

en belangrijkste taakgroepen op de afdeling. Indien beschikbaar is in de werkgroep ook een 

taken- en veiligheidscoördinator opgenomen. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft de 

werkgroep een document besproken met informatie over risicofactoren voor lage rugpijn (LRP) 

en nekpijn (NP) die op de afdeling aanwezig zijn, verkregen uit het werkplekbezoek van de 
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ergonoom (verplicht voor elke interventieafdeling), foto's gemaakt door de werkgroepleden, en 

baseline-vragenlijstinformatie (stap één). Vervolgens heeft de werkgroep een 

brainstormsessie gehouden over verschillende soorten ergonomische maatregelen gericht op 

de geprioriteerde risicofactoren. Aan het einde van de bijeenkomst werd de werkgroep 

verzocht de ergonomische maatregelen door te voeren (stap vijf) en is gevraagd of een 

afspraak voor een tweede, optionele, vergadering nodig was om het implementatieproces te 

evalueren of bij te sturen. Om het implementatieproces te verbeteren zijn per werkgroep twee 

of drie werkgroepleden gevraagd om vrijwillig een trainingsprogramma te volgen om 

Stay@Work ergocoach te worden. In deze aanvullende vier uur durende implementatietraining 

werden werknemers opgeleid in verschillende implementatiestrategieën om collega's te 

informeren, motiveren en instrueren over de ergonomische maatregelen die prioriteit 

kregen. Bovendien werden de ergocoaches uitgerust met een Stay@Work-toolkit bestaande 

uit flyers, posters en presentatieformaten over de prioritaire ergonomische maatregelen 

(Driessen, M. T., Proper, K. I., Anema, J. R., Bongers, P. M., & Van der Beek, A. J. ,2010). 

Uit een ander een onderzoek van M. Kluifstra bleek ook dat ergocoaches waardevol zijn voor 

het team, zij leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en verminderen van verzuim 

en arbeidsongeschiktheid (M. Kluifstra, 2010). In dit onderzoek werden ergocoaches uitgetest 

bij verpleegkundige.  
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2. Methode  

2.1 Populatie  

2.1.1 Beschrijving setting  

 
De praktische uitwerking van deze bachelor proef vond plaats in het logistiekbedrijf Kuehne + 

Nagel te Geel. Ze bieden de klanten een reeks milieuvriendelijke en innovatieve supply chain-

oplossingen die de CO2-uitstoot verminderen en hen in staat stellen volledig CO2-neutraal te 

zijn (Kuehne + Nagel, 2022). In de vestiging te Geel werken er ongeveer 500 werknemers. Er 

werken mensen aan zowel bureaus als in het magazijn. Mijn uitwerking heeft specifiek plaats 

gevonden over heel het magazijn. K+N is een profit organisatie, dit wil zeggen dat winst maken 

een van hun hoofddoelstelling zijn.  

 

2.1.2 Deelnemers 

 
Mogelijks gemotiveerde en ervaren personen zouden de peters en meters zijn. De peter en 

meter zijn werknemers die het bedrijf en de taken goed kennen. Zij begeleiden de nieuwe 

werknemers en leiden deze ook op. Alsook dienen ze als aanspreekpunt voor vragen. Dit zou 

ook een van de taken zijn van de ergocoach, aanspreekpunt voor ergonomische vragen. Ook 

zouden op deze manier de nieuwe werknemers ergonomisch opgeleid worden door de 

ergocoach. Verder zouden ze inzicht moeten hebben in wat een gezonde houding/beweging 

is. Moeten ze begrijpen hoe onze spieren en gewrichten werken tijdens dat we een slechte 

houding/beweging aan het uitvoeren zijn. Als ze dit bij een werknemer merken, ze dit gedrag 

kunnen bijsturen op een coachende manier. Ze spreken Nederlands, Engels is ook 

toegestaan. Engels is ook een vereiste bij de werknemers die Nederlands spreken omdat niet 

iedereen Nederlands kan. Het is belangrijk dat ze met alle werknemers kunnen communiceren. 

