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n 2006 deed TNO onderzoek naar de veranderde manier van werken in de OK door de toename van de minimaal

invasieve ingrepen. Een van de conclusies: gynaecologen ervaren veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Er liggen zeker kansen voor verbetering van de werksituaties in de operatiekamer. Movir heeft in 2010
TNO en BosBedrijfsOefentherapie (BBO) opdracht gegeven onderzoek te doen naar het terugdringen van de fysieke
belasting bij gynaecologen.
Fysieke belasting terugdringen is niet alleen bevorderlijk voor de gezondheid van de gynaecoloog. Het heeft ook een
positief effect op de taakprecisie, waardoor de kans op fouten kan worden teruggedrongen. Met de uitkomsten van
dit onderzoek verkrijgt Movir bovendien meer inzicht in effectieve re-integratie mogelijkheden.
Margriet Formanoy, Reinier Könemann (TNO) en Jacqueline Bos-Huizer (BBO) hebben dit onderzoek van begin tot
eind begeleid en deze uitgave samengesteld. Mede namens deze onderzoekers bedankt Movir de NVOG, de gynaecologen die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek en de gesprekspartners voor de waardevolle input.
Het onderzoek ‘Fysieke belasting in de gynaecologische praktijk, oplossingen en denkrichtingen’ (FGP) geeft niet
alleen inzicht in belangrijke knelpunten in de werkzaamheden van een gynaecoloog. De onderzoekers geven ook
advies om de fysieke belasting te verminderen tijdens de uitvoering en organisatie van werkzaamheden. Deze
Eugenie Kaaijk, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

adviezen zijn getoetst op haalbaarheid, ergonomie, efficiëntie, praktische toepasbaarheid en draagvlak. Deze uitgave geeft u dus waardevolle informatie over hoe u uw werk optimaal kunt organiseren.

“Gynaecologie is een fysiek zwaar vak. Bij het maken van

Mogelijk verricht u al jaren uw werkzaamheden op een bepaalde manier en ervaart u geen klachten. Toch dagen wij

je keuze om te specialiseren, is dit al een gegeven. We

u uit op een andere manier te kijken naar uw werk. Dat levert bijzondere inzichten op. Inzichten die soms een wereld

vinden het normaal en vanuit die gedachte is er weinig tot

van verschil betekenen. Want zoals Charles Darwin zei: It is not the strongest of the species that survives, nor the

geen aandacht voor het verminderen van fysieke belas-

most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.

ting. Dat begint in de opleiding. Eerst leer je een ingreep
beheersen, pas veel later komt het oog voor ergonomie.

Met vriendelijke groet,

Dit zouden we moeten omkeren. Voordat je iets aanleert, eerst de juiste werkpositie aannemen. Als je er in
je opleiding niet mee begint, zul je later anderen in het
werkveld ook niet op dit gebied begeleiden. Als we samen
ergonomie voorop zetten en verankeren in opleiding en

Louis van Drunen

praktijk voorkomen we in de toekomst chronische klach-

directeur Movir

ten en maken we ons zware vak minder zwaar.”
H O E B E V A L T H E T W E R K ? 				
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FIGUUR 3

Hoe lichamelijk vermoeid bent u gewoonlijk aan het eind van een
normale werkdag, na voornamelijk de volgende werkzaamheden.
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Harde werkers

n 2006 deed TNO onderzoek naar de veranderde
manier van werken in de OK door de toename van
de minimaal invasieve ingrepen. Dit onderzoek is
uitgevoerd in samenwerking met de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie).
Een van de conclusies was dat er veel klachten aan
het bewegingsapparaat voorkomen bij gynaecologen
en dat er kansen liggen door het verbeteren van hun
werksituatie in de operatiekamer. Belangrijke fysieke
knelpunten zijn onder andere langdurige statische
houdingen, extreme standen van gewrichten en
ongunstige krachtuitoefening. Wat het werk hierbij
nog verzwaart, zijn de hoge taakprecisie en de hoge
werkdruk.
Het onderzoek ‘Fysieke belasting in de gynaecologische praktijk, oplossingen en denkrichtingen’ (FGP),
uitgevoerd door TNO en BBO, is daarom gericht op
het terugdringen van de fysieke belasting bij een
interventie. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de
gezondheid van de gynaecoloog, maar het heeft ook
een positief effect op de taakprecisie, wat de kwaliteit
van de zorg ten goede komt.

W E R K ? 				

E R G O N O M I S C H E

T I P S

V O O R

G Y N A E C O L O G E N

Om inzicht te krijgen in de fysieke belasting van
gynaecologen, is een vragenlijst uitgezet. De vragenlijst werd ingevuld door 227 gynaecologen. Uit de
resultaten van de vragenlijst komt naar voren dat het
werk van de gynaecoloog fysiek belastend is. Volgens
de gynaecologen zijn de drie meest zware taken 1)
het uitvoeren van operaties , 2) het uitvoeren van
bevallingen en werken op de verloskamers en 3) het
houden van poliklinische spreekuren. Met name tijdens operaties werken gynaecologen veelal langdurig in dezelfde voorovergebogen houding, wat leidt tot
zware belasting van de rug, de nek en de schouders.
Niet alleen de fysieke belasting, maar ook de mentale
werkbelasting is aanzienlijk. Het onderzoek wijst uit
dat gynaecologen hard en veel werken. Ruim tachtig
procent van de respondenten geeft aan dat het werktempo hoog ligt, terwijl slechts de helft aangeeft daar
invloed op te hebben. Voor bepaalde taken is er te
weinig tijd; veel respondenten omschrijven het werk
als hectisch.
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Een aanzienlijk deel van de gevonden knelpunten
heeft betrekking op bijna alle werkzaamheden van
de gynaecoloog. Deze algemeen geldende knelpunten worden besproken in het hoofdstuk ‘De Theorie’.
Vervolgens zijn in samenwerking met een aantal
gynaecologen oplossingen bedacht. Deze oplossingen
werden door de gynaecologen beoordeeld op draagvlak en praktische toepasbaarheid. De resultaten van
de vragenlijst, de observaties en de oplossingensessies komen samen in deze uitgave.
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weer fit en gezond aan het werk te kunnen.
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De observaties leverden een groot aantal knelpunten
op. De volgende risico’s sprongen er het meest uit:
• de beperkte werkruimte bij vaginale operaties
• de interactie tussen mens en hulpmiddelen
• de matige (instelbaarheid van de) operatietafel,
met name bij laparoscopische en abdominale
operaties
• de positie van de patiënt bij alle soorten operaties
• de opstelling van de monitors en de pedaalbediening tijdens laparoscopische operaties

50%

ud

Per knelpunt geven we een omschrijving van het
probleem en onderbouwen deze met gegevens verkregen uit een wetenschappelijke analyse. Vervolgens geven we adviezen en praktische tips om het
probleem aan te pakken. Voor een aantal knelpunten
bleek in de gynaecologische praktijk geen standaard
(ergonomische) oplossing beschikbaar. Om deze
knelpunten voor fysieke belasting op te lossen,
zullen de specialisten en de assistenten met elkaar
in overleg moeten gaan. Deze uitgave dient als aanzet
om de gegeven oplossingen in de dagelijkse praktijk
te kunnen doorontwikkelen. We nodigen u uit samen
met uw team de adviezen te bespreken en te bekijken
in welke vorm en combinatie de oplossingen inzetbaar zijn.

Sc

Om nog gedetailleerder inzicht te krijgen in de knelpunten van fysieke belasting, is het werk van de gynaecologen door experts geobserveerd. Door middel
van de TNO-richtlijnen Fysieke Belasting (1992-2011)
zijn de knelpunten (risico’s) van fysieke belasting
geïnventariseerd.
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Klachten aan het bewegingsapparaat
Hoewel bijna alle respondenten vonden dat ze een goede gezondheid hadden, kwamen klachten aan het bewegingsapparaat vaak voor. Denk hierbij aan klachten aan de nek, schouder, ellebogen, lage rug, knieën en voeten. Uit de enquête
bleek dat de prevalentie van nekklachten, lage rugklachten en
schouderklachten het hoogst is. Ruim 40% van de respondenten had in de afgelopen twaalf maanden een enkele keer tot
langdurig last (pijn/ongemak) van de lage rug, nek en schouders. De prevalentie van deze klachten in de afgelopen zeven
dagen lag iets lager. Desalniettemin waren de klachten bij
ruim een kwart van de gynaecologen aanwezig; bij 10% waren
deze klachten zelfs altijd aanwezig. Ook gaven de respondenten aan dat zij klachten hadden aan de ellebogen, handen,
knieën en enkels, zij het in mindere mate. Figuur 1 geeft een
overzicht van de zevendagenprevalentie.

