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SUMMARY

To reduce work-related musculoskeletal disorders among Dutch construction workers, 
the exposure to high physical work demands and workload should be decreased. This 
means that the identification of work demands implying a risk for the development of 
musculoskeletal disorders among construction workers is necessary. Consequently, a 
reduction of these work demands can be achieved by using ergonomic measures. 
However, the effectiveness of ergonomic measures is often not assessed before they are 
actually implemented. Once effective ergonomic measures have been selected, 
implementation strategies are used to fully implement the ergonomic measures in the 
construction companies to secure regular use of ergonomic measures by the construction 
workers. The objective of this thesis – Ergonomic measures in construction work: enhancing 
evidence-based implementation – was to evaluate different ergonomic measures – as 
suggested from stakeholders in practice – on reducing physical work demands and 
workload in two highly demanding construction jobs: screed floor layers and ironworkers. 
The second objective was to evaluate two guidance strategies of a participatory 
ergonomics intervention for the implementation of ergonomic measures in the field. 

The following research questions were formulated for this thesis:
i) Is a reduction in physical work demands and workload of highly demanding construction 

jobs established by using ergonomic measures?
ii) Which of two guidance strategies of a participatory ergonomic intervention influence 

the use of ergonomic measures?

Reduction in physical work demands and workload by using 
ergonomic measures
Mixed findings were found for the reduction of physical work demands and workload by 
using ergonomic measures. It was found that a different working method – installing 
anhydrite bound screed floors instead of installing sand-cement bound screed floors – 
and electrical screed levelling machines are effective in significantly reducing the exposure 
to physically high work demands of floor layers, but not for the workload. For ironworkers, 
allowing 100-kg four-worker lifts instead of 50-kg two-worker lifts did not result in 
differences in physical work demands. However, the biomechanical workload was 
significantly reduced when using 100-kg four-worker lifts were allowed.

These results came from studies on the effect of working methods (organisational 
measures; Chapter 2.1) and electrical screed levelling machines (technical measures; 
Chapter 2.2) on the physical work demands and workload of floor layers and the effect of 
team lifting (organisational measure; Chapter 3.1 and Chapter 3.2) on the physical work 
demands and workload of ironworkers.
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Using an observational field study, the effect of a different working method – namely 
installing anhydrite bound screed floors – on the physical work demands and workload of 
floor layers was assessed (Chapter 2.1). This was performed by observing six teams of 
three sand-cement bound screed floor layers (n=18) and six teams of three anhydrite 
bound screed floor layers (n=18) during an entire workday. It was found that sand-cement 
bound screed floor layers were significantly longer exposed to prolonged repetitive arm 
motions (Δ76 min), prolonged kneeling (Δ94 min) and prolonged trunk flexion (Δ77 min) 
compared with anhydrite bound screed floor layers, who were significantly longer 
exposed to prolonged standing (Δ60 min), walking (Δ46 min) and more frequent and 
prolonged lifting and carrying (Δ65 min). On a group level, the prolonged kneeling and 
trunk flexion of the sand-cement bound screed floor layers exceeded exposure criteria for 
work-related knee disorders (>60 min per day) by 37 min, and low back disorders (>40° 
trunk flexion for >30 min per day) by 68 min. The work demands of anhydrite bound 
screed floor layers did not exceed exposure criteria on group level. No significant 
differences were found for workload, expressed as heart rate reserve, and for perceived 
workload between the sand-cement bound screed floor layers and the anhydrite bound 
screed floor layers.

To reduce the exposure to prolonged kneeling and prolonged trunk flexion, two technical 
measures – a self-propelled screed levelling machine and a manual screed levelling 
machine – were proposed for the sand-cement bound screed floor layers. The physical 
work demands and workload while working with a self-propelled machine and a manual 
machine were assessed in an observational experimental field study among ten floor 
layers (Chapter 2.2). Due to the better applicability in residences of the manual machine, 
the duration of kneeling and trunk flexion was less compared with the self-propelled 
machine during the installation of a screed floor, 13 min and 12 min, respectively. The 
duration of kneeling was below the exposure criterion for work-related knee disorders 
when corrected for an entire workday. However, it was found that floor layers were 
exposed to 39 min of frequent pushing and pulling while working with the manual 
machine in a residence, which might introduce a risk for work-related shoulder complaints. 
No differences were found in physical load between the two electrical machines.

