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Voorwoord 

Onderdeel van de opleiding Middelbare Veiligheidskunde is het schrijven van een 

eindscriptie. Dit eindwerk ligt nu voor u. 

Sinds oktober 1997 ben ik werkzaam bij Graphic Packaging International Hoogerheide 

(in 1997 was het nog Bonar Imca). Binnen Graphic Packaging International Hoogerheide 

ben ik al enige jaren werkzaam als coördinator Health, Safety & Environment. De 

opleiding Middelbare Veiligheidskunde is een mooie aanvulling op mijn functie. Tijdens 

de opleiding is er veel aandacht besteed aan de verschillende Arbo-risico’s. In combinatie 

met het theoriegedeelte van de opleiding en mijn eigen praktijk ervaring heb ik nu een 

goede basis voor de toekomst.  

Met het maken van deze eindscriptie zijn alle aspecten van de Veiligheidskundige aan 

bod gekomen; de procesveiligheid en de veiligheid van de werknemers; het 

inventariseren van risico’s, beoordelen van werksituaties, het doorvoeren van 

maatregelen ter vergroting van de veiligheid, het adviseren van het management en het 

instrueren van medewerkers. Ik ben ook van mening dat ik mijzelf kan onderscheiden in 

de markt door het behalen van het diploma Middelbare Veiligheidskunde. 

Hierbij wil ik de directie van Graphic Packaging bedanken dat ik deze opleiding mocht  

volgen. Daarnaast wil ik de medewerkers van de drukkerij en met name de medewerkers 

van de 900B bedanken voor hun duidelijke uitleg.  Uiteraard wil  ik ook de docenten  van 

Apply opleidingen bedanken voor de duidelijke uitleg en de gezellige tijd tijdens de 

opleiding. In het bijzonder wil ik mijn promotor Dhr. R. van de Walle bedanken die mij 

heeft ondersteund en begeleid gedurende het onderzoek. 
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Samenvatting 

In opdracht van en in overleg met de Plant Manager van Graphic Packaging International 

te Hoogerheide is er een onderzoek gedaan naar de oorzaken van incidenten op de 

drukpers 900B. Hierbij is specifiek gekeken naar de mate van fysieke belasting van de 

drukker tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.  

De afgelopen jaren hebben er diverse incidenten op de 900B plaatsgevonden, deze 

zullen ook in het onderzoek worden mee genomen. Meestal is het zo dat fysieke belasting 

enkel kan leiden tot een beroepsziekte; in het geval van de 900B is echter gebleken dat 

dit ook tot incidenten heeft geleid. De incidenten die gemeld zijn waren uitglijden bij de 

trap. Bij navraag bij de betrokken personen blijkt dat de belasting te hoog wordt ervaren. 

Binnen het onderzoek is er gezocht naar antwoorden op de volgende vragen: 

Hoofdvraag: 

Welke maatregelen moeten er genomen worden om de fysieke belasting van de 

drukker tot een acceptabel niveau te krijgen? 

Deelvragen: 

 Wat is fysieke belasting en van welke vorm(en) van fysieke belasting is hier sprake? 

 Welk onderscheid kunnen we maken in fysieke belasting? 

 Wat is een acceptabel niveau? 

 Heeft het huidige (bekende) ziekteverzuim een samenhang met fysieke belasting? 

 Met hoeveel procent moet het aantal incidenten gereduceerd worden? 

 Wat zijn tekortkomingen ten opzichte van de Nederlandse arbeidsomstandigheden? 

 Zijn de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting beoordeeld in 

de actuele RI&E1? 

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven is er een studie gedaan van de huidige 

wet- en regelgeving alsmede de Arbocatalogus PKGV2-industrie Fysieke belasting. Er is 

gesproken met de afdeling Human Resource, (hierna de noemen de afdeling HR) en met 

de medewerkers om een beter beeld te krijgen van het aantal incidenten dat heeft 

plaatsgevonden en of het huidige (bekende) ziekteverzuim een samenhang heeft met de 

fysieke belasting. Daarna heeft er een enquête en veldonderzoek plaatsgevonden.  

                                                           
1 RI&E = Risico Inventarisatie en Evaluatie 
2 PKGV= Papier- en (golf )karton producerende  en –verwerkende industrie 
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Fysieke belasting is een houding, beweging of kracht welke door de werknemer wordt 

uitgevoerd. Om te beoordelen of er sprake is van fysieke overbelasting is er gebruik 

gemaakt van de KIM3 methode; tillen, houden en dragen. 

Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk sprake is van zware belasting welke schadelijke 

gevolgen kunnen hebben voor het menselijk lichaam. De klachten welke tijdens de 

gezondheidscheck het vaakst gerapporteerd worden, aan knie en onderrug komen tijdens 

de Quick Scan ook terug. 

Volgens de arbeidshygiënische strategie moeten de beheersmaatregelen zo dicht 

mogelijk aan de bron worden genomen. Een bronmaatregel neemt de bron (het gevaar) 

weg. Dan volgt een collectieve beheersmaatregel, een maatregel die alle medewerkers 

beschermd. Dan volgt de individuele beheersmaatregelen veelal persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  

Dit resulteert in de volgende aanbevelingen: 

Bronmaatregelen: 

 de treden zo aanpassen, dat de hoogte van de optrede maximaal 21 cm is, dit 

om de beloopbaarheid te verbeteren, 

 het plaatsen van een lift bij de machine zodat er geen producten/middelen meer 

via de trap de drukpers opgetild hoeven te worden. 

 

Collectieve beheersmaatregelen: 

 aanpassen van de trapleuning, deze aan beide zijden plaatsen zodat er geen 

op/afstap kan plaatsvinden aan de zijde waar geen trapleuning aanwezig is,  

 trappen markeren /traptreden stroef maken, 

 herontwerp van de werkplek op basis van de risicoscore (KIM methode). 

 

Individuele beheersmaatregelen: 

 plaatsen van een ergonomische mat,  

 afwisselen tussen staan en zitten,  

 taken rouleren,  

 zoveel mogelijk met z’n tweeën tillen. (wordt in de praktijk niet of nauwelijks 

gedaan). 

                                                           
3 KIM= Key Indicator Method 
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Ondersteunende maatregelen: 

 voorlichting aan de werknemers d.m.v. toolboxmeeting, 

 training m.b.t. de houding bij het tillen 

 Quick Scan alle medewerkers Drukkerij, 

Deze aanbevelingen zullen worden opgenomen in het arbojaarplan, waarin concrete 

acties zijn omschreven. Evaluatie van uitvoering van het plan wordt verwoord in het 

arbojaarverslag, hetgeen input biedt voor bijstelling van beleid, doelstellingen en 

uitvoeringsplannen. 

Op deze manier wordt binnen GPI HH gewerkt aan continue verbetering van de 

arbeidsomstandigheden. 
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Hoofdstuk 1 

Algemeen 

1.1 Probleemstelling 

De afgelopen jaren is het aantal incidentmeldingen vanuit de drukkerij toegenomen. Uit 

onderzoek blijkt dat de drukpers 900B hierbij negatief naar voren komt. 

In opdracht van en in overleg met de Plant Manager van Graphic Packaging International 

te Hoogerheide is er een onderzoek gedaan naar de oorzaken van incidenten op de 

drukpers 900B. Hierbij is specifiek gekeken naar de mate van fysieke belasting van de 

drukker tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.  

Meestal is het zo dat fysieke belasting enkel kan leiden tot een beroepsziekte; in het geval 

van de 900B is echter gebleken dat dit ook tot incidenten heeft geleid. De incidenten die 

gemeld zijn, waren uitglijden op de trap. Bij navraag bij de betrokken personen blijkt dat 

de belasting te hoog wordt ervaren. 

1.2 Vraagstelling 

Binnen het onderzoek is er gezocht naar antwoorden op de volgende vragen: 

Hoofdvraag: 

Welke maatregelen moeten er genomen worden om de fysieke belasting van de 

drukker tot een acceptabel niveau te krijgen? 

Sub vragen: 

 Wat is fysieke belasting en van welke vorm(en) van fysieke belasting is hier sprake? 

 Welk onderscheid kunnen we maken in fysieke belasting? 

 Wat is een acceptabel niveau? 

 Heeft het huidige (bekende) ziekteverzuim een samenhang met fysieke belasting? 

 Met hoeveel procent moet het aantal incidenten gereduceerd worden? 

 Wat zijn tekortkomingen ten opzichte van de Nederlandse arbeidsomstandigheden? 

 Zijn de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting beoordeeld in 

de actuele RI&E4? 

  

                                                           
4 RI&E = Risico Inventarisatie en Evaluatie 



 
 

 

______________________________________________________________________ 

  9 

1.3 Motivatie en doel 

Naar aanleiding van incidenten en klachten van drukkers is er voor gekozen om hier 

een onderzoek naar uit te voeren. Er zal gekeken worden naar de klachten van 

drukkers in combinatie met het ziekteverzuim. Doel is om het aantal incidenten te 

reduceren. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal het geven van advies 

en/of aanbevelingen tevens tot de doelstelling behoren. 

