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H
et dragen van een loepbril heeft ver-
schillende voordelen, zoals ergono-
mie en een verminderde fysieke be-
lasting van diverse lichaamsdelen. 

Maar ook zijn er nadelen, zoals aanschaf-
kosten, de gewenningsperiode, communica-
tie met de patiënt en de effecten van ongun-
stig aangemeten loepbrillen. Goede kennis 
en voorbereiding vergroten de kans op een 
positief effect op de behandeling en behan-
delaar.  

De afgelopen jaren is het gebruik van loep-
brillen in de tandheelkundige praktijk meer 
en meer gebruikelijk geworden. Binnen spe-
cialisaties als endodontologie en parodonto-
logie behoort het tot de standaarduitrusting 
voor kwalitatief hoogwaardig werk. Het 
allergrootste voordeel van een loepbril is 
‘ergonomie’ of ‘een betere houding zoals be-
schreven in diverse studies over vergroting 
in de mondzorgkunde1,2. Ruim 93 procent 
van de gebruikers benoemt dit als groot-
ste voordeel2. Dit is opmerkelijk, want een 
loepbril dient in eerste instantie een visueel 
doel: het vergroten en daarmee verbeteren 
van het zicht tijdens het werk. Het voordeel 
van een verbeterde houding is hierbij een 
welkom extra voordeel voor de gebruiker. 

Desondanks krijgt tot 96 procent4 van de 
tandheelkundige professionalste maken met 
klachten van het bewegingsapparaat als ge-
volg van een verkeerde houding tijdens het 
werk. De vraag dient zich dus aan hoe men 
optimaal ergonomisch kan werken met ge-
bruik van een loepbril, waarbij het gaat om 
een neutrale werkhouding met behoud van 
optimaal zicht.
 
Ergonomische voordelen
Uit verschillende wetenschappelijke pu-
blicaties blijken meerdere ergonomische 
voordelen van het werken met de loepbril. 
Gebruikers behouden een meer neutrale ge-
balanceerde houding in nek, rug, schouders, 
bovenarmen, heupen en benen1. Een ander 
onderzoek beschrijft dat het effect van het 
gebruik van de loepbril op de lichaamshou-
ding het grootst is wanneer deze vroeg tij-
dens de opleiding geïmplementeerd wordt, 
bij voorkeur in het eerste jaar van het kli-
nisch onderwijs5. Studenten in dit onder-
zoek ervaren een loepbril als comfortabel 
(86%) en acceptabel qua gewicht (67%). Alle 
deelnemers aan het onderzoek noemden 
verbetering van de houding van hoofd, nek 
en romp. Dit komt overeen met onderzoek4 
waarin deelnemers aangaven minder pijn-

klachten te ervaren in nek, schouder en rug 
bij gebruik van een loepbril.

Ergonomische nadelen
Zowel uit onderzoek als de praktijk blij-
ken ook negatieve ergonomische aspecten 
van het werken met een loepbril. Nadat de 
tandheelkundige de beslissing genomen 
heeft om een loepbril aan te schaffen2, moet 
hij wennen aan het werken met vergro-
ting6. Dit blijkt een barrière te zijn om voor 
vergroting te kiezen. Het zicht buiten het 
werk- en focusgbied is immers beperkt. Dat 
vergt aanpassing, tijd en gewenning. Ook 
de assistent moet de werkwijze aanpassen: 
zij moet er rekening mee houden om de in-
strumenten aan te reiken in het focusgebied 
van de loep, zodat deze voor de loepdrager 
goed te zien zijn zonder dat deze zich steeds 
moet aanpassen van vergroot naar niet-ver-
groot zicht.

Een mondhygiënist werkt vaak zonder as-
sistent en moet daarom zorgen dat de in-
strumenten binnen handbereik en in het 
zicht klaarliggen, zodat hij tijdens het werk  
de ogen niet hoeft af te wenden van werk-
veld naar instrumententray. Een goede 
werkvoorbereiding is dan essentieel. Het 
zorgt dat de tandheelkundige sneller went 
aan het werken met vergroting en maakt de 
werkwijze efficiënter.
 
Een andere mogelijke barrière om voor het 
werken met vergroting te kiezen is het ge-
voel minder contact met de patiënt te heb-
ben6. Dit komt doordat de loepbril non-ver-
bale communicatie lijkt te belemmeren. 
Signalen waarop normaliter geanticipeerd 
wordt, zoals pijn, angst of ongemak bij de 
patiënt zijn niet meer goed waar te nemen. 
Een oplettende assistent kan daarvoor de 
oplossing zijn. Belangrijker is het om de 
patiënt duidelijk uit te leggen waarom ver-
groting gebruikt wordt en wat de voorde-
len hiervan voor hem zelf zijn. Tenslotte 
kan de behandelaar tijdens de behandeling 
regelmatig vragen of de patiënt pijn of last 
heeft, om het gebrek aan overzicht te com-
penseren.
 
