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EU-OSHA voerde een driejarig VGW-
overzichtsproject uit over werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat.1 
Daarbij was het de bedoeling om de problemen 
van werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat en relevant beleid te 
onderzoeken, meer inzicht in dit onderwerp 
te krijgen en effectieve vormen van preventie 
van werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat in kaart te brengen. In het 
kader van dit project werd ook gekeken naar 

maatregelen op de werkplek die kunnen helpen 
om werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat te voorkomen, en naar 
de beheersing van chronische aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat, onder meer door 
ondersteuning van werknemers bij revalidatie 
en re-integratie. Het VGW-overzichtsproject 
biedt beleidsmakers en onderzoekers wat zij 
nodig hebben en vormt een aanvulling op deze 
campagne.
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1. Inleiding
Bij een goede beheersing van de risico’s voor 
veiligheid en gezondheid op het werk is 
iedereen gebaat: werknemers, bedrijven en de 
samenleving. Een goede risicopreventiecultuur 
is daarbij onontbeerlijk, wat betekent dat 
werkgevers en managers zich moeten inzetten 
om risico’s te voorkomen en participatie van 
werknemers te bevorderen. Bedrijven die 
veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) 
samen met hun werknemers actief managen, 
zijn concurrerender, onder meer door een lager 
ziekteverzuim, een grotere productiviteit en 
meer duurzaamheid.

In deze brochure vindt u 
achtergrondinformatie over de campagne 
voor een gezonde werkplek 2020-22 onder 
de titel “Gezond werk: verlicht de last!”. 
Dit is een campagne van het Europees 
Agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk (EU-OSHA). De campagne is 
bedoeld om meer bekendheid te geven aan 
werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat en aan het belang van 
preventie ervan. Werkgevers, werknemers en 
andere betrokken partijen moeten worden 
gestimuleerd om samen aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat te voorkomen.

De campagne laat zien hoe sommige 
werkgerelateerde risico’s op aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat weliswaar niet 
volledig kunnen worden weggenomen, maar 
wel kunnen worden beheerst. En er wordt 
uitgelegd hoe met tijdige maatregelen kan 
worden voorkomen dat werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
chronisch worden. Verder zien we hoe 
werknemers met chronische aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat mede door 
goed VGW-management weer aan het werk 
kunnen komen en blijven. Daarnaast maakt 
de campagne mensen bewuster van de vele 
(fysieke, organisatorische, psychosociale, 
sociaal-demografische en persoonsgebonden) 
risicofactoren voor aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat en van de noodzaak om 
preventieve benaderingen te ontwikkelen 
waarin met al deze factoren rekening wordt 
gehouden.

EU-OSHA heeft al twee campagnes gewijd 
aan werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat (in 2000 en 2007). Waarom 
dan nu nog een keer? Werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
treffen werknemers van alle leeftijden met alle 
mogelijke banen. Daarom is deze campagne voor 
veel mensen relevant. Als we voorkomen dat 
mensen worden blootgesteld aan risicofactoren 
die bijdragen aan werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat, 
kunnen ze langer aan het werk blijven. En dat is 
een belangrijk gegeven, zeker als we bedenken 
dat de beroepsbevolking vergrijst en het beleid 
erop gericht is om de arbeidsparticipatie van 
oudere leeftijdsgroepen te vergroten. Bovendien 
zijn de omvang van het probleem en de tijd die 
nodig is om veranderingen op de werkplek tot 
stand te brengen, goede redenen om nogmaals 
aandacht te schenken aan dit belangrijke 
onderwerp op het gebied van VGW.

Op basis van recent onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van zittend werk wordt 
vooral gekeken naar houding (vooral zittend 
werk en computerwerk) en het gebrek aan 
fysieke activiteit op het werk. Langdurig zitten 
komt in veel soorten werksituaties voor, van 
de lopende band in de industrie tot de kassa 
in een supermarkt of computerwerk. Deze 
campagne maakt mensen bewuster van het 
belang van preventie van werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
door langdurig zittend werk.

De campagne laat zien dat werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
weliswaar complex van aard zijn, maar toch op 
dezelfde manier kunnen worden aangepakt 
als andere VGW-problemen. Bedrijven krijgen 
de instrumenten en ondersteuning aangereikt 
die zij nodig hebben om werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
systematisch aan te pakken: praktische tips 
en informatie en audiovisueel materiaal, naast 
goede praktijkvoorbeelden en casestudy's. Al 
deze en andere informatie is te vinden op de 
website van de campagne (https://healthy-
workplaces.eu), waaronder een nieuwe database 
met relevant materiaal.

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
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1.1. Wat is het probleem?
Miljoenen werknemers in Europa hebben 
te kampen met aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat. Hoewel er veel wordt 
gedaan om ze te voorkomen, blijven 
werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat het meestvoorkomende 
werkgerelateerde gezondheidsprobleem in 
Europa. Uit de Arbeidskrachtenenquête 2013 
van Eurostat blijkt dat van alle werknemers 
die aangaven dat zij in de afgelopen twaalf 
maanden werkgerelateerde (lichamelijke of 
psychische) gezondheidsklachten hadden, 
60 % als belangrijkste gezondheidsprobleem 
een klacht noemde die gerelateerd was aan 
een aandoening aan het bewegingsapparaat.2 
Het gezondheidsprobleem dat daarna het 
meest werd genoemd (door 16 %), was stress, 
depressie of angst.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de Europese 
enquête naar arbeidsomstandigheden 
(European Working Conditions Survey, EWCS), 
waarin werd vastgesteld dat circa drie op 
de vijf werknemers in de Europese Unie 
(EU) zeiden aan een aandoening aan het 
bewegingsapparaat te lijden (zie onderstaande 
figuur)3. Als meestvoorkomende soorten 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
noemden werknemers rugpijn en spierpijn in 
de armen (respectievelijk 43 en 41 %). Spierpijn 
in de benen wordt minder vaak genoemd 
(29 % in 2015). 
 

 

 

 

 

Gezondheidsklachten bij werknemers in de EU in de afgelopen twaalf maanden, EU-28, 2015 
 

15 %

43 %

14 %

27 %

 

Bron: Panteia, op basis van de zesde EWCS, 2015.

Geen gezondheidsklachten

Alleen andere 
gezondheidsklachten

Alleen aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat

Aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat en andere 
gezondheidsklachten
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Waarom zijn werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat een probleem?4

• Werkgerelateerde 
aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat geven 
niet alleen reden tot zorg 
vanwege hun gevolgen 
voor de gezondheid van 
individuele werknemers, 
maar ook vanwege hun 
effecten op bedrijven en 
nationale economieën.

• Deze aandoeningen 
vormen de 
meestvoorkomende 
oorzaken van 
ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid, 
en behoren tot de  
beroepsziekten die het 
meest worden erkend 
in landen als Frankrijk, 
Italië, Letland en Spanje.

• Onder werknemers met 
aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat is 
het verzuim hoger.

Kleine en micro-ondernemingen zijn 
bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen 
van werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat omdat hun VGW-
management vaak minder goed is geregeld 
dan in grote bedrijven. Volgens de Europese 
bedrijvenenquête van EU-OSHA over nieuwe 
en opkomende risico’s (Esener) maken micro-

ondernemingen minder vaak dan andere 
bedrijven de risicoanalyses die zo cruciaal 
zijn voor een succesvolle aanpak van VGW-
problemen.5 

1.2. Wat zijn werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat?
De meeste werkgerelateerde aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat zijn cumulatieve 
aandoeningen die bijvoorbeeld het gevolg zijn 
van herhaaldelijke zware belasting gedurende 
een langere periode. Deze aandoeningen 
kunnen echter ook worden veroorzaakt door 
acute verwondingen zoals botbreuken bij een 
ongeval. Zij manifesteren zich voornamelijk in 
de rug, nek, schouders en armen, maar kunnen 

ook de benen treffen. Sommige aandoeningen, 
waaronder het karpaal tunnelsyndroom van 
het polsgewricht, zijn specifieke aandoeningen 
omdat er een duidelijk beeld en duidelijke 
symptomen zijn. Andere daarentegen zijn 
niet-specifiek omdat alleen sprake is van pijn 
of ongemak zonder dat er een duidelijke 
specifieke aandoening wordt vastgesteld.7
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Delen van het lichaam met veelvoorkomende aandoeningen aan het bewegingsapparaat 

Bron: EU-OSHA.8

Nek

Schouders

Bovenrug

Onderrug

Polsen/handen

Heupen/bovenbenen

Knieën

Enkels/voeten

Ellebogen

Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat  
bij werknemers:

Rug- en nekpijn 
behoren tot de 
meestvoorkomende 
klachten.