The effect of team lifting – allowing a higher maximum load to be lifted manually by a 
team of ironworkers – for ironworkers was evaluated in Chapter 3.1. Using an observational 
field study, the work demands and workload of ten ironworkers during an entire workday 
was measured when a maximum of 50 kg was allowed to be lifted manually by two 
ironworkers or when a maximum of 100 kg was allowed to be lifted manually by four 
ironworkers. No differences in duration and frequency of manual and mechanical lifting 
during an entire workday were found between lifting maximally 50 kg and lifting 
maximally 100 kg. Additionally, no differences were found in energetic workload. It was 
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found that while allowing manual lifting of maximally 50 kg, 57% of the team’s lifts 
exceeded the maximal load mass of 25 kg per person. When 100-kg four-worker lifts were 
allowed, the 25 kg per worker maximal load mass was exceeded in 68% of the team lifts.

In a laboratory study, the biomechanical spinal loading of 12 ironworkers during simulated 
50-kg two-worker and 100-kg four-worker lifting and carrying tasks were assessed 
(Chapter 3.2). Differences in mean, maximum and variability of peak lumbar compression 
force were estimated for single-worker 25-kg, two-worker 50-kg, and four-worker 100-kg 
lifting tasks. In addition, the mean, maximum and variability of peak lumbar compression 
force for carrying on ground level, carrying while stepping over an obstacle, and carrying 
while stepping on a platform were estimated for two-worker 50-kg carrying and 
four-worker 100-kg carrying, separately. Mean and maximum peak lumbar compression 
force were significantly lower (∆537 and ∆586 N, respectively) for the 100-kg four-worker 
lifts compared with the 50-kg two-worker lifts. The mean peak lumbar compression force 
of the 100-kg four-worker lifts was significantly lower (∆369 N) compared with the 25-kg 
single-worker lifts. No differences were found for the variability of the peak lumbar 
compression force between the three lifting tasks. For both the 50-kg two-worker and the 
100-kg four-worker carrying tasks, the highest mean (7483 and 7823 N) and maximum 
(8162 and 8435 N) peak lumbar compression forces were found for the carrying tasks while 
stepping on a platform. The variability of the peak lumbar compression force was the 
highest for the carrying tasks while stepping over an obstacle, for both the 50-kg 
two-worker and the 100-kg four-worker carrying tasks.

Two guidance strategies for the implementation of  
ergonomic measures
The main findings of the second research question of this thesis was that the e-guidance 
strategy influenced the use of ergonomic measures the most compared with the 
face-to-face guidance strategy. The process evaluation of the guidance strategies showed 
that the intervention was better delivered to the companies in the face-to-face guidance 
strategy compared to the e-guidance strategy.

This conclusion is based on results of Chapter 4.1 to Chapter 4.3. The design of the 
face-to-face and the e-guidance strategy of a participatory ergonomic intervention and 
the design of the randomised trial for the evaluation of the two guidance strategies and 
the entire intervention is described in Chapter 4.1. The intervention was based on a 
six-step approach of a participatory ergonomic intervention. The six steps were: 1) a 
preparatory step in which a steering committee in the company was established and the 
objective of the intervention was clarified; 2) information strategies were assessed to gain 
knowledge about physically risky work demands and potential ergonomic measures to 
reduce them; 3) the selection of an ergonomic measure; 4) training and testing the 
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ergonomic measure to increase the ability to use the ergonomic measure; 5) experiences 
of the use of ergonomic measures in daily practice; and 6) the implementation of the 
ergonomic measures. During a six-month period, an ergonomic consultant guided the 
steering committee through four face-to-face meetings in the face-to-face guidance 
strategy. In the e-guidance strategy, the guidance of the ergonomic consultant was given 
through 13 e-mail contacts during the six months.
 For the evaluation of the intervention, 12 small- and medium-sized construction 
companies working with highly demanding construction jobs were randomly assigned to 
the face-to-face guidance strategy group or the e-guidance strategy group. The highly 
demanding construction jobs were defined as construction workers of floor laying, 
glazing, ironworking, plastering, paving, wall and ceiling constructing, carpentry or 
masonry companies. The primary outcome measure was the use of ergonomic measures, 
and secondary outcome measures were work ability, physical functioning and limitations 
due to physical problems of individual construction workers. In addition, an economic 
evaluation on company level of both guidance strategies was performed.

