Specialisatie

Tijd om ergonomie
serieus te nemen
in de praktijk
Van de tandartsen heeft 65% nek-, schouder- en/of rugklachten. Bij de mondhygiënisten is dat 90%. Helaas weten we niet hoeveel procent van de assistenten
klachten heeft.Wat doen we er (preventief) aan? Ik sprak Jacqueline Bos, bedrijfsoefentherapeut, over ergonomie in de tandartspraktijk. Tandarts Tolmeijer en
zijn assistent Sharon vertellen over hun ervaringen in de praktijk.
Door Maria de Vries

J

acqueline is eigenaar van BosBedrijfs
Oefentherapie (BBO) een bedrijf dat
ergonomische trainingen verzorgt met
name voor medische beroepen. Ze is een
sportieve en bevlogen bedrijfsoefentherapeut
en ergonomisch adviseur. “BBO-ergo biedt
intensieve training om mensen te leren zelfstan
dig ergonomisch te werken. Ik ben in 2005
gestart en sinds 2009 werken we met een team
van 6 bedrijfsoefentherapeuten, 1 ergonoom en
1 kantoorassistente. Ik werk met name graag
in de tandheelkunde omdat daar de problemen
op het gebied van de fysieke belasting groot zijn
en er voor bijna elk probleem een oplossing is.
Ik word enorm blij als ik een team mag begelei
den en zie hoe hun comfort en werkplezier
toenemen.”

Hoe gaat het in zijn werk?
“Eerst willen we weten wat het probleem is.
Daarom vragen we alle teamleden een vragen
lijst in te vullen en observeren we de teamleden
tijdens hun werk. Dat we meekijken tijdens het
werk vinden veel mensen aanvankelijk wel
spannend. We benadrukken dat we ze niet
komen beoordelen maar dat we ze op weg
helpen naar een gezonde werkwijze. Als we alles
gedocumenteerd hebben, ook met beeldmateri
aal, presenteren we alles direct aan het team. Zo
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zien alle teamleden vanuit hun eigen situatie
wat de knelpunten zijn en waar ze kunnen
verbeteren. Als de praktijk ergonomisch wil
leren werken, plannen we een training. Deze
bestaat uit praktijkbegeleiding aan de stoel,
waarbij alle teamleden tijdens het dagelijks werk
gecoacht worden om de ergonomische maatre
gelen toe te passen. Dat is aanvankelijk best
intensief, ineens moet je nadenken over wat je
voorheen automatisch deed. Zodra de teamle
den ervaren hoe comfortabel het is dat je vanuit
een neutrale houding alles in de mond goed kan
zien, gaat het makkelijker en wordt het leerpro
ces steeds leuker. Dan komen de beste nieuwe
oplossingen en ideeën vanuit het team zelf. En
zo hoort het, zij zijn immers expert in het werk.
Na afloop van een training kunnen de teamle
den elkaar coachen in het ergonomisch werken.
Incidenteel komen wij nog terug voor een
herhaaltraining om het geleerde op te frissen en
om ze nieuwe kennis mee te geven die wij
gaandeweg bijgeleerd hebben.”

Waarom is ergonomie belangrijk?
“Wereldwijd zien we in onderzoeken dat het
percentage arbeidsgerelateerde klachten in de
mondzorgkunde hoog is. De tandarts komt voor
in elke top-10 op dit gebied. De oplossingen zijn
complex. Het is een totaal aan factoren betref
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Foto 1 Voorafgaand aan de ergonomie-training moeten
Alexander en Sharon ongunstige houdingen aannemen om
goed zicht in de mond te krijgen

fende de werkplek, werkwijze en werkorganisa
tie, dat maakt dat mensen in ongunstige posities
werken. Maar goede zorg leveren hoeft niet ten
koste van je eigen lijf te gaan. Blijvende schade
oplopen aan je nek, rug, schouders of armen is
totaal onnodig. Gezond werken kun je leren! ”

Waarom doet niet iedereen het?
“Veel mensen zien de fysieke klachten en
vermoeidheid doorgaans als ‘part of the job’.
Zoals een stukadoor vindt dat rugklachten bij
zijn werk horen. Men weet niet dat het op te
lossen is. Hoewel dit leerproces aanvankelijk
complex is, is het eigenlijk helemaal niet zo
moeilijk om ergonomisch te werken. Het is zelfs
leuk om stap voor stap te leren om gezond te
werken. Dan houd je energie over en kan je de
moeilijke patiënt aan het eind van de middag
dezelfde zorg geven als de eerste patiënt van die
ochtend. Als mensen weten dat dit mogelijk is,
en dat klachten geen ‘part of the job’ hoeven te
zijn, dan zal het ergonomisch werken veel meer
ingeburgerd raken in de mondzorgpraktijk.”