Omdat de respondenten het uitvoeren van operaties als fysiek
meest zwaar ervoeren, is onderzocht of een bepaalde operatie (vaginaal, endoscopisch, abdominaal) vaker voorkomt
dan andere. Dit bleek niet het geval te zijn. Opvallend is dat
de respondenten per type operatie andersoortige knelpunten
rapporteerden voor het ontstaan van klachten. Zo gaven zij
aan dat de beperkte werkruimte bij een vaginale operatie het
aannemen van een optimale werkhouding verhinderde, terwijl
zij bij een abdominale operatie de operatietafel als beperkende factor beschouwden. Zie de tabel voor de meest ervaren
knelpunten per operatietype.

FIGUUR 1 LICHAMELIJKE VERMOEIDHEID

Pijn/ongemak in de laatste 7 dagen en chronisch

Abdominaal

Vermoeidheid
Niet alleen een hoge fysieke belasting, maar ook geestelijke
of lichamelijke vermoeidheid kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Daarbij kan vermoeidheid leiden tot
het minder precies uitvoeren van werkzaamheden, hetgeen
weer ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. De ervaren
geestelijke en lichamelijke vermoeidheid aan het einde van de
werkdag, wordt door respectievelijk 32% en 41% als hoog beoordeeld. Vermoeidheid trad voornamelijk op na het uitvoeren
van (poliklinische) spreekuren en operaties. Zo’n 40% van de
respondenten voelde zich wel eens opgebrand door het werk.

FIGUUR 2
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Hoe lichamelijk vermoeid bent u gewoonlijk aan het eind van een
normale werkdag, na voornamelijk de volgende werkzaamheden.
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Hoe geestelijk vermoeid bent u gewoonlijk aan het eind van een
normale werkdag, na voornamelijk de volgende werkzaamheden.
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Korte rustpauzes bieden het lichaam de mogelijkheid om te
herstellen. Ongeveer de helft van de respondenten nam gedurende de dag geen rustpauze (47%). Verder bleek meer dan
de helft van de respondenten onvoldoende uitgerust te zijn
na hun rustpauze, of na een zware dienst. Het niet nemen van
voldoende (rust)pauzes en onvoldoende herstel na een pauze
kunnen samenhangen met de werkkenmerken. Uit de vragenlijst bleek verder dat gynaecologen over het algemeen veel
werk in een korte tijd verzetten. Het werktempo lag dus hoog,
waardoor velen het werk als hectisch beschouwden. Bijna de
helft van de respondenten kwam tijd te kort om het werk af
te maken. Tevens bleken de regelmogelijkheden beperkt. Zo
had men niet altijd invloed op de volgorde en het tempo van de
werkzaamheden. Bovendien bleek het desgewenst opnemen
van verlof niet altijd mogelijk; ondanks de vermoeidheid bleven de gynaecologen toch doorwerken.
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Het uitvoeren van fysiek zware werkzaamheden kan een rol
spelen bij het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat. In de vragenlijst werd gevraagd om aan te geven uit
welke werkzaamheden een gemiddelde werkweek bestond.
Uit de antwoorden bleek dat de respondenten de meeste tijd
besteedden aan poliklinische spreekuren (17%), het uitvoeren
van bevallingen en werken op de verloskamer (9%), administratie en overleggen (9%) en het uitvoeren van operaties (7%).
Op de vraag naar de drie meest fysiek zware werkzaamheden
rapporteerden gynaecologen de volgende top drie:
1) uitvoeren van operaties (48%)
2) uitvoeren van bevallingen en werken op de verloskamers 		
(24%)
3) houden van poliklinische spreekuren (15%).
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n het najaar van 2010 stuurden de onderzoekers via het
NVOG een vragenlijst naar 1.200 gynaecologen. De respons op
de vragenlijst was met 23% vrij hoog te noemen. In totaal vulden 227 gynaecologen de vragenlijst volledig in. Onder deze
respondenten waren 147 vrouwen (65%) en 80 mannen (35%).
De gemiddelde leeftijd was 44 jaar en men beschikte over
een zeer ruime werkervaring (19 jaar). Gemiddeld bestond
de werkweek uit 4,3 dagen, waarin zo’n 50 uur werd gewerkt.
Een ruime meerderheid van de gynaecologen was werkzaam
in een perifeer ziekenhuis (75%), terwijl 25% in een academisch ziekenhuis werkte. Bijna iedereen had zijn specialisatie
reeds afgerond, hetgeen terug te zien was in de ruime werkervaring (gemiddeld 19 jaar) van de respondenten.
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FIGUUR 4 KENMERKEN VAN WERK
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KENMERKEN VAN WERK
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2. De Theorie
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Tevredenheid
Gedurende de observaties inventariseerden de experts ook
de mogelijke oplossingen om risico’s te reduceren. Om deze
oplossingen zoveel mogelijk toepasbaar te maken voor de
doelgroep, vroegen zij wederom input van een aantal gynaecologen. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn de oplossingen
aangescherpt. Vervolgens zijn de oplossingen vertaald naar
passende en praktische adviezen voor gynaecologen.
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In deze uitgave komen de resultaten van het vragenlijstonderzoek, de observaties en de oplossingsbijeenkomsten samen.
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Observaties
Voor het bedenken van passende oplossingen hebben de experts van TNO en BBO de risico’s op het ontstaan van klachten
bij gynaecologen verder bestudeerd. Daartoe voerden zij,
naast zorgvuldige analyse van de antwoorden uit de vragenlijst, observaties uit van de werkzaamheden van dertien
gynaecologen in zeven verschillende ziekenhuizen, verspreid
over heel Nederland. De onderzoekers identificeerden de
risico’s en beoordeelden deze volgens de TNO-systematiek
‘Fysieke belasting‘, en toetsten de risico’s vervolgens aan diverse gezondheidskundige grenswaarden die zijn vastgelegd
in TNO-richtlijnen. Zo konden zij voor elk van deze risico’s een
inschatting maken van de kans op uitval .
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De onderzoekers vroegen gynaecologen ook naar hun werktevredenheid. Ondanks de hoge werkdruk en de beperkte
regelmogelijkheden waren bijna alle respondenten tevreden
over het werk. Bovendien waren zij opvallend trots op het
werk dat zij uitvoerden.
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Klachten

Tips

Klachten aan de armen, nek en schouders (KANS) hebben niet
alleen vervelende gevolgen voor het dagelijks functioneren, maar
zij belemmeren ook de uitvoering van werkzaamheden. Bij gynaecologen die last hebben van KANS neemt de nauwkeurigheid
tijdens het uitvoeren van een hoge precisietaak af; Ook ervaren zij
hoge precisietaken als fysiek zwaarder dan mensen zonder deze
klachten. Hierdoor neemt de kans op herstel af, waardoor de kans
op verslechtering van hun klachten toeneemt
(Huysmans et al., 2010).

Leren
Specialisten in opleiding lopen een groter risico op klachten.
Nieuwe bewegingen vragen om meer statische spierkracht dan
bewegingen die volledig routinematig worden uitgevoerd. Bij het
leren van nieuwe bewegingen compenseren specialisten in opleiding het gebrek aan bewegingservaring door de spieren rond een
gewricht meer aan te spannen, wat leidt tot grotere gewrichtsstijfheid. Zo neemt het aantal vrijheidsgraden af en wordt het moeilijker
om nieuwe bewegingen met een hoge taak precisie uit te voeren.
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Pauzes
Diverse korte pauzes over de dag inlassen om het lichaam te laten
herstellen, is effectiever dan het nemen van een klein aantal langere pauzes. Het lichaam kan ook herstellen door het belastende
werk tijdig te rouleren met andere werkzaamheden, zodat andere
lichaamsdelen en structuren worden belast.