1.4 Scope en begrenzing 

Onderzoek zal gedaan worden op één van onze drukpersen, de 900B. Er is voor deze 

drukpers gekozen omdat er op deze drukpers de klachten aan de onderrug en knie het 

vaakst worden gerapporteerd tevens is de trend aan incidenten op deze drukpers het 

hoogst. Nadat onderzoek heeft plaatsgevonden en aanbevelingen zijn geformuleerd zal 

gekeken worden of dit ook voor de andere drukpersen doorgevoerd kan worden. Als de 

aanbevelingen in Hoogerheide doorgevoerd zijn, zal de volgende stap het doorvoeren 

van de aanbevelingen binnen Europa zijn. 
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Hoofdstuk 2 

Het bedrijf 

In dit hoofdstuk maak u kennis met de organisatie. 

 

2.1 De organisatie 

Graphic Packaging International Hoogerheide, hierna te noemen GPI HH, is een 

producent van kartonnen vouwdozen voor de voedingsmiddelenindustrie. De vouwdozen 

worden volledig naar de wensen van de klant geproduceerd en met respect voor het 

milieu. De vouwdozen worden gedrukt en gestanst en gaan geplakt of ongeplakt naar 

onze klanten. Binnen GPI HH zijn 364 mensen werkzaam, waarvan 80% in de productie 

 

GPI HH heeft sinds 2014 negen zusterbedrijven in Europa waar nauw mee wordt 

samengewerkt. Het Europees hoofdkantoor waaraan GPI HH rapporteert, bevindt zich in 

Brussel. Het moederbedrijf bevindt zich in de Verenigde Staten. GPI Brussel is 

verantwoordelijk voor de rapportages naar het moederbedrijf.  

 

Zie onderstaand figuur voor de verdeling van de verschillende GPI sites. 

  

 

• Corporate Headquarters
• 5 paperboard mills
• 40 converting plants

UNITED KINGDOM
•3 converting plants

DENMARK
•Satellite 
Offices

GERMANY
•1 converting plant 

JAPAN
•PacRim Headquarters
•Joint Ventures

HONG KONG
• Satellite Offices
• Join Ventures

SINGAPORE
• Satellite Offices
• Joint Ventures

BRAZIL
• 1 converting plant

CYPRUS
•Satellite Offices

ITALY
• Satellite Offices

• 1 converting plant

SPAIN
• 1 converting  plant 

FRANCE

• 1 Converting Plant
MEXICO

AUSTRALIA
• Satellite Offices
• Licensees

UNITED STATES • 2 converting plants

THE NETHERLANDS
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Veiligheid staat hoog in het vaandel bij GPI en in 2016 zal er ook gestart worden met een 

postercampagne waarbij de Safety Absolutes zijn afgebeeld. 
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2.2  Missie 

GPI HH is gecertificeerd op het hoogste niveau qua hygiëne met een AIB5 en BRC-IoP6 

certificaat, daarnaast is GPI HH ook ISO 90017 gecertificeerd. Duurzaamheid staat 

hoog in het vaandel, GPI HH is ook FSC8/PEFC9 gecertificeerd. 

 

“Consumer packaging that makes a world of difference” 

 

Kernwaarden 

Deze kernwaarden zijn de hoekstenen van onze cultuur en dienen iedere dag weer als 

leidraad terwijl we samen werken aan het succes van onze klanten, medewerkers en 

onderneming. 

 

Integriteit 

Wij zijn eerlijk in wat we doen en zeggen. Wij hebben een voorbeeldfunctie. Wij houden 

onze beloftes, voldoen aan onze verplichtingen en zijn trots op wat we doen. Wij 

respecteren onze principes en komen het  vertrouwen na dat anderen ons schenken. 

Oprechtheid en vertrouwen zijn de basis van onze onderneming. 

 

Respect 

Wij hebben waardering voor ieders unieke vaardigheden en talenten. Wij luisteren met 

interesse naar elkaars ideeën en hebben begrip voor verschillende meningen. Wij 

waarderen ieders inbreng en zijn erkentelijk voor prestaties. Wij nemen de algemene 

beleefdheidsregels in acht richting elkaar en onze klanten. Onze werkomgeving is open, 

eerlijk, steunend en geeft voldoening. 

 

Verantwoordelijkheid 

Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk uitvoeren van ons werk. 

Wij tonen initiatief, leren van onze ervaringen, delen onze kennis en streven steeds 

naar verbetering van onze performance. Wij zijn betrouwbaar en leveren resultaat. Wij 

dragen zorg voor elkaars veiligheid. Wij maken effectief gebruik van de middelen die 

aan ons zijn toevertrouwd. 

 

  

                                                           
5 AIB = American Institute of Baking 
6 BRC-IoP = Britsch Retail Consortium Institute of Packaging 
7 ISO = Internationale norm voor kwaliteitsmanagement 
8 FSC = Forest Stewardship Council 
9 PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification 
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Relaties 

Wij rekenen op elkaar voor ons succes. Onze houding is steeds positief, onze 

communicatie open en direct en in alles wat we doen houden we rekening met de 

behoeften van anderen. Wij maken positief gebruik van onze verschillen door nieuwe  

ideeën te onderzoeken, onze kennis te vergroten en onze sterke punten te combineren 

om met elkaar te winnen. 

 

Teamwork 

Wij maken elkaar deelgenoot van onze doelen en werken samen om deze te bereiken. 

Wij moedigen ieders betrokkenheid aan en ondersteunen elkaars ideeën. Wij helpen 

anderen zonder daarom gevraagd te zijn. Wij kijken verder dan onze eigen afdelingen 

en zoeken ook daarbuiten naar de know-how en ervaring die we nodig hebben om 

competitief te zijn in de markt en aan de vragen van onze klanten te kunnen 

beantwoorden. Wij vieren onze successen!  

 

2.3  Arbeidsomstandighedenbeleid GPI HH 

Het arbeidsomstandighedenbeleid van GPI HH is gericht op het in stand houden en 

bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers en 

derden binnen ons bedrijf.  

 

Tevens heeft GPI HH strategische uitgangspunten vastgesteld voor arbo10, veiligheid en 

risico management: 

 Integreren van arbeidsomstandigheden- veiligheids- en risico management in de 

lokale management systemen, 

 Het opzetten van een stevig raamwerk voor arbo- , veiligheids- en risico 

management, gebaseerd op :  

o Integratie en samenwerking 
o Betrokkenheid van de werknemers 
o Competentie en opleiding 
o Communicatie 
o Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van 

arbo en veiligheids- en risico management 

 Het promoten van een positieve veiligheidscultuur met commitment aan een 

effectief  geïntegreerd BedrijfsManagementSysteem door middel van: 

o Vaststellen als een hoofd bedrijfsdoelstelling voor het hoger 

management, 

o Stimuleren van een actieve betrokkenheid van het personeel en hun 

vertegenwoordigers 

                                                           
10 Arbo= Arbeidsomstandigheden 
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 Het aannemen van een proactieve houding  door: 

o Het vaststellen van doelstellingen ter continue verbetering van het 

BedrijfsManagementSysteem en specifieke risicobeheersing, 

o Specifiek – Meetbaar – Aanwijsbaar – Realistisch – Tijdgebonden) 
o Overeenkomen van prioritering van doelstellingen 
o ( Wettelijke eisen, informatie verzamelen, risicoanalyse, handhaven 

bestaande risico controles, herstel maatregelen op specifieke zwaktes)  
o Een basis leggen voor het bepalen van het meetbare resultaat van 

doelstellingen 
o Verantwoordelijkheden toewijzen en middelen beschikbaar stellen 
o Meten en analyseren van vooruitgang.  

  

De Plant Manager draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Veiligheid, Gezondheid 

en het Welzijn binnen de organisatie en zal waarborgen dat aan alle nationale en lokale 

wet- en regelgeving wordt voldaan.  

Managers, voormannen etc. zijn verantwoordelijk voor een effectieve implementatie van 

het beleid binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, en het toezien op de naleving van 

geldende procedures en instructies. Zij zullen acties initiëren om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

Alle werknemers dragen de verantwoordelijkheid om veilig te werken en om samen met 

het Management Team een gezonde en veilige werkplaats te creëren en de veiligheid 

van zichzelf en anderen te waarborgen. 

 

GPI HH heeft het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving dus hoog 

in het vaandel staan. De afdeling drukkerij is een essentiële afdeling binnen GPI HH. 

Hiermee bedoel ik dat als op deze afdeling geen kwaliteit geleverd wordt, dit van 

invloed is op het verdere productieproces. Zonder een goede arbeidsomgeving is 

het niet mogelijk om langdurig goede kwaliteit te blijven leveren. En andersom is het 

zo dat het leveren van goede kwaliteit ook begint met een veilige en prettige 

werkplek.  

