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Samenvatting 

Duwen en trekken in relatie tot klachten aan het bewegingsapparaat 
Het handmatig verplaatsen van lasten en het vntoefenen van bewegingen die veel kracht 

vereisen zijn dagelijkse werkzaamheden van een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking Er 

is relatief weinig aandacht besteed aan duwen en trekken op het werk bij het zoeken naar 

effectieve methoden om het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van 

het handmatig verplaatsen van lasten te voorkomen. Duwen en trekken op het werk komt 

echter vaker voor dan algemeen gedacht wordt en vervangt m toenemende mate het tillen van 

lasten. Dit proefschrift heeft de volgende doelen: (1) het evalueren van methoden en 

strategieën voor het bepalen van de blootstelling aan duwen en trekken op het werk (2) het 

onderzoeken van de relatie tussen externe en interne blootstelling aan duwen en trekken en 

(3) het onderzoeken van de relatie tussen externe blootstelling aan duwen en trekken op het 

werk en klachten aan het bewegingsapparaat, in het bijzonder lage rug- en schouderklachten 

(hoofdstuk 1). 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de bestaande wetenschappelijke literatuur waarbij de 

risicofactoren voor klachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van duwen en trekken op 

het werk worden beschreven en geëvalueerd. In een conceptueel model wordt het kader van 

het literatuur-overzicht en van dit proefschrift weergegeven. Op basis van dit model worden 

de risicofactoren van duwen en trekken geëvalueerd vanuit vier gezichtspunten-

epidemiologie, psychofysica, fysiologie en biomechanica. Cross-sectionele epidemiologische 

onderzoeken geven aan dat duwen en trekken geassocieerd is met lage rugklachten Uit een 

systematisch overzicht blijkt dat ns.cofactoren van duwen en trekken, zoals het gewicht van 

de rolcontainer en de aangryphoogte, van invloed zijn op de maximaal (toegestane) 

uitgeoefende krachten en op de fysiologische en mechanische belasting. Aanbevolen wordt 

om prospectief onderzoek te verrichten naar de relatie tussen duwen en trekken enerzijds en 

de daaropvolgende klachten aan het bewegingsapparaat, in het bijzonder schouderklaehten 

anderzijds. 

In hoofdstuk 3 worden methoden en strategieën geëvalueerd voor het bepalen van de externe 

blootstelling aan duwen en trekken in arbeidssituaties. In §3.1 wordt een overzicht gegeven 

van methoden, blootstellingsmaten en meetstrategieën voor het bepalen van de blootstelling 

aan duwen en trekken in epidemiologisch onderzoek. Voor epidemiologisch onderzoek en 

biomechanische analyses worden methoden waarbij de uitgeoefende krachten direct worden 

gemeten geadviseerd. Een aantal mogelijke externe blootstellingsmaten waarin de drie 

dimensies van externe blootstelling - intensiteit, frequentie en duur - zijn verwerkt wordt 

gegeven. Voor betrouwbare schattingen van het individuele gemiddelde van de grootte van de 
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uitgeoefende duw- en trekkrachten in arbeidssituaties zou de meetstrategie gericht moeten zijn 
op ongeveer vijf herhaalde metingen per werknemer. 

In §3.2 wordt de validiteit van methoden om uitgeoefende krachten op de werkplek te 

meten verder onderzocht aan de hand van een duw- en trekhandeling uit de bouwnijverheid. 

Een één-dimensionale digitale handkrachtmeter blijkt, na vergelijking met een nauwkeurig 

drie-dimensionaal meetsysteem, gebruikt te kunnen worden om uitgeoefende krachten valide 

te meten op deze werkplek. Noch het met de handkrachtmeter reproduceren van de handeling 

buiten de eigenlijke werkplek, noch het subjectief inschatten door bouwvakkers zelf blijkt, 

echter, te leiden tot valide schattingen van de uitgeoefende krachten. Deze methoden worden 

dan ook niet geadviseerd om uitgeoefende krachten te kwantificeren. 