Spierletsel kan worden 
veroorzaakt door zware of 
herhalende activiteiten.

Gewrichtsklachten kunnen 
het gevolg zijn van slijtage 
of ziekte, maar ook van 
bedrijfsongevallen.

Botaandoeningen zijn 
meestal het gevolg van een 
bedrijfsongeval met een 
botbreuk.
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Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn beschadigingen 
van lichaamsstructuren zoals spieren, gewrichten en gewrichtsbanden, 
pezen, zenuwen, botten en de bloedsomloop in bepaalde lichaamsdelen. Deze 
aandoeningen worden voornamelijk veroorzaakt of verergerd door de aard van  
het werk zelf en door de arbeidsomstandigheden en -omgeving.6
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Werknemers met aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat vinden vaak dat hun 
dagelijkse bezigheden niet alleen worden 
belemmerd door de aandoening zelf, maar ook 
door bijkomende gezondheidsklachten. Zo 
kunnen mensen met een aandoening aan het 
bewegingsapparaat niet alleen pijn hebben, 
maar ook last van angst, slaapproblemen en 
algehele vermoeidheid. Op de lange duur 
kunnen zij wellicht niet meer functioneren in 
hun huidig werk of in een vergelijkbaar beroep.

Er zijn diverse soorten factoren die bij deze 
aandoeningen een rol kunnen spelen, 
waaronder lichamelijke en biomechanische 
factoren, organisatiegerelateerde factoren 
en psychosociale en individuele factoren. 
Deze factoren kunnen los of in combinatie 
optreden.9 Psychosociale risico’s en 
werkgerelateerde stress kunnen ook een 
rol spelen wanneer acute pijn overgaat 
in chronische pijn.10 Blootstelling aan 
een combinatie van risicofactoren moet 
worden onderzocht bij het beoordelen van 
werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat.

Factoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van werkgerelateerde aandoeningen  
aan het bewegingsapparaat

Soort factor Voorbeelden

Fysiek • Tillen, dragen, duwen of trekken van lasten of het gebruiken  
van werktuigen

• Herhaalde of krachtige bewegingen

• Langdurige lichamelijke inspanning

• Lastige en statische houdingen (bijvoorbeeld 
langdurig zitten of staan, knielen, werken 
met de handen boven de schouders)

• Blootstelling van handen/armen of van 
het hele lichaam aan trillingen

• Kou of buitensporige warmte

• Sterk lawaai dat spanning in het lichaam veroorzaakt

• Slecht ingedeelde werkplek en slecht ontworpen werkvloer

Organisatorisch 
en psychosociaal

• Veeleisend werk, hoge werkdruk

• Lange werktijden

• Onvoldoende pauzes of gelegenheid om van werkhouding  
te veranderen

• Onvoldoende invloed op taken en werkdruk

• Onduidelijke/conflicterende rollen

• Herhaald en monotoon werk in hoog tempo

• Onvoldoende steun van collega’s en/of leidinggevende

Individueel • Medische voorgeschiedenis

• Fysieke vermogens

• Leeftijd

• Zwaarlijvigheid/overgewicht

• Roken
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1.3. Waarom heeft preventie van werkgerelateerde aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat zoveel prioriteit?

Effecten van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op 
ondernemingen12 

Verzuim 
Werkverzuim door aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat is voor een groot deel 
verantwoordelijk voor het aantal verloren 
werkdagen in de lidstaten van de EU. In 2015 
zei meer dan de helft (53 %) van de werknemers 
met aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
(inclusief degenen met andere 
gezondheidsklachten) in het afgelopen jaar 
ziek thuis te zijn geweest, en dat is aanzienlijk 
meer dan het aandeel werknemers zonder 
gezondheidsklachten (32 %). Werknemers met 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
verzuimen gemiddeld ook langer.

Presenteïsme 
Wie door een aandoening aan het 
bewegingsapparaat met pijn aan het werk is, 

presteert vaak minder en is minder productief. 
In 2015 waren werknemers met aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat (inclusief degenen 
met andere gezondheidsklachten) veel 
vaker ziek aan het werk dan anderen zonder 
gezondheidsklachten (29 % tegenover 9 %).

Vroegtijdige of gedwongen pensionering 
Werknemers met aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat denken vaker dan mensen 
zonder die aandoeningen dat zij hetzelfde 
werk niet meer kunnen doen wanneer ze 60 
zijn. Meer in het bijzonder denkt een op de 
drie werknemers met aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat (inclusief degenen met 
andere gezondheidsklachten) dat zij hun werk 
niet tot hun zestigste kunnen blijven doen.

Het voorkomen van werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
om gezondheid en welzijn van werknemers 
te verbeteren, is al sinds 2002 een van 
de prioriteiten in elke VGW-strategie van 
de EU. Onlangs benadrukte de Europese 
Commissie nog dat aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat nog steeds “tot 
de meest ernstige en wijdverspreide 
werkgerelateerde aandoeningen [behoren]”. 
Deze aandoeningen kunnen de actieve 
loopbaan van miljoenen werknemers in de EU 
voortijdig beëindigen en “vormen een grote 
kostenpost voor personen, ondernemingen 
en de maatschappij in het algemeen”.11 
Investeren in preventie van werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
verbetert de gezondheid van werknemers 
en hun loopbaanperspectieven, vergroot het 
concurrentievermogen van bedrijven en komt 
ten goede aan nationale zorgstelsels.

Ondanks wetgeving om aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat te voorkomen 
(en de inspanningen van Europese en 
nationale overheden en bedrijven), zijn deze 
aandoeningen in de afgelopen jaren maar 
weinig teruggedrongen.13 De vraag rijst dan 
wat de lacunes zijn in de huidige benaderingen 
voor preventie en risicoanalyse.

Een nieuw rapport van EU-OSHA gaat op 
deze vraag in door te kijken naar de effecten 
van bijvoorbeeld digitalisering en nieuwe 
technologie, een ontoereikende werkorganisatie 
en/of inrichting van het werk, een anders 
samengestelde beroepsbevolking en de 
effecten van psychosociale risicofactoren.14 
Door deze opkomende problemen ontstaan 
nieuwe risicofactoren die van invloed zijn 
op de maatregelen om werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
te voorkomen. In het strategisch kader 
voor gezondheid en veiligheid op het werk 
2014-2020 wordt het belang benadrukt van 
inspanningen om opkomende risico’s aan te 
pakken.15 

Bovendien is preventie van werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat niet 
alleen een prioriteit binnen het VGW-beleid, 
maar ook op vele andere terreinen. Steeds meer 
mensen leven met chronische aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat nu de Europese 
bevolking vergrijst. Effectieve samenwerking 
tussen betrokken partijen uit verschillende 
beleidsterreinen (onderwijs, volksgezondheid, 
industriebeleid en gelijke kansen) om het 
bewegingsapparaat van werknemers gezonder 
te maken, kan bijdragen aan slimme, duurzame 
en inclusieve groei in Europa.
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Casestudy
TMS Pros-programma in Frankrijk

Dit programma werd in 2014 ontwikkeld en 
biedt bedrijven maatwerkondersteuning 
bij de preventie van aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat. Ondernemingen 
met minder dan 50 werknemers komen 
in aanmerking voor 70 % subsidie op de 
kosten voor het opleiden van een eigen 
projectmanager voor de preventie van 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat en/
of voor het laten uitvoeren van een onderzoek 
of het opstellen van een actieplan voor deze 
aandoeningen. Zij komen ook in aanmerking 
voor 50 % subsidie op de aanschaf van 
materialen voor de uitvoering van het plan.