 

Als uit dit onderzoek blijkt dat er maatregelen genomen kunnen worden om de 

fysieke belasting tot een acceptabel niveau te krijgen zal dit ondersteunt worden 

door het management team; er zal ruimte gegeven worden om verbeteringen aan te 

brengen. 
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Hoofdstuk 3 

Opzet van het onderzoek 

Allereerst zal de Arbeidsomstandighedenwet, hierna te noemen de Arbo11-wet, inclusief 

onderliggende besluiten en regelingen bekeken worden, om duidelijk te krijgen wat de 

wet verstaat onder fysieke belasting en welk onderscheid er gemaakt kan worden in 

fysieke belasting en wanneer er sprake is van overbelasting. Daarnaast zal er gekeken 

worden wat er in de branche specifieke waarden staat. 

In de periode april-mei 2015 is er bij GPI HH een gezondheidscheck uitgevoerd onder 

de medewerkers  (door een externe partij).  De resultaten hiervan zullen ook worden 

meegenomen. 

Met de afdeling HR12 zal het ziekteverzuim van de medewerkers op de drukpers 900B 

onderzocht worden. 

De incidenten die hebben plaatsgevonden op de drukpers 900B zullen onderzocht 

worden. 

Een enquête houden onder de drukkers zal onderdeel uitmaken van de inventarisatie 

om zo de andere kant te belichten en te bekijken hoe de drukkers het zelf ervaren. 

Afhankelijk van de eindconclusie zal er gekeken worden naar mogelijke adviezen, 

aanbevelingen en/of oplossingen met inachtneming van de arbeidshygiënische strategie. 

 

.  

 

De Arbeidsomstandighedenwet is een raamwet, dat wil zeggen dat in de wet zelf geen 

voorschriften voor bijzondere situaties zijn opgenomen. Er worden alleen algemene 

verplichtingen genoemd. De nadere uitwerking vindt plaats in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Voor dit 

onderzoek zal gekeken worden wat er gezegd wordt over fysieke belasting in de 

Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Beleidsregels. Hierbij zal aan de hand 

van de artikelen in de wet worden gekeken wat nu onder fysieke belasting wordt 

verstaan. 

                                                           
11 Arbo = Arbeidsomstandigheden 
12 HR = Human Resource 

Om duidelijk te krijgen waar er tijdens het onderzoek naar gekeken moet worden, is 

het belangrijk om te kijken wat de Nederlandse wetgeving zegt over fysieke 

belasting. De wetgeving die hierop van toepassing is, is de  

Arbeidsomstandighedenwet, ook wel de Arbowet genoemd 
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Hoofdstuk 4 

Wetgeving 

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop 

gericht is, de werkzaamheden zo te organiseren dat dit niet nadelig is voor de veiligheid 

en gezondheid van de werknemers (in dit geval de drukkers). De risico’s moeten 

schriftelijk worden vastgelegd in een risico inventarisatie & evaluatie. 

4.1 Relevante artikelen 

 Artikel 3 van de Arbowet                                                                                                          

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en 

voert een arbeidsomstandighedenbeleid. 

 

 Artikel 5 van de Arbowet                                                                                                          

De werkgever legt arbeidsrisico’s voor de werknemers schriftelijk vast in een 

inventarisatie en evaluatie. 

 

 Artikel 8 van de Arbowet                                                                                                      

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers worden ingelicht over 

werkzaamheden en risico’s, en de bijbehorende maatregelen. 

 

 Artikel 14 van de Arbowet                                                                                                    

Voor het toetsen van de risico- inventarisatie en evaluatie wordt een deskundige 

ingeschakeld. 

 

 Artikel 5.1 van het Arbobesluit                                                                                         

Hierin staat de definitie van de richtlijn beschreven. Er dienen veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften te zijn voor het handmatig hanteren van lasten met gevaar 

voor met name rugletsel. 

 

 Artikel 5.2 van het Arbobesluit                                                                                      

De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, 

een zodanige productie en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen 

en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, dat de fysieke belasting 

geen gevaren met zich mee kan brengen voor de veiligheid en gezondheid van de 

werknemer. 
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 Artikel 5.3 van het Arbobesluit                                                                                   

De veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting worden 

beoordeeld. De arbeidsrisico’s voor de werknemers worden schriftelijk vastgelegd in 

een inventarisatie en evaluatie (RI&E). 

 

 Artikel 5.4 van het Arbobesluit                                                                                      

Werkplekken inrichten volgens ergonomische beginselen tenzij dit redelijkerwijs niet 

kan worden gevergd. 

 

 Artikel 5.5 van het Arbobesluit                                                                                     

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers worden ingelicht over 

werkzaamheden en risico’s, en de bijbehorende maatregelen. 

4.2 Branche specifieke waarden 

Naast de wet- en regelgeving spelen er ook andere belangen die worden meegenomen 

om de fysieke belasting van de drukker tot een acceptabel niveau te krijgen. GPI HH is 

aangesloten bij het branche specifieke Verbond Papier & Karton. Deze heeft de ambitie 

om: 

 De risico’s (c.q. vormen) van fysieke belasting inzichtelijk te maken en adequaat 

te beheersen; 

 Het beschikbaar stellen van de juiste hulpmiddelen, aandacht voor de inrichting 

van de werkplek, werktijden, veiligheidsvoorschriften en scholing om de fysieke 

belasting van de drukker tot een acceptabel niveau te krijgen. 

Momenteel hebben de drukkers van de 900B nadelige gevolgen van hun 

werkzaamheden op de 900B. In de Arbowet staat beschreven dat de 

werkgever, in dit geval GPI HH de werkzaamheden zo moet organiseren dat dit 

niet nadelig is voor de veiligheid en gezondheid van de drukkers. Tijdens het 

onderzoek zal de Quick Scan fysieke belasting worden uitgevoerd onder de 

drukkers van de 900B om te kijken wat de klachten zijn en wat als meest 

belastend wordt ervaren. Tevens zal er gekeken worden wat er in de RI&E 

staat over fysieke belasting op de 900B 

Er zal rekening moeten worden gehouden met de arbeidshygiënische 

strategie. Er zal gekeken worden of het probleem bij de bron kan worden 

aangepakt. Is dit niet mogelijk dat zal er gekeken worden naar collectieve 

maatregelen en als laatste individuele bescherming.  
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4.2.1 Arbocatalogus 

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze 

zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. 

Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. De 

Arbowet schrijft niet voor hoe deze nomen moeten worden nageleefd, maar laat dat aan 

de bedrijven zelf over. De bedrijven kunnen dit vastleggen in een arbocatalogus. De 

catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische 

handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan op sector- of 

brancheniveau gemaakt worden. Het Verbond Papier & Karton heeft een eigen 

arbocatalogus ontwikkeld. Het Verbond Papier & Karton is een samenwerkingsverband 

tussen drie brancheverenigingen in de papier- en (golf) kartonproducerende en –

verwerkende industrie (PKGV).13  

De drie brancheverenigingen zijn: 

 Koninklijke Kartoflex (kartonnage en flexibele verpakkingen), daar is GPI HH bij 

aangesloten; 

 VG14 (productie en verwerking van golfkarton); 

 Koninklijke VNP15 (producenten van papier en karton). 

4.2.2 Good practice 

Één van de uitgewerkte onderwerpen in de arbocatalogus van het Verbond Papier & 

Karton is “Fysieke belasting”. Hierin wordt beschreven hoe het programma kan worden 

ontwikkeld en geïmplementeerd. Er zijn voorbeelden opgenomen hoe onder andere een 

inventarisatie gemaakt kan worden, welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden en wat 

er organisatorisch geregeld moet worden om uitval te voorkomen. Deze catalogus is als 

basis gebruikt voor het opzetten van het programma fysieke belasting op de drukpers 

900B.  

                                                           
13 PKGV= Papier- en (golf) kartonproducerende en –verwerkende industrie 
14 VG = Productie en verwerking van golfkarton 
15 VNP = Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier nl Kartonfabrieken 

Tijdens het onderzoek wat de Nederlandse wet zegt over fysieke belasting middels 

het inlezen van wetteksten is het voor mij duidelijk geworden dat er voor GPI HH nog 

wel een aantal verbeterslagen te maken zijn. Momenteel ondervinden de drukkers 

van de 900B nadelige gevolgen van hun werkzaamheden. Het werken volgens de 

arbeidshygiënischestrategie zal door GPI HH meer nageleefd moeten worden. 
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4.3 Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Bij GPI HH is  in augustus 2014 een nieuwe risico inventarisatie en evaluatie (hierna te 

noemen RI&E uitgevoerd door een externe partij, B&V te Zevenbergen. Dit is een 

getoetste RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige (certificaat nummer V 34098), 

hiermee is de RI&E compleet en voldoet GPI HH aan de wettelijke voorschriften. 

 De directie van GPI HH ziet de uitvoering van de RI&E niet alleen als het voldoen aan 

een wettelijke verplichting, maar ook als een borging voor en controlemoment op het 

onderhouden en verbeteren van een volledig Arbo-zorgsysteem inclusief de 

administratieve organisatie hiervan. De RI&E is een organisatie brede inventarisatie.  

Onderstaand stuk over Fysieke belasting is opgenomen in de RI&E16: 

De treden van de drukpers 900B zijn erg hoog en niet gemarkeerd. Advies om de KIM17 

methode toe te passen. Dit is een goed toegankelijke methode om te beoordelen of 

omtrent fysieke belasting maatregelen zijn gewenst. (Dit staat tevens zo beschreven in 

het plan van aanpak. De uitvoer van dit punt is tijdens dit onderzoek gedaan). 

