Handleiding KIM tillen, houden en dragen
KIM staat voor Key Indicator Method of kernpuntenmethode. De KIM tillen, houden en
dragen beoordeelt zes factoren:







Tijd
Gewicht
Grijpwijze
Houding
Omstandigheden
Organisatie

1. Tijd
De tijdsfactor bekijkt het aantal herhalingen van tillen, neerzetten, verplaatsen, houden en
dragen.

a. Tabel
Ruwweg kan men het gemiddeld aantal tilhandelingen in een taak opzoeken in de tabel. Op
deze manier leest men de tijdsscore of het aantal punten af.
Men neemt steeds de dichtstbijzijnde hogere categorie. Een frequentie van 80
tilhandelingen valt dus in de categorie “100” of 2,5 punten. Het aantal herhalingen in de
tabel is te interpreteren als “tot 50, tot 100, tot 150, tot…”.

b. Interpoleren
Meer nauwkeurig is de frequentie lineair te interpoleren binnen een categorie. Dit levert
steeds een lagere risicoscore op en is juister. Hiervoor hanteert men onderstaande formule,
waarbij “y” de tijdsscore is en “x” het aantal herhalingen:
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Een frequentie van 80 ligt tussen de categorieën van 50 en 100 ofwel tussen 2 en 2,5
punten. Meer concreet is 80 dan 30/50 van 0,5 punt meer dan de 2 punten (0,3). In de
formule uitgedrukt:
2 + (2,5 - 2) / (100 - 50) * (80 - 50) = 2,3

Een ander voorbeeld zijn 800 herhalingen. Dat ligt tussen 750 en 1000 ofwel 6 en 7 punten.
In de formule is 800 dan 50/250 van 1 punt meer dan 6 punten (0,2).
6 + (7 – 6) / (1000 – 750) * (800 – 750) = 6,2

Het is zinvol om af te ronden tot op één punt na de komma. Het aantal punten kan nooit
lager zijn dan 1, ook al zijn er minder dan 5 herhalingen.

c. Extrapoleren
Wanneer het aantal herhalingen per shift boven de 2500 keren ligt, dan is extrapoleren
mogelijk. Per 500 extra tilhandelingen komt een tijdsscore van +0,5 punt overeen. Dat
betekent dat 3000 herhalingen 10,5 punten oplevert, 4500 herhalingen dan 12 punten.

2. Gewicht
Het gewicht is het aantal kg dat effectief getild wordt. Voor kantelen van gewichten wordt
bijvoorbeeld slechts 50% het gewicht geteld. Wanneer een gewicht met twee personen
wordt getild, telt het gewicht voor 60% per persoon mee.

Deze factor wordt apart beoordeeld voor mannen en vrouwen.
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a. Tabel
Het aantal kg kan men aflezen in de tabel met de overeenstemmende gewichtsscore.
Wanneer er verschillende zware gewichten gehanteerd worden, wordt het
frequentiegewogen gemiddelde gebruikt.
Bij gewichten boven de 15kg voor vrouwen en 25kg voor mannen, mag er geen gemiddelde
meer gemaakt worden. Dan rekent men de volle 25 punten of meer aan. Op die manier
worden zware gewichten extra in rekening gebracht.

b. Interpoleren
In een gewichtscategorie komt de bovengrens overeen met het aantal vermelde punten.
Dat betekent dat in de categorie 10-15kg, de 8 punten voor mannen overeenkomen met die
15kg.
Met deze redenering kan men ook hier gaan interpoleren volgens onderstaande formule,
waarbij “y” de gewichtsscore is en “x” het aantal kg.

Een gewicht van 12kg ligt in de categorie 10-15kg ofwel van 6 tot 8 punten. Volgens de
formule is 12kg dus 2/5 van 2 punten meer dan 6 punten ofwel 6,8.
Voor vrouwen loopt de categorie 10-15kg van 9 tot 12 punten. Een gewicht van 12kg is dan
2/5 van 3 punten meer dan 9 ofwel 10,2.

c. Lichte gewichten
Het hanteren van lasten onder de 3kg, dient eigenlijk met KIM manuele handelingen of
repetitief werk beoordeeld te worden. Toch kan KIM tillen gebruikt worden, wanneer het
volle gewicht verplaatst wordt. Er worden dan 3 punten voor de mannen en 4,5 punten voor
de vrouwen gerekend.