Circa 7.000 van de beoogde 8.000 
ondernemingen waren eind 2017 met het 
programma gestart. In totaal hadden 1.600 
ondernemingen de laatste evaluatiefase 
bereikt. Daarmee beschikten zij over 
voldoende deskundigheid om hun eigen 
programma voor de preventie van 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat te 
regelen.

Naast ondersteuning door een netwerk van 
regionale bureaus met deskundigheid op 
het gebied van preventie van aandoeningen 

aan het bewegingsapparaat droegen ook de 
volgende factoren bij aan het succes van het 
initiatief:

• een duidelijke, stapsgewijze benadering;
• beheer van het proces via de website;
• ondersteuning op maat;
• financiële steun. 

In totaal deden 110 bedrijven mee aan de 
competitie “Trophées TMS Pros 2018”. Zeven 
daarvan vielen in de prijzen.16 

Bij de vorige editie (in 2016)17 kreeg 
kinderdagverblijf Stenger Bachmann een 
prijs voor bedrijven met minder dan 50 
werknemers. Het project was bedoeld 
om verzuim door aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat terug te dringen, om 
de werkomgeving te verbeteren door 
werkplekken anders in te richten, om 
directe kosten door deze aandoeningen te 
verminderen en om het ontstaan ervan bij 
werknemers te voorkomen.

Ga voor meer informatie (in het Frans) over het 
TMS Pros-programma naar https://tmspros.fr
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2. Voorkomen en beheersen van werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat

2.1. Samen werken aan preventie van werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat

De campagne voor een gezonde werkplek 
2020-22 maakt niet alleen mensen bewuster 
van werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat en hun negatieve gevolgen 

voor personen, bedrijven en de samenleving, 
maar stimuleert daarnaast werkgevers en 
werknemers om samen te werken aan het 
voorkomen van deze aandoeningen op de 
werkplek.

Door samenwerking tussen werkgevers, 
managers en werknemers ontstaat gezamenlijk 
inzicht in het probleem en kunnen blijvende 
verbeteringen worden bereikt. Als ook 
werknemers bij dit probleem worden 
betrokken, kan opener worden gepraat 
over gezondheidsklachten, waaronder 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat, 
en kunnen effectieve preventiemaatregelen 
worden genomen.18

Bespreekbaar maken van 
aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat op  
de werkplek
Voor sommigen zijn aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat een heel 
persoonlijk probleem waar zij niet vaak 
over praten. Als het probleem echter 
wordt doodgezwegen, worden deze 
aandoeningen chronisch of steeds 
moeilijker beheersbaar, wat uiteindelijk 
nadelig kan zijn voor de loopbaan van 
de betrokkenen.

Daarom is het zo belangrijk dat 
werknemers worden gestimuleerd om 
op het werk open en in een zo vroeg 
mogelijk stadium over aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat te praten. 
Als zij hun lichamelijke gezondheid 
veilig kunnen bespreken, zullen 
zij ook beter op zichzelf letten en 
kunnen zij tijdig ondersteuning en 
behandeling krijgen.19 

De door EU-OSHA aangereikte 
“conversation starters” voor 
gesprekken op het werk 
over aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat kunnen op de 
werkvloer of bij trainingen worden 
gebruikt om groepsgesprekken te 
vergemakkelijken. Dit instrument 
biedt leidinggevenden en 
werknemers richtlijnen voor 
communicatie over aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat.20

“De werkgever [treft] de nodige 
maatregelen voor de bescherming van 
de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers, inclusief het zorgen voor 
preventie van beroepsrisico’s, informatie 
en opleiding, alsmede zorgen voor de 
benodigde organisatie en middelen.”

Artikel 6 van de VGW-kaderrichtlijn21
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2.2. Wetgeving inzake werkgerelateerde aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat

Risico’s op werkgerelateerde aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat vallen onder 
de VGW-kaderrichtlijn, die is bedoeld 
om werknemers te beschermen tegen 
werkgerelateerde risico’s in het algemeen 
en de werkgever verantwoordelijk maakt 
voor het waarborgen van veiligheid en 
gezondheid op het werk. Sommige risico’s op 
deze aandoeningen vallen onder specifieke 
richtlijnen, waaronder de richtlijn over 

het handmatig hanteren van lasten, de 
beeldschermrichtlijn en de trillingenrichtlijn. 
De richtlijn inzake het gebruik van 
arbeidsmiddelen bevat voorschriften voor 
de houding van werknemers bij het gebruik 
van arbeidsmiddelen en maakt duidelijk dat 
werkgevers ergonomische beginselen moeten 
hanteren om te voldoen aan de minimumeisen 
voor VGW.

Belangrijke EU-richtlijnen

Richtlijn 89/391/EEG (VGW-kaderrichtlijn) 
van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van  
de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk — 
“kaderrichtlijn”

Richtlijn 90/269/EEG (richtlijn handmatig hanteren van lasten) 
van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het  
handmatig hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers

Richtlĳn 2002/44/EG (trillingenrichtlijn) 
van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met  
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (trillingen)

Richtlijn 90/270/EEG (beeldschermrichtlijn) 
van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met 
betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur

Richtlijn 2009/104/EG (arbeidsmiddelenrichtlijn) 
van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij 
het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats

Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn) 
van 17 mei 2006 betreffende het vrije verkeer op de markt van machines en de bescherming van 
werknemers en consumenten die deze machines gebruiken.

Er zijn ook richtlijnen en verordeningen met eisen voor werkplekken, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de inrichting van de werktijd.

Ga voor meer informatie naar https://osha.europa.eu/nl/safety-and-health-legislation

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/6
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/19
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/5
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/nl/safety-and-health-legislation
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2.3. Aanpakken van werkgerelateerde aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat

Net als elk ander probleem op het 
gebied van VGW zijn aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat voorkombaar 
en beheersbaar. Er kan iets aan 
worden gedaan met een geïntegreerde 
managementbenadering (gebaseerd op de 
beginselen van de VGW-kaderrichtlijn) en 
door bevordering van een preventiecultuur, 
waarbij zowel werkgevers als werknemers 
betrokken zijn.22 Uit de wetgeving op EU- en 
lidstaatniveau blijkt duidelijk dat een analyse 
van de risico’s op de werkplek een absoluut 
essentiële basisvoorwaarde voor succesvolle 
preventie is.

Voor de meeste organisaties, en dan vooral 
voor kleine en micro-ondernemingen, is 
het zinvol om de risico’s van de werkplek in 
een aantal stappen te analyseren. Bij een 
analyse van de risico’s op werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
moet het volgende aan de orde komen:

1. Voorbereiding

• Besluiten wie het proces gaat leiden 
en hoe en wanneer werknemers en/of 
hun vertegenwoordigers zullen worden 
geraadpleegd en geïnformeerd.

• Beoordelen van beschikbare 
middelen, waaronder informatie over 
werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat die al binnen het 
bedrijf beschikbaar is (ongevallen- en 
ziekteregistratie, klachten, verzuim).

• Opstellen van een plan en 
toewijzen van middelen.

2. Analyse van de risico’s op de werkplek

• Inventariseren van risicofactoren voor 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
op de werkplek (fysiek, organisatorisch, 
psychosociaal en persoonsgebonden) 
(zie de tabel op bladzijde 8).

• Opstellen van een actieplan met (in volgorde 
van prioriteit) de stappen die moeten 
worden ondernomen om werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
te voorkomen of tot een minimum te 
beperken, en aangeven door wie, hoe en 
wanneer elke stap moet worden gezet. De 
maatregelen moeten worden gebaseerd op 
de algemene beginselen (zie hieronder).

