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Fit in lijf & werk
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Aan zittend werken en weinig bewegen kleven veel gezondheidsrisico’s.
Wat kun je als mondzorgprofessional doen om de risico’s op lichamelijke
klachten te verminderen? Tips voor ‘dynamiseren’ op de werkvloer.

Nastasja van den Hoven MPT, Marleen Diemel, BF

I

nternationaal onderzoek toont aan
dat 62 tot 93 procent van de tandartsen en mondhygiënisten pijnklachten
in het houding- en bewegingsapparaat
ondervinden. Veel voorkomende klachten
zijn lage rugpijn en nek- en schouderpijn.
Belangrijke oorzaken zijn langdurig zitten, het werken in eenzijdige belastende
houdingen en het uitvoeren van fijnmotorische hand-armtaken. De statische
belasting vermindert de doorbloeding

van weefsel en leidt tot spierspanning.
Hierdoor neemt de weefselkwaliteit af en
het risico op inklemming van pezen en zenuwen toe. De pijn die ontstaat leidt weer
tot aangepast bewegingsgedrag, waardoor
het risico op overbelasting van gewrichten
en spieren verder toeneemt.

Statische houding
Er is sprake van een statische werkhouding
als een lichaamsdeel meer dan 4 seconden

dezelfde houding aanneemt. Voor zittende en staande beroepen zijn er richtlijnen
opgesteld die aangeven wat de aanbevolen
grenswaarden zijn voor veilige werkhoudingen van de verschillende lichaamsdelen (NEN-ISO11226)1. Deze grenswaarden
worden uitgedrukt in graden en tijdsduur.
Voor statische werkhoudingen geldt dat het
risico op overbelasting van het houding- en
bewegingsapparaat in neutrale houdingszones gering is. Naarmate de werkhoudingen meer afwijken van de neutrale zones
neemt de duur waarin veilig gewerkt kan
worden af.

Korte ontspan- en beweegmomenten tijdens het behandelen bieden het lichaam
de mogelijkheid om te herstellen. Zo’n micropauze duurt slechts enkele seconden.
Deze pauze is bedoeld om de statische belasting te doorbreken door spieren bewust
te ontspannen of te bewegen. Een goede
gelegenheid is de wachttijd tijdens het uit-
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Liggen op de behandelstoel.

Geavanceerde technieken

ellebogen rustig omlaag zakken voor een

Vijftien minuten liggen ontlast de wervelkolom, vermindert de spierspanning in
rug, nek en schouders, en re-hydrateert
tussenwervelschijven. Doe enkele mobiliserende of ontspanningsoefeningen. Trek
eens om en om een knie naar de borst
om de lage rugspieren te ontspannen of
leg de armen achter het hoofd en laat de

stretch van de bovenrug en borstspieren.

Pauzeren
Om werkgerelateerde lichamelijke klachten door weinig (gevarieerd) bewegen te
voorkomen zijn extra preventiemaatregelen in en buiten het werk noodzakelijk.

Checklist neutrale werkhouding
Werk met het lichaam symmetrisch rechtop, neig bovenlichaam maximaal 100 naar voren,
hoofd maximaal 250 gebogen, schoudergordel ontspannen laag, bovenarmen tot 100 naar
voren, onderarmen maximaal 10-250 omhoog geheven ten opzichte van horizontaal. Hoek
onderbenen-bovenbenen 1100-1200. Benen matig gespreid, maximaal 450. Voeten vlak op de
vloer recht vooruit geplaatst.
Zit eens op een balkussen tijdens de koffiepauze.
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Naast een goede inrichting van de werkplek en ergonomische werkwijze, is de
balans tussen fysieke belasting en herstel
essentieel.

Voorbeeld: Langdurig te ver buigen van
het hoofd tijdens het werken kan leiden tot
klachten van nek en schouders. De aanbevolen maximale volhoudtijd voor nekbuiging tot een hoek van 250 bedraagt acht
minuten. Het risico op klachten is dan niet
verhoogd. Bij een buigingshoek van 850
is dat één minuut. Een buigingshoek van
meer dan 850 wordt afgeraden. Gecombineerd met een draaiing van de nek wordt
de volhoudtijd extra verkort.