Indien er nog andere werknemers interesse hebben voor de functie ergocoach, die geen peter 

of meter zijn, is dit ook toegestaan. Het belangrijkste is dat de werknemer gemotiveerd is voor 

deze functie, anders gaat hij/zij het ook niet goed kunnen overbrengen naar de rest.  
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2.2 INTERVENTIE / METHODIEK / ONTWIKKELING  

2.2.1 Vormvereiste ontwikkeling materiaal  

2.2.1.1 Ontwikkeling brochure  

 
Om met de potentiële ergocoaches in contact te komen moet er een brochure tot stand komen 

waarin er een korte uitleg instaat. Zoals wat voor iemand er wordt gezocht en wat ze kunnen 

verwachten van de opleiding. Ook wordt er een korte instructie gegeven over wie dat de 

opleiding zal geven. Verder bevinden er zich enkele cijfers die betrekking hebben op MSA, 

alsook een aantal wist-je-datjes.  Deze brochure wordt afgegeven aan alle supervisors van 

elke afdeling. De brochure is terug te vinden als bijlage 7.1 en 7.2. Bij het afgeven van de 

brochure zal er ook een korte toelichting plaatsvinden aan de werknemers over de brochure. 

De werknemers kunnen na de toelichting zichzelf opgeven of ze kunnen dit doorgeven aan 

hun leidinggevende, die zal dat vervolgens doorgeven aan de stagiair ergotherapie. Deze 

brochure is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. De reden hiervoor is dat er 

een groot deel van de werknemers in het magazijn Engels spreekt. De toelichting werd dus 

ook zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven.  

 

2.2.1.2 Ontwikkeling PowerPoint   

 
De opleiding wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint. Voor het samenstellen van 

deze PowerPoint is er eerst beroep gedaan op andere opleidingen. Er werd gekeken welke 

informatie er in een opleiding ergocoach wordt gegeven. Na dat bekeken te hebben is het 

verzamelen van de informatie begonnen. Dit werd gedaan door cursussen van eigen opleiding 

te raadplegen, websites en literatuur. Nadat er vervolegns bepaald was welke informatie ging 

gegeven worden en die informatie verzameld was kon deze gebundeld worden in een 

PowerPoint.  

Deze PowerPoint is gecontroleerd door de SHE-assistent en de preventieadviseur. Nadat 

deze is goedgekeurd moeten de deelnemers ingepland worden, rekening houdend met de 

werkplanning.   

. In de PowerPoint komen volgende aspecten aanbod:  

• Waarom een ergocoach?  

• Werking rug 

• Veelvoorkomende klachten 

• Houdingen 

• Tillen van lasten  
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• Staand werk  

• Werkomgeving 

• Model van Balm (gedragsverandering)  

• Tips 

• Informatieve links  

• Taak ergocoach  

De PowerPoint is terug te vinden als bijlage onder punt 7.3.  

 

2.2.1.3 Ontwikkelen vragenlijst  

 
Om een beeld te krijgen van de kennis over ergonomie van de werknemers is er een vragenlijst 

opgesteld. Deze zijn terug te vinden als bijlage onder punt 7.4 en 7.5. Er werd een vragenlijst 

opgesteld dat de deelnemers moeten invullen aan het begin van de opleiding. Deze vragenlijst 

bestaat uit 4 algemene vragen en 12 kennisvragen. De 4 algemene vragen waren als volgt:  

1) Heb je reeds kennis over ergonomie? 

2) Heb je al eens ergonomisch advies verleend aan een collega?  

3) In hoeverre ben je zelf met ergonomie bezig?  

4) In hoeverre zie je jezelf tips geven aan collega’s?  

Deze vragen werden gesteld om al eens te pijlen in hoeverre de werknemers al met ergonomie 

en het coachen bezig waren. Ze kregen 4 antwoordmogelijkheden waarvan ze één moesten 

aanduiden.  

 

Vervolgens kregen de deelnemers 12 kennisvragen. Waarvan 8 stellingen waren en 4 

meerkeuzevragen. Deze stellingen en vragen waren gekozen aan de hand van basiskennis 

ergonomie, visualisaties die reeds ophangen in het magazijn en aspecten die aan bod komen 

tijdens de opleiding. De stellingen en vragen waren de volgende:  

 

1) Tijdens het bukken is het erg om te draaien in de rug 

2) Lang zitten is goed om de rug te laten rusten 

3) Rechtstaan is beter dan zitten 

4) Vrouwen mogen een maximumgewicht van 20kg tillen 

5) Ik houd de doos best zo dicht mogelijk tegen mijn lichaam  

6) Het maakt niet uit of dat je een doos nu tilt boven je schouders of op heuphoogte 

7) De hoogte van de tafel waar ik aan werk maakt niet zoveel uit 

8) Sta matten (mat aan paktafel) verlagen de spiervermoeidheid 
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9) Als ik een kar moet verplaatsen in het magazijn doe ik dit door:  

10) Een doos zonder handvaten til ik op door:  

11) Een palet op de grond plaatsen doe ik door: 

12) Als een werkplek ergonomisch is ingericht: 

Bij de vragenlijst achteraf werden opnieuw 4 algemene vragen gesteld, deze keer 4 andere 

vragen. Deze vragen werden gesteld ter evaluatie van de opleiding.  