• Neem iedere 5 minuten een kleine adempauze en probeer de
armen en rug even te ontspannen. Dit zijn eigenlijk kleine onderbrekingen in plaats van pauzes. Zo’n kleine onderbreking bevordert de bloedsomloop en ontspant de spieren. Neem daarnaast
iedere 20 minuten een iets langere pauze. Regelmatig pauzeren
verhoogt uw fitheid waardoor u nauwkeuriger kunt blijven werken.
• Op de OK of tijdens andere langdurige statische houdingen kunt u
zeer korte (micro) pauzes nemen (30 sec – 1 min). Ga een stukje
van de OK-tafel af staan, ontspan uw lichaam en maak een aantal
grote, dynamische bewegingen als afwisseling, bij voorkeur
bewegingen die tegengesteld zijn aan de lang aangenomen werkhouding. Strek bijvoorbeeld, als u langdurig voorovergebogen
hebt gestaan, uw rug een moment maximaal en buig achterover.
• Rust bij voorkeur uit in een stille ruimte, zodat u goed tot rust kan
komen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een speciale relaxkamer
inrichten.
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Gynaecologen werken vaak
in ongunstige houdingen,
in voorovergebogen en
gedraaide posities. Uit de
vragenlijst blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de
helft van de respondenten
tijdens een operatie zo
werkt. Langdurig werken
in dergelijke houdingen
veroorzaakt vermoeidheid
in de spieren en zet pezen
en banden op spanning.
Wanneer u langer dan vier
seconden aaneengesloten
in een bepaalde houding
werkt, is sprake van een
statische belasting, waarbij
de doorbloeding van het
lichaam en daarmee het
transport van voedingsen afvalstoffen worden
beperkt (TNO Richtlijnen
1992 - 2011). Met name
deze statische belastingen
verhogen de kans op klachten aan het bewegingsapparaat. In onderstaande
paragrafen gaan we dieper
in op een aantal veelvoorkomende werkhoudingen
bij gynaecologen.
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Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarin de spiervermoeidheid en
de onveranderd hoge precisie-eisen leiden tot nog meer spieraanspanning en vermoeidheid. Spiervermoeidheid door hoge precisieeisen zijn te voorkomen door de taakduur te verkorten, pauzes te
nemen of de taakeisen te verlagen.
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Links: Houding tijdens de uitvoering van een taak (grijs gearceerde figuur, doorgetrokken lijn) ten opzichte
van de referentiehouding (witte figuur, onderbroken lijn).
Rechts: Volhoudtijd van rompbuiging. (bron: ISO 11226)

D

e maximale volhoudtijd voor een gebogen romphouding hangt af van de hoek waaronder de
romp gebogen is. Tot een hoek van 20° rompbuiging geldt geen verhoogd risico op klachten. In
deze houding mag u maximaal vier minuten achtereen werken. Als de hoek meer dan 20° is,
dan neemt de maximale duur af; zo mag u in een voorovergebogen houding met een hoek van
60° nog maar één minuut achter elkaar werken. Werken met een hoek van meer dan 60° is,
8 Treedt de buiging8 op in combinatie met
wordt helemaal afgeraden (zie ook de figuren hieronder).
niet aanbevolen niet aanbe
een axiale rotatie van de romp, dan wordt deze volhoudtijd verkort.
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houding

Vermoeidheid

ij het uitvoeren van een nauwkeurige taak moeten de spieren
aan weerszijde van de gewrichten gelijktijdig hard aanspannen
(co-contractie). Het opereren met chirurgisch instrumentarium is
zo’n fijn-motorische taak, waarbij zeer nauwkeurig gewerkt moet
worden. Bovendien is de duur van het uitvoeren van deze taak vrij
lang. Naarmate de taak langer duurt, zorgt de verhoogde spieractiviteit voor lokale vermoeidheid. Door deze lokale spiervermoeidheid
kan de gynaecoloog minder nauwkeurig werken. Tevens leidt lokale
spiervermoeidheid tot een vermindering van de proprioceptie
(Huysmans, 2008): het wordt lastiger om de positie en beweging
van de armen en handen waar te nemen zonder ernaar te kijken.
Gevolg: een verminderde taakprestatie en een lagere productiviteit.

houding

B

Fijn-motorische taak
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Het werk van een gynaecoloog tijdens het opereren kenmerkt zich door fijnmotorische hand-armtaken met een hoge
mate van precisie. Het uitvoeren van taken met een hoge nauwkeurigheid kan leiden tot klachten aan de armen / handen, nek en schouders.
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Figuur links: Houding tijdens de uitvoering van een taak (grijs gearceerde figuur, doorgetrokken lijn) ten opzichte van de referentiehouding (witte figuur, onderbroken lijn).
Figuur rechts: Volhoudtijd van nekbuigingen. (bron: ISO 11226)

Duur statische houding
(minuten)

oor nekbuigingen bedraagt de maximale volhoudtijd acht
minuten (ISO 11226). Net als bij de romp is de maximale
volhoudtijd afhankelijk van de grootte van de buigingshoek.
Bij een hoek tot 25° mag tot acht minuten worden gewerkt,
zonder dat een verhoogd risico op klachten optreedt. Bij een
buigingshoek van 85° is dat één minuut, en het werken in een
hoek van meer dan 85° wordt afgeraden. Treedt de buiging
op in combinatie met een axiale rotatie van de nek, dan wordt
deze volhoudtijd verkort.
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L

angdurig heffen van de bovenarmen ten opzichte van de
romp kan op den duur leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat. Een heffingshoek boven 20° geldt hierbij als risico.
De meeste armheffingen bij een operatie vallen in de categorie statische belasting; zij zorgen voor vermoeidheid van
de spieren, wat ten koste gaat van de nauwkeurigheid van de
handelingen (zie ‘Hoge taakprecisie’) en dus van de kwaliteit
van de operatie.
De maximale volhoudtijd voor armheffingen tot een hoek van
20° is drie minuten (ISO 11226). Tot deze hoek is het risico op
klachten het laagst. Bij een hoek van meer dan 20° neemt
het risico toe; de maximale volhoudtijd neemt daarmee af tot
één minuut bij een hoek van 60° (zie onderstaande figuren).
Werken in standen waarbij een armheffing van meer dan 60°
nodig is, wordt afgeraden.
E R G O N O M I S C H E

T I P S
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Links: Houding tijdens de uitvoering van een taak (grijs gearceerde figuur, doorgetrokken lijn) ten opzichte van de referentiehouding (witte
figuur, onderbroken lijn) als men vanaf de zijkant kijkt.
Rechts: volhoudtijd van armheffing. (bron: ISO 11226)
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Inrichten werkplek
De fysieke belasting kan worden verminderd, en daarmee
de kans op het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat, door de werkplek zó in te richten, dat de gynaecoloog
in een neutrale houding kan werken en zoveel mogelijk van
werkhouding kan wisselen. Het ontwerp en de inrichting van
werkplekken, alsook de organisatie van taken, dienen zoveel
mogelijk een juiste werkhouding te bevorderen én mogelijkheden te bieden om regelmatig van houding te veranderen
en te bewegen. Dit zijn ergonomische aanpassingen. Het
uiteindelijke doel is om het samenspel te optimaliseren
tussen de operateur en zijn of haar werkplek, patiënt, taken,
middelen en collega’s. Dit reduceert de kans op het ontstaan
van vermoeidheid en fysieke klachten, terwijl de productiviteit zo hoog mogelijk blijft.

Het is mogelijk aanpassingen te doen aan zowel de werkplek als de werkzaamheden. De volgende stappen zijn
hiervoor nodig:

Stap 1 Inrichting werkplek
De inrichting van de werkplek bepaalt mede de gezondheid en het plezier van het werk. Denk hierbij aan de
instellingen van de (operatie)tafel, de positie van het
beeldscherm, de verlichting, de grootte van de werkruimte, en ontwerp en positie van chirurgische instrumenten
die tijdens een operatie worden gebruikt. Juist de instellingen van de werkplek (operatietafel, plaatsing van de
bedieningsmiddelen, afstand en hoek tot het beeldscherm,
het operatieveld e.d.) bepalen de werkhouding. Gezien de
onderlinge individuele verschillen, zoals postuur, is het in
de praktijk onmogelijk om één ideale ‘vaste’ werkplek te
ontwerpen, waar iedereen in een goede houding kan werken. Gebruik daarom zoveel mogelijk individueel instelbare elementen op de werkplek.

Stap 2 Houding en beweging
Als een gynaecoloog tijdens het werk een zo neutraal
mogelijke houding aanneemt, krijgt het lichaam de mogelijkheid zich te herstellen; hetzelfde geldt voor wisseling
van werkhoudingen en regelmatige pauzes. Ontwikkel dus
een werkwijze waarbij zo kort mogelijk in een ongunstige
houding gewerkt wordt.

