
Schema: Praktijkrichtlijnen Ondersteunende Diensten

Bron Bijvoorbeeld Praktijkrichtlijnen Ondersteunende Diensten
fysieke belasting

Groen = veilige belasting Oranje = enig risico Rood = gezondheidsrisico
> geen actie nodig > actie aan te bevelen > direct actie nodig

1. Tillen 

2. Trekken

3. Duwen

4. Statische
belasting

5. Manoeuvreren

6. Drukken

7. Dragen

Bij dragen van meer dan 
15 kg.

Vaker dan 1 keer per vijf
minuten en/of verder dan 
90 meter dragen van 
hoogstens 15 kg.

Niet meer dan 15 kg op heup-
hoogte dragen en niet meer
dan één keer per 5 minuten
en niet meer dan 90 meter.

Waszakken, schone was, maal-
tijden, bulkverpakking, was-
zakken, zoutzakken.

Meer dan 12,5 kg (125 N) druk-
ken vanuit de hand.

Niet meer dan 12,5 kg (125 N)
drukken vanuit de hand.

Sealen, boenen.

Twee of meer van de ‘Zes
Karvragen’ (zie kader 1 pag.
1b.9) worden met ‘nee’ beant-
woord en/of de kracht is meer
dan 200 N (20 kg).

Een van de ‘Zes Karvragen’
(zie kader 1 pag. 1b.9) wordt
met ‘nee’ beantwoord.

Geen van de ‘Zes Karvragen’
(zie kader 1 pag. 1b.9) wordt
met ‘nee’ beantwoord of de
kracht is aantoonbaar lager
dan 200 N (20 kg).

Bochten rijden met karren,
maaltijdwagens, bedden, 
rolstoelen, waskarren etc.

Langer dan 4 minuten werken
met gedraaide en/of meer dan
30 graden voor- of zijwaarts
gebogen romp.

Langer dan 1 minuut, maar
korter dan 4 minuten werken
met een gedraaide en/of meer
dan 30 graden voor- of zij-
waarts gebogen romp.

Niet langer dan één minuut
werken met gedraaide en/of
meer dan 30 graden voor- of
zijwaarts gebogen romp.

Koken, trays in voedselkarren
laden, stoffen, moppen,
zemen, stofzuigen, dweilen,
schrobben, strijken, bedden
opmaken.

Duwen van meer dan 25 kg
(max. 15 kg per hand).

Niet duwen van meer dan 
25 kg (max. 15 kg per hand)
(zie ook de Zes Karvragen bij
bron 5).

Verschuiven van meubels,
plantenbakken, maaltijdkar-
ren, schoonmaakkarren,
schuifdeuren.

Trekken van meer dan 25 kg
(en/of meer dan 15 kg per
hand) of meer dan 5 kg trek-
kracht vanuit de vingers.

Niet trekken van meer dan 25
kg met twee handen (max. 15
kg per hand); bij kracht van-
uit de vingers max. 5 kg.

Verwijderen van vaste vloer-
bedekking, verschuiven van
meubels, plantenbakken, rij-
den met karren.

Meer dan 23 kg handmatig
tillen.

Niet meer dan 23 kg per keer
tillen, maar wel herhaaldelijk 
(> 12x per dag) tillen van 
12-23 kg.

Bij af en toe tillen: niet meer
dan 23 kg tillen. 
Bij vaker dan 12x per dag til-
len: niet meer dan 12 kg til-
len.

Laden en lossen, pannen, kof-
fiecontainers, verhuizingen,
waszakken, zakken, onthar-
dingszout, bulkverpakking,
stoelen.

Praktijkrichtlijnen voor ondersteunende diensten 1b.6

PakketGezond p27-29  14-06-2002  14:31  Pagina 1



Bron Bijvoorbeeld Praktijkrichtlijnen Ondersteunende Diensten
fysieke belasting

Groen = veilige belasting Oranje = enig risico Rood = gezondheidsrisico
> geen actie nodig > actie aan te bevelen > direct actie nodig

8. Armhef fing 

9. Reiken

10. Beeldscherm-
werk 

11. Zitten

12. Repeterende
handelingen

13. Wringen

Er wordt elke dag handmatig
textiel uitgewrongen.