3. Grijpwijze
De factor grijpwijze bekijkt of de last symmetrisch en met twee handen getild wordt.
Wanneer men in beide handen twee gelijke gewichten draagt, valt dat ook onder een goede
draagwijze.
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Een asymmetrische lastverdeling of een onstabiel zwaartepunt van de last maken het tillen
meer belastend. Een voorbeeld van onstabiel zwaartepunt van de last is tijdens transfers
van patiënten in de zorgsector of een onstabiele kartonpallet in de voedingsindustrie.
Interpoleren is toegestaan als dat zinvol is.

4. Houding
Het manueel hanteren van lasten is typisch een dynamische activiteit met verschillende
houdingen. Een voorbeeld is het nemen van een doos op een pallet en deze vervolgens
boven schouderhoogte in een rek zetten. Hierbij begint men met het sterk vooroverbuigen
van de rug, gevolgd door het oprichten van de romp en vervolgens het heffen van de armen.

a. Tabel
Om dit te beoordelen wordt een basishouding op het begin en op het einde van de
tilhandeling bepaald. De houding van de rug en de benen is daarbij bepalend.
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De beweging kan in beide richtingen verlopen, dat wil zeggen dat begin- en eindhouding
gewisseld kunnen worden. Zo dient ook de tabel gelezen te worden. Beide kolommen van
“start/einde” en “einde/start” kunnen omgewisseld worden.

b. Toeslagen
Aan de rechterkant van de tabel worden toeslagen of extra punten gerekend. Het totaal
hiervan mag nooit hoger zijn dan 6 punten.
De extra houdingen die beoordeeld worden, zijn:





Draaien met de rug of zijwaarts buigen
Ver reiken van het lichaam
Werken boven ellebooghoogte
Werken boven schouderhoogte

c. Tijdsduur
Voor elk van deze ongunstige houdingen, wordt gekeken hoe vaak/lang deze voorkomen. Er
zijn steeds twee categorieën: soms en vaak. Vanaf een extra houding meer dan 25% van de
tijd voorkomt, dient men voor vaak te kiezen. Men kan slechts één van de twee categorieën
kiezen, nooit allebei. Deze indeling is gebaseerd op volgende tijdspannes:





Zelden: <5% van de tijd
Soms: 5-25% van de tijd
Vaak: 25-75% van de tijd
Constant: >75% van de tijd

d. Ver reiken
Ver van het lichaam wordt gerekend vanaf de borst tot de last. Wanneer deze afstand meer
dan een onderarmlengte is, dan wordt het als ver beschouwd. De elleboog-grijpdiepte van
de kleinste vrouw bedraagt 17cm. Wanneer de handen of het zwaartepunt van de last dus
verder dan 17cm van de borst is, wordt dit als ver reiken beschouwd.

Voorbeeld. Een operator neemt een doos op van een pallet en plaatst deze op een
werktafel van 80cm hoog. De basishoudingen scoort 7 punten, vermeerderd met één punt
voor het grijpen ver van het lichaam.
Interpolatie is toegestaan als dit zinvol is.
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5. Omstandigheden
De scores voor ongunstige omstandigheden worden allemaal met elkaar opgeteld. Hier
geldt geen maximum beperking voor het totaal. De factoren die beoordeeld worden, zijn:







Positie van de handen
Grip of krachtoverdracht
Omgevingsfactoren
Ruimte
Kledij
Houden en dragen

a. Positie van de handen
Tijdens het hanteren van lasten komen vele handbewegingen voor. Het doel van deze factor
is om duidelijke afwijkingen van de neutrale stand te beoordelen. Het gaat om een ruwe
schatting, waarbij onderstaande figuur kan helpen. Alles wat niet in de groene zone valt,
wordt als een afwijkende polspositie beschouwd.
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Doorslaggevende factor is steeds de duur dat deze afwijkende positie van de handen
voorkomt:



Soms: 5-25% van de tijd
Vaak: >25% van de tijd

b. Grip of krachtoverdracht
De krachtoverdracht of grip kan ofwel beperkt zijn ofwel sterk verhinderd. Men dient één
van de twee categorieën te kiezen, allebei kan niet. Een voorbeeld van een slechte grip is
het tillen van een doos zonder uitsparing of handvat en met een glad oppervlak.

c. Omgevingsfactoren
Temperatuur en vochtigheid zijn de belangrijkste criteria die het tillen verzwaren. Werken in
gekoelde ruimtes of diepvriesruimtes spreken voor zich. Buiten in de regen en in de zon
werken, valt ook onder deze omgevingsfactor. Opnieuw meer evident is de warmte door
hittestraling van een installatie.
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d. Ruimte
De factor ruimte gaat erover of men voldoende plaats heeft om een goede werkhouding
aan te nemen. De ruimte kan “beperkt” of “ongunstig” zijn.
Ongunstige ruimte kan zijn:







Vuile ondergrond
Oneven of ruw verharde ondergrond
Niveauverschillen of kuilen
Helling van meer dan 5-10°
Onstabiele ondergrond
Sterk beperkte hoogte

Hou er rekening mee dat bij deze ongunstige factoren ook de KIM lichaamsbeweging dient
beoordeeld te worden. Bij een sterk beperkte hoogte is dat dan eerder KIM extreme
houdingen.

e. Kledij
Kledij die de bewegingsvrijheid tijdens het tillen, houden en dragen beperkt, is een
verzwarende factor. Voorbeelden zijn: zware regenjas, beschermpakken voor het hele
lichaam, adembescherming, materiaalgordel,… Deze extra score kan maximaal 1 punt
bedragen.

f. Houden en dragen
Houden en dragen worden niet expliciet beoordeeld, wel hier bij de factor omstandigheden
als verzwarende factor.
Voor houden gelden volgende tijdspannes:




0-5”: 0 punten
5-10”: 2 punten
>10”: 5 punten

Voor het dragen gelden volgende afstanden:





0-2m: 0 punten
2-5m: 2 punten
5-10m: 5 punten
>10m: in dit geval dient KIM lichaamsbeweging ingevuld te worden
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6. Organisatie
De factor organisatie beoordeelt of er voldoende afwisseling is tussen de verschillende
taken op een dag. Bedoeling is om spiervermoeidheid door overmatig gebruik te
voorkomen. Dat kan een éénzijdige belasting, hoog werktempo of onvoldoende pauzes.
De afwisseling kan zich derhalve situeren op verschillende vlakken:





Gebruikte spiergroepen
Krachtvereisten
Bewegingen
Lichaamshoudingen

Er kunnen drie categorieën gescoord worden: goed, beperkt en ongunstig. Daarbij dient
men de opeenvolging van taken, alsook de gehele werkplaats te bekijken.
Goed - Vaak afwisseling betekent dat men twee uur of minder per dag eenzelfde belasting
uitvoert. De overige 6 uren taken voert men dus een ander type belasting uit zonder tillen,
houden of dragen.
Beperkt - Zelden afwisseling betekent dat het tussen “goed” en “ongunstig” is.
Ongunstig - Nauwelijks afwisseling wil zeggen dat men meer dan 5 uur per dag aan
eenzelfde belasting is blootgesteld zonder veel herstel tussenin.
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7. Risicoscore
De risicoscore drukt de waarschijnlijkheid van fysieke overbelasting uit.

Vanaf 50 punten of de derde categorie zijn steeds collectieve en individuele maatregelen
nodig.
Vanaf 20 punten kan er bij minder veerkrachtige medewerkers gekeken worden naar
individuele noden.

Men kan de score of het risico op overbelasting niet altijd lineair interpreteren doordat er
grenzen zijn ingebouwd bij de gewichtsscore (75,85 en 100 punten). Een risicoscore van 300
punten wil daarom niet zeggen dat er drie keer meer kans is op overbelasting dan een
risicoscore van 100 punten. Boven de 100 punten is de taak zeer belastend en zijn
maatregelen noodzakelijk.

Bron: www.baua.de
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