Stap 3 Organisatie en gedrag

B

uigingen en draaiingen rond de pols en het ellebooggewricht, gedefinieerd ten opzichte van de neutrale stand,
komen bij het hanteren van chirurgisch instrumentarium
veelvuldig voor. Langdurig werken met extreem gebogen
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polsen (meer dan 50% van het bewegingsbereik) geldt als
een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van polsklachten. Het is daarom raadzaam zoveel mogelijk in een
neutrale polspositie te werken.
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Ook is het van belang om bij de indeling en organisatie van
het werk rekening te houden met pauzemomenten tussen
werkzaamheden. Zo zijn langdurige statische werkhoudingen te voorkomen, en daarmee belemmering van de
bloeddoorstroming, de aanvoer van voedingsstoffen en de
afvoer van afvalstoffen in het lichaam.
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Mentale belasting bepaalt mede de werkbelasting van de
gynaecoloog. Uit de vragenlijst bleek 40% van de respondenten geestelijk redelijk tot erg vermoeid aan het eind van
een werkdag, terwijl 76% een grote hoeveelheid werk en
46% een gebrek aan tijd rapporteerde. Daarnaast ziet 40 tot
50% van de respondenten geen directe regelmogelijkheden
om werktempo en werkdruk te beïnvloeden. Dit kan het
werk mentaal zeer belastend maken. Een goede werkorganisatie (flexibiliteit, regelmogelijkheden, tijd voor nietpatiëntgebonden activiteiten) en voldoende rust kunnen de
mentale (en fysieke) belasting verminderen en lichaamsherstel bevorderen.

D

iensten en niet-patiëntgebonden activiteiten vormen een
grote mentale belasting voor gynaecologen. Onvoldoende
regelmogelijkheden verhogen het risico van klachten, zowel
mentaal als fysiek. Verder speelt vertrouwen in de samenwerking met de uitvoerende arts tijdens een dienst een erg
belangrijke rol. Goede communicatie verhoogt dat vertrouwen en kan de mentale last van het werk verminderen. Ook
scheiding van patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden
werkzaamheden kan de werkdruk tijdens reguliere werkdagen verminderen.
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Diensten optimaliseren
Wat kunt u doen om de diensten te optimaliseren? Hieronder beschrijven we een aantal randvoorwaarden voor een
efficiënte dienst. Er zijn verschillende mogelijkheden om de
dienst in te vullen; het optimum is voor elke gynaecoloog en
elk ziekenhuis anders en is onder andere afhankelijk van de
geboden faciliteiten in het eigen ziekenhuis.

Werkomgeving
Werken vanuit thuis of diensthuis
• Zorg voor een goede telewerkplek, waarin alle belangrijkemedische gegeven snel en duidelijk te bereiken zijn.
• Kijk en denk mee met de behandelend arts via een webcam
en communicatieset.
Rustkamer in het ziekenhuis
• Zorg voor een kwalitatief goede slaapmogelijkheid in het
ziekenhuis, een rustige plek met een goed binnenklimaat
en voldoende privacy en de mogelijkheid om werk vanuit de
rustkamer uit te kunnen voeren.

3. De Praktijk

Organisatie
Dienst is werktijd: Voer niet-patiëntgebonden activiteiten uit
tijdens de dienst, waardoor de focus tijdens reguliere dagen
volledig op patiëntgebonden activiteiten ligt.
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ERGONOMISCHE TIPS VOOR GYNAECOLOGEN

OK Algemeen

Bertho Nieboer
UMC Radboud, Nijmegen

“Ergonomie was een van de speerpunten in mijn
promotieonderzoek. Het is geen populair onderwerp.
Velen zien rug- en nekklachten als ‘part of the job’.
Toch zullen we er met zijn allen oog voor moeten hebben. Ziekenhuizen worden gedwongen te specialiseren
en dat betekent dat steeds meer specifieke operaties
door minder mensen gedaan worden. Dat verhoogt de
fysieke belasting.”
“De tafel is op hoogte in te stellen. Voor gemiddelde
patiënten lukt het wel om de tafel op de juiste hoogte
te zetten. Steeds vaker hebben we patiënten die kampen met overgewicht en dan kan de tafel eigenlijk niet
laag genoeg. Het is dan moeilijk om met je armen in de
gewenste hoek te werken.”
“Ik ben niet zo groot, dus ik gebruik regelmatig een
voetenbankje. Met de voetpedaal erbij heb je niet veel
bewegingsruimte. Soms sta je drie uur te opereren en
worden je benen stijf. Ik probeer zo nu en dan even een
paar keer achter elkaar op mijn tenen te gaan staan
om zo de doorbloeding op gang te helpen.”
“Het is het beste om elke drie kwartier even een rondje
te lopen en je armen te strekken. Dit is een kwestie
van routine. Als iedereen zich beter bewust is van de
fysieke belasting dan zorg je met elkaar dat er ruimte
is om te pauzeren en te letten op werkhouding tijdens
de operatie.”
“Aan het einde van een operatie ben je moe en zorgt
het OK-programma voor tijdsdruk. Juist dan moet je
gefocust zijn. Als je een hechting snel uitvoert met vermoeide armen dan is de kans op complicaties groter.
Goed voor jezelf zorgen en oog hebben voor ergonomie is dus niet alleen belangrijk voor je eigen fysieke
gesteldheid, maar ook voor de kwaliteit van zorg.”
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			 OK Algemeen

Ongunstige houding tijdens operatie
WAT KUNT U DOEN OM DE FYSIEKE
BELASTING TIJDENS OPERATIES TE VERMINDEREN?
Wat zegt het FGP-onderzoek?

22

Werkomgeving en Werkhouding

De resultaten uit de vragenlijst laten zien dat een gemiddelde
operatie al gauw één uur duurt. Een groot gedeelte van deze
tijd werkt de operateur in een voorovergebogen houding om
goed zicht te hebben op het operatiegebied. Om de instrumenten goed te bedienen, houdt de operateur bovendien de
armen langdurig geheven. Deze werkhouding is zwaar belastend en kan op den duur tot klachten leiden. Aanpassingen
aan de operatiekamer en organisatie van het werk kunnen
een neutrale werkhouding stimuleren.

• Zorg voor voldoende ruimte, zodat u alle apparatuur kwijt

In het FGP-onderzoek noemt 48% van de respondenten het
uitvoeren van operaties fysiek het meest belastend. Werken
in een neutrale positie kan de fysieke inspanning tijdens een
operatie verlichten. Echter, een aantal factoren staan een
neutrale werkhouding in de weg: de beperkte werkruimte,
een onjuiste positie van patiënt en collega’s, en onjuiste positionering en instelling van de monitors en operatietafel (zie
‘De Resultaten’ voor meer ervaren knelpunten). Maatregelen
voorafgaand of tijdens de operatie kunnen de fysieke belasting verminderen.

Stel een juiste werkhoogte in:
• Positioneer het werkveld voor de handen op ellebooghoogte.
• Hebt u veel kracht nodig tijdens de operatie? Positioneer
dan het operatiegebied onder de ellebooghoogte: hoe lager,
hoe meer kracht u kunt zetten (met een maximum van 30
cm onder ellebooghoogte).
• Stel de hoogte van de operatietafel in nadat u de gewenste
werkhoogte van uw handen heeft bepaald. De adipeusheid
van de patiënt beïnvloedt ook de werkhoogte.
Ga uit van de volgende vuistregels: Na het bepalen van de
werkhoogte vermindert u de hoogte-instelling van de operatietafel met:
• de halve abdominale diameter van de patiënt (afstand
operatietafel tot operatiegebied) in geval van een abdominale operatie;
• de hoogte die de instrumenten boven de tafel uitsteken
in geval van een laparoscopische operatie;
• de hoogte van de vagina boven de tafel en de verhoging
van het werkveld als gevolg van Trendelenburg-stand
van de tafel in geval van een vaginale operatie.