3. Uitvoeren en bewaken van 
vastgestelde preventieve en 
beschermende maatregelen

4. Geregeld evalueren en actualiseren 
van de risicoanalyse

Prioritair zijn de preventiemaatregelen 
die de risico’s op aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat moeten wegnemen 
door ontwerpaanpassingen, waaronder 
veranderingen aan de inrichting van de 
werkplek of het ontwerp van arbeidsmiddelen 
en -processen. Als de kans op een aandoening 
niet volledig kan worden weggenomen, 
voorziet de wetgeving in een specifieke 
volgorde van preventiemaatregelen die 
werkgevers wettelijk moeten aanhouden.23 

De campagne wil meer bekendheid geven aan 
maatregelen en initiatieven met participerende 
benaderingen (dus waarbij werknemers 
betrokken worden bij preventie en beheersing 
van werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat) die een gezond 
bewegingsapparaat op het werk bevorderen 
(bijvoorbeeld door gezondheidsbevorderende 
activiteiten op de werkplek).
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Algemene preventiebeginselen en voorbeelden van 
maatregelen24 om werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat te voorkomen

• Risico’s voorkomen:

 – hijsen en transport automatiseren;

 – risico’s wegnemen door oplossingen 
in het ontwerp (“ergonomisch 
ontwerp”), de inrichting van de 
werkplek en het ontwerp van 
arbeidsmiddelen en  processen;

 – werk zodanig plannen dat 
repetitief werk, langdurig werken 
in ongemakkelijke houdingen 
of langdurig stilzittend werk 
kunnen worden voorkomen.

• Risico’s aan de bron bestrijden:

 – de tilhoogte van lasten beperken;

 – organisatorische zaken aanpakken 
(bijvoorbeeld werken in duo's, 
werkpatronen veranderen).

• Werk aanpassen aan het individu:

 – de werkplek zodanig inrichten 
dat werknemers voldoende 
ruimte hebben om in een 
goede houding te werken;

 – verstelbare tafels en stoelen 
gebruiken (bijvoorbeeld statafels 
waarbij werknemers zitten en 
staan kunnen afwisselen);

 – afwisseling in de uitvoering van 
werktaken mogelijk maken;

 – pauzes toestaan.

• Aanpassen aan technologische 
vooruitgang:

 – bijblijven met nieuwe 
hulpmiddelen en ergonomisch 
meer verantwoorde apparaten, 
gereedschappen en uitrusting;

 – werknemers informeren over 
technologische ontwikkelingen 
om zo hun deskundigheid en 
zelfvertrouwen te blijven stimuleren.

• Riskante zaken vervangen door 
veilige of minder riskante:

 – handmatig hanteren van 
(zware) lasten vervangen door 
mechanische oplossingen.

• Samenhangend preventiebeleid 
ontwikkelen voor technologie, 
werkorganisatie, werkomstandigheden, 
sociale verhoudingen en 
de werkomgeving.

• Collectieve maatregelen 
als eerste uitvoeren:

 – prioriteit geven aan handvatten met 
goede grip in plaats van slipvaste 
handschoenen, aan lichtere lasten in 
plaats van ruggordels (lendensteun) of 
polsbraces, en aan een vermindering 
van het aantal taken waarbij 
werknemers moeten hurken of 
knielen in plaats van kniebeschermers.

• Goede opleidingen en instructies 
voor werknemers verzorgen:

 – aanbieden van praktische 
trainingen over het juiste 
gebruik van arbeidsmiddelen 
(hijsapparatuur, stoelen, meubilair), 
over hoe het werk en de werkplek 
ergonomisch maken en over 
houdingen waarin veilig (zittend 
of staand) kan worden gewerkt.
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Omdat werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat door vele factoren 
worden veroorzaakt, kan het best voor een 
gecombineerde aanpak worden gekozen. Als 
een bedrijf bijvoorbeeld aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat door zittend werk 
moet verminderen, dan moet er waarschijnlijk 
iets gedaan worden aan 1) de werkplek 
(bijvoorbeeld ergonomisch meubilair);  
2) de werkorganisatie (bijvoorbeeld zittend 
en staand werk afwisselen); 3) psychosociale 
factoren (bijvoorbeeld door zelfstandig 
werken te bevorderen), en 4) de werknemers 
(bijvoorbeeld door het aanbieden van 
trainingen over een goede werkhouding). 
Dergelijke maatregelen hebben meer effect 
op de gezondheid van het bewegingsapparaat 
van werknemers dan wanneer slechts één 
risicofactor wordt aangepakt.

Zittend werk — praktische oplossingen

Veel banen kenmerken zich tegenwoordig 
door fysieke inactiviteit en langdurig 
ononderbroken zitten,25 met meer kans op 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
en andere gezondheidsklachten tot gevolg, 
bijvoorbeeld diabetes en overgewicht.26 

Goed ontworpen werkplekken, stimulering 
van fysieke activiteit en afwisselende 
houdingen zijn nodig om zittend werk 
minder belastend te maken. Mensen moeten 
bewuster worden gemaakt van:

• de voordelen van afwisselend 
zittend en staand werken;

• de noodzaak om pauzes te nemen;

• het belang van fysieke activiteit en 
kracht- of lenigheidsoefeningen op een 
aantal momenten van de werkdag;

• de positieve effecten van een 
werkorganisatie die hiermee rekening houdt.

Werkgevers en werknemers moeten ook 
beseffen dat het, ook bij pijn aan het 
bewegingsapparaat, erg belangrijk is om fysiek 
actief te blijven.
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Voor doeltreffende risicoanalyses en -preventie 
moeten werkgevers hun eigen kennis en 
opleiding en die van hun werknemers 
regelmatig updaten. In het kader van de 
campagne voor een gezonde werkplek 2020-22 
heeft EU-OSHA een nieuwe database ingericht 
met praktisch materiaal, waaronder nuttige 
tools, informatie en goede praktijkvoorbeelden. 
Door info over tools en richtlijnen te 
verspreiden, wil EU-OSHA de risicoanalyse 

ondersteunen. Ga naar Tools en publicaties op 
de website van de campagne (https://healthy-
workplaces.eu/nl/tools-and-publications) om 
te zien wat er beschikbaar is.

Ander materiaal (waaronder de Online 
interactive Risk Assessment Tool, OiRA)27 
kan kleine en micro-ondernemingen 
en werknemersvertegenwoordigers 
ondersteunen.

Casestudy
Werkgerichte revalidatie voor kappers

In Finland hebben kappers met een 
voorgeschiedenis van chronische nek-, 
schouder- of rugklachten baat gehad bij 
werkgerichte revalidatietrainingen. Deze 
maakten deel uit van een gecombineerde 
benadering met medische ondersteuning 
en fysiotherapie. Zij waren gericht op 
veranderingen in:

• werktechnieken;
• subjectief welzijn;
• fysieke kracht en spierkracht;
• het ervaren vermogen om te werken;
• de inrichting van werkplekken/

hulpmiddelen.

De deelnemende kappers gaven aan dat 
fysieke en mentale spanning, nek- en 
schouderpijn, rugpijn en doktersbezoeken 
vanwege een aandoening aan het 
bewegingsapparaat na de revalidatie waren 
afgenomen. Zij zeiden dat de toepassing van 
nieuwe werktechnieken, veelvuldig gebruik 
van een stoel, oefeningen tijdens pauzes en 
meer gelegenheden voor ontspanning in de 
loop van de werkdag hun vruchten hadden 
afgeworpen.

Bron: ergoHair.28

https://healthy-workplaces.eu/nl/tools-and-publications
https://healthy-workplaces.eu/nl/tools-and-publications
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2.4. Vroegtijdige interventie en re-integratie
Het hoge aantal werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
benadrukt het belang van maatregelen om 
hun ontstaan of optreden te voorkomen. 
Wanneer iemand echter een aandoening 
aan het bewegingsapparaat ontwikkelt, 
verkleinen eenvoudige maatregelen 
(waaronder professionele ondersteuning 
en aanpassing van de werkomgeving zodra 
de symptomen zich voordoen) de kans op 
langdurig ziekteverzuim door de werknemer 
aanzienlijk.29 Door vroegtijdig ingrijpen kan 
ziekteverzuim worden voorkomen en beperkt, 
en kunnen besparingen worden gerealiseerd 
binnen de nationale gezondheidszorg en de 
socialezekerheidsstelsels.

