Specialisatie

Gezond werken
kun je leren
in drie stappen
Hoe krijg jij je werkgever zover om de ergonomie serieus te nemen en er
daadwerkelijk iets aan te doen.Wij spraken Nancy de Kreij, assistente van het
jaar 2015, werkzaam als hoofdassistent en Ineke van Ballekom, tandarts
cosmetische reconstructies, in de Amalia Kliniek in Kerkrade.Wij vroegen hen
naar hun ervaringen en de stand van zaken in de praktijk.
Door Maria de Vries met medewerking van Jacqueline Bos-Huizer

W

at is voor jou de aanleiding geweest om
aandacht te vragen voor de ergonomie?
Nancy: “Zelf had ik al jaren klachten in
rug en nek, na jaren van therapie kwam
er nauwelijks verbetering in. Op het moment dat
Ineke met de ergonomietraining van Jacqueline
begon, was ik de vaste assistent van Ineke,
hierdoor kreeg ik de kans om de training mee te
doen. Al snel merkte ik dat mijn klachten
verholpen konden worden door de juiste
houding en training van rompstabiliteit. Mijn
eigen positieve ervaring ben ik gaan delen met
de rest van de kliniek. Ik ben sinds 9 jaar
werkzaam in de Amalia Kliniek, waarvan de
laatste jaren als hoofdassistent. Dit houdt in dat
ik leiding geef op de werkvloer, verder houd ik
mij bezig met management en organisatie,
daarbij ben ik nog veel aan de stoel te vinden in
verschillende disciplines.”

Ineke: “Na en tijdens de training door Jacqueline
Bos werd voor mij pas duidelijk hoe dat in de
praktijk gebracht kan worden. Hoe en wat moet
en wat kun je nu precies veranderen? Het is ook
een bewustwording van hoe je met je lichaam, je
gezondheid, je energie, je tijdsplanning, de
agendaplanning omgaat. Het is goed om er eens
echt bij stil te staan en er de tijd voor te nemen.
Je weet dat meer bewegen en dan met name
tijdens het werk erg belangrijk is. Doordat de
training in de praktijk gedaan werd tijdens
reguliere behandelingen (wel een aangepast
programma) moest ik de tijd nemen om die

Je bent dus wel in de positie om aandacht te vragen
voor de ergonomie. Kreeg je medewerking van je
werkgever?
Nancy: “Ja, na de training van Ineke hebben we
vorig jaar voor een grotere groep in de kliniek de
training georganiseerd en hebben we sinds kort
ergonomische stoelen.”
Wat is volgens jou, Ineke, het belang van een goede
ergonomie?
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Afb.1 Lewin’s model voor gedragsverandering.
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wordt een preventiemedewerker aangesteld, bij
ons ben ik dat. Als preventiemedewerker zorg je
ervoor dat er gezond gewerkt kan worden,
waarbij de ergonomie in de tandheelkunde een
hele belangrijke zaak is.”
Hoe kwamen jullie bij Jacqueline Bos, eigenaar van
BBO-ergo terecht?
Nancy: “Doordat de verzekering van Ineke haar
had aanbevolen.”

Afb.2 Van fase 1 naar fase 2: Nancy en Ineke maken de
eerste stapjes naar een andere werkwijze. Nancy probeert
een neutrale houding op te bouwen maar heeft nog moeite
om te voelen hoe dit precies moet. Zij wordt hierbij
gehinderd door het gladde zadelkrukje waar ze op zit.

pauzes ook daadwerkelijk in te lassen. Minipauzes en micropauzes. Mijn behandelingen bestaan
grotendeels uit uitgebreide reconstructies. Het
zijn lange behandelafspraken en soms meerdere
op een dag. Dat vergt veel focus en energie en
geeft ook wel spanning. Buiten een fysiek goede
houding was de verandering van de mentale
houding voor mij bijzonder waardevol. Ik heb
ook geleerd om beter mijn grenzen aan te geven.
Om lange wachttijden te voorkomen, plande ik
toch vaak te veel van dezelfde inspannende
behandelingen op een dag.
Het was zeer doelmatig, praktisch en waardevol
dat er tijdens het werken werd gekeken naar
zowel mijn houding als die van mijn assistente en
dat er dan tijdens het behandelen de nodige
zaken werden gecorrigeerd. Dit alles werd met
behulp van foto’ s vastgelegd en direct na de
behandeling werd alles nog eens doorgenomen
en besproken. Zo neem je echt eens de tijd om
dingen te veranderen.”
Heeft de werkgever ook een verplichting volgens de
arbo om een werkplek te verschaffen waar op een
ergonomische manier gewerkt kan worden?
Nancy: “Vanaf juli 2017 is de arbowet veranderd. Er wordt nu veel aandacht gevraagd voor
preventie. Als er meer dan 20 medewerkers zijn,