•
•

kunt en ruim om het operatiegebied heen kunt lopen.
Zorg voor een zo klein mogelijke horizontale afstand tussen
de operateur en het operatiegebied.
Zorg voor een optimale hoogte van het operatieveld. Als het
operatieveld te laag is, zal de operateur geneigd zijn in een
voorovergebogen positie te werken. Is het operatieveld te
hoog, dan zal hij of zij eerder met opgetrokken schouders
werken.
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• Gebruik eventueel een voetenbankje om de werkhoogte te

•
•

optimaliseren. Zorg voor een voetenbankje dat in hoogte
verstelbaar, makkelijk te verplaatsten en groot genoeg is
om op te kunnen bewegen (Knibbe, Arboconvenant ziekenhuizen, 2004).
Gebruik vloermatten. Niet alleen verbeteren vloermatten
het stacomfort, maar ze stimuleren ook de spierpompwerking in de benen. Dit vermindert de kans op spataderen.
Zorg dat instrumenten en materialen gemakkelijk te pakken zijn, aangereikt en/of teruggepakt kunnen worden, het
liefst vanuit een neutrale werkhouding en neutrale gewrichtsstanden.
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Organisatie
De hoogte van de operatietafel is een balans tussen de opererende en de assisterende. Inventariseer wie gedurende de
operatie het zwaarst belast wordt en pas de instelling van de
werkplek zoveel mogelijk op deze persoon aan. Hou bij het
inventariseren rekening met operatieduur, werkdruk en pauzemogelijkheden. Zorg ervoor dat iedereen de hulpmiddelen
ter vermindering van de fysieke werkbelasting adequaat toepast. Een ergonomische training kan hierbij helpen. Organiseer deze training bij voorkeur op de eigen werkplek of in een
speciaal ergonomisch ingerichte OK. Het is van belang dat
het team tijdens de training kan werken met de ergonomische
aanpassingen en hulpmiddelen. Op deze manier ervaren ze
zelf wat een optimale instelling van de werkplek doet met hun
werkhouding en fysieke belasting. Betrek ook gynaecologen
in opleiding bij ergonomische trainingen: u kunt niet vroeg
genoeg starten met het aanleren van een gezonde werkwijze!
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			 OK Algemeen

Langdurig staan tijdens operatie
HOE KUNT U DE FYSIEKE BELASTING
VAN STAAND WERKEN VERMINDEREN?
Wat zegt het FGP-onderzoek?
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Organisatie

Werkomgeving en werkhouding

Van de deelnemende gynaecologen had 60% last van zijn
onderrug in de laatste 12 maanden. Verder gaf 17% aan last
van knieën, enkel en/of voeten te hebben gehad. Mogelijk
speelt langdurig staan tijdens operatiewerkzaamheden een
rol bij het ontstaan van deze klachten. In de meeste gevallen
is het niet mogelijk om een operatie zittend uit te voeren.
Daarom is het van belang om de statijd te verkorten en tijdens een operatie frequent van werkhouding te wisselen.

• Probeer tijdens de operatie van lichaamshouding te wis-

Bij langdurig staan vermindert de doorbloeding in de benen
doordat er weinig spierpompwerking is. Deze statische houding veroorzaakt vermoeidheid in de benen en als gevolg kunnen er klachten optreden. De algemene richtlijn zegt dat er
al sprake is van een verhoogd risico op klachten bij meer dan
een uur aaneengesloten staan, of bij meer dan vier uur staan,
verspreid over de dag. Bij meer dan twee uur aaneengesloten
staan, of zes uur opgeteld over de dag, is het risico op klachten hoog en is het noodzakelijk de taakduur te reduceren. Er
zijn verschillende methoden om de statijd de reduceren.

•

selen, bijvoorbeeld door een stasteun te gebruiken.

• Verlaag bij het gebruik van een stasteun de werkhoogte

•

•
•

met 10 cm. Zie voor een adequate instelling van de hoogte
van de operatietafel hoofdstuk ‘Ongunstige houding tijdens
operatie’.
Gebruik bovendien een stasteun niet te lang. Doordat de
steun niet volledig de druk van de benen haalt, zoals bij het
zitten op een stoel, herstellen de benen niet optimaal.
Controleer of de operatietafel zodanig laag kan, dat een
operatie zittend kan worden uitgevoerd.
Draag steunkousen.
Doe de administratie niet staand tijdens de OK, maar pas
zittend nadien.
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• Plan ruim tijd in voor een moeilijke ingreep.
• Maak een klein OK-programma, zodat u ingrepen rustig
kunt doen.

• Plan halve OK-dagen.
• Huur personeel in voor het prepareren van de patiënt en
•

de OK-tafel, zodat u een langere pauze hebt/pauze creëert
voor het team.
Plan na een lange OK een lunchpauze in.

Pauzes zijn noodzakelijk voor lichamelijk en mentaal herstel.
Dat geldt niet alleen na een operatie, maar juist ook tijdens
een operatie. Het is aan te raden om korte en langere rustmomenten in te bouwen om even te ontspannen of te bewegen
en zo langdurig staan te onderbreken.
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In het hoofdstuk ‘De Theorie’ bevelen we aan frequente,
korte rustpauzes te nemen. In de dagelijkse praktijk blijkt dit
niet altijd mogelijk. Neem minstens een keer ‘s ochtends en
een keer ’s middags een rustpauze. Beter nog is het om na
maximaal anderhalf uur opereren, minimaal zeven–en-eenhalve minuut te pauzeren. In de middag geldt tien minuten
na anderhalf uur. Combineer deze pauzes met korte rustmomenten. Neem na maximaal twintig minuten een pauze van
minimaal dertig seconden.
Deze aanbeveling is gericht op doorsnee langdurig laag statisch werk van gemiddelde precisie en gemiddelde mentaalemotionele belasting. Bij statisch werk van zeer lange duur
en/of hoge intensiteit zijn langere en/of frequentere herstelmomenten aan te bevelen. Ook bij hoger dan gemiddelde
mentale belasting, bijvoorbeeld door een hoge tijdsdruk of
precisiewerk dienen de aanbevolen pauzetijden en verdeling
van pauzes over de werkdag geïntensiveerd te worden.
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OK Laparoscopisch

Andreas Thurkow

St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam

“Ik heb in de loop der jaren flink wat rug-, nek- en
schouderklachten gehad. Het is een fysiek zwaar
beroep. Ergonomie heeft dan ook mijn bijzondere
aandacht. De grootste winst zit in een goede voorbereiding, zodat je OK-opstelling optimaal is.”
“Het goed plaatsen van de monitor is belangrijk. Als
het scherm te hoog staat, krijg je last van je nek.
Sommige monitoren hebben een beperkte reikwijdte
van de arm en je moet oppassen dat je bijvoorbeeld
de steriele tafel niet raakt. Het is zinvol om samen
met je team aandacht te geven aan de optimale
instelling.”
“Bij een laparoscopische ingreep moet je vaak lang
staan. Voor de afwisseling loop ik van de ene naar
de andere kant. Ik kan zowel links als rechts van de
tafel opereren. Door de assistent ook te laten opereren ontstaat vanzelf een afwisseling.”
“Je armen en schouders hebben het zwaar te verduren. De juiste tafelhoogte en het slim plaatsen van
de trocarts helpen de belasting laag te houden. Het
is niet te voorkomen dat je je arm soms lang omhoog
moet houden. Om dat vol te kunnen houden train ik
mijn schouders in de sportschool.”
“De positionering van de patiënt levert ook een
essentiële bijdrage aan ergonomisch verantwoord
werken. Ik wil de armen van de patiënt het liefst
langs het lijf hebben liggen. Anders sta ik in een
onmogelijke positie. Je komt daarmee wel in het
vaarwater van de anesthesist. Ik heb in het verleden
flinke discussies moeten voeren om mijn wens in de
praktijk te brengen. In andere ziekenhuizen blijkt dat
soms nog steeds lastig. ”
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“In het handvat van een laparoscopisch instrument
zit een klein oogje voor je duim. Ik heb eens een
beknelde zenuw in mijn duim gehad doordat ik in
een rare draai veel kracht moest zetten. Hopelijk
innoveren de instrumenten zodanig dat deze klacht
voorkomen kan worden.”
27

OK Laparoscopisch

Ongunstige houdingen en beperkingen
WAT KUNT U DOEN OM DE
WERKHOUDING TE OPTIMALISEREN?
Wat zegt het FGP-onderzoek?
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Werkomgeving en werkhouding

Uit de TNO-vragenlijst bleek dat ruim 50% van de respondenten tijdens laparoscopische operaties is blootgesteld
aan een ongunstige houding. Ongunstige houdingen zijn
korte én langdurige statische armheffingen (voor- en
zijwaarts), extreme polsstanden, nekbuigingen en –draaiingen. Deze werkhoudingen leiden in eerste instantie tot
spiervermoeidheid, en kunnen in een latere fase zelfs tot
klachten aan het bewegingsapparaat leiden. Het optimaliseren van de werkhouding is om die reden erg belangrijk.