Nu ik zelf met de opleiding MVK18 bezig ben, heb ik hierbij nog wel een aantal vragen: 

Er wordt gesproken dat de treden van de 900B erg hoog zijn en niet gemarkeerd. 

 Wat is de aanbevolen treehoogte? 

o In het bouwbesluit 2012 staat dat de maximale hoogte van een optrede 21 cm 

mag zijn.   

 Hoe moeten de traptreden gemarkeerd worden? 

o In het arbobesluit staat vermeld dat de traptreden voldoende stroef moeten 

zijn (bij voorkeur voorzien van een antislipprofiel) om uitglijden te voorkomen. 

 Komt de arbeidshygiënische strategie terug in de RI&E? 

o Voor dit onderzoek heb ik de RI&E nogmaals doorgenomen en kom tot de 

conclusie dat de arbeidshygiënische strategie niet terugkomt in de RI&E. 

                                                           
16 RI&E = Risico Inventarisatie en Evaluatie 
17 KIM = Key Indicator Method 
18 MVK = Middelbare Veiligheidskunde 
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Uit onderzoek blijkt dat de hoogte van een optrede van de 900B 28 cm is (zie ook 

onderstaande foto’s). In het bouwbesluit staat dat deze maximaal 21 cm hoog mag 

zijn. Dit is niet conform en zal aangepast moeten worden. Verder is te zien dat de 

traptreden vervuilt zijn en dat de markering nauwelijks meer aanwezig is. Dit zal 

worden meegenomen in de aanbevelingen. 

   

De volgende keer dat er RI&E zal worden uitgevoerd, zal ik deze kritisch bekijken of 

alle aanbevelingen wel duidelijk omschreven zijn. En niet vrijblijvend zoals “de treden 

van de 900B zijn erg hoog en niet gemarkeerd”. 
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Hoofdstuk 5  

Wat is fysieke belasting? 

Fysieke belasting is de belasting die het houdings- en bewegingsapparaat van mensen 

(rug, nek , schouders, ledematen, gewrichten en spieren) ondervindt tijdens fysieke 

arbeid. Fysieke belasting op zich is niet gezondheidsbedreigend, fysieke overbelasting 

wel. Fysieke overbelasting hangt samen met: 

 De aard en de duur van de ingenomen werkhouding; 

 De grootte van de uitgeoefende krachten; 

 De frequentie waarmee een taak wordt uitgevoerd. 

Niet alleen te zwaar of te vaak tillen en/of dragen kan dus fysieke overbelasting geven, 

maar ook werken in een slechte werkhouding. Overbelasting van het houdings- en 

bewegingsapparaat kan zorgen voor gezondheidsklachten en blijvende invaliditeit. Dit 

leidt tot verzuim en uitval uit het arbeidsproces. 

5.1 Welk onderscheid kunnen we maken in fysieke belasting? 

In de branche zijn de belangrijkste risico’s voor fysieke belasting: 

 Tillen van materialen. Het gaat dan om korte tilmomenten. Het materiaal wordt 

op een kar of op een tafel getild. Het draaien en bukken tijdens de handeling is 

belastend voor de rug; 

 Dragen. De activiteit dragen is als volgt gedefinieerd; het handmatig verplaatsen 

van een last over langere afstand; 

 Duwen en trekken. Het gaat hierbij om materiaal dat uit de rekken en stellingen 

wordt gehaald en om het verplaatsen van karren waarop het materiaal wordt 

getransporteerd; 

 Repeterende bewegingen. Deze komen voor bij inpakwerkzaamheden en 

beeldschermwerk. Van repeterende bewegingen is al sprake wanneer 

werknemers meer dan 2 uur per dag, of meer dan 1 uur achter elkaar, steeds 

dezelfde bewegingen (of bewegingen waarbij dezelfde spieren worden gebruikt) 

met b.v. handen en/of vingers of armen en schouders maken; 

 Werkhouding. Ongunstige houdingen worden getypeerd als lang staan en het 

werken met gedraaide of gebogen houding. 
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5.2 Gezondheidscheck 

In de periode april-mei 2015 is er bij GPI HH een gezondheidscheck uitgevoerd onder 

de medewerkers  (door een externe partij).  In totaal heeft 40% van de medewerkers 

hier aan deelgenomen. 

64% van alle deelnemers scoort een verhoogd tot hoog risico op klachten aan het 

bewegingsapparaat. De scores met betrekking tot de onderste extremiteiten zijn het 

minst goed; 66% scoort een verhoogd tot sterk verhoogd risico. 

Klachten aan de onderrug en knie worden het vaakst gerapporteerd. 

In de drukkerij hebben 22 mensen aan de gezondheidscheck deelgenomen. Hiervan 

verrichten 4 mensen niet machine gebonden gerelateerde werkzaamheden. 

De belangrijkste risico’s voor fysieke belasting op de 900B zijn tillen, houden, 

dragen, traplopen en lang staan. Voor dit onderzoek is dan ook de KIM methode 

tillen, houden en dragen toegepast. Er wordt op de 900B gelopen met volle jerrycans 

(25 liter), inktblikken, drukplaten elke keer trap op, trap af. 
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Voor het bewaken en verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt 

aanbevolen aandacht te besteden aan een verbetering van de individuele belastbaarheid 

van medewerkers. 

5.2.1 Functional Movement Screen (FMS) 
 
Het Functional Movement Screen (hierna te noemen FMS) is een testprotocol waarbij 

een 7-tal oefeningen uit worden gevoerd. De oefeningen doen een beroep op de 

stabiliteit, kracht en flexibiliteit van het lichaam en worden door een daarin opgeleide 

fysiotherapeut gescoord op een schaal van 0 t/m 3. Een lage score duidt op een zeer 

beperkte stabiliteit/flexibiliteit en een hoge score duidt op een goede 

stabiliteit/flexibiliteit. Beperkingen ten  aanzien van deze stabiliteit en/of flexibiliteit 

kunnen een verhoogd risico geven op klachten bij fysieke belasting  beperkte 

stabiliteit/flexibiliteit en een hoge score duidt op een goede stabiliteit/flexibiliteit. 

Beperkingen ten aanzien van deze stabiliteit en/of flexibiliteit kunnen een verhoogd 

risico geven op klachten bij fysieke belasting in het werk. Op basis van de scores op de 

verschillende oefeningen kunnen risico’s in kaart worden gebracht ten aanzien van 

specifieke arbeidsvaardigheden, waarbij een totaalscore van 14 punten of minder duidt 

op lage fysieke belastbaarheid. Daarnaast kan elke oefening een verhoogd risico 

aangeven op het onderstaan van fysieke klachten bij specifieke arbeidsvaardigheden.  

De scoreverdeling is als volgt: 
36 % van de deelnemers heeft een laag risico op lichamelijke klachten en 
64% van de deelnemers heeft een (licht) verhoogd tot hoog risico op lichamelijke 
klachten. 
 
Daarnaast kan gekeken worden naar de lokale fysieke belastbaarheid. Door analyse 
van bepaalde oefeningen kan het risico op overbelasting worden vastgesteld als gevolg 
van een lage belastbaarheid van rug, schouder of onderste extremiteiten. Met “onderste 
extremiteiten” worden de benen, bedoeld; vanaf de heup tot aan de voet. 
 

Een belangrijk verbeterpunt vanuit de gezondheidscheck is om aandacht te 

besteden aan de individuele belastbaarheid van de medewerkers. Tijdens mijn 

onderzoek wordt er een Quick Scan fysieke belasting worden uitgevoerd onder de 

drukkers van de 900B om de kijken wat klachten zijn en wat als meest belastend 

wordt ervaren. Daarna zullen voor de taken die lichamelijk als meest belastend 

worden ervaren een risico score worden opgesteld middels de KIM methode. De 

uitkomst van de risicoscore geeft een beeld of we te maken hebben met lage, 

hogere, sterk verhoogde of zware belasting. 
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De scores met betrekking tot de onderste extremiteiten zijn het minst goed; 66% scoort 
een verhoogd risico. Daarnaast scoort 61% een verhoogd tot sterk verhoogd risico op 
overbelasting door een beperkte belastbaarheid van de lage rug. Tot slot heeft 48% een 
verhoogd  tot sterk verhoogd risico op klachten aan de schouders. 

5.3 Inventarisatie ziekteverzuim 
Wat is een acceptabel niveau? 

GPI HH wordt op het gebied van ziekteverzuim contractueel ondersteund door een 

externe arbodienst (ArboNed) middels een maatwerkregeling. De administratie wordt 

door GPI HH zelf verzorgt. Er is een verzuimprocedure opgesteld op basis van de Wet 

Verbetering Poortwachter waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Drie 

uur per week is de bedrijfsarts aanwezig bij GPI HH voor preventiespreekuur en 

verzuimbegeleiding. Het ziekteverzuim wordt geregistreerd; de reden van verzuim hoeft 

niet vermeld te worden, maar wordt door de werknemer wel gedaan. Het ziekteverzuim 

van de afgelopen jaren ligt rond de 4,43%, wat voor de sector onder het landelijke 

gemiddelde is (2008-2011 4,52% papier en grafische industrie) 

Het ziekteverzuimpercentage waar naar gestreefd wordt is maximaal 4%. 