The process evaluation of the randomised trial and the two guidance strategies is 
described in Chapter 4.2. Using four recruitment strategies, 982 construction companies 
were invited to participate in the study, from which 12 companies for participated in the 
study. This resulted in a reach (attendance rate) of 1%. Dose delivered (part of the 
intervention given to the steering committee) was 63% and 44% for the face-to-face and 
the e-guidance strategy, respectively. Dose received (part of the intervention executed by 
the steering committee) was 42% and 16%, respectively. Entire dose delivered to individual 
construction workers was 3% for face-to-face guidance and 2% for the e-guidance. Overall, 
the competence of the ergonomic consultants was rated as sufficient in both guidance 
strategies; in both guidance strategies, satisfaction with the intervention was strongly 
affected by the dose received. Regarding the behavioural change of individual 
construction workers, relevant improvements were found for knowledge of the effect of 
relationship between ergonomic measures, physical work demands and musculoskeletal 
disorders in the face-to-face guidance strategy (69% at baseline and 83% after six months) 
compared to the e-guidance group (50% at baseline and 48% after six months), and 
positive culture of the construction company regarding using ergonomic measures in the 
e-guidance group increased from 68% at baseline to 94% after six months. Significant 
changes were found in the facilitation of ergonomic measures. It was concluded that 
although the dose delivered and received was higher in the face-to-face guidance 
strategy, neither guidance strategies were delivered as intended.

Despite the low dose delivered and dose received in both guidance strategies, a 
significantly different improvement in the use of ergonomic measures to increase the 
working height between four companies in the face-to-face strategy (+1%) and five 
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companies in the e-guidance strategy (+10%) was found (Chapter 4.3). No differences 
were found for the increase in the use of ergonomic measures for transportation, for 
raising equipment or materials, and ergonomic handtools. In total, two companies 
implemented ergonomic measures in the face-to-face guidance strategy, which resulted 
in 23% (11 out of 48) of the workers reporting the use of the newly implemented 
ergonomic measures. In the e-guidance strategy, three companies implemented 
ergonomic measures and 42% (13 out of 31) of the workers used these ergonomic 
measures. Work ability, physical functioning and limitations due to physical problems did 
not change between the two guidance strategies. Due to the small number of companies 
implementing an ergonomic measure and a large variety in costs of the ergonomic 
measures, a comparison of the cost-benefit analysis between the guidance strategies was 
not feasible. Instead, the costs per company were described. It was found that the costs in 
the first year varied between €3,294 and €5,781 for the face-to-face guidance strategy and 
between €1,479 and €3,754 for the e-guidance strategy.

In Chapter 5, the general discussion, the main findings regarding the two research 
questions of this thesis are presented and discussed. In addition, the interpretation of 
these findings were discussed and methodological considerations regarding the research 
context were given. Finally, recommendations were made for future research, and 
implications for practice were made. 
 The studies performed in this thesis showed the importance of a combination of 
research towards the efficacy and effectiveness of suggested ergonomic measures from 
practice. Mixed results were found for the effectiveness of ergonomic measures among 
floor layers and ironworkers regarding the reduction of physical work demands and 
workload. The implementation and guidance strategy should be tailored and should take 
into account the needs and expectations of the construction companies. However, other 
implementation strategies such as a compulsory strategy might be more effective in 
implementing ergonomic measures in the construction industry. The following recom-
mendations were made: 
For research
- Observational field studies and laboratory studies among trades in the construction 

industry remain necessary to gain insight into the efficacy and effectiveness of 
ergonomic measures before these ergonomic measures are implemented.

- To enable the communication of expected benefits on the reduction of musculoskele-
tal complaints, and perhaps therefore a reduction in costs due to sick leave, these 
studies must have at least a pre-post design to perform a health impact assessment of 
the ergonomic measures.

- Other implementation strategies such as a compulsory strategy could be beneficial for 
the implementation of ergonomic measures in the construction industry. The effect of 
these strategies needs to be studied.
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- When performing a participative ergonomic intervention, the needs and expectations 
of different stakeholders concerning the use and implementation of ergonomic 
measures must be assessed in qualitative designs to produce tailored-based 
implementation programmes and guidance strategies.