• Stel de operatietafel zo in dat de instrumenten rond elle-

Werken met trocarts is lichamelijk belastend. Niet alleen
doordat de gynaecoloog erg precies moet werken, maar ook
doordat het een grote inspanning van de schouderspieren
vraagt. Om de lichamelijk belasting te verminderen, bevelen
we een neutrale werkhouding aan. Bij een neutrale werkhouding houdt u de ellebogen zo dicht mogelijk bij het lichaam
en komen de handen niet hoger dan de ellebogen. Werken in
neutrale houding valt echter niet mee, omdat de positionering
van de trocarts de werkhouding grotendeels bepaalt. Het
handboek ‘Laparoscopische Chirurgie’ beschrijft een optimale werksituatie met monitor, patiënt en trocarts. Voor operaties in het kleine bekken is het niet altijd mogelijk de optimale
werksituatie toe te passen. Aangezien alle gynaecologische
ingrepen plaatsvinden in deze regio, is het een uitdaging om
de trocarts dusdanig te positioneren dat er weinig bovenarmheffing nodig is om de instrumenten en de camera te bedienen.

•

•

•

•
•
•
•

•

booghoogte te bedienen zijn.
In de meeste gevallen is de operatietafelhoogte dan tussen de 66 en 93 cm. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de
gemiddelde ellebooghoogte van de Nederlandse beroepsbevolking.
Plaats de monitor recht voor u, met de bovenrand van de
monitor net onder ooghoogte. Zorg ervoor dat de kijkhoek
licht naar beneden helt. Op deze manier voorkomt u het
buigen en draaien van de nek.
Steun met de arm waarmee u de camera bedient op de
operatieboog. Probeer de camera dynamisch te fixeren als
dat mogelijk is.
Zorg dat elke specialist een eigen monitor heeft.
Voorkom statisch werken met geheven bovenarmen door
af te steunen. Onderzoek daarom vóór iedere operatie of er
mogelijkheden zijn om af te steunen.
Zorg voor goede operatieinstrumenten. Het ontwerp van de
laparoscopische instrumenten helpt extreme polsstanden
en bovenarmheffingen voorkomen (Park et al., 2010).
Positioneer de trocarts zodanig dat deze zich op één lijn
tussen de ideale handpositie en het doelorgaan bevinden.
De schouder- en heuplijn moeten haaks staan op de lijn van
operateur naar doelorgaan. Dit voorkomt extreme polsstanden en te hoge armheffing.
Als vuistregel geldt dat de middelste incisie nooit lager mag
zijn dan de lijn tussen de laterale incisies.
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• Verbeter de werkhouding door regelmatig te trainen op het

•

werken met laparoscopische instrumenten. Niet alleen
verhoogt dit de kwaliteit van de handelingen, maar het vermindert ook de spierkracht en spieraanspanning die nodig
is tijdens een laparoscopische ingreep.
Pas de tafelhoogte ook aan tijdens de operatie, aan de door
de specialist uit te voeren handelingen.
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Organisatie

• Zorg voor voldoende rustpauzes tijdens het opereren: 20
•
•

seconden tot 1 minuut. Meer informatie over pauzeren vindt
u in het hoofdstuk ‘De Theorie’.
Zorg voor taakroulatie tijdens het opereren. Wissel hiervoor
eventueel taken af met een andere specialist of met een
specialist in opleiding.
Maak voorafgaand aan de operatie een taakverdeling. U
kunt bijvoorbeeld afspreken dat de specialist die er het
beste voor staat (neutrale werkhouding) de handelingen
uitvoert.
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OK Vaginaal

Bas Veersema
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

“Twintig jaar geleden kreeg ik een rughernia. Jaren
later volgde een nekhernia. Vanwege mijn gezondheid ben ik altijd op zoek naar oplossingen om
het werk fysiek minder zwaar te maken. Voor de
hysteroscopische en vaginale ingrepen zit je in een
lastige houding met vooral je nek en armen. We zijn
een stoel aan het ontwikkelen die ergonomisch zo
optimaal mogelijk is.”
“Ik ben begonnen met het omdraaien van een gewone OK stoel. Zo kon ik de rugleuning gebruiken als
armsteun. Daar is de stoel niet voor gemaakt, dus
het werkte verre van optimaal.”
“We hebben besloten zelf een stoel te ontwerpen.
Dit is een prototype. De zachte brede armsteun
geeft mij ruimte om zelf te bepalen waar ik mijn
armen plaats. De hoogte van de stoel stel ik in
met knoppen die ik bedien met mijn enkels. Goede
zwenkwielen en de stevige zitting zorgen voor een
kleine draaicirkel. Ik heb mijn instrumenten binnen
handbereik en kan precies de juiste afstand tot de
patiënt innemen.”
“Bij de hysteroscopische ingreep is het belangrijk
dat ik niet teveel onnodige bewegingen maak. Dat is
vervelend voor de patiënt. Met de armleuning kan
ik mijn armen stil houden zonder dat het mij veel
inspanning kost.”
“Het loont om in een goede zwenkarm te investeren
voor de monitor. Het is heel fijn om deze op ooghoogte te hebben. Helemaal ideaal wordt het nooit,
want je wil ook contact met de patiënt houden. Een
beetje opzij kijken, daar ontkom je niet aan.”
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“We willen steeds meer ambulant gaan werken.
Van daaruit is bijvoorbeeld de innovatieve gynaecologische stoel ontwikkeld waarin een patiënt kan
zitten, maar ook kan worden geopereerd op de OK.
Die technologie kunnen we ook in onze stoelen en
hulpmiddelen gebruiken zodat we ergonomisch
meer verantwoord kunnen werken.”
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OK Vaginaal

Langdurig ongunstige houdingen en beperkte werkruimte
WAT KUNT U DOEN OM DE WERKHOUDING
EN –RUIMTE TE OPTIMALISEREN?
Wat zegt het FGP-onderzoek?

Werkomgeving en werkhouding

Uit de vragenlijst en observaties kwam naar voren dat er
bij vaginale operaties een zeer beperkte werkruimte is. De
operateur zit een groot deel van de tijd met de nek en de rug
voorovergebogen. De assisterende zit 50 tot 80 procent van
de tijd asymmetrisch met voorovergebogen rug en nek en
statische armheffingen in een hoek van 60 gaden of meer
om het operatiegebied te presenteren. Deze houding is vaak
niet een hele operatie vol te houden. Het gebruik van hulpmiddelen en een goede organisatie kunnen de werkbelasting verminderen en een goede werkhouding stimuleren.

Door de positie van de patiënt aan te passen, kunt u de werkruimte rond het operatiegebied vergroten. Hierdoor is het
voor het hele team mogelijk een neutrale werkhouding aan
te nemen. Door het volgende te doen, creëert u meer werkruimte:
• Plaats de bovenbenen van de patiënt in de hoogst mogelijke
verticale stand. Uiteraard is de hoogte afhankelijk van de
heupmobiliteit van de patiënt.
• Zet bij een beperkte heupmobiliteit de patiënt in Trendelenburg totdat de bovenbenen de verticale positie bereiken.
Zorg altijd voor goede stabilisatie van de patiënt om afglijden naar het hoofdeinde te voorkomen.
• Het kan zijn dat na het optimaal positioneren van de bovenbenen van de patiënt de werkhoogte te hoog is voor zowel
de operateur als voor de assisterende. Voor een adequate
zithouding moet u uw voeten vlak op de vloer plaatsen. Tip:
gebruik een voetenbankje, bij voorkeur een bankje dat in
hoogte te verstellen is en gemakkelijk te verplaatsen.
• Plaats de patiënt zo ver mogelijk aan het uiteinde van de
OK-tafel.
• Als de knieën van de operateur tegen de voet van de OKtafel aankomen, maak dan gebruik van een verlenging van
de OK-tafel.
• Gebruik een OK-tafel die aan het uiteinde voorzien is van
een uitsparing onder het bekken van de patiënt. Zo kunt u
eenvoudig dicht bij het operatiegebied plaatsnemen. Dergelijke uitsparingen zijn reeds aanwezig bij stoelen op de poli.

