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Specialisatie

Ergonomie in de  
orthodontiepraktijk
In Standby 1 stond een artikel over ergonomie in een algemene tandheelkundige 
praktijk. In deze aflevering focussen we op een orthodontie praktijk, 
TMOrthodontie uit Berkel en Rodenrijs. Gelden hier andere ergonomische 
aspecten in vergelijking met een algemene praktijk? 
Auteur Maria de Vries, met medewerking van Jacqueline Bos

B
ij TMOrthodontie werken een tandarts, zes 
parttime orthodontie-assistentn en twee 
baliemedewerkers. Assistent Cynthia 
Mertzanidis, 48 jaar, werd in 2016 gecon-

fronteerd met een nekhernia. Op mijn vraag iets 
over haarzelf en haar loopbaan te vertellen, 
vertelt ze het volgende: “Ik werk al ruim 10 jaar 
met veel plezier bij TMOrthodontie in Berkel 
en Rodenrijs. Ik ben 23 jaar geleden begonnen 
als tandartsassistent bij een tandarts in Den 
Haag, dat heb ik 5 jaar gedaan. Tussentijds een 
pauze en bevallen van een zoon. Daarna de 
draad weer opgepakt en 5 jaar werkzaam 
geweest bij een orthodontiepraktijk in Den 
Haag. Ik ben senior-assistent in de orthodontie. 
Ik voer alle behandelwerkzaamheden zelfstan-
dig uit in de praktijk: plaatsen van de appara-
tuur, buigen van de draden en begeleiden van 
nieuwe assistentn. Ik heb alle cursussen gevolgd 
op orthodontiegebied. Tijdens deze cursussen 
is nooit gesproken over ergonomie.” 

Aanleiding
Tandarts Erkjan Timmer vraag ik wat de 
aanleiding was om advies over ergonomie te 
vragen aan bedrijfsoefentherapeut en ergono-
misch adviseur Jacqueline Bos van BBO Ergo. 
Erkjan: “De nekhernia van onze medewerkster 
Cynthia was de direct aanleiding. Via internet 
hebben we drie verschillende kandidaten en 

bedrijven uitgenodigd voor een gesprek. De 
keuze is gevallen op BBO Ergo omdat die 
aanpak ons het meeste aansprak. We hadden het 
gevoel dat zij de meeste specifieke kennis 
hadden op het gebied van ergonomie in de 
tandheelkunde en specifiek in de orthodontie. 
Jacqueline is middels vragenlijsten en observatie 
de beginsituatie van alle teamleden gaan 
inventariseren. (zie afb 1 tot en met 5). Daar 
kwam onder andere uit naar voren dat behalve 
Cynthia meer medewerkers klachten hadden 
van het bewegingsapparaat. En zelf had ik 
overigens last van lage rugklachten.” 

Arbeidsongeschikt
Leidde dit tot (gedeeltelijke) uitval van het 
werk? “Cynthia dreigde arbeidsongeschikt te 
worden, door de inzet van Jacqueline is Cynthia 
weer volledig inzetbaar!.”

Maatregelen
Had uzelf maatregelen genomen qua opstelling 
van de apparatuur en/of werkzaamheden ?
Erkjan: “Enigszins, maar we wilden graag een 
advies van een expert, in de reguliere dentale 
wereld is er weinig kennis hierover. De praktijk 
gaat in april 2017 ergonomisch verbouwd 
worden op aanwijzingen van Jacqueline’. 
Jacqueline: “We gaan de inrichting rondom de 
behandelstoel aanpassen zodat straks alles 
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 Foto 1: Voor de training hoge armstanden bij het hanteren van 
de tangen

 Foto 2: Ongunstige werkhouding Cynthia voorafgaand aan de 
training: buigen in combinatie met draaiing van de nek, 
risicofactor voor het ontstaan van een hernia.

 Foto 4: De inrichting van de werkplek waarbij materialen en 
instrumenten zich op een kabinet en werkblad rechts ten opzichte 
van de assistenten bevindt, veroorzaakt ongunstige 
werkhoudingen en werkt niet efficiënt.

 Foto 3: Maar ook ongunstige werkhoudingen bij andere 
teamleden voorafgaand aan de training. Op deze foto onder 
andere ten gevolg een ongunstige plaatsing van de bovenkaak 
en het bovenhands hanteren van de tang.