Voor een effectieve beheersing van een 
probleem met het bewegingsapparaat zijn 
gecoördineerde inspanningen nodig: de 
werknemer, de zorginstelling en de werkgever 
moeten samen zorgen dat de werknemer re-
integreert of aan het werk blijft.30

Vrouwelijke werknemers van een kleine 
kleuterschool in Denemarken hadden 
vele werkgerelateerde klachten aan het 
bewegingsapparaat. Om uitval van ouder en 
ervaren personeel te voorkomen, voerde de 
school een interventie uit met individueel 
advies van een ergotherapeut, vroegtijdige 
toegang tot fysiotherapie tegen gereduceerd 
tarief en ergonomische verbeteringen op het 
werk van de betrokkenen. Dit heeft geleid 
tot duurzamere arbeidsomstandigheden, 

een daling van het aantal aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat en behoud van 
ervaring op de werkplek. De belangrijkste 
succesfactoren waren de ondersteuning van 
de vakbonden en externe deskundigen en de 
diversiteit van de getroffen maatregelen. De 
belangrijkste uitdaging was het veranderen 
van gedragspatronen van werknemers. Hoewel 
de maatregelen specifiek op de kleuterschool 
waren toegesneden, kan deze benadering ook 
in andere organisaties worden toegepast.31

Wil vroegtijdig ingrijpen op de werkplek 
succesvol zijn, dan moeten werknemers 
worden gestimuleerd om met hun 
werkgever over aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat te praten. Goede 
communicatie is cruciaal om zicht te krijgen 
op wat mensen nodig hebben, passende 
oplossingen te vinden en om te voorkomen 
dat acute werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat chronisch worden.32 
Vervolgens kunnen maatregelen worden 

genomen om de oorzaak weg te nemen en 
werkzaamheden, indien nodig, aan te passen. 
Bij niet-werkgerelateerde aandoeningen als 
artritis kunnen mensen vaak met eenvoudige 
maatregelen blijven doorwerken en kan 
worden gezorgd dat hun toestand niet 
verslechtert door het werk.33 

Als de klachten aan het bewegingsapparaat 
langdurig optreden of terugkeren, is 
revalidatie34 nodig, en als ziekteverlof 
noodzakelijk is, moet re-integratie35 
zorgvuldig worden geregeld.36 Uit zowel 
onderzoeksresultaten als praktijkervaringen 
blijkt dat VGW-interventies op de werkplek 
kunnen bijdragen aan een succesvolle re-
integratie.37 

Deze campagne laat ook met voorbeelden 
zien dat vroegtijdige interventies en 
effectieve revalidatie na aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat niet alleen mogelijk 
zijn, maar ook succes hebben. Daarnaast 
wordt materiaal aangeboden om goede 
communicatie tussen werknemers en hun 
werkgevers over aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat te bevorderen.38 Verder 
stimuleert de campagne een systematische 
en multidimensionele benadering van 
vroegtijdige interventies en re-integratie, 
met coördinatie tussen gezondheids- en 
sociale diensten, werkgelegenheidsdiensten, 
ziekenfondsen en andere relevante partijen om 
werknemers en werkgevers te ondersteunen.
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Casestudy
Vroegtijdige gezondheidsinterventies —  
Clínico San Carlos-ziekenhuis in Madrid

Van de Fit for Work Coalition in Spanje 
komt een voorbeeld van wat vroegtijdige 
interventieprogramma’s kunnen doen:39 

Sinds 2012 ondersteunt de “Coalition” de 
geleidelijke uitbreiding van klinieken voor 
vroegtijdige interventies op het gebied van 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat, 
de belangrijkste oorzaak van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid (TAO). In Spanje is TAO 
door aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
goed voor bijna 21 miljoen verloren arbeidsdagen 
per jaar, wat neerkomt op een schadepost van  
1,7 miljard EUR.

Vroegtijdige interventies voor deze 
aandoening zijn gebaseerd op de gedachte 
dat er een bepaalde periode is waarin 

arbeidsongeschikten met een aandoening 
aan het bewegingsapparaat sneller kunnen 
herstellen. Deze hypothese werd getoetst in een 
gerandomiseerde gecontroleerde interventie 
voor meer dan 10.000 gevallen van TAO door 
een aandoening aan het bewegingsapparaat. 
Daarbij kreeg een controlegroep de gewone 
zorg en volgde een interventiegroep een 
speciaal zorgprogramma met deskundige 
klinische begeleiding, patiëntenvoorlichting 
en ondersteuning bij re-integratie. De andere 
gevallen kregen de standaardzorg.

Met de interventie werd het aantal ziektedagen 
gemiddeld met 40 % verminderd, terwijl 45 
% minder zorg werd gebruikt en het aantal 
permanent arbeidsongeschikten werd 
gehalveerd.
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2.5. Sommige groepen werknemers lopen meer risico

Uit gegevens voor de EU als geheel en voor de afzonderlijke lidstaten blijkt dat 
vrouwen, oudere werknemers en laaggeschoolden vaker klachten aan het 
bewegingsapparaat hebben.40

Alle werknemers moeten gelijke 
bescherming genieten tegen de risico’s 
van werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat. Op EU-niveau 
is wetgeving ingevoerd om gelijkheid te 
waarborgen en veiligheid en gezondheid op 
het werk voor iedereen te verbeteren.

Tot de specifieke risicogroepen behoren 
vrouwen41, migranten42, oudere werknemers43, 
jongeren44 en potentiële slachtoffers van 
discriminatie op het werk, waaronder 
LGBTI’ers (lesbische, homoseksuele, 
biseksuele, transseksuele en interseksuele 
werknemers)45, werknemers met een 
beperking of werknemers met een etnische 
achtergrond of uit minderheden die worden 
gediscrimineerd op grond van hun huidskleur 
of geloofsovertuiging.

Sommige van deze groepen werknemers 
hebben mogelijk een grotere kans op 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
vanwege:

• onervarenheid of onvoldoende opleiding;

• herhaalde of steeds meer toenemende 
blootstelling aan risicofactoren die in 
verband worden gebracht met het vaker 
voorkomen van aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat46, waaronder 

herhalende hand- of armbewegingen, 
trillingen, het dragen of verplaatsen van 
zware lasten, blootstelling aan hoge 
temperaturen, pesten of intimidatie, of 
verbaal geweld op het werk en stress47;

• de sectoren waarin zij werkzaam 
zijn, bijvoorbeeld bouw, landbouw, 
zorg en welzijn en horeca;

• het soort beroepen waarin zij vaker 
werken, bijvoorbeeld typische vormen van 
fabrieksarbeid of laaggeschoold werk (met 
een groter aantal aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat), waaronder fabrieks- 
en machinearbeiders en werknemers met 
ongeschoolde beroepen (bijvoorbeeld 
schoonmakers, werknemers in landbouw 
en visserij, en werknemers in de mijnbouw, 
de bouw, de productie en het transport).

Er dient rekening gehouden te worden met de 
bijzondere behoeften en omstandigheden van 
deze werknemers bij het beoordelen van de 
aan aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
gerelateerde risico’s en het vaststellen van 
preventiemaatregelen. Informatie over 
het toepassen van het diversiteitsaspect 
bij de risicoanalyse is beschikbaar voor 
ondernemingen en zal tijdens de campagne 
onder de aandacht worden gebracht.48
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Casestudy
Initiatief van de Zweedse arbeidsinspectie — Gendergelijkheidsinspecties

In 2012 voerde de Zweedse autoriteit voor 
de werkomgeving rond Internationale 
Vrouwendag op 8 maart gedurende een 
aantal weken “gendergelijkheidsinspecties” 
uit in het kader van de handhaving van 
gendergelijkheid op het werk. Sindsdien maakt 
de genderdimensie standaard deel uit van 
de inspecties van de autoriteit. Inspecteurs 
praten met werkgevers over het bereiken van 
gendergelijkheid in de werkomgeving. Als 
bijvoorbeeld een werkgever wordt gevraagd 
waarom het ziekteverzuim onder vrouwen 
hoger is geweest dan onder mannen, kan 
dat voor die werkgever aanleiding zijn om 
ongelijkheid in zijn VGW-actieplan aan te 
pakken.