De werkhouding van de operateur is bij vaginale operaties niet
optimaal, voor de assisterende is werkhouding in combinatie
met de duur fysiek zelfs zeer belastend. Door maximaal gebruik te maken van de instellingen van de operatietafel is het
mogelijk om meer ruimte voor de operateur en de assistenten
te creëren. Dit maakt een neutralere werkhouding mogelijk.
Zoek een goede balans tussen zicht op het operatiegebied
(hoge werkhoogte) en rechtop zitten met ontspannen schouders en armen (ellebooghoogte). Er liggen ook mogelijkheden
in het afwisselen van houdingen en type operaties. Vanuit het
oogpunt van fysieke belasting kunnen langdurige vaginale
operaties (> 1 tot 1,5 uur) beter vermeden worden. Voor de
operateur is doorgaans voldoende ruimte voor een neutrale
werkhouding, maar voor de assisterende blijft de ruimte zeer
beperkt.
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• Plaats de spoelemmer onder de OK-tafel en zo dicht

•
•

•
•

mogelijk onder het operatiegebied, bij voorkeur onder een
uitsparing in de tafel. Door de spoelemmer onder de OK-tafel te bevestigen, heeft de operateur ook meer beenruimte.
Gebruik tijdens zittend werken een kleine lordosesteun
(rugleuning). Deze vergemakkelijkt het rechtop zitten en
bevordert een neutrale werkhouding
Ondersteun waar mogelijk de armen. Ondersteun bijvoorbeeld de arm(en) van de assisterende die het speculum
vasthoudt. Onderzoek de mogelijkheid om uw armen te
ondersteunen met de werkstoel of OK-tafel.
Zorg voor een in hoogte verstelbare en verrijdbare werkstoel .
Voor een optimale zithoogte is de hoek van de bovenbenen
ongeveer 110-120°. In deze stand komt het bekken van de
operateur gemakkelijk in de neutrale stand. Door de schuin
aflopende bovenbenen wordt de horizontale afstand tot het
werkveld kleiner en is minder rompbuiging nodig. Let erop
dat de zitting van de stoel niet te lang is en dat deze bij voorkeur onder de bovenbenen schuin afloopt. De zitting van de
stoel moet voldoende stroef zijn. Dit voorkomt afschuiven.

Organisatie

• Betrek in de voorbereiding van een vaginaal OK het hele

•

•
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team, zodat de werkplek optimaal ingesteld kan worden.
Iedereen kan dan een neutrale werkhouding aannemen.
Ga na wie het meest of langst blootgesteld wordt aan
niet-neutrale statische houdingen. Stel vervolgens voor
deze persoon de werksituatie zo goed mogelijk in zonder
kwaliteitsverlies voor de anderen. Bij een vaginale ingreep
is het raadzaam om de hoogte van het operatiegebied in te
stellen op de assisterende, aangezien deze vaak het langst
in een statische én ongunstige houding staat. Neem even
de tijd om de werkplek voor iedereen goed in te stellen. De
winst van deze tijdsinvestering voor het bewegingsapparaat
is snel voelbaar.
Een andere manier om de langdurige ongunstige werkhouding van de assisterende op te vangen is taakroulatie. Bijvoorbeeld door bij verschillende vaginale ingrepen op een
dag afwisselend te opereren en te assisteren. Ook al staat
er steeds een specialist in opleiding ingedeeld. Taakroulatie
kan ook tijdens de operatie plaatsvinden door opereren en
assisteren af te wisselen. Spreek van te voren af op welke
momenten dit wenselijk is, zowel ten aanzien van de fysieke
belasting als ten aanzien van het operatieverloop.
Langdurige vaginale operaties (> 1 tot 1,5 uur) kunnen voor
de assisterende vanuit het oogpunt van fysieke belasting
beter worden vermeden. Een alternatief is om de operatie
laparoscopisch uit te voeren. Dit biedt meer regelmogelijkheden om de fysieke belasting van het gehele OK-team te
optimaliseren.

33

Poli / Spreekuur

Paul van Kesteren
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

“Op de polikliniek is het combineren van taken vaak
de veroorzaker van fysieke en mentale belasting.
De patiënten op het spreekuur, telefoontjes tussendoor, supervisiedienst en een vraag vanuit de OK
kunnen een dag heel druk maken. De oplossing zit
in de manier waarop je samen met je collega’s het
werk organiseert.”
“Als je een hele dag polikliniek draait, kan het gebeuren dat je door uitloop je pauze mist. Assistenten inzetten kan de druk op je poli wat wegnemen.
Ook is het ideaal om niet een hele dag, maar bijvoorbeeld alleen een ochtend of middag spreekuur
te doen en het af te wisselen met een cervix poli.”
“De werkdruk kan oplopen door het soort patiënten
dat je op je spreekuur ziet. Complexe ziektebeelden, emoties die hoog oplopen of mensen die veel
tijd nodig hebben om te praten. Het scherm dat
aangeeft dat het spreekuur uitloopt werkt hierbij
ondersteunend aan de mentale belasting van de
arts. Het geeft rust om te weten dat de patiënt op de
hoogte is van de uitloop.”
“We proberen de consulten afwisselend in spreekkamers met en zonder daglicht te doen. Uit onderzoek is gebleken dat uitzicht op buiten rustgevend
werkt en voor mij werkt dat ook zo. Ik vind het prettig om een deel van de dag in een kamer te zitten
waar ik een raam heb.”
“Bij het poliklinisch onderzoek liggen nekklachten op de loer. Je zit als gynaecoloog vaak gebukt.
Een behandelstoel die je makkelijk in hoogte kunt
stellen, helpt daarbij. De stoel moet wel makkelijk
toegankelijk zijn voor ouderen. Vooral voor deze
groep patiënten is het lastig om via een trapje in
een stoel te klimmen.”
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“Tijdens onderzoek en ingrepen is je eigen werkhouding ook belangrijk. Zeker in het begin van mijn
opleiding hield ik de instrumenten veel te krampachtig vast. Met de ervaring komt ook de ontspan- 35
ning, maar het blijft een punt van aandacht.”

Poli / Spreekuur

Hoge werkdruk en agendaplanningo

logen gestuurd.

Ongunstige houdingen bij beeldschermwerk

ologen ge-

WAT KUNT U DOEN OM DE AGENDAPLANNING TE OPTIMALISEREN?
Wat zegt het FGP-onderzoek?
De ervaren geestelijke en lichamelijke vermoeidheid is
redelijk hoog: 32-41% voelt zich mentaal en/of fysiek
uitgeput na een dag werken. De volgende dag is men nog
niet hersteld. Vermoeidheid treedt voornamelijk op na het
uitvoeren van (poliklinische) spreekuren en operaties. Zo’n
40% van de respondenten voelde zich wel eens opgebrand
door het werk. Een serie korte rustpauzes biedt het lichaam
de mogelijkheid tot herstel. Gynaecologen nemen gemiddeld slechts 17 minuten rustpauze. Verder bleek meer dan
de helft van de respondenten na hun rustpauze of na het
afronden van een zware dienst niet voldoende uitgerust is.
Het proces van het poli-spreekuur moet zo vloeiend mogelijk
verlopen om ruimte te houden voor herstel. Over het algemeen zijn veel situaties goed op te vangen door een optimale
agendaplanning. Dit blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk.
Met name de grote zorgvraag en de ‘hardewerkersmentaliteit’
van de gynaecologen belemmeren een optimale agendaplanning. Daarnaast vinden in de praktijk collega’s het soms ‘not
done’ om pauzes te nemen. Uiteraard zijn er ook onverwachte
situaties die het nemen van pauzes niet mogelijk maken. Het
treffen van voorzieningen zoals spoedafspraken/-behandelingen buiten het reguliere afsprakenproces te houden, verkleint
de kans op uitlopen.

Organisatie

• Mocht het programma zijn uitgelopen, neem dan aan het

•

•

•

•
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einde van de dag juist een extra pauze. Informeer de patiënt
over de reden van een eventuele vertraging. Door de uitloop
van een spreekuur te compenseren met sneller werken,
kunnen gejaagdheid en vermoeidheid optreden. Dit werkt
verdere uitloop in de hand. Een extra pauze zorgt voor meer
concentratie en werkplezier, ook in het laatste deel van de
werkdag.
Voor een goede doorstroom van het spreekuur is het van
belang om spoedafspraken geheel buiten het reguliere
proces te houden. Dit kan bijvoorbeeld via de specialist die
spoedafspraken combineert met administratieve werkzaamheden.
De telefonische bereikbaarheid van de gynaecoloog
verstoort de planning van het poli-spreekuur. Schakel de
telefoon door naar een assistent of collega die het spoedspreekuur verzorgt. Door een mindere bereikbaarheid
tijdens het spreekuur zal ook de werkdruk van de gynaecoloog op de poli afnemen.
Taken delegeren of uitvoeren in samenwerking met collega’s kan de werkdruk verminderen. Een goed opgeleide
poli-assistent kan veel taken overnemen. Het is dus belangrijk om tijd te investeren in de opleiding van poli-assistenten voor gynaecologie. Plan met het gehele team reguliere
onderwijsmomenten in om kennis en vaardigheden te
vergroten, gericht op optimale samenwerking van arts en
poli-assistent.
Een goede afwisseling van typen consulten en zorgvragen
verkleint de kans op uitlopen. Als er ondanks een goede
afwisseling sprake is van structureel uitlopen, is er waarschijnlijk een heroverweging van de tijd per consult nodig.