For practice
- The suggested ergonomic measures on sector level must be evaluated on its effect and 

applicability before the implementation starts.
- Ergonomic consultants helping construction companies with the implementation of 

ergonomic measures are advised to first assess the needs and expectations of the 
construction companies regarding the implementation of ergonomic measures and 
then to select the proper elements of an appropriate implementation strategy.
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SAMENVATTING

Veel werknemers in de bouw hebben klachten aan het bewegingsapparaat. In een groot 
aantal gevallen worden deze klachten gezien als werkgerelateerd omdat ze mede 
veroorzaakt worden door de lichamelijke belasting van het werk van de bouwvakker. Er 
wordt geadviseerd om hulpmiddelen te gebruiken om het werk van bouwvakkers minder 
risicovol te maken. Deze hulpmiddelen bestaan onder andere uit andere werkwijzen 
(bijvoorbeeld met meerdere personen tillen) of technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
een hijskraan). Het is belangrijk dat de gekozen hulpmiddelen het werk ook echt minder 
risicovol maken, oftewel effectief zijn. De invoering van hulpmiddelen gebeurt vaak al 
voordat goed onderzocht is of de hulpmiddelen ook echt effectief zijn. Daarnaast is het 
belangrijk dat effectieve hulpmiddelen ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden door de 
bouwvakkers. Om het gebruik van effectieve hulpmiddelen te bevorderen is de inzet van 
een effectieve invoeringsstrategie handig. Een effectieve invoeringsstrategie voor het 
gebruik van hulpmiddelen in de bouw zou een zogenoemde participatieve ergonomische 
aanpak kunnen zijn. Bij een participatieve ergonomische aanpak zijn verschillende type 
medewerkers in het bedrijf, zoals de directeur, preventiemedewerkers en bouwvakkers, 
betrokken bij de invoering van het hulpmiddel.
 In dit proefschrift – Ergonomic measures in construction work: enhancing evidence- based 
implementation – is de effectiviteit onderzocht van verschillende type hulpmiddelen die  
door werkgeversorganisaties en vakbonden zijn gekozen om het werk minder risicovol te 
maken. Er is specifiek gekeken naar twee lichamelijk zware beroepen in de bouw, namelijk 
vloerenleggers en betonstaalvlechters. De hulpmiddelen voor vloerenleggers bestaan uit 
een andere werkwijze – het aanbrengen van een vloeibare dekvloer in plaats van een 
zandcement gebonden dekvloer – en twee elektrische machines om de vloer glad en 
gelijk te maken. Het hulpmiddel voor betonstaalvlechters is het met meerdere personen 
tillen van betonstaal. Deze hulpmiddelen zijn door de branchevereniging zelf voorgesteld. 
De ontwikkeling van twee begeleidingsmethoden van een participatieve ergonomische 
aanpak als invoeringsstrategie wordt beschreven, namelijk een face-to-face begeleidings-
methode en een begeleidingsmethode via e-mail (e-coaching). Deze twee begeleidings-
methoden zijn in dit proefschrift onderzocht op hun effectiviteit bij de invoering van 
hulpmiddelen bij bouwbedrijven. De vraagstellingen van het proefschrift zijn:
i) Wordt door het gebruik van hulpmiddelen een verlaging gerealiseerd van de 

lichamelijke belasting van het werk in lichamelijk zware bouwberoepen?
ii) Welke van de twee begeleidingsmethoden voor een participatieve ergonomische 

aanpak beïnvloedt het gebruik van nieuwe hulpmiddelen het meest?
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Vermindering van de zwaarte van het werk
De door de brancheverenigingen geselecteerde hulpmiddelen bestaan voor vloeren-
leggers uit een andere werkwijze – het aanbrengen van een vloeibare dekvloer (dit wordt 
gieten genoemd) in plaats van een zandcement gebonden dekvloer – en de inzet van 
twee typen elektrische machines om de vloer glad en gelijk te maken – een zelfrijdende 
machine en een handmatige trilmachine. Voor betonstaalvlechters was de geselecteerde 
maatregel teamtillen met meerdere personen. Door de Inspectie van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (voorheen Arbeidsinspectie) mag maximaal 
een last van 50 kg door twee personen worden getild. Zwaardere lasten moeten met een 
kraan getild worden. Omdat betonstaal vaak zwaarder is dan 50 kg en een kraan niet altijd 
beschikbaar is, is vanuit de branche voor vlechtbedrijven voorgesteld om teamtillen met 
meer dan twee personen toe te laten namelijk het tillen van een last van maximaal 100 kg 
door vier personen.
 Het gebruik van de verschillende typen hulpmiddelen – de andere werkwijze, en de 
inzet van elektrische machines – leidt tot een verlaging van de lichamelijke belasting voor 
vloerenleggers en risico op het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat op 
basis van richtlijnen. Voor betonstaalvlechters wordt geen vermindering van de 
lichamelijke belasting gevonden. Dit blijkt uit hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 3.2.