Uiteindelijk is er één echt potentieel nadeel 
van het werken met een loepbril: de gebrui-
ker kan een weliswaar meer neutrale maar 
ook meer statische werkhouding ontwikke-
len. Waar het tandheelkundige beroep toch 
al wordt gekenmerkt door een hoge stati-
sche belasting , kan het werken met ver-
groting leiden tot een nog statischer werk-

houding waarvan de effecten op de fysieke 
belasting nog niet onderzocht zijn. Loep-
brillen behoren een gebalanceerde werk-
houding te ondersteunen in plaats van de 
gebruiker te dwingen de werkhouding on-
gunstig aan te passen7(zie afb. 1). Dit gevaar 
bestaat als de focusafstand van de loepbril 
niet goed is aangemeten voor de individuele 
gebruiker. Dit zou de positieve effecten van 
vergroting op de werkhouding teniet doen, 
of zelfs kunnen leiden tot het ontwikkelen 
van nieuwe klachten aan het bewegingsap-
paraat. Het statische effect van de loepbril is 
echter nog niet grondig onderzocht. 

In de praktijk
Het werken met een loepbril blijkt verschil-
lende ergonomische risico’s met zich mee 
te brengen. Dit geeft aan hoe complex een 
neutrale werkhouding en ergonomie in de 
mondzorgpraktijk zijn. Een oplossing daar-
voor is niet eenvoudig. Het werken met een 
loepbril kan bijdragen aan een verminde-
ring van klachten aan het bewegingsappa-
raat, door de gebruiker te ondersteunen bij 
het werken vanuit een neutrale houding en 
daarmee de belasting op diverse lichaams-
delen te verminderen. Daarvoor is tevens 
voldoende spierkracht nodig om de romp 
te stabiliseren en rechtop te kunnen zitten 
gedurende de werkdag. Regelmatige trai-
ning van de betreffende rompspieren helpt 
hierbij. Minstens zo belangrijk is  dat men 
zich bewust is van de werkhouding en weet 
hoe een ergonomische werkhouding aange-
nomen wordt danwel tijdig aanpast. 
De volgende stap is om zowel patiënt als 
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Afb. 1 - Niet correct aangemeten 
loepbril en ongunstig geplaatste 

patiënt veroorzaken hoge fysieke 
belasting voor de tandarts.
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instrumenten zodanig te positioneren zo-
dat de behandelaar comfortabel kan werken 
met behoud van een neutrale werkhouding. 
Werken met vergroting is veelal essentieel 
om optimaal zicht en een neutrale houding 
te combineren. 

Kiezen
Voor het kiezen van de juiste loepbril geldt 
een aantal aanbevelingen5,6. Kies een loep-
bril  waarvan de inclinatiehoek op maat 
wordt aangemeten  om de nekbuiging tot 
een minimum te beperken. In de dagelijk-
se praktijk is de verleiding aanwezig om de 
nek zodanig te buigen dat direct zich kan 
worden verkregen op het element. Bij een 
correct aangemeten loepbril is dit niet meer 
nodig, omdat de inclinatiehoek en de fo-
cusafstand aanpast worden aan de neutrale 
werkhouding van de gebruiker. De houding 
van de nek zal dan positief beïnvloed wor-
den. Overigens verdient het de aanbeveling 
om, voordat men met vergroting gaat wer-
ken, eerst een neutrale werkhouding aan 
te leren en pas daarna het werken met een 
loepbril hier op af te stemmen6. 

Om druk op nek en schouders te vermin-
deren verdient het aanbeveling een lichtge-
wicht model loepbril te kiezen. Een ander 
advies dat in gedachten gehouden moet 
worden: meer vergroting is niet per se be-
ter. Met name jongere behandelaars zijn in 
staat uitstekend zicht op het werkgebied te 
verkrijgen met een minder sterke vergro-
ting. Sterkere vergroting gaat gepaard met 
verminderde scherpte-diepte (de afstand 
waarbinnen je goed scherp ziet) en minder 
lichtsterkte. De keuze voor het type loepbril 
hangt af van de hiervoor beschreven  facto-
ren, in samenhang met de wensen en indivi-
duele kenmerken van de gebruiker, zodat de 
ergonomie en een loepbril een aantrekkelij-
ke combinatie kunnen worden.

Conclusie
Het gebruik van een loepbril heeft voorde-
len, zoals ergonomie en verminderde belas-
ting van diverse lichaamsdelen. Het kent 
ook nadelen: afgezien van de kosten zijn 
dat de gewenningsperiode, beperkingen in 
de communicatie met de patiënt en het risi-
co van onjuist aangemeten loepbrillen. Het 
gezondheidsprobleem in het tandheelkun-
dig beroep wordt veroorzaakt door meer-
dere factoren, daardoor is ook de oplossing 
niet eenvoudig. Wat betreft het gebruik van 
loepbrillen, is de aanbeveling om loepbril-
len al tijdens de opleiding te integreren in 
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de praktijk en studenten te trainen in het 
werken ermee. Kies voor een loepbril die op-
timaal  kan worden aangepast aan de indi-
viduele eigenschappen van de gebruiker en 
die een neutrale werkhouding ondersteunt. 
Tot slot, een loepbril is niet de gouden op-
lossing voor perfecte ergonomie en werk-
houding. Toch kan een loepbril een effec-
tieve ergonomische investering zijn. De 
voorwaarde hiervoor is dat er een ergo-
nomische inrichting en organisatie van de 
werkplek en werkwijze is en deze gecombi-
neerd wordt met kennis en toepassing van 
een optimale werkhouding (zie afb. 2).

Afb. 2 - Ergonomisch aangemeten 
loepbril, optimaal gebruik van de 

werkplek en werkorganisatie faci-
literen een gezonde werkhouding 

voor tandarts en assistent.