Waren er op dat moment meer collegae met klachten
door een slechte ergonomie? Zo ja, wie waren dat en
welke klachten hadden zij?
Nancy: “Iedereen die werkzaam is aan de stoel
heeft wel klachten, veel rug-, nek- en schouderklachten.”
Ineke: “Ik had nekklachten en moest soms mijn
hoofd vasthouden om uit bed te komen. Veel
nekpijn, hoofdpijn en ik was erg vermoeid.”
Welke maatregel(en) had voor jou de meeste impact
bij het verminderen van je fysieke belasting en
klachten?
Nancy: “Met name het werken aan mijn
rompstabiliteit en het juist zitten aan de stoel
waarbij je toch alles kunt zien om je werk goed te
doen. Nu heb ik veel minder vaak nekklachten, is
het minder pijnlijk en ben ik minder vermoeid.”
Ineke: “Aanpassing van de werkplek, unit boven
de patiënt, four handed dentistry, andere stoeltjes
voor mijn assistente en mij en werken met een
loepbril! Hier kan ik nooit meer zonder!”
Kun je beschrijven wat je voorheen deed en hoe je dit
nu anders doet?
Nancy: “Voorheen zat ik vaak te ver af van de
stoel waardoor ik voorover gebogen zat, met
opgetrokken schouders, wat weer klachten gaf in
mijn nek en schouders.”
Hoe was de reactie van je teamleden op de veranderingen bij jou? En was dit bevorderend of belemmerend voor jouw leerproces?
“In het begin vroeg iedereen zich af waar wij zo
mee bezig waren. Ze zagen ons tussen de
middag oefeningen doen en lachten ons uit.
Tijdens de training is het heel moeilijk om je
standaardwerkwijze aan te passen, dit zijn
gewoontes die je al jaren zo doet, deze veranderen als enige in zo’n groot team was niet
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makkelijk. Mijn enthousiasme hierin heeft de rest
van het team over de streep getrokken om ook
de training te gaan volgen.”
Hoe heb je het ervaren om een andere wijze van
werken te leren?
Nancy: “In het begin zeer moeizaam, je bent al
jaren gewend om zo te werken. Op het moment
dat het routine gaat worden en je verschil merkt,
wordt het leuk en makkelijk. Daarbij was het een
echte teambuilder om samen met de tandarts
naar elkaar te kijken en elkaar te wijzen op de
juiste houding. Na een paar trainingen hoef je
elkaar maar aan te kijken en je wordt herinnerd
aan je houding.”
Nu de training is afgerond, verval je dan in de oude
manier van werken?
Nancy: “Absoluut niet, ik heb geen klachten
meer, dat motiveert mij om hiermee door te
gaan, zelfs lukt het me nu om ergonomisch te
werken met tandartsen die geen training hebben
gehad. Door bij mezelf te beginnen, kan ik
ervoor zorgen dat ik op een gezonde, fijne
manier kan werken.”
Wat is er volgens jou nodig om duurzaam ergonomisch te werken?
Nancy: “Rompstabiliteit, de kennis hoe je iets
goed kunt zien zonder ver te buigen en te
draaien.”
Waarom is ergonomie een ondergeschoven kindje in
mondzorgpraktijken, terwijl het percentage klachten
vrij hoog ligt onder tandartsen zelf?
Ineke: “Je weet dat je niet goed zit! Je weet dat je
agendaplanning anders moet. Je weet dat je meer
moet bewegen, ook tijdens het werk. Om dit in
de praktijk toe te passen, moet je echt tijd vrij
maken om er serieus naar te kijken. Dit kan naar
mijn mening alleen met een professional omdat
die veel beter is in het observeren van je houding
dan dat je dit zelf kunt doen en die dus ook op
een gepaste wijziging kan adviseren. Ik kreeg een
verslag over mijn houding van enkele A4'tjes. Ik
was erg onder de indruk hoe gedetailleerd er was
gekeken, tot aan de kromming en stand van mijn
pink toe. Het was heel erg de moeite waard. Het
vergt een gedragsverandering en dat gaat vaak
moeizaam en het kost tijd en geld.”
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Afb.3 Wanneer we Nancy tijdelijk een ander krukje geven, wordt ze
minder belemmerd bij het aannemen van een neutrale lichaamshouding en
lukt het haar dit enige tijd toe te passen tijdens het werk. Dit is kenmerkend
voor fase 2, moving, waarin vaardigheden worden aangeleerd en
aanpassingen aan en om de werkplek mogelijk te maken.

