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Beroepsgebonden aandoeningen aan de onderrug
Samenvatting van het verslag van het Agentschap

Aandoeningen aan de onderrug, waartoe zowel pijn als letsel aan de
onderrug worden gerekend, vormen een aanzienlijk en steeds groter
wordend probleem in Europa. In deze fact sheet worden de belangrijkste
bevindingen samengevat van een verslag van het Agentschap over de
frequentie en oorzaken van deze aandoeningen, de daarmee verband
houdende beroepsgebonden risicofactoren, en effectieve
preventiestrategieën. Het verslag beperkt zich tot aandoeningen aan de
onderrug, hoewel sommige bevindingen ook van toepassing kunnen zijn
op andere soorten beroepsgebonden rugproblemen.

Omvang van het probleem
Uit onderzoeken blijkt dat tussen de 60 % en 90 % van de bevolking op
een gegeven moment in hun leven last heeft van een aandoening aan de
onderrug en dat op elk willekeurig tijdstip tussen de 15 % en 42 % van
de bevolking (afhankelijk van de onderzoeksgroep en de gehanteerde
definitie van rugpijn) problemen met de onderrug heeft. Uit gegevens
van de Europese studie over de arbeidsomstandigheden (1) blijkt dat
30 % van de Europese werknemers last heeft van rugpijn. Daarmee
neemt rugpijn de eerste plaats in op de lijst van beroepsgebonden
aandoeningen die voor de studie werd gebruikt. In een ander recent
verslag van het Agentschap (2) melden sommige lidstaten van de
Europese Unie een toename van rugletsel en letsel als gevolg van het
manueel hanteren van lasten.

In de meeste gevallen herstellen patiënten weliswaar volledig van hun
onderrugproblemen (60-70 % herstelt binnen zes weken, 70-90 % binnen
twaalf weken), maar die problemen leiden wel tot een zeer groot
ziekteverzuim op het werk (3) (4). Bovendien is het percentage mensen dat
later opnieuw last krijgt van aandoeningen aan de onderrug erg groot. De
kans dat mensen binnen een jaar weer last krijgen van de onderrug is 20 %
tot 44 %. Over het gehele leven bekeken is er zelfs sprake van percentages
tot 85 %. In dit verband is het belangrijk om te weten dat wanneer er
eenmaal letsel is ontstaan, de rug vatbaarder is geworden voor een nieuwe
aandoening. De kans op een volgend letsel is bovendien groter als
risicofactoren op de werkplek niet worden geëlimineerd.

Hoewel aandoeningen aan de onderrug zich in al le soorten
bedrijfstakken en functies voordoen, hebben verschillende studies
aangetoond dat ze in bepaalde sectoren en binnen bepaalde
beroepsgroepen vaker voorkomen dan elders. Aandoeningen aan de
onderrug komen met name vaker voor bij werknemers in de landbouw
en de bouwnijverheid, bij timmerlieden, chauffeurs (inclusief
vrachtwagen- en tractorchauffeurs), verpleegkundigen,
ziekenverzorgers, schoonmakers, verpleeghulpen en bij huishoudelijk
personeel. Aandoeningen aan de onderrug lijken overigens bij mannen
en vrouwen in de Europese Unie in gelijke mate voor te komen (1).

Er zijn geen exacte gegevens bekend, maar schattingen van lidstaten
over de economische kosten van alle beroepsgebonden ziekteverzuim
variëren van 2,6 tot 3,8 % van het bruto nationaal product (5). De
werkelijke percentages kunnen hoger zijn omdat de echte sociale kosten
moeilijk zijn in te schatten. In een Nederlands onderzoek (6) werden de
totale kosten voor de samenleving in 1991 als gevolg van rugpijn op
1,7 % van het bruto nationaal product geschat.

Oorzaken van aandoeningen aan de onderrug
Tot de aandoeningen aan de onderrug behoren problemen met de
tussenwervelschijven, zoals hernia, spondylolisthesis, spierkwetsuren en
letsel aan weke lichaamsdelen. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat
naast de normale slijtageproblemen als gevolg van het verouderingsproces,
slechte ergonomische omstandigheden op de werkplek een rol spelen bij
het ontstaan van onderrugaandoeningen aan een gezonde rug en bij het
versnellen van de ontwikkeling van bestaande symptomen in een reeds
beschadigde rug. Slechte ergonomische omstandigheden vergroten de last
en de druk op de rug. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tillen, draaien,
vooroverbuigen, onaangename bewegingen, strekken en statische
lichaamshoudingen. Taken waarbij voertuigen bestuurd worden (waarvan
bekend is dat de trilling van het hele lichaam ook een belastende factor
vormt) of die veel fysieke arbeid en het manueel hanteren van lasten
vereisen, brengen extra risico’s met zich.