In de afgelopen twee jaar zijn er 33 ziektemeldingen (totaal zijn er 73 mensen in de 

drukkerij werkzaam) in de drukkerij geweest met klachten aan rug, knie of 

bewegingsapparaat. Van deze 33 ziektemeldingen waren dit  20 ziektemeldingen van 

de 900B. 

Er is gesproken met de Arboarts, dhr. Van Wanrooij over de fysieke klachten in de 

drukkerij en dan met name de 900B. Vanuit zijn oogpunt geeft hij niet aan dat het een 

alarmerende situatie is in de drukkerij. Het vele staan op de drukpers vindt hij wel een 

probleem. De medewerkers die op het spreekuur zijn geweest heeft hij ergonomische 

tips meegegeven. Gebruik maken van de stastoel, zware lasten met z’n tweeën tillen. 

Als er in de praktijk wordt gekeken en bij navraag bij de drukkers blijkt, dat er tijdens de 

Uit de gezondheidscheck komt naar voren dat er een verhoogd tot sterk verhoogd 

risico wordt gescoord op overbelasting door een beperkte belastbaarheid van de 

lage rug. Dit is ook uit de Quick Scan naar voren gekomen. Er wordt ook gesproken 

over een verhoogd tot sterk verhoogd risico op klachten aan de schouders, dit is 

tijdens de Quick Scan ook naar voren gekomen. Onderzoek toont aan dat via 

verschillende invalshoeken, o.a. de RI&E, gezondheidscheck en de Quick Scan hier 

over gesproken wordt. Er zullen maatregelen genomen moeten worden, 
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werkdag niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de stastoel. En het tillen met z’n 

tweeën wordt ook niet of nauwelijks gedaan.  

Vanuit HR is er geen causaal verband bekend tussen fysieke klachten vanwege het 

werk en het verzuim. Er zijn meer incidentmeldingen geweest en er zijn klachten over 

de zwaarte van het werk, maar dit leidt niet tot een hoger verzuim.  

5.4 Met hoeveel procent moet het aantal incidenten gereduceerd worden? 

Vanuit de moedermaatschappij GPI America worden de targets elk jaar vastgesteld. 

  Target 2015 Target 2016 

Recordable incident rate 
(Incidenten met letsel, zonder verzuim) 1,38 1,05 

Lost time incident rate 
(Incidenten met letsel, met verzuim) 1,20 0,90 

 

De target voor recordable incident rate wordt vastgesteld volgens de volgende formule:  

        Number of OSHA Recordable Cases X 200,000  

IR = -----------------------------------------------------------  

       Number of Employee labor hours worked 

De target van 1,05 betekent dat per 100 medewerkers maximaal 1,05 incidenten met 

letsel zonder verzuim mogen plaatsvinden.  

De target voor lost time incident rate wordt vastgesteld volgens de volgende formule:   

                    Number of Lost Time Cases x 200,000  

LTC Rate = -----------------------------------------------------  

                    Number of Employee Labor Hours Worked 

De target van 0,90 betekent dat per 100 medewerkers maximaal 0,90 incidenten met 

letsel en verzuim mogen plaatsvinden. 

Zie bijlage 1 Formulas for calculating rates 

Ondanks dat op dit moment niet kan worden aangetoond dat er een causaal 

verband is tussen fysieke klachten vanwege het werk en het verzuim wil niet zeggen 

dat dit alsnog kan komen. Advies aan HR is dan ook om hier kort op te zitten en het 

scherp te blijven monitoren. 
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Om binnen deze target te blijven, en het streven is zeker beneden de target te komen, 

worden er Hazard Mitigations (verbetervoorstellen op het gebied van veiligheid) 

opgesteld. Als de aanbevelingen zoals beschreven in Hoofdstuk 7 worden gevolgd, dan 

zullen de incidenten zeker naar beneden gaan. 

De afgelopen jaren hebben er diverse incidenten op de 900B plaatsgevonden. Meestal 

is het zo dat fysieke belasting enkel kan leiden tot een beroepsziekte; in het geval van de 

900B is echter gebleken dat dit ook tot incidenten heeft geleid. De incidenten die gemeld 

zijn waren uitglijden bij de trap. Bij navraag bij de betrokken personen blijkt dat de 

belasting te hoog wordt ervaren. 

Alleen de incidenten met letsel worden gerapporteerd. Arbo-gerelateerde zaken kunnen 

gemeld worden via het arbomeldpunt (zie bijlage 2).  Het arbomeldpunt is in het leven 

geroepen om slagvaardiger en efficiënter te kunnen werken. Dit meldpunt wordt beheerd 

door de coördinator Health, Safety & Environment en de HR/Arbo adviseur. De meldingen 

die binnenkomen worden elke twee weken besproken door de coördinator Health, Safety 

& Environment en de HR/Arbo adviseur, de te ondernemen acties worden besproken, het 

termijn waarbinnen deze acties moeten zijn opgelost, welk budget er nodig is en als de 

acties zijn uitgevoerd wat het resultaat is. Degene die het formulier heeft ingevuld krijgt 

persoonlijk een brief waarin staat wat er met de melding gaat gebeuren. 
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Hoofdstuk 6 

Uitvoer onderzoek 

6.1 Enquête / interview met de medewerkers van de 900B 

De medewerkers van de drukkerij moeten gedurende de werkdag handmatig tillen en 

veel traplopen (bij navraag: traplopen wel 50 keer per uur), dit veroorzaakt mogelijke 

fysieke overbelasting. Overbelasting kan leiden tot gezondheidsschade en klachten in 

de onderrug en knie klachten. Op de 900B zijn per ploeg (er wordt gewerkt in 4 

ploegen) 2 en soms 3 medewerkers werkzaam. 

Om de knelpunten / klachten van fysieke belasting in kaart te brengen is de Quick Scan 

uit de Arbocatalogus pkgv-industrie “Fysieke belasting bijlage 3” (zie bijlage 3) gebruikt. 

De Quick Scan is door 7 medewerkers die op de R900 B werkzaam zijn ingevuld. Dit is 

voldoende om een goed beeld te krijgen of er sprake is van fysieke overbelasting. 

De meest voorkomende knelpunten/klachten die uit de Quick Scan naar voren zijn 

gekomen, zijn: 

 Klachten onder in de rug; 

 Schouderklachten; 

 Klachten aan de knieën. 

Naast de Quick Scan die heeft plaatsgevonden,  is er nog gesproken met de 

medewerkers van de 900B. De taken die lichamelijk als meest belastend worden 

ervaren zijn: 

 Heel de werkdag staan; 

 Voor het werk is veel kracht en uithoudingsvermogen nodig; 

 Trap lopen, zeker omdat de trappen van de 900B hoger zijn dan van de andere 

drukpersen; 

 Lopen met volle jerrycans (25 liter), deze op de werktafel zetten en bijvullen; 

 Lopen met inktblikken; 

 Lopen met drukplaten, deze dienen vanaf boven vastgepakt te worden, sommige 

platen zijn namelijk zo groot dat deze niet van opzij vastgepakt kunnen worden. 

De drukplaten worden door één persoon naar boven gedragen. 

De taken die hierboven worden benoemd zijn de negatieve risicofactoren die kunnen 

bijdragen aan fysieke overbelasting. Op basis van deze risicofactoren kunnen we 



 
 

 

______________________________________________________________________ 

  28 

concluderen dat we te maken hebben met meerdere soorten fysieke belasting te weten 

energetische belasting en mechanische belasting. 

Energetische belasting: 

Het menselijk lichaam wordt energetisch belast als het langdurig een (matig-)intensieve 

inspanning moet leveren waarbij het energieverbruik langdurig verhoogd is. (veel lopen) 

Mechanische belasting: 

Met het begrip mechanische belasting worden de mechanische krachten en momenten 

aangeduid die op specifieke lichaamsstructuren in werken. 

6.2 Tussenconclusie als voorbereiding op het veldonderzoek 

De Arbowet is duidelijk in wie er verantwoordelijk is voor het zo veel mogelijk vermijden 

van fysieke belasting, namelijk de werkgever. Deze zorgt voor de veiligheid en de 

gezondheid van de werknemers tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden 

de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel 

mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt. Om te bepalen met 

welke mate van fysieke belasting we te maken hebben, zal de KIM19 methode worden 

toegepast. 

6.3 KIM methode 

Om de mate van fysieke belasting  te bepalen is gebruik gemaakt van de KIM methode 

(zie bijlage 4). 

Deze Duitse methode werd voorgesteld om te komen tot een meer uniforme uitvoering 

van de Europese Richtlijnen rond het manueel hanteren van lasten. Dit omvat drie 

domeinen en dus drie KIM methodes: 

 Tillen, houden en dragen; 

 Trekken en duwen; 

 Manueel werken. 

