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Gezond bewegen in de tandheelkunde

J.J.A. Bos-Huizer, F.W. Bolderman Onderzoek en wetenschap

‘Gezond bewegen in de tandheelkunde’ is een recent ontwikkelde 
ergonomische training voor mondzorgverleners met als doel 
preventie en herstel van arbeidsgerelateerde klachten. De training 
wordt aanbevolen door arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bij 
specifieke fysieke klachten, beperkingen of arbeidsongeschiktheid, 
waardoor een mondzorgverlener niet in staat is het werk uit 
te kunnen uitvoeren. In een vierdaagse training worden op de 
eigen werkplek vaardigheden aangeleerd op het gebied van 
werkorganisatie, werkhouding en beweging. Deze vaardigheden 
worden direct in de praktijk gebracht bij de behandeling van 
patiënten en indien nodig verder verbeterd. Zo werkt men stap 
voor stap naar een ergonomisch werkwijze. Uit de evaluatie 
blijkt dat de training zowel gunstig is voor de werkhouding, de 
werkplek, de werkorganisatie als voor het verminderen van de 
arbeidsongeschiktheid.
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ners werden aangemeld door de arbeidsongeschiktheids-
verzekeraar. De groep bestond uit 13 mannen en 15 
vrouwen, waarvan 23 personen werkzaam waren als tand-
arts, 3 als mondhygiënist en 2 als preventieassistent. De 
gemiddelde leeftijd was 40 jaar (range 21-61 jaar). Het 
aantal jaren dat zij werkzaam waren in de mondzorg was 
gemiddeld 15 (standaarddeviatie 10, range 1-35).

Meetmethode
Voorafgaand aan de training, die plaatsvond op de eigen 
werkplek, werd een meting gedaan met vragenlijsten die 
betrekking hadden op werkhouding, werkplek, werkorga-
nisatie en gezondheid. Drie maanden na afloop van de trai-
ning werd deze meting herhaald.
 De scores werden geplaatst in categorieën die verwij-
zen naar de mate van fysieke belasting en die waren gela-
beld op kleur: groen gaf situaties aan die optimaal waren, 
oranje waren situaties met een risico op overbelasting, 
rood waren ongunstige situaties, geel stond voor een com-
binatie van groen en oranje, bruin voor een combinatie van 
oranje en rood. Deze scores naar kleur werden gebruikt als 
effectmaat. 

Werkhouding
Voor de werkhouding werden metingen gedaan van de 
romp- en nekbuiging, stand van de onder- en bovenarmen 
en de asymmetrie van de romp. De meting van de werk-
houding werd verricht door observatie, met foto’s en met 
een goniometer.

Inleiding
Klachten aan het bewegingsapparaat vormen een groot pro-
bleem bij mondzorgverleners (Hayes et al, 2009). Een recent 
onderzoek toonde dat de voornaamste reden voor het vroeg-
tijdig stoppen met werken arbeidsgerelateerde klachten aan 
het bewegingsapparaat betreft (Brown et al, 2010).
 Het werk van een mondzorgverlener is een complex ge-
heel, waarbij rekening moet worden gehouden met de in-
teractie tussen behandelaar en patiënt, de mond van de 
patiënt en de apparatuur waarmee men werkt. Uitgaande 
van deze complexiteit blijkt het vaak lastig ergonomische 
maatregelen in het werk te implementeren.
 Evaluatie van een secundair preventief ergonomiepro-
ject laat zien dat van tandartsen die zelf aangaven aan het 
ergonomieproject te willen meedoen 50% de adviezen ge-
heel of bijna geheel had geïmplementeerd en 40% gedeel-
telijk (Droeze et al, 2005).
 In een interventieonderzoek is nagegaan of de ergono-
mische training ‘Gezond bewegen in de tandheelkunde’ 
voor mondzorgverleners een effectieve methode is om ge-
zonder te leren werken.

Materiaal en methode

Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie in het interventieonderzoek be-
stond uit 28 mondzorgverleners die vrijwillig deelnamen 
aan de training ‘Gezond bewegen in de tandheelkunde’. 
Hiervan namen 19 personen zelf rechtstreeks contact op 
met een trainingsbureau ergonomie en 9 mondzorgverle-

Wat weten we
Arbeidsgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat 

komen veelvuldig voor bij mondzorgverleners.