1) In hoeverre is je kennis uitgebreid over ergonomie door de opleiding? 

2) In hoeverre denk je dat de functie ergocoach de ergonomie levend gaat houden 

binnen KN?   

3) Hoe tevreden was je over de opleiding? 

4) In hoeverre vind je jezelf momenteel competent voor de functie ergocoach? 

Ook werden er 12 kennisvragen gesteld, deze waren dezelfde als tijdens de vragenlijst vooraf. 

Dit om te kijken of de kennis over ergonomie groter was geworden na de opleiding.  

 

 

2.2.2 Model van Balm (gedragsverandering)  

 
Om effectief te komen tot het “anders 

handelen” is gedragsverandering 

nodig. Voor het komen tot 

gedragsverandering wordt het model 

van Balm toegepast. De werknemers 

die opgeleid willen worden tot 

ergocoach zullen moeten openstaan 

voor ergonomie en bereid zijn om 

samen te werken met een 

ergotherapeut. Dit zal echter wel het 

geval zijn aangezien ze zichzelf 

hiervoor vrijwillig hebben opgegeven. Ze moeten de ergonomische principes begrijpen, willen 

en kunnen toepassen op hun collega’s.  Uiteindelijke gaan ze het effectief moeten gaan doen, 

zowel zelf de ergonomische principes toepassen als adviseren van de principes aan de andere 

werknemers. Tot slot gaan ze dit ook moeten volhouden om hun collega’s te blijven coachen. 

Moest er een moment komen dat ze een aantal principes zijn vergeten kunnen ze altijd 

teruggrijpen naar de ergocoach toolbox  (Balm, M., 2000).  
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Als mensen nieuwe handelingen moeten uitvoeren vereist dat aandacht. Dit vergt energie in 

de hersenen, hierdoor kosten deze nieuwe handelingen meer tijd in het begin. We noemen dit 

handelen op bewust niveau. Daarom is het belangrijk dat de meer ergonomische manier van 

werken een deel gaat uitmaken van een gewoonte. Handelingen die we veel opnieuw moeten 

uitvoeren worden geautomatiseerd, we voeren deze dus uit zonder na te denken. Dit noemt 

handelen op onbewust niveau (Wijgaerts K., 2021, p.352). 

Omdat gedragsverandering een belangrijke rol speelt bij ergonomische interventies in een 

bedrijf is het van belang dat zowel de werknemers als de werkgever betrokken worden. 

Werknemers dienen geïnformeerd te worden over waarom de veranderingen belangrijk zijn en 

welke voordelen ze hieruit halen (Wijgaerts K., 2021, p.354). Daarom wordt er in de opleiding 

ergocoach een basis van anatomie gegeven. Zodat de werknemers begrijpen waarom ze dit 

gedrag moeten veranderen. De werkgever moet ook betrokken worden voor het financiële 

aspect.  

 

2.2.3 De beginsituatie in kaart brengen   

 
Het doel van deze bachelorproef is het opleiden van werknemers tot ergocoach. Ze krijgen 

een basis van ergonomie aangeleerd. Dit met als uiteindelijke doel het ergonomisch werken 

te stimuleren in het bedrijf, om zo preventief musculoskeletale aandoeningen tegen te gaan. 

Om een beeld te krijgen over in hoeverre de werknemers al over ergonomische kennis bezitten 

en toepassen zijn er een aantal observaties, assessments en interviews afgenomen.  

 

2.2.3.1 Observaties  

 
De observaties hebben plaats gevonden op alle afdelingen over het gehele magazijn. Tijdens 

het observeren viel het op hoe vaak de werknemers buigen door hun rug. Ondanks dat er 

meerdere visualisaties ophangen waarop staat hoe je correct moet tillen. Bij de eerder oudere 

werknemers waren er wel al werknemers die vooral vanuit hun benen werkten. Bij de jongere 

werknemers was dat nog niet terug te zien. De werknemers die hier werken via interim werkten 

het minst rugvriendelijk.  
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2.2.3.2 Meetinstrumenten 