Meetstrategieën voor het bepalen van de blootstelling aan duwen en trekken worden 

onderzocht in §3.3. Bij twee beroepsgroepen is het effect van verschillende combinaties van 

het aantal werknemers en het aantal metingen per werknemer onderzocht ten aanzien van de 

precisie van de schatting van het groepsgemiddelde van de blootstelling aan duwen. De 

frequentie en duur van duwen is bepaald door observatie van werknemers op de werkplek en 

de precisie van de schatting van de gemiddelde blootstelling is onderzocht met behulp van 

bootstrap procedures. De precisie van de schatting van het groepsgemiddelde neemt bij meer 

dan 10 werknemers met minder dan 5% af voor elke extra werknemer die wordt toegevoegd 

Geconcludeerd wordt dat zowel het aantal gemeten werknemers als het aantal metingen per 

werknemer van invloed is op de precisie van de schatting van de gemiddelde blootstelling op 

groepsniveau. Voor de variatie in blootstelling die in deze studie is gevonden geldt dat een 

efficiënte meetstrategie gericht zou moeten zijn op het meten van meer werknemers m plaats 

van te streven naar meer herhaalde metingen per werknemer. 

Hoofdstuk 4 is gericht op de mechanische belasting van de lage rug en de schouders tijdens 

duwen en trekken van een rolcontainer m een laboratorium setting in combinatie met drie 

taakuitvoeringen: het gebruik van één of twee handen, drie verschillende belad.ngen van de 

rolcontainer en twee aangrijphoogten. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de relatie tussen de 

externe en interne belasting onderzocht. In het laboratorium zijn duw- en trektaken 

gesimuleerd en zijn biomechanische modellen gebruikt om de mechanische belasting van de 

lage rug en de schouder te schatten. Het totale gewicht van de rolcontainer en de 

aangrijphoogte blijken aanzienlijk van invloed te zijn op de mechanische belasting. Er wordt 

daarom geadviseerd om het totale gew.cht van de rolcontainer zo laag mogelijk te houden en 

om op schouderhoogte te duwen en te trekken. De grootte van de extern geleverde krachten 

was op zichzelf met indicatief voor de mechanische belasting van de lage rug en schouders 

tijdens duwen en trekken. Een grotere extern geleverde kracht zou kunnen duiden op een 
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hogere mechanische belasting als de werktechmek, namelijk het duwen of trekken, de 
aangrijphoogte en het gebruik van één of twee handen, niet veranderd is. 

In hoofdstuk 5 wordt duwen en trekken op het werk onderzocht in relatie tot klachten aan het 

bewegingsapparaat. In §5.1 wordt een vragenlijst onderzoek bij medewerkers van 

verschillende bedrijven beschreven en cross-sectioneel geanalyseerd. Medewerkers die 

voornamelijk duwen en trekken op het werk (n=439, respons 73%) en een referentie groep 

bestaande uit medewerkers van dezelfde bedrijven zonder fysiek belastende taken (hanteren 

van lasten) (n=190, respons 79%) hebben deelgenomen aan het onderzoek. De blootstelling 

aan duwen en trekken, aan andere fysieke risicofactoren voor rug- en schouderklachten en aan 

arbeidsgebonden psychosociale risicofactoren zijn bepaald met de vragenlijst De 

medewerkers die duwen en trekken op het werk zijn onderverdeeld in een matig en hoog 

blootgestelde groep. Een aantal verschillende schalen voor het meten van klachten aan de lage 

rug en schouders is gebruikt om de prevalentie van klachten in het afgelopen jaar vast te 

stellen. De groep die hoog blootgesteld is aan duwen en trekken heeft een significant 

verhoogd risico op lage rugklachten in vergelijking met de referentiegroep wanneer 

gecorrigeerd wordt voor relevante verstorende variabelen (prevalentie ratio's (PR's) tussen de 

1.40 en 2.15). De hoog blootgestelde groep is echter consequent voor alle klachtenschalen 

geassocieerd met schouderklachten (gecorrigeerde significante PR's tussen de 2 08 en 6 37) 

Voor schouderklachten is bovendien een duidelijke tendens naar een dosis-respons relatie 

gevonden voor de blootstelling aan duwen en trekken. Voor de meer ernstige lage rug- en 

schouderklachten zijn sterkere associaties gevonden. Verondersteld wordt dat 

arbeidsgebonden psychosociale risicofactoren deze associatie beïnvloeden. 