De geavanceerde technieken, toegenomen
digitalisering, efficiëntie en taakspecialisatie leiden tot steeds minder bewegen op
de tandheelkundige werkvloer. Zo kan werken volgens het concept van four-handed
dentistry heel efficiënt zijn maar voor het
behandelteam zélf minder bewegen of afwisseling betekenen. Hetzelfde geldt voor
behandelaars die veel met de microscoop
werken. In beide gevallen ben je meer zitlocatie- en werkhouding gebonden. Het is
belangrijk het werk dan zo in te richten dat
houding, beweging en herstelmomenten
elkaar regelmatig afwisselen.
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Precisely.

harden van afdrukmaterialen, wanneer je
de patiëntenstatus of röntgenfoto’s bekijkt
of tijdens het geven van instructies aan
de patiënt. Neem bijvoorbeeld een kleine adempauze, steun met je rug tegen de
rugleuning, laat je arm en hand ontspannen langs je lichaam afhangen. Of draai je
schouder, strek en buig je vingers en draai
je pols wanneer je geen instrumenten vasthoudt.
Een minipauze vindt plaats tussen de behandelingen door. Deze duurt 15-60 seconden en bestaat uit gerichte oefeningen ter
afwisseling van je werkhouding, ter verbetering van de doorbloeding en ontspanning
van de spieren.
Maak bijvoorbeeld bewegingen tegengesteld aan je werkhouding. Sta of loop in
plaats van zitten. Strek je rug, breng je armen omhoog en buig je bovenlichaam een
stukje achterover. Of ontspan je spieren,
adem diep in en uit en richt je blik een moment in de verte.

Pauzebesteding
In veel tandartspraktijken is er sprake van
een hoge werkdruk. De agenda’s zijn volgepland en de pauzes worden regelmatig gebruikt voor het opvangen van spoedgeval-
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Een minipauze vindt plaats tussen de behandelingen door en duurt 15-60 seconden. De
lage rug kan worden ontspannen door goed
rechtop te gaan zitten en zover mogelijk te
draaien door de arm naar achteren te brengen. Een oefening ter ontspanning van de bovenrug en schoudergordels is het uitstrekken
met de armen voorwaarts, omhoog.

Tips voor dynamiseren op de werkvloer
• Onderbreek de statische belasting en varieer in houding. Wissel zitlocaties af
ten gunste van zicht, kijklijnen en

vooral tijdens en na langdurige of com-

• Zorg voor voldoende beenruimte onder en

• Meerdere korte pauzes zijn effectiever dan

bewegingsvrijheid rond de behandelstoel.

één lange. Blok naast de lunchpauze ook

Plaats chairside apparatuur en/of de in-

een koffiepauze en theepauze in de agenda.

strumententrolley zo gunstig mogelijk.
• Pas bij verrichtingen op verschillende

• Beweeg zoveel mogelijk op de werkvloer:
haal zelf je patiënten uit de wachtkamer,

locaties in de mond telkens de behande-

werk niet alleen zittend maar ook staand.

lopstelling aan ten gunste van een neutrale

Bijvoorbeeld bij computerinvoer, instruc-

symmetrische werkhouding. Positioneer de

ties aan de patiënt, handen wassen en

tandartslamp, hoofdsteun, behandelstoel

telefoneren.

en voetschakelaar. Positioneer het werk-

• Gebruik eens een stappenteller om te
meten hoeveel, of weinig, je per dag

vlak in de mond.
• Rouleer taken en verrichtingen

beweegt. Streef naar 10.000 stappen per

• Werk niet meer dan 7 stoeluren per dag.

dag!

Onderbreek het zitten elk half uur. Wissel
actief en passief (rug gesteund) zitten af.
• Geef elkaar feedback over belastende
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For more information please visit w w w.dentsply.eu

• Neem regelmatig micro- en minipauzes,

plexe behandelingen.

werkhouding.

• Precision despite moisture through excellent wettability
• Precision that lasts longer through ultra-high tear strength
• Optimized solutions for all techniques

werkhoudingen.
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• Fiets of loop naar je werk. Maak een
avondwandeling van een uur.
• Kies een sport die bij je past.
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Conical Connection with added simplicity
Innovatie
Het InterActive implantaat is het nieuwe innovatieve
implantaat van Implant Direct. Dit implantaat heeft alle
kenmerken die een modern implantaat hoort te hebben. Het
beschikt over een innovatieve fixturemount welke geschikt is
om eerst als afdrukstift te dienen en vervolgens als definitief
abutment of interface voor een verschroefde kroon.