De KIM methode welke gebuikt zal worden is voor tillen, houden en dragen. Dit is een 

methode die op de werkplek zelf kan worden toegepast. In de KIM methode tillen, 

houden en dragen worden vier risicofactoren beoordeeld: 

 Frequentie/Duur/Afstand; 

                                                           
19 KIM = Key Indicator Method 
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 Gewicht (man/vrouw; in dit onderzoek gaat het alleen om mannen) 

 Houding; 

 Werkomstandigheden (werkruimte/contact last/omgeving). 

Door combinatie van deze factoren resulteren in een risicoscore: 

Risicoscore = Frequentie x (Gewicht + Houding + Omstandigheden) = 

Groen < 10  
Lage fysieke belasting, fysieke overbelasting 
onwaarschijnlijk. 

Groen 10 - 25 
Hogere belasting, fysieke overbelasting mogelijk bij minder 
veerkrachtige mensen*. Voor die groep is een herontwerp 
van de werkruimte van belang. 

Geel 25 - 50 
Sterk verhoogde belasting, fysieke overbelasting ook 
mogelijk bij de gemiddelde mens. Een herontwerp van de 
werkruimte wordt aanbevolen. 

Rood > 50  
Zware belasting, fysieke overbelasting is waarschijnlijk. Een 
herontwerp van de werkruimte is noodzakelijk**. 

 
* In dit verband wordt onder minder veerkrachtige mensen verstaan: personen ouder dan 40 of jonger dan 21 jaar, mensen met  
weinig ervaring met het werk, of zieke werknemers.  
**

De eisen voor het herontwerp hangen af van het aantal punten in de tabel. Een hogere belasting kan voorkomen worden door het 

gewicht te verlagen, de omstandigheden te verbeteren of de duur van de belasting te verminderen. 

Voor de taken die lichamelijk als meest belastend worden ervaren is een risicoscore  

opgesteld. Dit resulteerde in het volgende overzicht: 

  Frequentie Gewicht Houding Omstandigheden Risicoscore 
=Fx(G+H+O) 

Traplopen 6 4 4 2 60 
Lopen met volle jerrycans (25 Liter) 4 4 4 1 36 

Lopen met drukplaten 2 1 8 1 20 
Lopen met inktblikken 2 1 2 1 8 

 

Als er gekeken wordt naar de uitkomst van de risicoscore, kunnen we concluderen dat 

we te maken hebben met zware belasting, fysieke overbelasting is waarschijnlijk. Een 

herontwerp van de werkruimte is noodzakelijk. Er moeten veel producten/middelen de 
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drukpers worden opgetild via een trap. Dit kan worden opgelost door dit bij de bron aan 

te pakken en een lift bij de machine te plaatsen zodat er geen producten/middelen meer 

via de trap de drukpers opgetild hoeven te worden. 

   

Ondanks dat het lopen met drukplaten een licht groene score aangeeft hebben we te 

maken met fysieke overbelasting omdat de medewerkers ouder zijn dan 40 jaar die 

werkzaam zijn op de 900B. De risicoscore geeft ook aan dat er gekeken moet worden 

naar een herontwerp van de werkruimte.  

Een van de taken die lichamelijk als meest belastend wordt ervaren is het traplopen, 

zeker omdat de traptreden erg hoog zijn ten opzichte van de andere drukpersen. Er is 

contact opgenomen met Bogersstaalwerk om de situatie ter plekke te bekijken. Hier is 

uit naar voren gekomen dat er inderdaad een aanpassing gedaan moet worden bij de 

diverse trap situaties van de 900B (zie bijlage 5), de treden dienen zo aangepast te 

worden, dat de hoogte van de optrede maximaal 21 cm is, dit om de beloopbaarheid te 

verbeteren, tevens zal de trapleuning worden aangepast deze zal aan beide zijden 

worden geplaatst, zodat er geen op/afstap kan plaatsvinden aan de zijde waar geen 

trapleuning aanwezig is. 

Daarnaast moet er gedurende de werkdag veel worden gestaan; bij staand werk wordt 

het gehele lichaamsgewicht gedragen door de benen en voeten. Ook rug, nek en 

schouders worden tijdens het staan zwaar belast. De gecombineerde werkplek voor 

staand en zittend werk kan hiervoor de oplossing bieden, de werkplek is voorzien van 

een stastoel, wat een goed alternatief is. Daarnaast bied een ergonomische mat grote 

voordelen. De positieve effecten van een ergonomische mat worden gerealiseerd door 

vergroting van het comfort op de werkplek en door het stimuleren van de bloedsomloop.  
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De voordelen voor de medewerker: 

 Activering van de bloedsomloop waardoor minder risico op kramp en klachten 

aan het bewegingsapparaat als rug, knieën, heupen, schouders en nek; 

 Schokabsorberend; 

 Antislip; 

 Koude-isolatie; 

 Antistatisch; 

 Algehele verbetering van de werkplek 
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Hoofdstuk 7 

7.1 Conclusies 

Naar aanleiding van incidenten op de 900B is er gekeken naar de mate van fysieke 

belasting van de drukker tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Welke 

maatregelen moeten er genomen worden om de fysieke belasting van de drukker tot 

een acceptabel niveau te krijgen. 

Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk sprake is van zware belastende situaties welke 

schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het menselijk lichaam. Er moeten te veel 

producten/middelen de drukpers worden opgetild via een trap die niet goed beloopbaar 

is. De hoogte van een optrede is 28 cm, terwijl deze maar maximaal 21 cm hoog mag 

zijn. De traptreden zijn vervuilt en de markering is nauwelijks meer aanwezig. 

De klachten welke tijdens de gezondheidscheck het vaakst gerapporteerd worden, aan 

knie en onderrug komen tijdens de Quick Scan ook terug. Om de fysieke belasting van 

de drukker tot een acceptabel niveau te krijgen, dienen zeker maatregelen genomen te 

worden. Als deze maatregelen genomen zijn, zal dit ook doorgevoerd moeten worden bij 

de andere drukpersen.  

De RI&E zal naar aanleiding van dit onderzoek ook aangepast moeten worden. 

Volgens de arbeidshygiënische strategie moeten de beheersmaatregelen zo dicht 

mogelijk aan de bron worden genomen. Een bronmaatregel neemt de bron (het gevaar) 

weg. Dan volgt een collectieve beheersmaatregel, een maatregel die alle medewerkers 

beschermd. Dan volgt de individuele beheersmaatregelen veelal persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  
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7.2 Aanbevelingen 

Bronmaatregelen: 

 de treden zo aanpassen, dat de hoogte van de optrede maximaal 21 cm is, dit 

om de beloopbaarheid te verbeteren, 

 het plaatsen van een lift bij de machine zodat er geen producten/middelen meer 

via de trap de drukpers opgetild hoeven te worden. 

 

Collectieve beheersmaatregelen: 

 aanpassen van de trapleuning deze aan beide zijden plaatsen zodat er geen 

op/afstap kan plaatsvinden aan de zijde waar geen trapleuning aanwezig is,  

 trappen markeren /traptreden stroef maken, 

 herontwerp van de werkplek op basis van de risicoscore (KIM methode), 

 

Individuele beheersmaatregelen: 

 plaatsen van een ergonomische mat,  

 afwisselen tussen staan en zitten,  

 taken rouleren,  

 training m.b.t. de houding bij het tillen,  

 zoveel mogelijk met z’n tweeën tillen. (wordt in de praktijk niet of nauwelijks 

gedaan). 

 

Ondersteunende maatregelen: 

 voorlichting aan de werknemers d.m.v. toolboxmeeting, 

 Quick Scan alle medewerkers Drukkerij. 

Deze aanbevelingen zullen worden opgenomen in het arbojaarplan, waarin concrete 

acties zijn omschreven. Evaluatie van uitvoering van het plan wordt verwoord in het 

arbojaarverslag, hetgeen input biedt voor bijstelling van beleid, doelstellingen en 

uitvoeringsplannen. Op deze manier wordt binnen GPI HH gewerkt aan continue 

verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

Indien de bovenstaande maatregelen worden toegepast, zal dit resulteren in het 

volgende: 

 de veiligheid zal toenemen op de werkplek; 

 de fysieke klachten zullen afnemen;  

 een verhoogde productiviteit en 

 de werkplek wordt aangenamer. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Formulas for Calculating Rates 

FORMULAS for CALCULATING RATES  
OSHA Recordable Incident Rate  

Lost Time Case Rate  

USEFUL DEFINITIONS  
OSHA RECORDABLE INCIDENT RATE - a mathematical calculation that describes the number 

of employees per 100 full-time employees that have been involved in a recordable injury or illness.  

TOTAL INCIDENT RATE – a mathematical calculation that describes the number of recordable 

incident per 100 full-time employees in any given time frame.  

===========================================================  

INCIDENT RATE(S) USES  
Incident rates, of various types, are used throughout industry. Rates are indications only of past 

performance (lagging indicators) and are not indications of what will happen in the future 

performance of the company (leading indicators). Incident rates have been standardized, so that 

OSHA and other regulatory agencies can compare statistically significant data, and determine where 

industries may need additional program assistance. OSHA uses the recordable incident rates to 

determine where different classifications of companies (manufacturing, food processing, textiles, 

machine shops, etc.) compare to each other with regard to past safety performance. Although OSHA 

could potentially use this data for enforcement action, unless incident rates are consistently high for a 

small company over a number of years, they will not normally target particular industries or 

companies for enforcement action.  