WAT KUNT U DOEN OM DE HOUDING TIJDENS
BEELDSCHERMWERK TE OPTIMALISEREN?
Wat zegt het FGP-onderzoek?

Werkomgeving en werkhouding

Tijdens een spreekuur is de gynaecoloog voornamelijk met
de patiënt in gesprek, maar tegelijkertijd werkt hij of zij ook
op de computer. Uit de observaties van het onderzoek blijkt
dat de gynaecoloog tijdens een poliklinisch spreekuur 2030% van de tijd aan computergerelateerde werkzaamheden
besteedt. Deze dubbele taak staat een juiste werkhouding
meestal niet toe. Om de patiënt aan te kunnen kijken, stelt
de gynaecoloog het beeldscherm vaak op in een hoek van
het bureau, wat leidt tot een gedraaide nekpositie. Dit kan
op den duur klachten veroorzaken. Door in een neutrale
houding te werken kan het beeldschermwerk dienen als
goed herstelmoment na de fysieke belasting van het lichamelijk onderzoek en de behandeling van de patiënt.

Voor een optimale werkhouding moet de bureaustoel als volgt
worden ingesteld:
• Zorg ervoor dat uw voeten plat op de vloer staan en de hoek
van de knieën 90° is. Gebruik eventueel een voetenbankje.
• Zorg ervoor dat er tussen de voorste rand van het zitvlak
van de stoel en de knieholten een vuist past.
• Zet de rugleuning rechtop zodat een actieve werkhouding
mogelijk is. Mocht de rugleuning een bolling (lordosesteun)
hebben, plaats deze dan ter hoogte van de rugholling.
• Stel de armsteunen zodanig in dat de ellebogen voldoende
ondersteund worden. In deze positie zijn de onderarmen
ondersteund en de schouders ontspannen. De breedte van
de armsteunen moet dusdanig zijn dat de armen dicht bij
het lichaam zijn. Bij gebrek aan goed instelbare armsteunen raden wij aan de armsteunen in de laagste stand te
zetten. Schuif vervolgens de stoel aan zodat de onderarmen
worden ondersteund door het bureaublad.
• Plaats de muis en het toetsenbord zoveel mogelijk aan de
rand van het bureau, zodat de bovenarmen zich dicht bij
romp bevinden.
• Werk niet met opgetrokken schouders. Stel de bureauhoogte zodanig in dat de armhoek 90° is en dat het bureaublad
gelijk is aan de ellebooghoogte. U kunt de bureauhoogte
ook afstellen op dezelfde hoogte als de armsteun van een
goed ingestelde bureaustoel.

De positie van het beeldscherm is belangrijk. De ideale
beeldschermopstelling is recht voor de gynaecoloog, waarbij
de kijkafstand ongeveer een armlengte (50 - 70 cm) is. Zorg
ervoor dat de bovenrand van het beeldscherm zich ongeveer
op ooghoogte bevindt. Om te voorkomen dat deze opstelling
de communicatie met de patiënt belemmert, kan een gemakkelijk te verplaatsen scherm oplossing bieden. Denk bijvoorbeeld aan een monitorarm die aan de muur bevestigd is, of
een verschuifbaar plateau.
Naast de positie van het beeldscherm vormt ook de bureaustoel een belangrijk aspect voor het aannemen van een
optimale werkhouding. De meest belangrijke ergonomische
richtlijnen voor de bureaustoel zijn vastgelegd in de NPR 1813
versie 2009.

Organisatie

• Start de werkdag op de poli met het goed instellen van de
werkplek. Het is gemakkelijker hier vóór het werk aandacht
aan te schenken, dan tijdens het werk zelf.
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Poli Onderzoek

Marlies Bongers
Maxima Medisch Centrum, Eindhoven

“Fysieke belasting is een onderwerp dat enorm speelt
bij gynaecologen. Vooral in de OK is de belasting hoog.
Je eigen werkhouding is daarbij van groot belang. Mijn
meest voorkomende blessure is beknelling van de
zenuwbanen in mijn duim bij het langdurig hanteren
van instrumenten.”
“Op de poli is er met de introductie van het elektronisch patiëntendossier flink wat beeldschermwerk bij
gekomen. Omdat je de patiënt tijdens het consult graag
wilt kunnen aankijken, werk je altijd onder een hoek
met je beeldscherm. Ik kan helaas niet blind typen, dus
het is schipperen met je nek.”
“Gelukkig zijn de stoelen op de poli steeds beter
geworden. Ze zijn in hoogte verstelbaar. Dat maakt dat
je een redelijke goede werkhouding kunt aannemen
tijdens een poli onderzoek.”
“Ik heb al een paar keer een tennisarm gehad. In de
OK sta ik altijd hoog op een bankje en pak de instrumenten bovenhands. Tussendoor probeer ik mijn
armen te ontlasten door even pauze te nemen.”
“Onlangs hebben we een extra monitor gekregen die
boven het hoofd van de patiënt kan hangen. Zo hoef
ik niet op hetzelfde scherm als de patiënt te kijken en
kan ik nog makkelijk bij het toetsenbord. Een goed
hulpmiddel om mijn werkhouding te optimaliseren.”
“In de echokamer is geen daglicht. Dit maakt het een
weinig aantrekkelijke werkplek. Voor de echoscopist,
die hier de hele dag zit, maakt dit het werk zwaarder.”
“Ik probeer in de opleiding van de assistenten aandacht te hebben voor ergonomie. Als je het vanaf het
begin goed leert en oog hebt voor de risico’s dan is de
kans op blessures kleiner. Bottom line is dat je goed
voor jezelf moet zorgen.”
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Poli Onderzoek

Ongunstige werkhouding bij vaginaal echo-onderzoek

ologen

gestuurd.

WAT KUNT U DOEN OM
DE WERKHOUDING TE OPTIMALISEREN?
Wat zegt het FGP-onderzoek?

Werkomgeving en werkhouding

Uit de observaties kwam naar voren dat de uitvoering van
een vaginaal echo-onderzoek vaak leidde tot fysiek belastende houdingen: statische romp- en nekbuigingen en
statische armheffingen tot wel 60° kwamen veelvuldig voor.
Hoewel deze houdingen over het algemeen kort van duur
waren en er minimaal dezelfde duur aan hersteltijd was, kan
het uitvoeren van een groot aantal echo’s op een dag leiden
tot een cumulatieve fysieke belasting.

• Voer vaginaal echoscopische onderzoeken zittend op een

Vaginale echo’s zijn kortdurend statisch belastend. Aanpassen van de werkhouding tijdens een echo, instellen van de
behandelstoel en het nemen van rustpauzes reduceren de
fysieke belasting. In veel gevallen is de behandelstoel goed
instelbaar, zodat de gynaecoloog in een vrij neutrale houding
kan werken. Echter, niet iedereen blijkt deze instelmogelijkheden voldoende te benutten. Daarnaast is het belangrijk om
bij het uitvoeren van echo-onderzoeken voldoende herstelmomenten in te bouwen.

•

•
•
•

•

kruk uit.
Stel de hoogte van de behandeltafel zo in dat het mogelijk is
met de handen rond ellebooghoogte te werken. Dit is altijd
de moeite waard, zelfs voor zeer korte onderzoeken.
Probeer de horizontale afstand tot de vagina zo klein mogelijk te houden, zodat u de bovenarmen niet hoeft te heffen.
Plaats het echoapparaat dichtbij u, zodat u niet hoeft te
draaien of te reiken.
Benut de mogelijkheden om de armen af te steunen.
Bijvoorbeeld door de kruk te draaien en de rugleuning te
gebruiken als armsteun.
Werk met de instrumenten in het verlengde van uw onderarm.

Organisatie

• Benut de tijd tussen echo’s als herstelmoment. Een herstelmoment van twee keer de duur van de echo zorgt, in
combinatie met goede werkhouding tijdens de echo, voor
een werkritme dat in balans is voor wat betreft fysieke
belasting.
De adviezen voor vaginaal echo-onderzoek zijn ook bruikbaar
voor vaginaal onderzoek en behandeling.
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