De autoriteit heeft een video gemaakt over de 
werkomgevingen van mannen en vrouwen 
in een visverwerkingsbedrijf. In de video is te 
zien hoe mannen afwisselend werk hebben 
(waaronder zwaar tillen en het besturen van 
heftrucks) en overal in de fabriek werken. 
Daarnaast is te zien dat vrouwen onafgebroken 
aan een productielijn werken en in een 
hoog tempo repetitief, weinig afwisselend 
werk doen. Als het werk gelijker zou zijn 
georganiseerd, dan zouden werknemers 
gezonder zijn en het bedrijf winstgevender.

Ga voor de video naar:
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-work-
environment/gender-equality-in-the-work-environment/#4
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2.6. Een gezond bewegingsapparaat al op jonge leeftijd bevorderen
Onderzoek heeft aangetoond dat 
schoolkinderen al op jonge leeftijd klagen over 
pijn aan het bewegingsapparaat. Dit brengt 
ons bij het probleem van nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt met aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat die in een werksituatie 
kunnen verergeren.49 Jonge mensen hebben 
nog een hele loopbaan voor zich. Daarom 
is het zo belangrijk om ze zo snel mogelijk 
bewust te maken van het probleem en 
moet al op school worden begonnen met 
preventie en de bevordering van een gezond 
bewegingsapparaat.

Het is in ieders belang om mensen zo vroeg 
mogelijk bewust te maken van het probleem. 
Nieuwe onderwijsstijlen en -programma’s 

van gezondheidsautoriteiten om lichamelijke 
activiteit in en buiten de school te stimuleren, 
moeten bij de toekomstige generatie 
werknemers een gezond bewegingsapparaat 
bevorderen. Deze campagne is een kans om 
deze initiatieven te ondersteunen en de kans 
op aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
bij schoolkinderen en jongeren in 
beroepsopleidingen te verkleinen. EU-OSHA 
wil nauw samenwerken met de zorg en het 
onderwijs om het bewustzijn te vergroten en 
praktische ideeën te verspreiden.
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Zitten op school

Soms wordt bij wijze van grap wel eens 
gezegd dat de school niet zozeer kennis 
overbrengt, maar wel kinderen voorbereidt 
op een leven lang zitten. Op dit moment 
heeft ongeveer 33 % van de kinderen en 
jongeren houdinggerelateerde klachten. 
Volgens deskundigen bestaat er een 
verband tussen slechte stoelen, langdurig 
zitten en houdinggerelateerde schade. 
Zij adviseren scholen dan ook om hun 
meubilair af te stemmen op de lengte 
van elk kind. Veel scholen hebben ook 
geprobeerd om leerlingen meer rechtop te 
laten lopen, om meer fysieke activiteiten te 
promoten en om een correcte zithouding 
te stimuleren.

Het initiatief van de federale Duitse 
werkgroep voor bevordering van houding 
en beweging in het primair onderwijs met 
de naam “Das bewegte Klassenzimmer” 
(beweging in de klas) laat zien hoe leren en 
bewegen kunnen worden gecombineerd. 
De benadering is als volgt:

• bewegend zitten: het bevorderen 
van actief zitten op verschillende 
soorten zitmeubilair en het verbeteren 
van de ergonomische inrichting 
door het invoeren van in hoogte 
verstelbare bureaus en wigkussens;

• bewegend leren: in leertaken wordt 
beweging verwerkt (bijvoorbeeld 
lopende dictees en rekengymnastiek),

• beweegpauzes: deze zijn opgenomen 
in het lesrooster. Activiteiten met 
beweging en ontspanning wisselen 
elkaar af en het schoolplein is 
onderverdeeld in speelgedeelten 
en rustige gedeelten.

Ga voor meer informatie (in het Duits) 
naar https://www.baua.de/DE/Angebote/
Publikationen/Praxis/A66.html  
(blz. 26-28)
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3. Campagne “Een gezonde werkplek 2020-22”

3.1. Over deze campagne
De campagne “Een gezonde werkplek 
2020-22” is bedoeld om meer bekendheid 
te geven aan het feit dat alle sectoren en 
banen te maken hebben met de gevolgen 
van werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat, en om te laten zien 
dat deze aandoeningen voorkombaar en 
beheersbaar zijn. Hiervoor hebben wij de 
volgende strategische doelstellingen:

1. meer bekendheid geven aan het belang 
en de relevantie van preventie van 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
door het verstrekken van feiten en cijfers 
over blootstelling aan deze aandoeningen 
en hun effecten;

2. bevorderen van risicoanalyses en proactief 
management van werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
door materiaal over deze aandoeningen, 
waaronder hulpmiddelen, informatie en 
audiovisueel materiaal ter beschikking te 
stellen;

3. laten zien dat aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat iedereen aanbelangen, 
op verschillende werkplekken in 
uiteenlopende sectoren, en met succes 
kunnen worden aangepakt, ook door goede 
praktijkvoorbeelden;

4. vergroten van kennis over nieuwe 
en opkomende risico’s en andere 
ontwikkelingen in verband met 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat;

5. meer bekendheid geven aan het belang van 
re-integratie en behoud van werknemers 
met chronische aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat, en aan de manier 
waarop dit in de praktijk kan worden 
gedaan;

6. mobiliseren en stimuleren van effectieve 
samenwerking tussen verschillende 
partijen door hen samen te brengen en de 
uitwisseling van informatie, kennis en goede 
praktijkvoorbeelden te stimuleren.

Om werkgevers praktische ondersteuning 
aan te bieden, heeft EU-OSHA een database 
opgezet met publicaties en casestudy's over 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat. 
Voor de toekomst kunnen wij dankzij onze 
samenwerking met het Europees Netwerk 
voor onderwijs en opleiding inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk Enetosh en de 
onderwijssector een campagnepakket met 
nuttig materiaal voor scholen samenstellen.

In nauwe samenwerking met ons netwerk en 
onze partners zullen wij de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijkvoorbeelden 
met betrekking tot aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat bevorderen en zorgen 
dat de campagneboodschap de werknemers 
en werkgevers bereikt, met name bij kleine 
en micro-ondernemingen. Ook zal EU-
OSHA gedurende de campagne belangrijke 
activiteiten en evenementen organiseren, 
waaronder de uitreiking van de Award voor 
goede praktijken op het gebied van een 
gezonde werkplek, de Healthy Workplaces 
Good Practice Awards.

De campagne zal worden afgesloten met de 
topbijeenkomst “Een gezonde werkplek”, waar 
iedereen die een bijdrage aan de campagne 
heeft geleverd, de resultaten van de campagne 
kan vieren. Dat zal ook een gelegenheid zijn 
om stil te staan bij de lessen die zijn geleerd.
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Belangrijke data

Start van de campagne 
Oktober 2020

Europese Weken voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 
Oktober 2020, 2021 en 2022

Evenement voor uitwisseling van goede praktijken voor een gezonde werkplek 
Oktober 2021

Resultaten van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 
April 2022

Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” 
November 2022

3.2. Wie kan aan de campagne deelnemen?
Het staat alle organisaties en personen vrij om 
deel te nemen aan de campagne, maar wij 
nodigen in het bijzonder de volgende groepen 
uit om de campagneboodschap te verspreiden:

• focal points van EU-OSHA en hun netwerken;

• sociale partners (Europese en nationale);

• comités voor sectoraal sociaal overleg;

• beleidsmakers (Europese en nationale);

• grote ondernemingen, 
brancheorganisaties en  -verenigingen 
van kmo/mkb-ondernemingen;

• Europese instellingen en hun netwerken 
(Enterprise Europe Network);

• Europese niet-gouvernementele 
organisaties;

• de onderwijssector en 
onderwijsinstellingen (lager, secundair, 
hoger en beroepsonderwijs);

• jeugdorganisaties;

• beroepsbeoefenaren en 
beroepsverenigingen op 
het gebied van VGW;

• onderzoeksinstituten op 
het gebied van VGW;

• arbeidsinspecties en verenigingen 
van arbeidsinspecties;