OSHA has established specific mathematic calculations that enable any company to report their 

recordable incident rates, lost time rates, and severity rates, so that they are comparable across any 

industry or group. The standard base rate for the calculations is based on a rate of 200,000 labor 

hours. This number (200,000) equates to 100 employees, who work 40 hours per week, and who 

work 50 weeks per year. Using this standardized base rate, any company can calculate their rate(s) 

and get a percentage per 100 employees.  

=============================================================  
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CALCULATIONS  

OSHA Recordable Incident Rate  
The OSHA Recordable Incident Rate (or Incident Rate) is calculated by multiplying the number of 

recordable cases by 200,000, and then dividing that number by the number of labor hours at the 

company.  

         Number of OSHA Recordable Cases X 200,000  

IR = -----------------------------------------------------------  

         Number of Employee labor hours worked  

Rate Calculation Example - a company has 17 full-time employees and 3 part-time employees that 

each work 20 hours per week. This equates to 28,400 labor hours each year. If the company 

experienced 2 recordable injuries, then the formula works like this:  

         2 x 200,000                    400,000  

IR = ---------------          IR = ---------- IR = 14.08  

         28,400                           28,400  

What is now known is that for every 100 employees, 14.08 employees have been involved in a 

recordable injury or illness. Please note that smaller companies that experience recordable incidents 

will most likely have high incident rates, or the incident rates will fluctuate significantly from year to 

year. This is because of the small number of employees (and hence the lower number of labor hours 

worked) at the company. Calculations are more meaningful at larger companies that have a higher 

labor hour count.  

 

 

Lost Time Case Rate (LTC)  

The Lost Time Case Rate is a similar calculation, only it uses the number of cases that contained lost 

work days. The calculation is made by multiplying the number of incidents that were lost time cases 

by 200,000 and then dividing that by the employee labor hours at the company.  

Number of Lost Time Cases x 200,000  

LTC Rate = -----------------------------------------------------  

Number of Employee Labor Hours Worked  

Rate Calculation Example--assume that one of two recordable cases had lost work days associated 

with the incident. The calculations would look like this:  

1 x 200,000 200,000  

LTC Rate = ---------------- LTC Rate = ---------- LTC Rate = 7.04  

28,400 28,400  

What is now known is that for every 100 employees, 7.04 employees have suffered lost time because 

of a work related injury or illness.  
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Bijlage 2 HVM-FO-032 Formulier Arbomeldpunt 

    HVM-FO-032 - Formulier Arbomeldpunt 
                                                                                     Versie: x    
Eigenaar: Marit de Caluwé                                                                          Versiedatum: x 

 

 

Naam: Afdeling: 

Wat is het probleem? (omschrijf de aard van het probleem en waar het zich voordoet) 

 

Hoe vaak komt het probleem voor? 

 

Heb je suggesties voor verbetering? Zo ja, welke? 

 

LET OP: INVULLEN DOOR BEHANDELAAR ARBOCOMMISSIE  

 

Te ondernemen acties: 

 

Termijn: 

 

Budget: 

 

Resultaat: 

 

Datum ontvangst: Datum afgehandeld: 
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Bijlage 3 Quick Scan Fysieke Belasting (bijlage 3) 

Arbocatalogus pkgv-industrie 
Fysieke belasting Bijlage 3 

Vragenlijst klachten en zwaarte van taken 

TNO-vragenlijst Quick Scan – Fysieke Belasting © TNO Arbeid 

bedrijf ............................. afdeling .......................... plaats............................... datum.............................. code................................. 

1. Wat is uw leeftijd? …    jaar 
2. Wat is uw lichaamslengte? …   cm 
3. Bent u man of vrouw? man  vrouw 
4. Heeft u het afgelopen jaar last (pijn, ongemak) gehad van: Zo ja; wat was de oorzaak? 

- uw nek? ja  nee  werk  anders 
- boven in de rug? ja  nee  werk  anders 
- onder in de rug? ja  nee  werk  anders 

- uw schouders? ja  nee  werk  anders 

- uw ellebogen? ja  nee  werk  anders 
- uw polsen? ja  nee  werk  anders 

- uw heupen/dijen? ja  nee  werk  anders 

- uw knieën? ja  nee  werk  anders 
- uw enkels/voeten? ja  nee  werk  anders 

5. - Vereist uw werk veel kracht? 

- Vereist uw werk veel uithoudingsvermogen? 

ja 

ja 

nee 

nee 

6. Moet u in uw werk vaak lang achtereen: 

- staan? 

 
ja 

 
nee 

- zitten? ja  nee 

- lopen? ja  nee 

- geknield of gehurkt werken? ja  nee 
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7. Moet u in uw werk vaak: 

- zware lasten (meer dan 5 kg) tillen, duwen, trekken of dragen? 

 
ja 

 
nee 

- zeer zware lasten (meer dan 20 kg) tillen, duwen, trekken of dragen? ja  nee 

- grote kracht uitoefenen op gereedschappen of apparaten? ja  nee 

- vele malen/minuut dezelfde bewegingen met arm, hand of vingers maken? ja  nee 

8. Moet u in uw werk vaak buigen of draaien met: 

- het bovenlichaam? 

 
ja 

 
nee 

- de nek? ja  nee 

- de polsen? ja  nee 

9. Moet u in uw werk vaak lang achtereen in voorovergebogen of gedraaide houding werken 

met: 

- het bovenlichaam? 
- de nek? 

- de pols? 

ja 
ja 

ja 

nee 
nee 

nee 

 

10. Doet u de hele werkdag min of meer hetzelfde werk? ja  nee 

Verschilt uw werk van dag tot dag? ja  nee 
Rouleren de werkzaamheden steeds tussen u en uw collega’s? ja  nee 

 

11. Hoe gunstig voor uzelf vindt u de houding tijdens uw werk (alle taken tezamen) van uw:  

 zeer 
gunstig 

best wel 
gunstig 

gunstig niet zo 
gunstig 

zeer 
ongunstig 

- nek     

- bovenrug     

- onderrug     

- rechterschouders     

- linkerschouder     

- rechterpols/-hand     

- linkerpols/-hand     

- heupen     

- knieën     

- voeten     
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12. Welke taken vindt u lichamelijk het meest belastend (maximaal 2)? 

Wilt u deze taken hieronder invullen en de volgende vragen erbij beantwoorden? 

 

TAAK 1. Meest belastende 

taak: Wat maakt deze taak  

belastend? 

Voor welk lichaamsdeel(delen) is deze taak belastend? ……………………………………………………………. 

Hoe vaak komt deze taak voor? vaak  soms  bijna nooit 

Hoe kan deze taak verbeterd worden? Welke oplossingen ziet u? 

 

TAAK 2. Ook belastende taak: 

Wat maakt deze taak zwaar? 

Voor welk lichaamsdeel(delen) is deze taak belastend? ……………………………………………………………. 

Hoe vaak komt deze taak voor? vaak  soms  bijna nooit 

Hoe kan deze taak verbeterd worden? Welke oplossingen ziet u? 

 

13. Welke andere eventuele knelpunten en oplossingen ziet u in uw werk? 

knelpunten mogelijke oplossingen 

1................................................................ ............................................................................. 

2................................................................ ............................................................................. 

3................................................................ ............................................................................. 

4................................................................ ............................................................................. 
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Bijlage 4 KIM methode tillen, houden en dragen 

EVALUATIE VAN MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN OP BASIS VAN KERNINDICATOREN  

Versie  2001 
           Afzonderlijke werkzaamheden die een aanzienlijke fysieke belasting met zich meebrengen, moeten afzonderlijk beoordeeld worden. 

 

Werkplek/Activiteit: 

1e stap – Toekenning van punten met betrekking tot tijd (Slechts één kolom selecteren !) 

Optillen of verplaatsen  (< 5 s) Vasthouden 

(> 5 s) 

Dragen 

(> 5 m) 

Aantal keer per 
werkdag 

Aantal 
punten 

Totale duur per werkdag Aantal 
punten 

Totale afstand per 
werkdag 

Aantal 
punten 

< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1 

10 to < 40 2 5 to 15 min 2 300 m to < 1km 2 

40 to < 200 4 15 min to < 1 h 4 1 km to < 4 km 4 

200 to < 500 6 1 h to < 2 h 6 4 to < 8 km 6 

500 to < 1000 8 2 h to < 4 h 8 8 to < 16 km 8 

≥ 1000 10 ≥ 4 h 10 ≥ 16 km 10 

Voorbeelden:  • metselen   • 
werkstukken in een machine plaatsen • 
dozen uit een container halen en  op 
een lopende band zetten 

Voorbeelden: • vasthouden en sturen van een 
gietijzeren werkstuk bij het werken met een 
slijpmachine • bedienen van een 
handslijpmachine • bedienen van een 
grastrimmer 

Voorbeelden: • verplaatsen van meubels 
• afleveren van steigermateriaal op een 
bouwterrein 
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2e stap – Toekenning van punten met betrekking tot last,
 houding en werkomstandigheden 

Effectieve belasting
1) 

voor 
mannen 

Aantal punten Effectieve belasting
1) 

voor 
vrouwen 

Aantal punten 

< 10 kg 1 < 5 kg 1 

10 tot < 20 kg 2 5 tot <10 kg 2 

20 tot < 30 kg 4 10 tot <15 kg 4 

30 tot < 40 kg 7 15 tot < 25 kg 7 

≥ 40 kg 25 ≥ 25 kg 25 

1) „Effectieve belasting “ betekent in dit verband de werkelijke actiekracht die nodig is om de last in beweging te krijgen. Deze 
actiekracht komt niet in alle gevallen overeen met de massa van de last. Bij het kantelen van een kartonnen verpakking heeft 
slechts 50% van de massa van de last effect op de werknemer; bij gebruik van een karretje is dat slechts 10%. 