Voor 18 zandcementdekvloerenleggers en 18 gietdekvloerenleggers is in hoofdstuk 2.1 
in kaart gebracht wat anders is in het werk tussen de het aanbrengen van een vloeibare 
dekvloer in plaats van een zandcement gebonden dekvloer en welke van deze twee 
werkwijzen lichamelijk minder risicovol is op het krijgen van werkgerelateerde klachten 
aan het bewegingsapparaat. Zandcementdekvloerenleggers moeten tijdens een werkdag 
vooral langdurig herhaalde bewegingen met de arm maken, langdurig geknield en 
langdurig voorovergebogen werken. Gietdekvloerenleggers moeten langdurig staan, 
lopen en moeten vaak en langdurig de gietslang vasthouden en verplaatsen. Er is geen 
verschil gevonden in hoe zwaar de zandcementdek-vloerenleggers en gietdekvloeren-
leggers hun werk ervaren.
 Om te vergelijken welke werkwijze minder risicovol is op het krijgen van werkgerela-
teerde klachten aan het bewegingsapparaat, is de werkwijze van dekvloerenleggers 
gedurende een werkdag vergeleken met richtlijnen voor het ontstaan van werkgerela-
teerde lage rugklachten, klachten aan de benen en knieën en klachten aan de armen en 
schouders. De meeste zandcementdekvloerenleggers hebben een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van werkgerelateerde knieklachten (14 van de 18) door het langdurig 
geknield werken, en werkgerelateerde rugklachten (16 van de 18) door het langdurig 
voorovergebogen werken. Omdat de gietdekvloerenleggers gemiddeld de richtlijnen 
voor werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat niet overschrijden wordt 
deze manier van vloeren leggen als minder risicovol beoordeeld. De inzet van 
hulpmiddelen wordt aanbevolen om het langdurig geknield en voorovergebogen 
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werken van zandcementdekvloerenleggers en het risico op werkgerelateerde knie- en 
rugklachten te verminderen.

De hulpmiddelen die gekozen zijn, zijn twee elektrische machines om de vloer gelijk en 
glad te maken – een zelfrijdende machine en een handmatige trilmachine. De lichamelijke 
belasting van het werken met de twee elektrische machines is gemeten bij tien 
vloerenleggers (hoofdstuk 2.2). Tijdens het werken met de handmatige trilmachine 
duurt het geknield en voorovergebogen werken korter in vergelijking met het werken 
met de zelfrijdende machine. Het risico voor het ontstaan van werkgerelateerde 
knieklachten is verminderd tijdens het werken met de handmatige trilmachine, maar niet 
tijdens het werken met de zelfrijdende machine. Het risico voor het ontstaan van werkge-
relateerde rugklachten is voor het werken met beide elektrische machines niet minder 
geworden, ondanks dat de tijdsduur van voorovergebogen werken wel minder is 
geworden vergeleken met het werken zonder de elektrische machines. Het werken met 
de handmatige trilmachine kan een risico vormen voor het ontstaan van werkgerelateer-
de schouderklachten omdat de handmatige trilmachine door duwen en trekken wordt 
verplaatst. De handmatige trilmachine is door zijn beperkte breedte beter geschikt voor 
het aanbrengen van dekvloeren in woningen met kleine ruimte ten opzichte van de 
zelfrijdende rei. De zelfrijdende machine is beter geschikt voor het aanbrengen van een 
dekvloer in grote ruimtes omdat zijn breedte minimaal 2,5 meter en maximaal 3,7 meter is.

Bij tien betonstaalvlechters is in hoofdstuk 3.1 in kaart gebracht wat de lichamelijk 
belasting is wanneer een last van maximaal 50 kg getild wordt met twee personen en 
wanneer een last van 100 kg getild wordt met vier personen. Deze twee vormen van 
teamtillen leiden niet tot een verschil in hoe vaak en hoe lang getild wordt op een 
werkdag. Evenmin is er een verschil gevonden in hoe zwaar de betonstaalvlechters het 
werk ervaren. Teamtillen blijkt in de praktijk niet altijd goed toegepast te worden. Wanneer 
tot maximaal 100 kg handmatig getild wordt, gebeurt teamtillen in 68% van het aantal 
keren met minder personen dan voor het gewicht noodzakelijk is. Dit percentage is 57% 
wanneer lasten tot maximaal 50 kg getild worden. Het wordt daarom aanbevolen om 
lasten boven de 25 kg met een kraan te verplaatsen.