Het vragenlijst onderzoek is onderdeel van een prospectief cohort onderzoek met een 

follow-up periode van één jaar dat wordt beschreven in §5.2. Van de werknemers die 

voornamelijk duwen en trekken op het werk hebben 316 werknemers (respons 76%) ook de 

follow-up vragenlijst ingevuld. Van de referentie groep hebben 143 werknemers (respons 

82%) de follow-up vragenlijst ingevuld. Naast de subjectieve blootstelling aan duwen en 

trekken die met de vragenlijst, zoals gebruikt in de cross-sectionele analyses (§5 1) is 

vastgesteld, is de blootstelling ook objectief vastgesteld door middel van systematische 

observatie op de werkplek bij een representatieve steekproef van 131 werknemers 

Werknemers zijn wederom onderverdeeld m drie (fysieke) blootstellingsgroepem de 

referentie groep, een matig blootgestelde groep en een hoog blootgestelde groep. De één-jaars 

prevalentie van lage rug- en schouderklachten is vastgesteld bij zowel de eerste als de follow-

up vragenlijst. Gecorrigeerde PR's voor lage rugklachten, geschat met behulp van Cox 

regressie analyse, blijken met significant te zijn. Voor schouderklachten zijn significant 

hogere PR's gevonden voor de matig en hoog blootgestelde groepen in vergelijking met de 
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referentie groep bij zowel de subjectieve blootstelling als bij de objectief vastgestelde duur 

van duwen en trekken. Bij de objectief vastgestelde frequentie van duwen en trekken is alleen 

voor de matig blootgestelde groep een significant verhoogde PR gevonden. Geconcludeerd 

wordt dat, in dit longitudinale onderzoek, duwen en trekken significant (causaal) gerelateerd 

is aan schouderklachten en niet aan lage rugklachten. 

In de epiloog van hoofdstuk 5 (§5.3) zijn de gegevens van het prospectieve cohort 

onderzoek gebruikt om de risicofactoren voor duwen en trekken, die ook in de hoofdstukken 2 

en 4 onderzocht zijn, verder te bestuderen. Er is bekeken of de afzonderlijk elementen van 

deze risicofactoren konden worden vergeleken voor wat betreft hun risico voor lage rug- of 

schouderklachten. Tijdens de systematische observatie van werknemers (§5.2) zijn ook duwen 

dan wel trekken, het gebruik van één dan wel twee handen en de aangrijphoogte geregistreerd. 

De meest voorkomende duw- en trekactiviteiten zijn op de werkplek gesimuleerd om een 

indicatie te krijgen van de uitgeoefende krachten die op de werkplek voorkomen. Echter, als 

gevolg van onvoldoende aantal werknemers in contrasterende relevante blootstellingsgroepen, 

blijkt het niet mogelijk om de risicofactoren vanuit een epidemiologisch standpunt te 

onderzoeken in relatie tot klachten aan het bewegingsapparaat. Er wordt geconcludeerd dat 

wanneer onderzoek wordt verricht naar de risicofactoren van duwen en trekken dat de 

onderzoekspopulatie daar dan ook op geselecteerd moet worden, dat wil zeggen met 

voldoende contrast in de blootstelling. Ook kan met gerichte interventies op het werk 

onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van aanbevelingen om klachten aan het 

bewegingsapparaat als gevolg van duwen en trekken te voorkomen. 
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