 
Om een beeld te krijgen over in hoeverre ergonomie al wordt toegepast in het bedrijf is de 

focus ergonomie afgenomen op de afdeling LEGO SHOP@home. Hieruit bleek dat er toch bij 

bepaalde functies al rekening werd gehouden met de ergonomie. De packers, de werknemers 

die de dozen van de orders sluiten en labelen werken aan een hoog laag tafel en staan op 

ergonomische mat. Toch vinden er nog veel risicovolle handelingen plaats: er is nog veel 

repetitief werk, zware lasten die moeten getild worden en slechte houdingen die aangenomen 

worden. Een functie waar dit heel duidelijk bij is, is bij de sorters. De sorters zijn de werknemers 

die de gevulde dozen van de band op een palet moeten stappelen. Het lege palet staat op de 

grond, de werknemers moeten de dozen tillen van de band en plaatsen op het palet. Hierbij 

wordt er vaak een slechte houding aangenomen, deze wordt dan ook nog eens vele malen 

herhaald. Omdat er hier meer risico’s voordeden is ook de KIM hier afgenomen. Daaruit bleek 

dan dat deze werknemers een hoog risico lopen voor rugklachten en dat maatregelen 

noodzakelijk zijn. Er hangt momenteel al een instructieblad waarop staat dat je de lasten dicht 

tegen je lichaam moet houden. Dit staat er in het Nederlands op terwijl 60% van de 

werknemers Engels spreekt. Vervolgens zijn er ook meerdere assessments afgenomen op 

een andere afdeling, namelijk de afdeling van Lifescan. De eerste die werd afgenomen was 

de VerV tool voor staand werk aangezien het grootste deel van het werk staand wordt gedaan. 

Uit de resultaten bleek dat de belasting aanzienlijk is toegenomen en dat maatregelen zijn 

aanbevolen. De assessments waren niet allemaal negatief. Er werd ook een WHI en KIM 

afgenomen, deze scores waren positief. Ze bevonden zich beide in de groene zone, wat wilt 

zeggen dat de kans op klachten relatief klein is.  Een mogelijke verklaring voor deze resultaten 

zou de jobrotatie kunnen zijn, dat wordt toegepast op deze afdeling.  

 

2.2.3.3 Interviews  

 
Er werd in gesprek gegaan met werknemers van verschillende afdelingen. Er werden steeds 

dezelfde 3 vragen gesteld aan de werknemers. De eerste vraag was: “Wat is je kennis over 

ergonomie?” Vervolgd door te informeren naar klachten met de vraag: “Heb je ooit al last 

gehad aan de rug, nek, schouders, …?” Ten slotte kwam de vraag: “Krijg je uitleg over 

ergonomie als je hier begint met werken?” De meeste kennen wel de algemene slechte 

houdingen over het rugvriendelijk werken. Zoals niet werken met een voorovergebogen rug of 

zware lasten kan je beter met 2 tillen. Vaak geven ze aan dat ze geen tijd hebben om hun werk 

op een rugvriendelijk manier uit te voeren. Er is een bepaalde werkdruk, de werknemers 
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moeten een bepaalde werkproductiviteit halen, namelijk meer dan 85%. Als ze telkens een 

medewerker erbij moeten halen om een zware last met 2 te tillen daalt hun productiviteit. 

Alsook willen ze daardoor vaak snel werken om al hun orders te kunnen halen. Door het werk 

zo snel uit te voeren wordt de rug vaak vergeten. Vaak weten ze dus wel dat het slecht is voor 

de rug maar niet waarom het slecht is. Er zijn ook werknemers die al last hebben aan hun rug, 

deze werknemers letten wel meer op het gebruik van hun rug. Ze vertellen erbij dat de 

werknemers die nog geen klachten hebben hier veel minder op letten en ook niet goed 

beseffen van wat de gevolgen zijn van zo niet rugvriendelijk te werken. MSA komt vaak pas 

voor op lange termijn, daarom is het moeilijk om er constant op te letten. Want je moet 

preventief werken voor iets wat pas over zoveel jaar kan komen. Bij de laatste vraag die er 

werd gesteld klonk het antwoord telkens als het volgende: er wordt niets gezegd over 

ergonomie als je hier start. Je krijgt uitleg over het werk en daar stopt het. Ze krijgen dus geen 

uitleg over hoe ze lasten op een gezonde manier moeten gaan tillen. Dit zou weer kunnen 

opgelost worden met ergocoaches in het bedrijf.  

 

2.2.4 Bepalen van prioriteiten en doelstellingen voor opleiding ergocoach 

 
Het hoofddoel van deze proef is de preventie van MSA te vergroten, met als tool hiervoor 

werknemers op te leiden tot ergocoaches zodat de ergonomie in het bedrijf blijft bestaan. De 

opleiding zal dus moeten bestaan uit informatie over hoe dat de rug werkt, mogelijke 

aandoeningen, wat goed en slecht voor je lichaam is, correcte houdingen en tiltechnieken. De 

werknemers dienen voldoende informatie te krijgen over ergonomie. Dat is nodig om dit project 

te laten slagen. Waar en wanneer dat de opleiding zal plaats vinden zal in samenspraak 

gebeuren met de preventiedienst en leidinggevende van de werknemers.  