Hoewel problemen die verband houden met tussenwervelschijven
opgespoord kunnen worden met behulp van röntgenfoto’s of botscans,
kunnen andere afwijkingen, zoals spierbeschadigingen en ander

zachtweefselletsel, vaak niet op deze manier worden vastgesteld. Maar
liefst 95 % van de aandoeningen aan de onderrug wordt dan ook
gekwalificeerd als „niet-specifiek”. Uit onderzoeksresultaten valt af te
leiden dat de algemene aanpak zoals hieronder wordt voorgesteld,
gebruikt kan worden om alle soorten beroepsgebonden aandoeningen
aan de onderrug te voorkomen en te verminderen.

Beroepsgebonden factoren
Er zijn veel overzichtsartikelen gepubliceerd over onderzoek naar de
risicofactoren van aandoeningen aan de onderrug, waaronder talloze
fysieke, psychosociale en/of persoonsgebonden risicofactoren. Het
aantal epidemiologische onderzoeken naar psychologische risicofactoren
tijdens het werk is echter aanzienlijk geringer dan onderzoeken die zich
richten op de lichamelijke belasting. Het verband tussen oorzaak en
gevolg is in het algemeen ook duidelijker bij biomechanische factoren.
Desalniettemin komen er steeds meer gegevens die erop wijzen dat
psychosociale factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van
aandoeningen aan de onderrug, met name als zij in combinatie optreden
met fysieke factoren. Het ontstaan van aandoeningen aan de onderrug
wordt ook sterk in verband gebracht met een te geringe functie-inhoud
en een slechte werkorganisatie. De belangrijkste beroepsgebonden
factoren staan in kader 1.

Strategieën en effectiviteit van preventie
Strategieën om aandoeningen aan de onderrug te voorkomen, omvatten
zowel maatregelen op de werkplek als in de gezondheidszorg. Het inzicht
groeit dat een strategie waarin beide soorten maatregelen geïntegreerd
worden, noodzakelijk is om het probleem op een effectieve manier aan te
pakken. Op de werkplek zelf raakt men ook steeds meer overtuigd van de
effectiviteit van ergonomische maatregelen. Ergonomische maatregelen zijn
gebaseerd op een „holistische” of systeembenadering waarbij zowel
rekening wordt gehouden met de gevolgen van de apparatuur, het
arbeidsmilieu en de werkorganisatie als met de werknemer zelf. Voor de
effectiviteit van een ergonomische aanpak is het overigens belangrijk dat de
betrokken werknemers er volledig aan deelnemen.

In kader 2 staat een samenvatting van de belangrijkste preventieve
strategieën. Het betreft zowel strategieën voor primaire preventie
(eliminatie van de oorzaken) als voor secundaire preventie (behandeling
en revalidatie). De deskundigen zijn van mening dat de meeste nadruk
weliswaar op primaire preventie moet liggen, maar dat alle factoren ook
in hun onderlinge samenhang bekeken dienen te worden. Zo blijkt uit
onderzoeken dat alleen opleiding en instructies waarschijnlijk niet
effectief zijn als de ergonomische omstandigheden op de werkplek
slecht blijven. In een basisopleiding moet bijvoorbeeld niet alleen
aandacht worden besteed aan veilige technieken voor het fysiek

Kader 1: Werkfactoren die het risico op aandoeningen
aan de onderrug vergroten
Lichamelijke aspecten van het werk:

■ zware fysieke arbeid,

■ tillen en hanteren van lasten,

■ ongunstige lichaamshoudingen (bv. gebogen, gedraaide, of
statische houdingen),

■ tri l l ing van het hele l ichaam (bv. bij het besturen van
vrachtwagens).

Psychosociale beroepsgebonden factoren:

■ geringe sociale ondersteuning,

■ lage arbeidssatisfactie.

Factoren in de werkorganisatie:

■ slechte werkorganisatie,

■ onvoldoende functie-inhoud.
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hanteren van lasten, maar ook aan het identificeren van potentiële
risico’s en de maatregelen die daartegen genomen kunnen worden.