Er wordt incidenteel (niet elke
dag) handmatig textiel uitge-
wrongen. 

Er wordt niet handmatig
gewrongen, behalve bij inci-
denteel gebruik van kleine
vaatdoekjes.

Dweilen, zemen, boenen.

Langer dan in totaal vier uur
per dienst repeterende hande-
lingen uitvoeren.

Langer dan in totaal een uur,
maar korter dan vier uur per
dag repeterende handelingen
uitvoeren.

Niet langer dan in totaal één
uur per dag repeterende han-
delingen uitvoeren.

Lopende band in keuken,
afwasmachine in- en uitladen,
trays in voedselkarren laden,
sorteren van kleding, sealen.
(voor beeldschermwerk: zie 10).

Langer dan twee uur aaneen-
gesloten zitten, en langer dan
5 à 6 uur per dag.

Langer dan 2 uur aaneengeslo-
ten zitten of een totaalmaxi-
mum van meer dan 5 à 6 uur
per dag.

Niet langer dan twee uur aan-
eengesloten zitten, met een
totaalmaximum van minder
dan 5 à 6 uur per dag.

Machinaal grasmaaien, 
kantoorwerk, baliewerk, 
vouwen schone was, 
herstellen van kleding.

Geen goede ergonomische
werkplek (zie kader 2 pag.
1b.10) en/of een aaneengeslo-
ten taakduur van meer dan
twee uur en/of met een maxi-
mum van meer dan vijf tot zes
uur per dag. 

Een goede ergonomische
werkplek (zie kader 2 pag.
1b.10) en een aaneengesloten
taakduur van minder dan twee
uur met een totaal maximum
van vijf tot zes uur per dag.

Kantoorwerk, administratie,
baliewerk (zie kader 2 pag.
1b.10).

Meer dan twaalf keer per uur 
reiken, dat wil zeggen: meer
dan 50 cm horizontale afstand
van schouder tot hand.

Niet meer dan twaalf keer 
per uur reiken, dat wil zeg-
gen: meer dan 50 cm horizon-
tale afstand van schouder tot
hand.

Diep in schappen plaatsen van
materiaal, sorteren van kleding.

Armheffing (voor- of zijwaarts)
meer dan 60° langer dan in
totaal twee uur per dag en/of:
werkzaamheden boven schou-
derhoogte duren langer dan 4
minuten per keer.

Armheffing (voor- of zijwaarts)
meer dan 20°, maar minder
dan 60°, langer dan in totaal 
twee uur per dag en/of: werk-
zaamheden boven schouder-
hoogte niet langer dan 
4 minuten per keer.

Armheffing (voor- of zijwaarts)
meer dan 20°, maar minder
dan 60° niet langer dan in
totaal twee uur per dag
Werkzaamheden boven schou-
derhoogte worden voorkomen
(nooit langer dan 1 minuut per
keer).

Schilderen, ramen zemen, stof-
fen, sanitair schoonmaken.
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14. Staan

15. Hurken 
en knielen

Langer dan 30 seconden aan-
eengesloten hurken of knielen
en/of in totaal duurt dit langer
dan 15 minuten.

Niet langer dan 30 seconden
aaneengesloten en 15 minuten
totaal per dag hurken of knie-
len.
Werkzaamheden onder heup-
hoogte worden voorkomen.

Verrichten van technische
reparaties, stoffen, soppen,
stofzuigen.

Langer dan één uur aaneen-
gesloten en langer dan 4 uur
in totaal staan.

Langer dan één uur 
aaneengesloten of langer 
dan 4 uur in totaal staan.

Niet langer dan één uur 
aaneengesloten en niet langer
dan 4 uur in totaal staan.

Strijken, vouwen en sorteren
van de was, keuken.
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