 

2.2.5 Het evalueren van de ergocoach opleiding  

 
Het evalueren van de opleiding zal gedaan worden aan de hand van de vragenlijst. Bij de 

vragenlijst achteraf zullen de werknemers 4 algemene vragen krijgen. Deze vragen gaan over 

het evalueren van de opleiding die ze net hebben gekregen en over het concept ergocoach. 

Ook zullen de preventieadviseur, SHE-assistent en medestagiair aanwezig zijn tijdens de 

opleiding. Zij zijn aanwezig om de opleiding te evalueren en voor eventuele feedback.  
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3. Resultaten 

3.1 Populatie  

 
Tijdens het informeren van de werknemers over de functie ergocoach waren er uiteindelijk 15 

kandidaten die zich hadden opgegeven voor deze opleiding. Dit waren zowel Nederlandstalige 

als Engelstalige werknemers. Na overleg met de preventieadviseur werd er uiteindelijk 

besloten om momenteel enkel de opleiding te geven aan de Nederlandstalige werknemers. Dit 

omdat er slechts 3 Engelstalige werknemers zich opgaven. Als er in de toekomst nog meer 

interesse komt van de Engelstalige werknemers zal de opleiding ook vertaald en gegeven 

worden in het Engels. Buiten die 3 werknemers die afvielen zijn er nog 3 andere werknemers 

afgevallen. Één wegens onverwachte vakantie, de andere stond al ingepland ter vervanging 

van een leidinggevende en ziekte. Uiteindelijk waren er nog 9 kandidaten over. Deze werden 

vervolgens in 2 groepen opgedeeld. De eerste groep bestond uit 6 deelnemers, bestaande uit 

werknemers uit de vroege en dag shift.. De 2de groep bestond uit 3 deelnemers die in de late 

shift stonden.  De leeftijd van de deelnemers lag tussen de 20 en de 60 jaar. Er waren zowel 

mannen als vrouwen aanwezig.  

 

3.2 Draagvlak creëren voor het integreren van de ergocoach  

 
Hoe meer mensen betrokken waren bij dit project hoe groter de slaagkans van dit project. De 

opleiding ergocoach is opgericht om de ergonomie in het bedrijf levend te houden met als 

gevolg het welzijn van de werknemers te bevorderen. Daarom waren de SHE-assistent (safety, 

health and environment) en preventieadviseur betrokken bij dit project, omdat zij ook mee 

instaan voor het welzijn van de werknemers. Ook supervisors en foremannen waren betrokken 

in dit project. De belangrijkste pilaren zijn de werknemers die zich laten opleiden tot ergocoach, 

zij zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de functie ergocoach. 
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3.3  Interventie  

3.3.1 Bepalen van de beginsituatie ergonomie en coachen  

 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de kennis over ergonomie van de deelnemers werd er 

voor de opleiding een vragenlijst afgenomen. In deze vragenlijst werden 4 algemenen vragen 

gesteld en 12 kennisvragen. De 4 algemene vragen werden gesteld om te pijlen in hoeverre 

de werknemers alvast bezig zijn met ergonomie en het coachen van hun collega’s. Bij de 

eerste algemene vraag werd er geïnformeerd naar de kennis. Er geven 2 deelnemers aan 

geen kennis over ergonomie te beschikken. De 7 andere deelnemers duiden aan te 

beschikken over een basiskennis ergonomie. Resultaten van de 3 andere vragen waren als 

volgt:  

2) Heb je al eens ergonomisch advies verleend aan een collega?  

3) In hoeverre ben je zelf met ergonomie bezig?  

4) In hoeverre zie je jezelf tips geven aan collega’s?  

 

(Grafiek 1)  
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3.3.2 Bepalen van de beginsituatie kennis ergonomie 

 
Buiten het informeren naar de maten waarin de werknemers bezig zijn met ergonomie en het 

coachen werd er ook gepeild naar de kennis dat de deelnemers reeds beschikken. Er werden 

12 kennis vragen gesteld, zowel vooraf als achteraf.  Resultaten van de kennisvragen zijn 

geordend van hoog naar laag. De reden waarom de resultaten niet per werknemer zijn 

weergegeven is omdat de vragenlijsten anoniem waren ingevuld. Het was niet de bedoeling 

dat de vragen echt als een test gingen aanvoelen. Het doel was om een algemeen beeld te 

krijgen of de groepskennis steeg na het volgen van de ergo opleiding of niet. 