 Foto 5: Zelfs het beeldschermwerk veroorzaakt, in de oude opstelling ongunstige werkhoudingen. Dit kan gemakkelijk voorkomen 
worden door het op goede hoogte te plaatsen voor staande invoer.
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gemakkelijk binnen handbereik is. De ortho-
dontie-assistentn werken immers alleen aan de 
stoel en hebben geen assistent om een en 
ander aan te reiken. Wat mooi aan dit project is 
dat ergonomietraining van het team en 
aanpassing van de werkplek hand-in-hand zijn 
gegaan. De assistentn leerden ergonomisch te 
werken en werden zich daarbij tevens bewust 
van wat ze daarvoor nodig hadden van de 
werkplek. Alle teamleden zijn betrokken bij het 
veranderproces. Samen met Steven Groenen-
dijk, interieurontwerper met specifieke kennis 
van de tandheelkunde, is er een ontwerp 
gemaakt voor de nieuwe inrichting rondom te 
stoel. Diverse opties zijn besproken en de 
praktijk heeft gekozen voor een 12-uurs 
kabinet waarbij vanonder het werkblad van het 
kabinet een uittrekbaar werkblad komt.

Arm met materialentray
Daaraan bevestigd is een arm waaraan een 
enkele of dubbele tray bevestigd wordt. Hierop 
bevinden zich alle materialen die nodig zijn 

 Foto 8: Na drie trainingen kan Cynthia het werk zittend vanuit een neutrale lichaamshouding uitvoeren.

 Foto 9: Ook het staand werken gebeurt nu vanuit 
een zoveel mogelijke, neutrale lichaamshouding.



23Standby nr 0 0000 23Standby nr 3 2017

tijdens de behandeling (zie foto 6). 
Indien nodig kan dit ook vlot aan de kant 
geschoven worden. Daarnaast wil de praktijk 
ook de mogelijkheid om materialen te kunnen 
pakken en terugplaatsen aan de rechterzijde 
van de (rechtshandige) assistent. Hiervoor is 
gekozen om te gaan werken met een zeer licht 
verrijdbaar tafeltje. Het ontwerp hiervan had 
ik al eerder gezien in de praktijk van Marco 
Reinders te Tilburg en dat werkte goed (zie 
foto 7). Marco was zo hulpvaardig om het 
ontwerp met ons te delen. Omdat de praktijk 
werkt met een cassettesysteem, en dit behoor-
lijk wat trayruimte nodig heeft, hebben we op 
deze wijze zowel links als rechts voldoende 
ruimte gerealiseerd om alles wat de assistentn 
onder handbereik willen hebben, daar te 
kunnen plaatsen.” 

Een belangrijke aanpassing is de 
verlichting
Jacqueline: “Een andere belangrijke aanpassing 
heeft te maken met verlichting. Boven de 
patiëntenstoel was geen tandartslamp aanwezig, 
dit is doorgaans de situatie in de orthodontie-
praktijk. Bij onvoldoende licht in de mond, gaan 
de assistentn de werkhouding ongunstig 
aanpassen, ze moeten verder buigen om het 
goed te kunnen zien. Het advies is om bij de 
aanpassing van de praktijk een tandartslamp 
aan alle stoelen te plaatsen.”

Hoe is het traject met Jacqueline 
verlopen?
Cynthia: “Ik ben ergonomisch begeleid door 
Jacqueline. Zij heeft mij geleerd om anders te 
gaan zitten en te behandelen aan de stoel. Nu 
zit ik op 11 uur positie en laat de patiënt het 
hoofd draaien en kantelen in plaats van zelf te 
draaien en om een hoekje te kijken. Ik maak 
gebruik van indirect zicht met een spiegel. 
Probeer rechtop te blijven zitten en mijn 
schouders zo min mogelijk te belasten. Ook 
maak ik gebruik van een Bodytray , zodat  
alles binnen handbereik ligt en ik zo min 
mogelijk mijn romp hoef te draaien (zie foto 6 
en 7).
Mijn collega’s hebben ook ergonomische 
instructies gekregen van Jacqueline en zijn 
allemaal zeer positief dus het heeft mij alleen 
maar goed geholpen.” 

Elke dag bewust zijn
Als ik niet op deze werkwijze was gaan werken, 
had ik moeten stoppen met mijn baan als 
orthodontie-assistent. Elke dag moet en ben ik 
bewust bezig met mijn houding aan de stoel, 
anders word ik daar op afgerekend met pijn in 
mijn nek en uitval van gevoel in mijn rechter 
wijsvinger. Mijn werk is te leuk en ik doe het 
met heel veel plezier. De ergonomische maatre-
gelen worden een automatisme en dat is alleen 
maar fijn.” 

 Foto 6: Uittrekbaar werkblad voorzien van een arm voor 
bevestiging tray(s). Hier op archiefbeeld in gebruik bij een 
algemene tandartspraktijk.

 Foto 7: Orthodontie kar die licht verrijdbaar is. In verband met 
het gemakkelijk kunnen plaatsen onder handbereik en daarmee 
deels boven het rechterbeen van de (rechtshandige) assistenten is 
het ontwerp voor TMOrthodontie aangepast naar slechts een 
werkblad op een licht verrijdbaar frame. De panelen hier op foto 
aan de voor- en zijkant komen om die reden te vervallen.