Wat is nieuw
Tijdens een ergonomische training op de eigen werkplek 

leren mondzorgkundigen het gedrag met betrekking tot de 

werkhouding, werkplek en werkorganisatie te veranderen, 

zodat men gezonder leert werken en minder beperkingen 

ervaart tijdens het werk.

Praktijktoepassing
Op basis van de bevindingen uit metingen worden nieuwe 

vaardigheden aangeleerd voor houding en beweging, 

het instellen van de behandelunit, het plaatsen van het 

werkveld, plaatsing en gebruik van de behandelapparatuur 

en het trainen van de duurkracht van het spierkorset. 

De nieuw aangeleerde kennis wordt vervolgens 

geïmplementeerd in het werk.
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De scores werden vervolgens over de categorieën verdeeld, 
per categorie was een objectieve score beschreven. De 
rompflexie werd verdeeld in 2 categorieën: 0-10° werd 
groen gelabeld en > 10° werd rood gelabeld. De nekflexie 
werd ingedeeld in 5 categorieën. De categorieën 0-25°, 
25-45° en > 45° werden respectievelijk groen, oranje en 
rood gelabeld. Voor het nauwkeurig scoren van de metin-
gen waren 2 categorieën toegevoegd om elke gemeten situ-
atie reëel weer te geven. De categorie nekflexie 0-45° was 
geel gelabeld en de nekflexie van 25-45° en > 45° tijdens 
het werken werd bruin gelabeld.
 De stand van de bovenarmen werd gescoord in de cate-
gorie groen bij 0-10° flexie/abductie en in categorie rood 
indien anders. De stand van de onderarm was groen bij 
plaatsing 10-25° boven de horizontaallijn en rood indien 
anders. De asymmetrie werd groen gescoord bij een sym-
metrische werkhouding, oranje wanneer de werkhouding 
deels symmetrisch en deels asymmetrisch was en rood bij 
een asymmetrische werkhouding.
 De categorieën zijn gebaseerd op de zone-indeling voor 
statische houdingen voor de romp, de nek en de armen en 
de aanbevolen grenswaarden voor statische lichaamshou-
dingen, waarin ook de duur van de aangenomen werkhou-
dingen is meegenomen (Voskamp et al, 2010). Daarnaast 
zijn de categorieën gebaseerd op de ‘International Standards 
ISO 11226 Ergonomics, evaluation of static working postu-
res’ en op de literatuur van het Kenniscentrum Tandheel-
kundige Ergonomie van de Rijksuniversiteit Groningen 
(Kenniscentrum Tandheelkundige Ergonomie, 2012a).

Werkplek
Metingen op de werkplek hadden betrekking op de werk-
stoel, plaatsing van de patiënt, hoek van de bovenkaak, 
hoek van de onderkaak, kijkafstand en plaatsing van de 
tandartslamp.
 De beoordeling van de werkstoel was gebaseerd op de 
‘Ergonomic requirements for dental equipment’ en werd 
gedaan met een meetlint en goniometer (Hokwerda et al, 
2007). Bij de score groen voldeed de werkstoel aan de be-
schreven eisen en bij de score rood voldeed de werkstoel 
hier niet aan.
 Het plaatsen van de patiënt werd gemeten door observa-

tie, met foto’s en met een goniometer. Voor een horizontale 
plaatsing van het lichaam van de patiënt werd de score 
‘goed’ groen gelabeld en voor een niet-horizontale plaatsing 
werd de score ‘onvoldoende’ rood gelabeld. Bij het horizon-
taal plaatsen van de patiënt is veelal de beperkende factor de 
knieknik van de patiëntenstoel tussen het zitvlak en het deel 
onder de onderbenen, waardoor de patiënt niet optimaal 
horizontaal kan worden geplaatst vanwege mogelijke stu-
wing in het hoofd (afb. 1). Voor een zo horizontaal mogelijke 
plaatsing bij een te grote knieknik (> 15°) kwam de score in 
de categorie ‘voldoende’ en kreeg een geel label wanneer de 
neus en knieën van de patiënt zich op eenzelfde horizontale 
lijn bevonden. Voor een geel label werd gekozen omdat het 
in sommige situaties mogelijk is wel ergonomisch te wer-
ken, ondanks een niet optimaal instelbare behandelstoel. 
Deze situatie zou anders onterecht een rood label scoren. 
 De hoeken van de boven- en onderkaak werden geme-
ten door observatie, met foto’s en met een goniometer. De 
hoek van de bovenkaak scoorde groen wanneer het oc-
clusale vlak van de bovenkaak 20-25° naar achteren (rich-
ting de behandelaar) was geplaatst ten opzichte van 
verticaal. De hoek van de onderkaak werd groen gescoord 
wanneer het werkveld loodrecht of zoveel mogelijk lood-
recht was geplaatst ten opzichte van de blikrichting, dat 
was bij een hoek tussen 40°en 50° ten opzichte van de 
horizontaal. Voor behandeling van de mandibulaire pre-
molaren is de ideale hoek van de occlusievlakken circa 45° 
ten opzichte van de horizontaal; voor het onderfront is dit 
iets vlakker, circa 40° en voor de achterste molaren is dit 
wat verticaler, circa 50° ten opzichte van de horizontaal-
lijn. Indien dit anders was, werd rood gescoord.