Scores:  

Vooraf Achteraf 

10/12 12/12 

10/12 11/12 

10/12 11/12 

9/12 11/12 

9/12 10/12 

8/12 10/12 

8/12 10/12 

8/12 10/12 

7/12 7/12 

(Tabel 1)  

 

3.3.3 Hoe werd de opleiding gegeven?  

 
De opleiding werd aan 2 verschillende groepen gegeven. De eerste groep bestond uit 

werknemers van de vroege shift en dag shift. Bij de 2de groep waren de werknemers van de 

late shift. De opleiding vond plaats op 2 verschillende dagen. Namelijk de eerste opleiding 

vond plaats op een donderdag voormiddag en de 2de was op een vrijdag namiddag. Het werd 

ook gegeven in 2 verschillende ruimtes die telkens op voorhand waren geboekt. Beide lokalen 

werden gebruikt voor trainingen en meetings. In het eerste lokaal was er een whiteboard en 

een beamer aanwezig voor het presenteren van de PowerPoint, bij het 2de lokaal was er een 

grote TV aanwezig waarop we de PowerPoint konden presenteren.  
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3.3.4 Evalueren van de ergocoach opleiding  

 
Om te evalueren werd er een vragenlijst na de opleiding afgenomen. Bij de eerste vraag werd 

er gevraagd of de werknemer zijn kennis was uitgebreid na de opleiding. 5 van de deelnemers 

duiden aan dat hun kennis een beetje uitgebreider is geworden, de andere 4 gaven aan dat 

de kennis veel uitgebreider was na de opleiding. Ook werd er geïnformeerd in welke maten de 

deelnemers zelf denken dat een ergocoach de ergonomie levend gaat houden in het bedrijf. 

Hierbij duiden er 8 deelnemers aan dat het de ergonomie een beetje in leven zal houden., de 

andere deelnemer denkt dat de ergocoach ergonomie zeker levend gaat houden. De laatste 

2 vragen en hun antwoorden vind je hieronder.  

 

3) Hoe tevreden was je over de opleiding? 

4) In hoeverre vind je jezelf momenteel competent voor de functie ergocoach? 

 

(Grafiek 2)  
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4. Discussie 

 
Het doel van deze bachelorproef was om een toolbox uit te werken om werknemers te kunnen 

opleiden tot ergocoach. Dit om de ergonomische principes te vergroten op de werkvloer ter 

preventie van musculoskeletale aandoeningen. De onderzoeksvraag die voorafgaand aan 

deze proef was opgesteld was de volgende: Kan het opleiden van werknemers tot ergocoach, 

de kennis en de ergonomische principes van de werknemers vergoten om zo preventief te 

werken tegen MSA?  

 

4.1 Overeenkomsten met de literatuur  

 
In de literatuur zegt men dat het aanbieden van informatie over ergonomie een positief effect 

zou hebben op het zelfbewust worden van je gedrag en het uitbreiden van ergonomische 

principes. Educatie over ergonomie kan dus bekeken worden als een eerste stap richting de 

gedragsverandering (Driessen, 2010). Deze informatie werd dus aangeboden aan de 

ergocoaches, die op hun beurt de info kunnen doorspelen naar collega’s. Uit een ander 

onderzoek blijk dat je ergocoaches kan gebruiken om je collega’s advies te geven over een 

gezonde werkhouding tijdens het werken. Ze zouden niet enkel gebruikt kunnen worden voor 

advies maar ook voor arbeidsre-integratie en voor het organiseren van educatieve sessies. 

Ergocoaches kunnen dus zeker gunstig zijn in een team, ze kunnen meewerken aan het 

verlagen van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (M. Kluifstra, 2010). 

 
 

4.2 Sterktes en beperkingen van deze bachelorproef  

 
In deze bachelorproef werd er een opleiding samengesteld om de werknemers te kunnen 

opleiden tot ergocoach. Oorspronkelijk was het idee om enkel de peters en meters van elke 

afdeling op te leiden tot ergocoach. Dit was niet overal mogelijk, omdat niet elke peter/meter 

openstond voor deze opleiding. Het was vooral belangrijk dat de werknemers die deze functie 

op zich wouden nemen hiervoor gemotiveerd waren. Daarom werd er afgestapt van enkel de 

peter en meter maar waren alle werknemers die gemotiveerd waren toegelaten. Wel moesten 

ze Nederlands of Engels spreken, dit om de coachende rol voldoende te kunnen uitoefenen.  