ALL-IN-ONE PACKAGING

Uitgebreide prothetische mogelijkheden
De prothetische onderdelen van de InterActive bestaan uit
een brede range van narrow, standaard en wide vormgegeven
onderdelen, zodat er geen concessie gedaan hoeft te worden
aan de emergence profile in relatie met de diepte van het
plaatsen.

COMPATIBILITY

24h

Compatibiliteit
78° Conische Connectie compatibel
met NobelActive™*

Efficiëntie
All-in-One Packaging:
implantaat, cover screw,
healing collar, transfer en abutment.

*Registered Trademarks of Nobel Biocare™, prijs is excl. BTW

SHOPPING 24/7

Implantaat opties:
Platform Ø:

3.0

3.4

Body Ø:

3.2

3.7

Lengtes:

6

8

4.3

5.0

10 11.5 13

16

www.implantdirect.nu

Scan
voor video!

tel: +31 (0) 30 25 998 25

Je nieuwe beste collega
De nieuwe sterilisator van Miele
 Snel. Zeer korte programma’s.
 Zeker. Ingebouwde waterbehandeling, voor snelle en
veilige sterilisatieprocessen.
 Betrouwbaar. Betrouwbare resultaten en lange levensduur.

Unieke
CashBa
ck actie
Ontvang
€
retour v 750,an Miele
Profess
ional

len, programma-uitloop of het bijwerken
van de administratie. Reserveer hiervoor
liever vaste plekken in de agenda. Prestaties verbeteren door meerdere korte pauzes per dag in te plannen. De lunchpauze
is een goed moment om het hoofd leeg te
maken en vormen van rust of beweging
te zoeken. Ga eens lunchwandelen of doe
doelgerichte oefeningen op een fitbal, met
een weerstandsband of met interactieve
computergames zoals de Wii-fit. Zit eens
op een balkussen tijdens de koffiepauze.
		

www.miele-professional.nl/
dentaalsterilisatie

Voor meer informatie:
www.miele-professional.nl
Telefoon: (0347) 37 88 84
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nal is alleen sporten dus niet genoeg. Het
is belangrijk om aandacht te besteden aan
een gezonde werkhouding, het zitten elk
half uur te onderbreken, en te zorgen voor
voldoende beweegmomenten gedurende de
werkdag.
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Bewegen en sport

Ons lichaam is gemaakt om te bewegen.
Beweging stimuleert spieren, de bloedsomloop, de spijsvertering, versoepelt gewrichten en verbetert het houding- en
bewegingsgevoel. Naast de fysieke belastbaarheid neemt ook de mentale belastbaarheid toe. Je bent meer ontspannen, beter bestand tegen stress, je slaapt beter en
bent daardoor minder gevoelig voor pijn.
In onze pilotstudies onder tandartsen,
tandartsassistenten en mondhygiënisten tonen we aan dat mondzorgprofessionals die regelmatig bewegen minder
lichamelijke klachten ervaren.
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB 5) stelt vast dat een half uur matig
intensief bewegen, ten minste op vijf dagen
in de week, voldoende is om gezondheidswinst op te leveren. De ‘Fitnorm 6’ bereik
je door drie maal per week tenminste 20
minuten aan intensieve lichaamsbeweging
te doen (sporten).
Een volle dagelijkse agenda is vaak een
drempel voor extra bewegen en sporten.
Om de beweeg- en sportmotivatie te vergroten is het belangrijk beweegvormen te
kiezen die laagdrempelig zijn en een sport
te kiezen die je leuk vindt. Een vast trainingsmaatje of kiezen voor een teamsport
werkt als stok achter de deur. Er is geen
bewijs dat bepaalde sporten schadelijk
zouden zijn voor mondzorgprofessionals.
Wanneer je klachten ondervindt is het verstandig om eerst advies te vragen aan een
(sport)arts of fysiotherapeut.

Ten slotte
Reinigen/Desinfecteren
Steriliseren
Documenteren
Garanderen

Mondhygiënist

Er is veel gezondheidswinst te behalen
door te voldoen aan de NNGB en de Fitnorm. Echter meerdere onderzoeken tonen
aan dat sport en beweging de fysieke gevolgen van langdurig zitten niet voldoende
compenseren. Voor de mondzorgprofessio-
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naar Fysiotherapie Houten-Zuid,
gespecialiseerd in preventie en
curatie van werkgerelateerde
klachten.
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Arbeid- en bedrijfsfysiotherapeut,
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