Afb. 1. Oncomfortabele plaatsing patiënt: neus lager dan de knieën.

0% tot 25%

25% tot 50%

50% tot 75%

75% tot 100%

Afb. 3. Mate van arbeidsongeschiktheid.

Nek 79%

Schouder 75%

Rug 68%

Arm/hand 61%

Hoofd 32%

Afb. 2. Klachten aan lichaamsdeel.
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Bij het beoordelen van de hoek van de boven- en onder-
kaak werd geen rekening gehouden met de beperkingen 
van de behandelstoel, vooral van de hoofdsteun, omdat 
een ongunstige plaatsing altijd resulteert in het ongunstig 
aanpassen van de werkhouding.
 De kijkafstand werd gemeten met een meetlint. Geme-
ten werd de afstand van de ogen of een bril tot het werkveld 
in de mond. De kijkafstand werd groen gescoord bij 35-40 
cm en rood indien anders.
 De plaatsing van de tandartslamp werd beoordeeld door 
observatie. De plaatsing werd groen gescoord wanneer de 
lichtbundel parallel of zoveel mogelijk parallel (tot maxi-
maal een hoek van 15° ten opzichte van de blikrichting) liep 
aan de blikrichting van de mondzorgverlener en rood indien 
anders. Voor het scoren van de plaatsing van de lamp werd 
geen rekening gehouden met de beperkende factoren ‘leng-
te van de arm van de lamp’ en ‘aanwezigheid 3 draaiingsas-
sen’, omdat een niet parallele plaatsing van de lichtbundel 
aan de blikrichting van de mondzorgverlener altijd zal resul-
teren in het aannemen van een ongunstige lichaamshou-
ding om schaduwvrije verlichting te verkrijgen.

Werkorganisatie
De ergonomie van de werkorganisatie werd beoordeeld aan 
de hand van de dynamisering van het werk met onder an-
dere pauzeplanning, opbouw van de agenda, aanbrengen 
van afwisseling in spierbelasting tijdens het werk en tussen 
de behandelingen door. Dit gebeurde door observatie tijdens 
het werk en door het stellen van vragen. De vragen richtten 
zich op de opbouw van de agenda, het plannen van pauzes, 
het plannen van gecompliceerde verrichtingen, taakverde-
ling met assistente. Als er sprake was van een dynamische 
werkwijze (afwisseling in spierbelasting tijdens het werk en 
tussen de behandelingen door) en een optimale werkorgani-
satie dan werd dit groen (goed) gescoord. Als er sprake was 
van een dynamische werkwijze, waarbij 1 of enkele aspecten 
ten aanzien van werkorganisatie niet optimaal waren, werd 
dit geel gescoord (voldoende). Als er geen sprake was van 
een dynamische werkwijze werd rood gescoord, ook wan-
neer de werkorganisatie verder optimaal was.

Gezondheid
De vragen over gezondheid hadden betrekking op beper-
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Afb. 4. Scores voor werkhouding voor en 3 maanden na training.
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Afb. 5. Scores voor werkplek voor en 3 maanden na training.
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kingen in het tandheelkundig werk en arbeidsongeschikt-
heid. De scores werden door de deelnemers geplaatst in 4 
antwoordcategorieën: geen beperkingen, enigszins be-
perkt, beperkt en zeer beperkt.
 Het percentage arbeidsongeschiktheid werd, met toe-
stemming van de mondzorgverlener, verstrekt door de 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Genoteerd werd het 
percentage van de werkweek dat de mondzorgverlener niet 
in staat was om het werk te verrichten.