Om gemotiveerde kandidaten te vinden voor deze opleiding werd er een brochure opgesteld, 

zowel in het Nederlands als in het Engels.  Deze is nagekeken door de mede stagiair, de SHE-
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assistent en de preventieadviseur. Na de bespreking met hen werden er enkele aanpassingen 

gedaan, deze gingen over de inhoud, spelling en layout. Vervolgens werd de definitieve versie 

afgegeven aan de leidinggevende van elke afdeling, met telkens een korte uitleg eraan 

gekoppeld. De uitleg werd gegeven door de stagiair. Uiteindelijk gaven 15 werknemers zich 

op voor de opleiding. Er waren genoeg kandidaten maar bij sommige afdelingen  kwam er niet 

meteen een kandidaat naar voren. Het aantal aanmeldingen was zeker een sterkte, het feit 

dat er afdelingen waren zonder kandidaten was dan weer een beperking.  

 

Vervolgens werd er een PowerPoint opgesteld voor de opleiding. Tijdens het proces werd er 

kritisch gekeken naar de informatie en layout. Dit werd gedaan door de mede stagiair, de SHE-

assistent en de preventieadviseur. Na de kritische beoordelingen werden de nodige 

aanpassingen uitgevoerd. De PowerPoint werd enkel in het Nederlands opgesteld. Dit omdat 

er slechts 3 Engelstalige werknemers zich hadden opgegeven. De preventiedienst stelde voor 

om de opleiding daarom voorlopig enkel is het Nederlands te doen. Moesten er later zich nog 

meer Engelstalige werknemers zich opgeven zullen zij zelf zorgen voor een vertaalde versie 

van de opleiding.  

 

Na het finaliseren van de opleiding werden er 2 lokalen geboekt door de SHE-assistent. De 

leidinggevende van de kandidaten werden via mail op de hoogte gebracht. Bij het plannen van 

de opleiding vielen er nog 3 kandidaten af. Deze door vakantie, ziekte en vervanging. Daardoor 

waren er nog slechts 9 kandidaten over van de 15 aanmeldingen. Dit haalde de strekte weg 

van de vele aanmeldingen.  

 

De evaluatie werd gedaan aan de hand van een vragenlijst die werd opgesteld. De deelnemers 

kregen een vragenlijst voor de start en na afloop van de opleiding. Hierbij werden eerst 4 

algemenen vragen gesteld, dit om te peilen naar de ergonomische kennis en motivatie. Hierbij 

gaven 2 deelnemers aan nog over geen enkele kennis ergonomie te beschikken, de andere 7 

duiden aan een basiskennis te hebben. De algemene vragen werden gevolgd door 12 

kennisvragen. Bij de vragenlijst achteraf werden opnieuw eerst 4 algemenen vragen gesteld, 

deze waren verschillend van de lijst vooraf. De vragen waren opgesteld ter evaluatie van de 

opleiding. Er gaven 5 deelnemers aan dat hun kennis betrekkende ergonomie een beetje was 

uitgebreid, 4 andere gaven aan dat jun kennis veel uitgebreider was geworden. Dit is een 

positief resultaat aangezien de deelnemers voor de opleiding nog geen uitgebreide kennis 

over ergonomie hadden. Hetzelfde geldt voor de tevredenheid van de opleiding. Hierbij gaven 

5 deelnemers aan redelijk tevreden te zijn, waarbij de andere 4 heel tevreden waren over de 
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opleiding. Velen voelden zich capabel om ergocoach te worden. 8 deelnemers duiden aan zich 

redelijk competent te voelen na de opleiding, de andere voelt zich volledig competent. Dit is 

nogmaals een sterk punt van de opleiding. Na de algemene vragen stelde we 12 kennisvragen 

om te bewijzen dat de kennis effectief uitgebreid was. Dit deden we bij de vragenlijst vooraf 

als achteraf om het verschil te kunnen meten. Het resultaat was als volgt: het gemiddelde van 

de groep bij de kennisvragen vooraf was 8,7/12, terwijl ze achteraf een gemiddelde van 

10,2/12 scoren. Hierbij is een duidelijk stijging zichtbaar. Deze stijging is ook zichtbaar bij de 

resultaten. Deze zijn terug te vinden onder het puntje 3.3.2 bepalen van de beginsituatie kennis 

ergonomie.  

 

4.3  Aanbeveling naar de toekomst  

 
De werknemers opleiden tot ergocoach is echter niet voldoende om tot verandering te komen. 