Naast hoe vaak en hoe lang er op een dag wordt getild, is de belasting op de lage 
ruggenwervels– de compressiekracht – belangrijk om in te schatten hoe risicovol het 
tillen kan zijn. De maximale compressiekracht wordt gebruikt als voorspeller van het risico 
op het ontstaan van lage rugklachten. Om dit in te schatten is de compressiekracht op de 
tussenwervelschijven bepaald tijdens het optillen van een 50 kg betonstaalstaaf door 
twee personen en een 100 kg betonstaalnet door vier personen (hoofdstuk 3.2). Naast 
de maximale compressiekracht is ook gekeken naar de variatie in de maximale compres-
siekracht tijdens het herhaald optillen. De variatie in de maximale compressiekracht is 
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belangrijk omdat wordt verwacht dat wanneer er door meer personen getild wordt, er 
meer variatie in de maximale compressiekracht aanwezig is omdat niet iedereen op 
hetzelfde moment tilt waardoor incidenteel hogere maximale compressiekrachten 
gevonden kunnen worden. Om dit te bepalen is de compressiekracht zes keer bepaald 
voor het optillen van beide voorwerpen. Het optillen van het 100 kg betonstaalnet door 
vier personen leidt tot een lagere maximale compressiekracht op de tussenwervelschij-
ven, in vergelijking met het optillen van een 50 kg betonstaalstaaf door twee personen. Er 
is geen verschil gevonden in de variatie van de maximale compressiekracht. Met vier 
personen tillen is dus minder risicovol voor het ontstaan van lage rugklachten dan met 
twee personen tillen.
 Naast het optillen is ook de maximale compressiekracht en de variatie in de maximale 
compressiekracht bepaald voor het dragen van de betonstaalstaaf door twee personen 
en het betonstaalnet door vier personen. De ondergrond waarover men loopt op de 
bouwplaats is niet altijd makkelijk begaanbaar en de doorgang is niet altijd vrij van 
objecten zoals ander betonstaal of bekistingen. Daarom is ook bepaald wat de maximale 
compressiekracht en de variatie in de maximale compressiekracht is wanneer er over een 
obstakel gestapt moet worden tijdens het dragen en wanneer er op een verhoging 
gestapt moet worden tijdens het dragen. Voor zowel het dragen van een 50 kg beton-
staalstaaf door twee personen als voor het dragen van een 100 kg betonstaalnet door vier 
personen leidt het stappen over een obstakel en het stappen op een verhoging tijdens 
het dragen tot een hogere maximale compressiekracht dan wanneer over een vlakke 
ondergrond gedragen wordt. De hoogste compressiekracht is gevonden voor het 
stappen op een verhoging tijdens het dragen voor zowel het dragen van 50 kg betonstaal 
met twee personen als het dragen van 100 kg betonstaal met vier personen. De variatie 
van de maximale compressiekracht is het hoogst als er over een obstakel heen gestapt 
moet worden tijdens het dragen. Ondanks dat de maximale compressiekracht lager is 
tijdens het tillen van 100 kg betonstaal door vier personen, is geadviseerd om het tillen en 
dragen van maximaal 50 kg met twee personen als het maximale toelaatbare gewicht 
voor handmatig transport te hanteren omdat in de praktijk blijkt dat betonstaalnetten van 
100 kg vaak niet met vier personen verplaatst worden omdat hier niet voldoende ruimte 
voor is. 

Beïnvloeding van het gebruik van hulpmiddelen door twee begeleidings- 
methoden voor de invoering van hulpmiddelen
Participatieve ergonomische aanpakken worden meestal face-to-face begeleid door een 
ergonoom, maar steeds meer begeleiding wordt gegeven via het internet, bijvoorbeeld 
door middel van e-mail. Dit heeft als voordeel dat er geen afspraken gepland hoeven te 
worden met de begeleider en de dat er geen reiskosten van de begeleider zijn. In dit 
proefschrift is gevonden dat een begeleiding door e-mail (e-coaching) het gebruik van 
hulpmiddelen door bouwvakkers meer positief beïnvloedt dan een face-to-face begeleiding, 
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ondanks dat de face-to-face begeleidingsmethode beter werd gevolgd door de bouw-
bedrijven. Dit blijkt uit hoofdstuk 4.1, hoofdstuk 4.2 en hoofdstuk 4.3. 