Gezond werken kun je léren...
Bedrijfsoefentherapeut en ergonomisch adviseur
Jacqueline Bos: “Wat je ziet is hoe Nancy en
Ineke stap voor stap een gedragsveranderingsproces doorlopen. Daar komen allerlei factoren
bij kijken die dit beïnvloeden, zoals de materiële
omstandigheden en de sociale omgeving.
Grofweg verloopt zo’n proces in 3 fasen (Lewin,
1951): fase 1. Unfreezing,
fase 2. Moving en fase 3. Freezing (zie afb. 1). In
de fase van unfreezing word je
je bewust van je ongezonde
gewoontes, alleen je weet nog
niet hoe het anders moet (zie
afb. 2). In fase 2, moving, leer
je vaardigheden, je gaat nu van
bewust ongezond werken naar
bewust gezond werken. Ook
ga je werken met ergonomische hulpmiddelen, bijvoorbeeld een ander werkstoeltje
(zie afb. 3). De nieuwe manier
van werken is nog geen
gewoonte. Je moet overal bij
nadenken en je best doen om
op een andere manier te werken. Dat is best
intensief. In deze fase moet je daadwerkelijk door
de zure appel heen bijten, wil je resultaat

In fase 2 ga je
van bewust
ongezond
werken naar
bewust gezond
werken

Afb.4 In fase 3, freezing, is het ergonomisch werken gedurende het grootste deel van
de werkdag mogelijk. Het team weet hoe ze het werkveld optimaal in beeld moeten
brengen waarbij ze een neutrale werkhouding kunnen handhaven

bereiken. Gelukkig is deze fase te overzien.
Wanneer fase 2 succesvol wordt doorlopen –
vaardigheden worden geleerd, core stability
indien nodig getraind en de juiste ergonomische
hulpmiddelen worden gebruikt, in dit voorbeeld
voor Ineke – het gebruik van
een ergonomisch aangemeten
loepbril – beland je stap voor
stap vanzelf in fase 3, freezing.
In deze fase ga je van bewust
gezond werken naar onbewust
gezond werken. De nieuw
geleerde vaardigheden en het
gebruik van ergonomische
hulpmiddelen zijn inmiddels ‘eigen’ geworden. Je
kunt het uitvoeren zonder er continu over na te
hoeven denken. In deze fase ga je ervaren
hoeveel plezier je beleeft aan deze comfortabele
werkwijze (zie afb. 4). Wat verder leuk is, is dat je
in deze fase energie overhoudt waardoor je als
vanzelf doorgaat met het ontwikkelen van hoe
het werk nog gemakkelijker en plezieriger kan

In fase 3 ga je
naar onbewust
gezond
werken

Afb.5 In het voorbeeld van Nancy en Ineke gaan we het niveau van
four-handed dentistry verhogen, onder andere door het laten schoonblazen
van de spiegel door Nancy

Afb.6 Nu Nancy en Ineke dagelijks laten
zien hoeveel comfort en plezier ze hebben
van het ergonomisch werken, willen de
andere teamleden dit ook graag leren.
Nancy als ervaringsdeskundige krijgt een
coördinerende taak en leert de teamleden
te coachen. Zo heeft de kliniek een groot
deel van de kennis en vaardigheden in
eigen huis en kunnen zij elkaar steunen en
coachen hierbij. Sociale steun is van
positieve invloed op het doorlopen van
het gedragsveranderingsproces

gaan verlopen. Dat komt omdat je er nu aandacht voor ‘vrij’ hebt, nu de basis je gemakkelijk
afgaat.
In het voorbeeld van Nancy en Ineke gaan we
het niveau van four handed dentistry verhogen
onder andere door het laten schoonblazen van
de spiegel door Nancy (zie afb. 5). Dit verhoogt
de efficiëntie, bijvoorbeeld bij het preparen, wat
ook de patiënt ten goede komt.
Het is mooi om te zien dat wanneer deze
3 fasen succesvol doorlopen worden, mensen
niet meer terug willen naar de oude werkwijze.
We hebben Nancy en Ineke nog eens gevraagd
om op de oude manier te werken maar dat
houden ze nu geen twee tellen meer vol, het doet
pijn en is vermoeiend. Wanneer ze dat niveau
bereikt hebben, is het doel bereikt dat iemand
zelfstandig ergonomisch kan werken.”
Samen leren werkt nog beter
Jacqueline: “Toen de ergonomie breder uitgerold
werd in de hele kliniek, kwam er ook de sociale
steun en het enthousiasme van de andere
teamleden. We hebben vervolgens Nancy
opgeleid tot ergonomiecoördinator binnen het
team, zij kan nu zorgen voor ondersteuning van
de teamleden waar deze tegen problemen
aanlopen op het gebied van ergonomie en four
handed werken (zie afb. 6). Deze sociale steun
heeft mede een positief effect op een duurzaam
resultaat van de training voor alle teamleden van
de Amalia Kliniek.”
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