Interventie
De deelnemers kregen in totaal 4 halve dagen training op 
de eigen werkplek, deels tijdens het uitvoeren van het 
werk. De training bestond uit het aanleren van vaardighe-
den op het gebied van werkhouding en beweging, het in-
stellen van de behandelunit, plaatsen van het werkveld, 
plaatsen en gebruik van apparatuur, trainen van de duur-
kracht van het spierkorset. Daarnaast bestond de training 
uit het overbrengen van kennis op het gebied van de werk-
organisatie, waaronder pauzeplanning en opbouw van de 
agenda. Ter ondersteuning werden de belangrijkste onder-
delen van de training als hand-out uitgereikt, waaronder 
de ‘Checklist ergonomische werkwijze tandarts’ (Kennis-
centrum Tandheelkundige Ergonomie, 2012b).

Resultaten
Alle deelnemers hadden dagelijks fysieke klachten ten ge-
volge van het werk; 57% herstelde niet van de klachten na 
een periode waarin men niet werkzaam was. Bij 18% trad 
herstel op na een weekend of vakantie en bij 25% na een 
nacht rust. Gerapporteerde fysieke klachten waren: nek-
klachten (79%), schouderklachten (75%), rugklachten 
(68%), klachten van de arm/hand (61%) en hoofdpijn-
klachten (32%) (afb. 2).
 Op de vraag of er beperkingen waren in het tandheel-
kundig werk gaf 43% aan geen beperkingen te hebben, 
25% was enigszins beperkt tot beperkt en 32% was zeer 
beperkt.
 De mate van arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan 
de training was 0% voor 20 personen, 2 personen waren 
25-30% arbeidsongeschikt, 4 personen waren 50-70% 
arbeidsongeschikt en 2 personen waren 100% arbeidson-

geschikt (afb. 3). Na een dag werken was 57% vermoeid 
tot zeer vermoeid en 43% niet tot enigszins vermoeid. 
 Voor alle effectmaten was een duidelijke verbetering 
zichtbaar 3 maanden na de training. De effectmaten romp-
flexie, bovenarm en onderarm scoorden voorafgaand aan 
de training rood bij 60-75% van de deelnemers en na de 
training groen voor alle deelnemers (afb. 4).
 De effectmaten hoek bovenkaak, hoek onderkaak en 
kijkafstand waren voorafgaand aan de training voor mini-
maal 85% rood en na de training voor alle deelnemers 
groen. Het horizontaal plaatsen van de patiënt was voor de 
training rood bij 93% en na afloop van de training voor 
100% voldoende tot goed. De plaatsing van de lamp was 
voorafgaand aan de training rood voor alle deelnemers en 
na de training groen voor 40% van de deelnemers (afb. 5).
 De dynamiek van het werk was bij 70% onvoldoende 
voorafgaand aan de training. Na afloop van de training 
scoorde 45% van de deelnemers voldoende en 50% goed 
voor het dynamiseren (afb. 6).
 De metingen die betrekking hadden op beperkingen in 
het tandheelkundig werk lieten na de training een afname 
zien van 57% naar 25% (voor de categorieën zeer beperkt, 
beperkt of enigszins beperkt). Het percentage deelnemers 
zonder beperkingen in het tandheelkundig werk nam toe 
van 43 vooraf naar 75 na afloop van de training (afb. 7).
 Voor de gehele groep was het arbeidsongeschiktheid-
percentage voor de training gemiddeld 17 (sd ± 31%, ran-
ge 0-100), na de training bedroeg het 9 (sd ± 20%, range 
0-60). Dit verschil is niet significant (p = 0,20). Voor de 
deelnemers die voor en/of na de training arbeidsonge-
schikt waren, was het gemiddelde arbeidsongeschiktheid-
percentage voor de training 47 (sd ± 36, range 0-100) en 
na de training 26 (sd ± 28, range 0-60). Het verschil tussen 
het gemiddelde percentage arbeidsongeschiktheid voor en 
na de training bleek significant (p = 0,10) (afb. 8).