• de media.
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3.3. Hoe kunt u deelnemen?
U kunt deze campagne steunen door:

• evenementen en activiteiten te 
organiseren, bijvoorbeeld workshops en 
seminars, opleidingen en competities;

• campagnematerialen te verspreiden;

• gebruik te maken van en bekendheid te 
geven aan de praktische hulpmiddelen 
en andere informatiebronnen voor 
het omgaan met werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat;

• goede praktijkvoorbeelden voor preventie 
van werkgerelateerde aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat te delen;

• mee te dingen naar de Awards voor goede 
praktijken voor een gezonde werkplek;

• deel te nemen aan de Europese Weken voor 
Veiligheid en Gezondheid op het Werk;

• officieel partner van de campagne te worden 
(pan-Europese of internationale organisaties) 
of nationaal campagnepartner (organisaties 
die op nationaal niveau actief zijn);

• mediapartner van EU-OSHA te worden 
(nationale of Europese media);

• onze activiteiten en evenementen te volgen 
via de campagnewebsite (https://healthy-
workplaces.eu) en via sociale media — wij 
zijn actief op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Goede redenen om officieel partner van de campagne te worden

Partners die de boodschap van de campagne 
verspreiden en praktisch ondersteunen, zijn 
extra zichtbaar op de campagnewebsite en 
mogen deelnemen aan evenementen voor het 
uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en 
andere netwerkbijeenkomsten.

Ga voor meer informatie naar de 
campagnewebsite 
https://healthy-workplaces.eu/nl/get-
involved/become-campaign-partner

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/EU_OSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://healthy-workplaces.eu/nl/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/nl/get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek
De awards voor goede praktijken voor 
een gezonde werkplek belonen duurzame 
en innovatieve benaderingen voor VGW-
management. Op die manier belichten zij de 
voordelen van goede VGW-praktijken voor 
bedrijven.

Alle organisaties in de lidstaten, kandidaat-
lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
leden van de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA) kunnen meedingen.

Inzendingen moeten blijk geven van:

• samenwerking tussen werkgevers en 
werknemers met als doel het beheren 
van de risico’s van aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat op de 
werkplek en het bevorderen van een 
sterke risicopreventiecultuur;

• succesvolle uitvoering van maatregelen;

• meetbare verbeteringen met betrekking 
tot preventie/vermindering van 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
en VGW in het algemeen;

• duurzaamheid van de maatregelen in de tijd;

• maatregelen die ook door andere 
organisaties in andere sectoren of 
landen kunnen worden toegepast.

Het netwerk van focal points van het 
Agentschap verzamelt de inzendingen en 
draagt nationale winnaars voor deelname aan 
de Europese competitie voor. De competitie 
voor de Awards loopt vanaf de officiële 
campagnestart in oktober 2020. De winnaars 
worden in april 2022 bekendgemaakt en de 
prijzen worden ook in het laatste jaar van de 
campagne uitgereikt om de resultaten van de 
deelnemers onder de aandacht te brengen.
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3.5. Ons partnernetwerk
Onze samenwerking met een aantal 
belangrijke partijen is cruciaal voor 
het welslagen van onze campagne. Wij 
worden bijgestaan door de volgende 
partnerschapsnetwerken:

• nationale focal points: EU-OSHA’s netwerk 
van focal points coördineert alle campagnes 
voor een gezonde werkplek op nationaal 
niveau. Ga voor meer informatie over de 
focal points naar de campagnewebsite 
(https://healthy-workplaces.eu/nl/
campaign-partners/national-focal-points);

• Europese sociale partners: de 
sociale partners behartigen de 
belangen van werkgevers en 
werknemers op Europees niveau;

• officiële campagnepartners: honderd 
pan-Europese en internationale 
ondernemingen en organisaties steunen 
de campagne “Een gezonde werkplek” 
als campagnepartner. Wilt u weten hoe 
u officieel campagnepartner wordt, ga 
dan naar de campagnewebsite (https://
healthy-workplaces.eu/nl/get-involved/
become-campaign-partner);

• mediapartners: EU-OSHA wordt 
ondersteund door een exclusieve pool van 

journalisten en redacteuren in heel Europa 
met belangstelling voor de bevordering 
van VGW. In vooraanstaande Europese 
publicaties op het gebied van VGW 
wordt de campagne onder de aandacht 
gebracht. In ruil daarvoor krijgen media 
meer bekendheid en kunnen partners 
in contact treden met de netwerken en 
stakeholders van EU-OSHA in heel Europa;

• Enterprise Europe Network: het EEN biedt 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(in Nederland het midden- en kleinbedrijf 
genoemd) in heel Europa advies en 
ondersteuning om ze optimaal te laten 
profiteren van zakelijke kansen en 
nieuwe markten. Dankzij een reeds lang 
bestaande samenwerking met EU-OSHA 
beschikt het EEN over een netwerk van 
nationale VGW-ambassadeurs in meer 
dan twintig Europese landen. Zij spelen 
een actieve rol bij het promoten van de 
campagne “Een gezonde werkplek”;

• instellingen van de EU en hun 
netwerken: in het bijzonder de roulerende 
voorzitters van de Europese Raad;

• andere EU-lichamen die het onderwerp 
van de campagne aangaat.
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3.6. Meer informatie en materiaal
Op de campagnewebsite vindt u allerlei 
campagnemateriaal waarmee u de campagne 
kunt steunen en promoten. Daarbij kunt u 
denken aan:

• de campagnegids en een flyer over 
de Awards voor goede praktijken 
voor een gezonde werkplek;

• PowerPointpresentaties, affiches 
en ander campagnemateriaal;

• de campagnetoolkit — advies over 
het starten van uw eigen campagne 
en materiaal ter ondersteuning;

• de nieuwste video’s van Napo over 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat, 
en trainingsmateriaal van Napo;

• een gids voor het inventariseren van gevaren 
en de gevarenzones in het lichaam;

• een database met instrumenten en tools, 
audiovisueel materiaal, casestudy's en ander 
materiaal over goede praktijkvoorbeelden 
op Europees en nationaal niveau;

• een geactualiseerd OSHwiki-deel over 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
met speciale aandacht voor 
gereedschappen en instrumenten;

• een serie informatiebladen en infographics 
over onderwerpen die te maken hebben met 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat;

• materiaal voor groepsdiscussies of 
gesprekken op het werk over aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat;

• onlinesamenvattingen van seminars.

Het meeste campagnemateriaal is in 25 talen 
beschikbaar op https://healthy-workplaces.eu

https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-activity-work-related-musculoskeletal-disorders
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Verwijzingen en noten
1  Ga voor de uitkomsten van dit project 

naar https://osha.europa.eu/nl/themes/
musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-
activity-work-related-musculoskeletal-disorders

2  Eurostat, ad-hocmodule over 
arbeidsongevallen en andere 
werkgerelateerde gezondheidsklachten 
van de arbeidskrachtenenquête (2013). 
NB: Deze gegevens hebben betrekking 
op werkgerelateerde aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat.