In de praktijk
Ik was nieuwsgierig geworden naar de ervaring
van mensen die de hulp van Jacqueline hebben
ingeroepen. Ik sprak daarom met tandarts
Alexander Tolmeijer en zijn assistent Sharon

Foto 2 Al tijdens de eerste training ontdekken Alexander en
Sharon dat zij door de patiënt anders te plaatsen zij vanuit een
neutrale werkhouding goed zicht in de mond hebben. Met deze
nieuw geleerde vaardigheden heeft Sharon snel invloed op haar
lichamelijk belasting bij het assisteren aan de stoel

van tandartspraktijk ‘Dentalways’ uit Delft en
vroeg hen wat de reden was om de expertise
van Jacqueline in te roepen.
Tolmeijer: “De aanleiding was uitval van
Sharon, mijn assistente. Zij had dusdanige
schouderklachten dat werken aan de stoel
onmogelijk was geworden. Daarna kwamen
mijn tweede assistente en ik zelf aan bod. Later
volgden andere praktijkmedewerkers.”
Hoe ging Jacqueline te werk?
“Haar aanpak heeft een dwingend maar wel een
prettig karakter. Het bleek van groot belang om
de patiënt goed in de stoel te leggen om een
goede werkhouding aan de stoel te krijgen. Het
leek Sharon geen goed idee, maar Jacqueline
drong aan. Het kostte in het begin meer tijd.
Onze (behandel)stoelen, die van een goed merk
zijn, bleken ergonomisch niet de beste stoelen
te zijn, maar we konden ze wel voldoende op de
situatie aanpassen.”
Hoe hebben jullie dit ervaren?
“Als super positief, Jacqueline heeft ons
handvatten gegeven die wij als erg prettig
hebben ervaren. Op elk van de vier sessies van
een ochtend boekten wij vooruitgang. Daarna
kreeg het hele team huiswerk en gingen wij bij
de patiënt toepassen wat we geleerd hadden.”
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Foto 3 Bij preventie-werk is het een stuk lastiger
voor Sharon en geeft zij er de voorkeur aan om het
vanuit deze werkhouding te doen, omdat zij het
anders niet goed kan zien. Echter werken op deze
wijze veroorzaakt een te hoge belasting voor de nek
en schouders.

Wat heeft het jullie opgeleverd?
“Het resultaat is dat de klachten behoorlijk zijn
verminderd. De assistent vond het uiteindelijk
leuk om te doen. Het is een prettige manier van
assisteren aan de stoel. Naast de verminderde
fysieke problemen heeft het ons opgeleverd dat
we ‘aan de stoel’ uniform zijn gaan werken
binnen de praktijk. Bij wisseling van assistent
versus tandarts is dit erg handig, productief en
komt ten goede van het ergonomisch werken.”
Waarom zou u Jacqueline Bos aan andere
mondzorgpraktijken aanbevelen?
“Omdat Jacqueline gestructureerd en gedo
seerd te werk gaat. Zij is direct en helder en
haar aanpak werkt preventief. Als tandarts leer
je tijdens de opleiding Tandheelkunde niet
four-handed te werken. Wanneer je van de
opleiding komt als tandarts wordt er vaak
niet de moeite genomen om four-handed en
ergonomisch te werken, met alle gevolgen
vandien. Na hun studie zouden tandartsen
hier meteen veel aandacht aan moeten beste
den, omdat je hier op de universiteit niet in
getraind bent.”
Sharon was eigenlijk de aanleiding dat
Alexander de hulp inriep van Jacqueline.
Hoe heeft Sharon dit ervaren?
Sharon: “Op een gegeven moment kon ik
gewoon niet meer. Ik was gebroken, ik had erg

14

Standby nr 6 2016

Foto 4 Tijdens de training ontdekt Sharon dat zij ook het preventie-werk
kan doen vanuit een comfortabele werkhouding door de patiënt anders te
plaatsen en zich bewust te zijn van haar werkhouding. Het vergt nog wel
wat training om deze nieuwe manier van werken te automatiseren

veel pijn. De klachten hebben zich in een
aantal jaren opgebouwd. Een aantal jaar
geleden heb ik een tikje van achteren gehad
met de auto. Dit was nog voordat ik als
tandartsassistente aan het werk ging. Ik had
voornamelijk nek- rug- en schouderklachten.
Het gaf een zeurende pijn en ik slikte pijnstil
lers. Mijn toenmalige vriend was fysiotherapeut
en behandelde mij. Vervolgens heb ik naast de
fysiotherapeut de expertise ingeroepen van een
chiropractor, een manueeltherapeut en een
alternatieve methode. Ten slotte werd er een
botscan gemaakt. Ik had een verkeerde hou
ding. Toen heeft Alexander de hulp ingeroepen
van Jacqueline. Zij maakte foto’s van hoe wij
aan de stoel zaten. Daar schrok ik best van en
ik begon het nut van haar coaching in te zien.
Ik ging eerst halve dagen werken en ik praatte
via de Arbodienst met een coach. Ik heb nog
steeds wel klachten maar veel minder dan eerst.
Mijn werk als preventieassistente en het assiste
ren aan de stoel is afwisselend doordat wij op
twee kamers werken. Want stoppen met dit
werk, daar moet ik echt niet aan denken:
ik vind het veel te leuk.”
Voor meer informatie: www.bbo-ergo.com