Discussie
Tot op heden is weinig onderzoek gedaan naar de effectivi-
teit van ergonomische interventies in de mondzorgpraktijk. 
Alleen Droeze en Jonsson (2005) hebben een ergonomisch 
programma geëvalueerd. Deze onderzoekers rapporteer-
den dat de aanbevelingen door 50% van de deelnemers 

Afb. 8. Arbeidsongeschiktheid voor en na training.
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aan het onderzoek volledig of bijna volledig werden toe-
gepast en dat 40% de aanbevelingen deels toepaste tij-
dens het werk. Zelfs gemotiveerde deelnemers bleken de 
aanbevelingen niet altijd volledig te implementeren. Ver-
schillende barrières in de dagelijkse praktijk kunnen een 
belemmering zijn om ergonomisch te gaan werken.
 Wat het meest opvalt in de resultaten van het onderha-
vige onderzoek is dat de rompflexie, stand van de boven- en 
onderarm, de hoek van de boven- en onderkaak en de kijk-
afstand voor de training gemiddeld 81% rood scoorden en 
na de training voor alle deelnemers groen. Deze scores wor-
den waarschijnlijk veroorzaakt door het trainen van vaar-
digheden voor de plaatsing van de patiënt, de plaatsing van 
het werkveld en de werkhoogte. Bij deze aspecten leert de 
mondzorgverlener objectieve maten in te stellen voordat hij 
een patiënt behandelt. Als hij deze vaardigheden beheerst, 
kan hij ze eenvoudig implementeren in de praktijk.
 Voor de overige aspecten is ook een duidelijke verbe-
tering zichtbaar. De asymmetrie was voor de training bij 
93% rood en na de training bij 75% groen. De asym-
metrie is een belangrijk onderdeel van de training omdat 
veelvuldig buigen en draaien van de nek een risicofactor is 
voor een nekhernia, een aandoening die veel voorkomt bij 
mondzorgverleners.
 De nekflexie was voorafgaand aan de training bij 86% 
rood (> 45°). Na afloop van de training werkte niemand 
met een nekflexie > 45°. Bij 46% werd de nekflexie groen 
(0-25°), 29% werkte na training deels met een nekflexie 
van 0-25° maar ook van 25-45°, en 25% werkte na trai-
ning met een nekflexie van 25-45°. Verder is opvallend dat 
slechts 39% van de deelnemers na afloop van de training 
de tandartslamp goed plaatste. Beperkingen in de moge-
lijkheden van de lamp, waaronder lengte van de arm en de 
aanwezigheid van 3 draaiingsassen, kunnen hierbij een rol 
spelen. Ook kan een relatie met de nekflexie (46% groen) 
een verklaring hiervoor zijn. Wanneer de nekflexie te groot 
is, bevindt het hoofd van de mondzorgverlener zich in de 
lichtbundel van de lamp bij een optimale plaatsing. De tand-
artslamp fungeert dan tevens als feedbackmiddel. Als gevolg 
hiervan moet de mondzorgverlener de nek minder buigen of 
de locatie van de lamp aanpassen om voldoende licht te ver-
krijgen op het werkveld. Als dit laatste wordt gedaan door de 
deelnemers die niet in de categorie groen vallen voor nek-
flexie, kan dit een verklaring zijn voor het feit dat slechts 
39% van de deelnemers de lamp optimaal plaatst.

Conclusie
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een training 
als ‘Gezond bewegen in de tandheelkunde’ kan leiden tot 
een vermindering van de arbeidsongeschiktheid in de mond-
zorgpraktijk. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mondzorg-
verleners door de training op een gezondere manier gaan 
werken en minder beperkingen ervaren tijdens het werk.
 Statistische verschillen kunnen wellicht nog beter wor-
den aangetoond met een grotere groep proefpersonen en 
een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. Ter 
beoordeling van de duurzaamheid van de aanbevolen 

maatregelen is het wenselijk de deelnemers opnieuw te 
meten na een periode van 2 jaar.
 Bovendien is het belangrijk het effect van de training te 
meten bij deelnemers die de training preventief volgen. De 
resultaten hiervan kunnen tot de overweging leiden een 
dergelijke training tijdens de mondzorgopleiding aan te 
bieden met als doel klachtenvrij te kunnen werken en 
vroegtijdige uitval van mondzorgverleners te voorkomen.
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Summary

Ergonomic movement in dentistry

‘Ergonomic movement in dentistry’ is a recently developed ergonomic 

programme for dental healthcare professionals which is intended to prevent 

work-related complaints and assist in recovering from them. The programme 

is recommended by disability insurers in cases of specific physical complaints, 

limitations or disability, as a consequence of which a dental healthcare 

professional is unable to carry out his or her work. In a four-day training 

programme, in one’s own workplace, skills are taught in the areas of work 

organization, work attitude and movement. These skills are directly applied 

in the treatment of patients and, if necessary, further improved. In this way, 

one advances step by step to an ergonomic way of working. Evaluations have 

shown that the programme is advantageous for the attitude toward work, the 

workplace and the work organization as well as the reduction of disability. 
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