Als eerste zullen de ergocoaches hun taken ook effectief moeten uitvoeren. Ze hoeven dit niet 

alleen te doen. Verdere opvolging en begeleiding door preventiedienst is mogelijk. Concreet 

zijn dit de SHE-assistent en de preventieadviseur. Ook zal bijscholing en het verder verdiepen 

in ergonomie nodig zijn. Dit zou al mogelijk zijn door een map te ontwikkelen waar de opleiding 

is in terug te vinden, alsook de andere werken die betrekking hebben tot ergonomie van de 

huidige en vorige stagiairs. Zowel een digitale als fysieke map zullen van toepassing zijn. In 

de ideale situatie zou deze fysieke map op elke afdeling terug te vinden zijn. Op deze manier 

verlaagt de drempel naar ergonomische kennis. De preventie adviseurs waren bereid de taak 

van de bij/herscholing op zich te nemen. Moest dit niet mogelijk zijn is de mogelijkheid er nog 

om een externe ergonoom hiervoor in te huren. Tenslotte is het ook aan te raden om de 

ergocoaches, of een deel ervan, mee te betrekken bij het aankopen van nieuw materiaal. Zij 

staan mee op de vloer, voeren het werk uit en beschikken over de nodige kennis. Het zou dus 

ideaal zijn moesten zij adviezen mogen geven aan het managend team met betrekken tot 

aankopen van materialen. Het is vanzelfsprekend dat het managend team uiteindelijk beslist 

wat er aangekocht zal worden. Zij moeten steeds aan hun leidinggevende de aankopen 

kunnen verantwoorden en kunnen aantonen welke voordelen deze materialen hebben voor 

het bedrijf.  

 

4.4  Toepassingen naar ergotherapeutische praktijk  

 
Het concept ergocoach is zeker nuttig voor de ergotherapeutische praktijk. Dit omdat 

ergotherapeuten zeker competent zijn voor het opleiden van werknemers tot ergocoaches. We 
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beschikken over voldoende kennis over ergonomie en zijn zeker in staat om opleidingen te 

geven. Als ergotherapeuten bekijken we de situatie altijd in zijn geheel. We kijken niet enkel 

naar het werk dat moet worden uitgevoerd maar ook naar de werknemer en de omgeving 

waarin het werk plaatst vindt. Hierdoor kunnen we de opleiding zo samenstellen dat alle 

aspecten aangesproken worde. Hierdoor verhoogt de slaagkans van dit project. We krijgen 

ook voldoende modellen te zien in de opleiding die we kunnen toepassen op de opleiding van 

ergocoaches.  

 

Niet enkel voor de ergotherapeutische praktijk is de functie ergocoach nuttig, ook zeker voor 

de logistieksector. Moesten deze bedrijven openstaan voor een ergocoach zoals ze dat doen 

voor een EHBO verantwoordelijke, dan zou ergonomie misschien al vaker toegepast worden. 

Nu heb je vaak dat bedrijven stagiairs of ergonomen tijdelijk aannemen, met als gevolg dat er 

na het vertrek van deze persoon weinig aandacht wordt besteed aan de ergonomie. De 

werknemers die zijn opgeleid tot ergocoach blijven en zijn altijd mee aanwezig op de werkplek. 

Niet enkel voor de logistieksector zou dit toepasbaar zijn maar ook in andere bedrijven of 

instelling. In het algemeen zou het niet slecht zijn om een ergocoach te hebben, want overal 

wordt de ergonomie soms vergeten.  

 

5. Conclusie  

 
Om de magazijnmedewerkers op te leiden moest er een opleiding samengesteld worden. 

Tijdens het samenstellen van deze opleiding was het belangrijk dat er methodisch aan de slag 

werd gegaan. Met de kennis over ergotherapie en de toegang tot verschillende websites en 

wetenschappelijke artikels werd de opleiding zorgvuldig samengesteld. Het doel van deze 

vorming was om de functie ergocoach reeds gekend te maken bij de werknemers en te 

implementeren in het bedrijf. In deze opleiding werd kennis aangeboden met betrekking tot 

ergonomie. Deze kennis zou de basis moeten zijn om verdere ergonomische interventies 

mogelijk te maken. Met als einddoel preventief te kunnen werken tegen MSA. De opleiding 

kan gebruikt worden voor herscholing, alsook voor het opleiden van andere werknemers. Het 

is eenvoudig om te geven en is niet tijdrovend, wat zeker gunstig is voor de productiviteit van 

een bedrijf in de profit sector.  
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7.  Bijlage  

7.1 Brochure Nederlands  
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7.2  Brochure Engels  
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7.3 Opleiding  
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7.4  Vragenlijst vooraf   
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7.5  Vragenlijst achteraf  

 

 