De ontwikkeling en het evaluatieplan van de face-to-face begeleidingsmethode en van 
een e-coaching methode voor de invoering van hulpmiddelen is beschreven in 
hoofdstuk 4.1. De participatieve ergonomische aanpak die door beide begeleidings-
methoden wordt gebruikt, is gebaseerd op een eerder ontwikkeld zesstappenplan met  
in totaal 19 belangrijk vooronderstelde onderdelen. Voor het doorlopen van het zes-
stappenplan is er binnen de deelnemende bouwbedrijven een stuurgroep geïnstalleerd 
waarin verschillende medewerkers, zoals de directeur, preventiemedewerkers en 
bouwvakkers plaats nemen. De stuurgroep is in de face-to-face methode persoonlijk 
begeleid door een ergonoom. In de e-coaching methode is de ergonoom niet aanwezig 
bij de bijeenkomsten van de stuurgroep en is de begeleiding gegeven door middel van 
maximaal 13 e-mailcontacten tussen de ergonoom en zijn contactpersoon in het bedrijf 
die in de stuurgroep zit. Beide begeleidingsmethoden duurden zes maanden.
 Om de begeleidingsmethoden te onderzoeken op hun effectiviteit om hulpmiddelen 
in te voeren, zijn 12 bouwbedrijven verdeeld over de twee begeleidingsmethoden. Voor 
de effectiviteit is gekeken of het gebruik van hulpmiddelen, het werkvermogen, het 
lichamelijk functioneren en de beperkingen door lichamelijke klachten veranderd zijn na 
de begeleiding ten opzichte van voorafgaand aan de begeleiding. Om de verandering in 
het gebruik van hulpmiddelen te bepalen zijn de hulpmiddelen onderverdeeld in vier 
categorieën: hulpmiddelen om mechanisch te tillen; hulpmiddelen om materialen 
verhoogd neer te zetten; hulpmiddelen om een goede werkhoogte aan te nemen; en 
ergonomisch handgereedschap. Ook is een kostenberekening gemaakt voor de twee be-
geleidingsmethoden waarin de kosten van de begeleiding, het trainen van de werknemers 
en de aanschaf van de hulpmiddelen zijn opgenomen.
 Om in kaart te brengen hoe de begeleiding van het zesstappenplan verlopen is en 
wat het verschil is tussen de twee begeleidingsmethoden is gekeken naar verschillende 
aspecten van de begeleiding. Deze verschillende aspecten zijn: hoeveel bedrijven 
deelnemen aan het onderzoek ten opzichte van het aantal bedrijven dat is aangeschreven 
voor deelname; het aantal van de 19 onderdelen dat aan de stuurgroep en aan individuele 
werknemers is aangeboden; het aantal van de 19 onderdelen dat door de stuurgroep is 
uitgevoerd en door de individuele werknemers is ontvangen; of de gekozen hulpmiddelen 
overeen komen met hulpmiddelen die beschreven zijn in de Arbocatalogi en op de 
websites van Arbouw; of het zesstappenplan goed is begeleid door de ergonoom en de 
tevredenheid van de leden van de stuurgroep en de werknemers over het zesstappenplan 
en de begeleidingsmethode. Als laatste is gekeken naar gedragsverandering van de 
werknemers, zoals een verandering in: de kennis van de relatie tussen hulpmiddelen, het 
werk en werkgerelateerde klachten; de motivatie om met hulpmiddelen te werken; en in 
de ervaren cultuur van het bedrijf ten aanzien van het werken met hulpmiddelen.
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Uit hoofdstuk 4.2 blijkt dat van de 982 aangeschreven bouwbedrijven 12 bouwbedrijven 
hebben deelgenomen aan het onderzoek. Verder is gevonden dat niet alle 19 onderdelen 
aan de stuurgroepen van deze 12 bouwbedrijven zijn aangeboden en door de 
stuurgroepen zijn uitgevoerd, respectievelijk 63% en 42% in de face-to-face begeleiding 
en 42% en 16% in de e-coaching. Aan twee bedrijven in de face-to-face groep en één 
bedrijf in de e-coaching groep zijn alle 19 onderdelen aangeboden en bijna alle 19 
onderdelen zijn ook uitgevoerd door deze bedrijven. In de face-to-face groep heeft 3% 
van de werknemers de onderdelen aangeboden gekregen uit de stuurgroep. In de 
e-coaching groep is dit percentage 2%. De competentie van de ergonoom is voor beide 
begeleidingsstrategieën als goed ervaren door de leden van de stuurgroep. De 
tevredenheid over het zesstappenplan van de leden van de stuurgroep en de werknemers  
was sterk afhankelijk van het aantal van de 19 onderdelen dat aangeboden is aan de 
stuurgroep. Over het algemeen is het zesstappenplan in geen van de twee begeleidings-
methoden geleverd zoals het de bedoeling was.
 Bij de werknemers zijn significante veranderingen gevonden tussen de twee begelei-
dingsmethoden voor de zelfgerapporteerde beschikbaarheid van hulpmiddelen. In de 
e-coaching methode is een stijging gevonden in het percentage werknemers dat 
aangeeft hulpmiddelen beschikbaar te hebben om een goede werkhoogte aan te nemen 
(+16%) en ergonomisch handgereedschap beschikbaar te hebben (+18%). In de face-to-face 
methode is een respectievelijke vermindering van 11% en een stijging van 3% gevonden. 
Verder is in de face-to-face groep een relevante stijging gevonden in de kennis over  
de relatie tussen het werk, lichamelijke klachten en hulpmiddelen. Het percentage 
werknemers dat voldoende kennis heeft over de relatie tussen hulpmiddelen, het werk  
en werkgerelateerde klachten, steeg van 69% naar 83%. In de e-coaching groep is een 
relevante stijging van 68% naar 94% gevonden in het percentage werknemers dat een 
positieve bedrijfscultuur ervaart ten aanzien van het werken met hulpmiddelen.