De richtlijn betreffende het manueel hanteren van lasten (Europese Richtlijn
90/269/EEG) verschaft Europese werkgevers belangrijke informatie over de
bescherming van werknemers tegen rugletsel (7). Deze richtlijn is specifiek
bedoeld ter preventie van rugklachten die verband houden met het manueel
hanteren van lasten. De richtlijn, die is samengesteld op basis van het huidige
kennisniveau, gaat uit van een ergonomische aanpak en bevat de
minimumgezondheids- en veiligheidsvoorschriften. In de bijlage bij de richtlijn
wordt een overzicht gegeven van de risicofactoren waarmee werkgevers
rekening moeten houden bij de beoordeling van een werksituatie en de keuze
van preventieve maatregelen, zoals:

■ eigenschappen van de last (is de last bijvoorbeeld zwaar of moeilijk
vast te houden),

■ vereiste lichamelijke inspanning (bv. te vermoeiend, te veel draaiende
bewegingen, onstabiele lichaamspositie),

■ eigenschappen van het arbeidsmilieu (bv. te weinig ruimte of andere
beperkingen die de lichaamshouding van de werknemer bepalen, zoals
een te hoge of te lage werkhoogte of een oneffen of gladde vloer),

■ taakeigen factoren (bv. een langdurige taak of inspanning,
onvoldoende rustperioden, grote afstanden waarover de last moet
worden gedragen, werktempo dat niet door de werknemer zelf kan
worden bepaald),

■ persoonsgebonden factoren (bv. kleding en dergelijke die de
bewegingsvrijheid beperken en onvoldoende kennis of opleiding).

Het wordt niet als bijzonder zinvol beschouwd om aandoeningen aan de
onderrug los te zien van andere beroepsgebonden rugproblemen,
aangezien er geen strikte scheiding bestaat tussen rugproblemen en
andere spier- en skeletaandoeningen. Daarom is er een algemene
aanpak nodig voor alle spier- en skeletaandoeningen van werknemers
(zie bijvoorbeeld de verslagen van het Agentschap en de informatie over
spier- en skeletaandoeningen op de website (8) (9) (10)).

Noodzaak van onderzoek en consensus
Voor de ergonomische aanpak in de richtlijn betreffende het manueel
hanteren van lasten, die voor werkgevers een basis moet vormen voor
het nemen van maatregelen, is ook steun te vinden in de vakliteratuur.
Om de uitvoering van de richtlijn te stimuleren, wordt in het verslag
voorgesteld om toekomstig onderzoek vooral te concentreren op de
vraag hoe die ergonomische aanpak het meest effectief in de praktijk kan
worden toegepast. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:

■ goed gefundeerd onderzoek naar „holistische” interventiestrategieën
(bv.  toepassing van ergonomie, integratie van ergonomie met
revalidatie en medische controle),

■ onderzoek gericht op de ontwikkeling en evaluatie van praktische
methoden voor risicoanalyse op de werkplek,

■ onderzoek naar het effect van combinaties van factoren en de
evaluatie ervan in de praktijk.

Hoewel wordt aanbevolen het onderzoek in de toekomst vooral te richten
op strategieën om letsel op de werkplek te voorkomen, is bij een aantal
andere onderzoeksthema’s ook voorgesteld laboratoriumanalyse uit te
voeren (bv. meettechnieken voor blootstelling aan risico’s, methoden voor
het meten van gewrichtsbewegingen en onderzoeken die het inzicht in de
biochemische en biomechanische eigenschappen van ruggenwervels,
tussenwervelschijven en gewrichtsbanden moeten vergroten).

Verdere inlichtingen
Meer informatie over de preventie van spier- en skeletaandoeningen is
beschikbaar op de website van het Agentschap, http://osha.eu.int,
waar de volledige publicaties van het Agentschap gratis kunnen worden
gedownload. De informatie bestaat onder andere uit fact sheets en
diverse verslagen. Voorbeelden van oplossingen die de risico’s met
betrekking tot spier- en skeletaandoeningen kunnen beperken, zijn te
vinden op http://europe.osha.eu.int/good_practice/.
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Over het verslag
Het Europees Agentschap heeft een onderzoeksverslag gepubliceerd
met informatie over beroepsgebonden aandoeningen aan de onderrug.
In dit verslag, dat is samengesteld door het Belgische Instituut voor
preventie, bescherming en welzijn op het werk (Prevent), wordt een
overzicht gegeven van de huidige kennis over dit onderwerp.

Kader 2: Strategieën voor preventie van
beroepsgebonden aandoeningen aan de onderrug
■ vermindering van lichamelijke eisen

■ verbeteringen in de werkorganisatie

■ voorlichting/opleiding (als onderdeel van een geïntegreerde
aanpak)

■ medische behandeling en revalidatie

■ cognitieve en gedragsmatige strategieën (bv. strategieën om
met bepaalde situaties om te gaan)
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