 

Kenmerkende houding, 

positie van de last 
2)

 

Houding; positie van de last Aantal punten 

 

• Bovenlichaam rechtop, niet gedraaid 

• Bij het tillen, vasthouden, dragen en neerzetten wordt de 
last dicht bij het lichaam gehouden 

1 

 

• Iets naar voren gebogen of romp iets gedraaid 

• Bij het tillen, vasthouden, dragen en neerzetten is de last 
dicht of tamelijk dicht bij het lichaam 

2 

 

• Diep gebogen of ver voorovergebogen 

• Licht voorovergebogen met tegelijkertijd een draaiing van 
de romp 

• Last ver van het lichaam af of boven de schouders 

4 

 

• Ver voorovergebogen met tegelijkertijd een draaiing van de 
romp 

• Last ver van het lichaam af 

• Minder stabiele houding bij het staan 

• Hurken of knielen 

8 

2) Gebruik voor de toekenning van de punten m.b.t. de houding de meest kenmerkende houding. Als er bijvoorbeeld verschillende 
houdingen bij het hanteren van de last mogelijk zijn, moet van het gemidelde uitgegaan worden – niet van weinig voorkomende 
extremen. 
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Werkomstandigheden Aantal punten 

Goede ergonomie, bijvoorbeeld voldoende ruimte, geen obstakels in de werkruimte, 
vlak en stevig vloeroppervlak, voldoende licht, goed houvast 

0 

Beperkte bewegingsruimte en ongunstige ergonomische omstandigheden 

(Vb. 1: bewegingsruimte beperkt door te laag plafond of minder werkruimte dan 1,5 
m

2
. Vb. 2: stabiliteit beperkt door oneffen of zacht vloeroppervlak) 

1 

Sterk beperkte bewegingsruimte en/of instabiliteit van het zwaartepunt van de last 
(bijvoorbeeld verplaatsing van patiënten) 

2 

3e stap – Evaluatie 
De punten m.b.t. deze activiteit moeten in het diagram ingevuld en berekend 
worden. 

  

 
Punten m.b.t belasting 

  

+    

 Punten m.b.t. houding   

+  
Punten m.b.t. 
werkomstandigheden 

  

= x 
 

Punten m.b.t. 
tijd 

= 
 Totaal Risicoscore 

 

Op basis van het berekende puntenaantal en onderstaande tabel is het mogelijk een voorlopige 
evaluatie op te stellen. 

3) 
Dit laat onverlet dat de bepalingen in de wet inzake moederschapsverlof van 

toepassing zijn. 

Risico-opbouw Risicoscore Omschrijving 

1 
 

 

< 10 Lage belasting, fysieke overbelasting onwaarschijnlijk. 

2 10 tot < 25 Hogere belasting, fysieke overbelasting mogelijk bij minder 
veerkrachtige mensen

4)
. Voor die groep is een herontwerp van de 

werkruimte van belang. 

3 25 tot < 50 Sterk verhoogde belasting, fysieke overbelasting ook mogelijk bij de 
gemiddelde mens. Een herontwerp van de werkruimte wordt 
aanbevolen. 

4 ≥ 50 Zware belasting, fysieke overbelasting is waarschijnlijk. Een 
herontwerp van de werkruimte is noodzakelijk

5)
. 
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3) Het is in principe zo dat naarmate het aantal punten stijgt, ook het risico op fysieke overbelasting stijgt. De grenzen in de 

risico-opbouw liggen niet vast, omdat er verschillen zijn in individuele werktechnieken en uitvoeringscondities. Deze indeling is 

daarom alleen ter orientëring. Exactere analyses vereisen specialistische ergonomische kennis. 
4) In dit verband wordt onder minder veerkrachtige mensen verstaan: personen ouder dan 40 of jonger dan 21 jaar, mensen met  

weinig ervaring met het werk, of zieke werknemers. 

5) De eisen voor het herontwerp hangen af van het aantal punten in de tabel. Een hogere belasting kan voorkomen worden 

door het gewicht te verlagen, de omstandigheden te verbeteren of de duur van de belasting te verminderen. 

 

Controle van de werkruimte noodzakelijk om andere redenen: 

Redenen: 

 

 

 

 

 

 

Datum van evaluatie:    

Beoordelaar: 
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Bijlage 5 Aanpassingen trapsituaties 900B 

Geachte mevrouw, 

Middels deze Email onze geheel vrijblijvende offerte voor het aanpassen van diverse trap situaties bij 

machine R900B. 

De offerte omvat; 

Het inmeten, uittekenen, fabriceren, demonteren c.q. monteren van onderstaande trap situaties; 

Wij zijn erin onze offerte vanuit gegaan, dat er bij demontage v/d optreden, geen obstakels zichtbaar 

worden, welke niet gedemonteerd kunnen worden, zoals bv. Stroomleidingen c.q.  betonopstortingen. 

Bij opdrachtgunning, kan het voorkomen, dat er situaties zijn, welke gedemonteerd dienen te worden 

en tijdelijk niet gebruikt kunnen worden i.v.m. inmeten. 

Pos A    linkerachterzijde (als 1e bekeken) 

Momenteel is er een opstap in 2 treden, welke langs 1 zijde is te betreden 

Nieuwe situatie; 3 treden, welke langs 2 kanten betreden kunnen worden, tevens 1 nieuwe leuning, 

zodat er geen op / afstap kan plaatsvinden vanaf de linkerzijde v/d opstap. 

Richtprijsprijs pos A       € 1.635,- (Excl. B.T.W.) 

Pos B     Links midden / langszijde; 

Momenteel is er een trap met 3 treden. 

Nieuwe situatie; 4 treden, met in 1 v/d treden een scharnierend gedeelte i.v.m. opening van 

machinekast deur. 

De trapleuning aan de rechterzijde zal ook aangepast worden. 

Richtprijsprijs pos B        € 1.790,- (Excl. B.T.W.) 

Pos C     Inlegzijde; 

Huidige situatie,  het 1e bordes is te betreden met 1 trede, opstaplengte, c.a. 2.800 x 1.450 mm 

betreffende linkerzijde, rechterzijde is betreedbaar met verschillende niveaus. 

Nieuwe situatie; (links) 
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Het 1e bordes te betreden m.b.v. 2 treden en opstaplengte aanpassen naar 1.400 x 1.450 mm m.b.v. 

nieuwe leuning van ca. 1.400 mm (stond destijds een pallet opgesteld) 

Nieuwe situatie; (rechts) 

Bordes aan rechterzijde uitvullen zodat er overal dezelfde hoogte is als scharnierbaar inlegzijde, leuning 

plaatsen (tegen gebruik van betreden c.q. afstappen, trap naar vervangen door trap met extra optrede). 

Richtprijsprijs pos C        € 5.500,- (Excl. B.T.W.) 

Pos D    Inlegzijde; 

Het verwijderen van alle tranenplaat bordessen aan de achterzijde, met uitzondering van bordes niveau 

bij machine bediening. 

Het terug plaatsen van 3 nieuwe trappen, als machine links van R900B. 

Deze optie is moeilijk in te schatten, daar niet bekend is wat er allemaal onder bestaande bordes 

aanwezig is, deze optie kan verder uitgewerkt worden na bezichtiging. 

Pos E     Trap rechterachterzijde; 

Momenteel is er een trap welke te weinig optreden heeft, deze vervangen door een meer beloopbare 

trap, tevens ook aanpassen leuning aan 1 zijde; 

(Machine luik na plaatsing nieuwe trap, nog te demonteren, maar niet op een scharnierende wijze) 

Richtprijsprijs pos E        € 1.375,- (Excl. B.T.W.) 

Onze offerte is opgesteld, dat er meerdere keuzes in opdracht gegund worden. 

Levertijden; in overleg. 

Hopende u een passende aanbieding gedaan te hebben, wachten wij uw reactie met belangstelling af en 

teken ik, 

Met vriendelijke groet, 

 Bogers Staalwerk 

Adriaan van Kempen 

Middenweg 15 

4631 ST  Hoogerheide 

Tel: (0164) 615 526 

Fax: (0164) 616 341 

Website: www.bogersstaalwerk.nl  

http://www.bogersstaalwerk.nl/