In de e-coaching groep is een grotere stijging gevonden van het aantal werknemers dat 
aangeeft hulpmiddelen om een goede werkhoogte aan te nemen te gebruiken ten 
opzichte van de face-to-face groep (hoofdstuk 4.3). Ook geven relatief meer werknemers 
in de e-coaching groep aan dat zij nieuw ingevoerde hulpmiddelen gebruiken, 42% (13 
van de 31 werknemers) in de e-coaching groep en 23% (11 van de 48 werknemers) in de 
face-to-face groep. Er zijn geen verschillen gevonden in het werkvermogen, het lichamelijk 
functioneren en beperkingen door lichamelijke problemen bij de werknemers in de twee 
begeleidingsmethoden. De totale kosten per bedrijf lagen tussen de €3.294,- en €5.781,- 
in de face-to-face groep en tussen de €1.479,- en €3.754,- in de e-coaching groep. De 
kosten blijken vooral bepaald door het aantal werknemers dat een training kreeg om te 
kunnen werken met een hulpmiddel en de kosten voor de aanschaf van een hulpmiddel.
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Aanbevelingen
Op basis van dit proefschrift worden de volgende aanbevelingen aan de praktijk gedaan:
- Door brancheverenigingen gekozen hulpmiddelen moeten geëvalueerd blijven worden  

op effectiviteit en toepasbaarheid in de praktijk voordat de hulpmiddelen ingevoerd 
worden. 

- Ergonomen worden geadviseerd om eerst de behoeften en benodigdheden van 
bedrijven voor het gebruik en de invoering van hulpmiddelen in kaart te brengen. Op 
basis van de behoeften en benodigdheden kunnen dan benodigde elementen van 
een invoeringsstrategie gebruikt worden.

Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:
- Observationele studies op werkplekken en laboratorium studies blijven nodig om een 

volledig beeld te krijgen van de effectiviteit van hulpmiddelen ter preventie van 
klachten aan het bewegingsapparaat voordat deze hulpmiddelen ingevoerd worden.

- Om de effecten van het gebruik van hulpmiddelen naar de praktijk te communiceren 
moet zowel de normale werkwijze, als de werkwijze met hulpmiddelen geëvalueerd 
worden. Op basis van deze resultaten kan een verwachting van de vermindering van 
klachten aan het bewegingsapparaat gemaakt worden en eventuele bijbehorende 
baten zoals verminderde kosten aan ziekteverzuim voor bedrijven.

- Andere invoeringsstrategieën, zoals een meer dwingende strategie als gevolg van 
strenge handhaving door de Inspectie SZW, zijn mogelijk effectief voor de invoering 
van hulpmiddelen in de bouwsector. Deze invoeringsstrategieën zouden nog wel 
geëvalueerd moeten worden.

- Wanneer een participatieve ergonomische invoeringsstrategie gebruikt wordt, moet 
rekening gehouden worden met de behoeften en benodigdheden van bouwbedrijven 
en bouwvakkers. Deze behoeften en benodigdheden kunnen door middel van 
kwalitatieve onderzoeksmethoden in kaart gebracht worden en resulteren in op maat 
gemaakte invoerings- en begeleidingsstrategieën voor de bedrijven. 