3  EU-OSHA, Work-related musculoskeletal 
disorders: prevalence, costs and demographics 
in the EU, 2019, blz. 46, beschikbaar op https://
osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-
and-figures-overview-prevalence-costs-and-
demographics-msds-europe/view. NB: Deze 
gegevens zijn afkomstig uit de zesde Europese 
enquête naar arbeidsomstandigheden 
(European Working Conditions Survey, EWCS) 
en hebben betrekking op aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat in het algemeen 
en niet specifiek op werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

4  EU-OSHA, samenvatting van de tweede Europese 
bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende 
risico’s (ESENER-2), 2015, beschikbaar op https://
osha.europa.eu/sites/default/files/publications/
documents/esener-ii-summary-en.PDF

5  Ibid.

6  Ibid., blz. 79-96.

7  EU-OSHA, Gezonde werknemers en florerende 
bedrijven — een praktische handleiding voor 
welzijn op het werk, 2018, beschikbaar op https://
osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/
publications/healthy-workers-thriving-
companies-practical-guide-wellbeing/view

8  EU-OSHA, Factsheet 71 — Inleiding tot 
beroepsgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat, 2007, beschikbaar 
op https://osha.europa.eu/nl/tools-and-
publications/publications/factsheets/71/view

9  Zie noot 6.

10  Y. Roquelaure, Musculoskeletal disorders 
and psychosocial factors at work, Europees 
Vakbondsinstituut, 2018, blz. 50, beschikbaar 
op https://www.etui.org/Publications2/
Reports/Musculoskeletal-disorders-
and-psychosocial-factors-at-work

11  Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s over veiliger en gezonder werk voor 
iedereen — Modernisering van de wetgeving 
en het beleid van de EU inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk, COM(2017) 12 final, 
beschikbaar op https://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=16874&langId=en

12  Ibid., blz. 45.

13  Dit verkennende literatuuronderzoek gaat 
in op de vraag “Waarom blijft de prevalentie 
van werkgerelateerde aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat hoog ondanks beleid, 
preventie en risicovermindering in de hele 
EU?” EU-OSHA, Verkennend literatuuronderzoek 
naar aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
(werktitel), binnenkort beschikbaar op https://
osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-
disorders/eu-osha-research-activity-work-
related-musculoskeletal-disorders

14  Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio’s inzake een strategisch EU-kader 
voor gezondheid en veiligheid op het werk 
2014-2020, COM(2014) 332 final, beschikbaar 
op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
NL/TXT/?uri=COM%3A2014%3A332%3AFIN

15  EU-OSHA, Work-related musculoskeletal 
disorders: prevalence, costs and demographics 
in the EU, 2019, blz. 91-96, beschikbaar op 
https://osha.europa.eu/nl/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalence-
costs-and-demographics-msds-europe/view

16  Ga voor meer informatie (in het Frans) over 
Trophées TMS Pros 2018 en de winnende 
bedrijven naar http://www.ucaplast.fr/
wp-content/uploads/2018/11/Brochure-
Troph%C3%A9es-TMS-PROS-2018.pdf

17  Ga voor meer informatie (in het Frans) 
over de Trophées TMS Pros 2016 naar 
https://tmspros.fr/TMSPROS/images/
le-programme/BrochureTrophees.pdf

18  EU-OSHA, Werknemersparticipatie op het gebied 
van veiligheid en gezondheid op het werk — Een 
handleiding, 2012 (beschikbaar op https://
osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/
publications/reports/workers-participation-in-
OSH_guide/view); EU-OSHA, Leiderschap van 

https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-activity-work-related-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-activity-work-related-musculoskeletal-disorders
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https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view
https://www.etui.org/Publications2/Reports/Musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-factors-at-work
https://www.etui.org/Publications2/Reports/Musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-factors-at-work
https://www.etui.org/Publications2/Reports/Musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-factors-at-work
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16874&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16874&langId=en
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-activity-work-related-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-activity-work-related-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-activity-work-related-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/eu-osha-research-activity-work-related-musculoskeletal-disorders
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2014%3A332%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2014%3A332%3AFIN
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
http://www.ucaplast.fr/wp-content/uploads/2018/11/Brochure-Troph%C3%A9es-TMS-PROS-2018.pdf
http://www.ucaplast.fr/wp-content/uploads/2018/11/Brochure-Troph%C3%A9es-TMS-PROS-2018.pdf
http://www.ucaplast.fr/wp-content/uploads/2018/11/Brochure-Troph%C3%A9es-TMS-PROS-2018.pdf
https://tmspros.fr/TMSPROS/images/le-programme/BrochureTrophees.pdf
https://tmspros.fr/TMSPROS/images/le-programme/BrochureTrophees.pdf
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide/view


30

Campagnegids   |   Gezond werk: verlicht de last!

het management op het gebied van veiligheid en 
gezondheid op het werk — Een praktische gids, 
2012 (beschikbaar op https://osha.europa.eu/
nl/tools-and-publications/publications/reports/
management-leadership-in-OSH_guide/view).

19  A. Woolf, Working with rheumatic and 
musculoskeletal diseases (RMDs), OSHwiki, https://
oshwiki.eu/wiki/Working_with_rheumatic_
and_musculoskeletal_diseases_(RMDs)

20  EU-OSHA, Conversation starters voor gesprekken 
op de werkvloer over aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat, 2019, beschikbaar op https://
osha.europa.eu/nl/publications/conversation-
starters-workplace-discussions-about/view

21  Richtlijn 89/391/EEG (VGW-kaderrichtlijn), 
beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid= 
1578657727711&uri=CELEX:31989L0391

22  Zwetsloot, G. en Steijger, N., Towards an 
occupational safety and health culture, OSHwiki, 
beschikbaar op https://oshwiki.eu/wiki/Towards_
an_occupational_safety_and_health_culture

23  Zie noot 20.

24  Deze maatregelen worden (net als alle andere in 
deze gids genoemde maatregelen) bij wijze van 
voorbeeld genoemd. De meeste kunnen worden 
beschouwd als goede praktijkvoorbeelden en 
zijn dus niet per se verplicht of relevant voor 
elke werkplek. Hun relevantie hangt af van de 
specifieke eigenschappen van elke werkplek 
(en van de uitkomsten van risicoanalyses).

25  Commissaris, D. en Douwes, M., Recommendations 
and interventions to decrease physical inactivity at 
work, OSHwiki, beschikbaar op https://oshwiki.
eu/wiki/Recommendations_and_interventions_
to_decrease_physical_inactivity_at_work

26  National Institute for Occupational Safety and 
Health, Using Total Worker Health concepts to 
reduce the health risks from sedentary work, 
2017, beschikbaar op https://www.cdc.gov/
niosh/docs/wp-solutions/2017-131/pdfs/2017-
131.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2017131

27  ergoHair, Musculoskeletal health of 
hairdressers — Protection of occupational 
health and safety at workplace, 2019, blz. 31, 
beschikbaar op http://www.ergohair.eu/
wp-content/uploads/ERGOHAIR-MEDICAL-
REFERENCE-DOCUMENT-2019-ENG.pdf

28  Ga naar de OiRA-website voor meer 
informatie over de beschikbare 
ondersteuning: https://oiraproject.eu/

29  Zie noot 19.

30  Business in the Community, Musculoskeletal 
health in the workplace: A toolkit for employers, 
2017, beschikbaar op https://www.bitc.org.uk/
wp-content/uploads/2019/10/bitc-wellbeing-
toolkit-musculoskeletal-mar2017.pdf

31  Zie noot 19.

32  Ibid.

33  Revalidatie wordt door de 
Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd 
als een proces waarbij het optimale fysieke, 
sensorische, intellectuele, psychosociale en 
sociale functionele niveau van een patiënt wordt 
hersteld. WHO, Rehabilitation, 2016, beschikbaar 
op http://www.who.int/rehabilitation/en/

34  Re-integratie is een gecoördineerde poging 
om de baan te behouden en vroegtijdige 
uitval te voorkomen. Hieronder vallen alle 
procedures en interventies die zijn bedoeld 
om de gezondheid van werknemers en hun 
vermogen om te werken, te beschermen en te 
bevorderen en om de re-integratie mogelijk te 
maken van iedereen die te maken heeft met 
een afname van de arbeidscapaciteit als gevolg 
van letsel of ziekte. EU-OSHA, Revalidatie en 
terugkeer naar het werk: beleidslijnen, strategieën 
en programma’s van de EU en de EU-lidstaten, 2016, 
beschikbaar op https://osha.europa.eu/nl/tools-
and-publications/publications/research-review-
rehabilitation-and-return-work-info-sheet/view

35  Ga voor meer informatie over re-integratie 
naar https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_
work_strategies_to_prevent_disability_from_
musculoskeletal_disorders en https://oshwiki.
eu/wiki/Rehabilitation_and_return-to-work_
polices_and_systems_in_European_Countries

36  Takala, E.-P. en Martimo, K.-P., Return to work 
strategies to prevent disability from musculoskeletal 
disorders, OSHwiki, https://oshwiki.eu/wiki/
Return_to_work_strategies_to_prevent_
disability_from_musculoskeletal_disorders

37  EU-OSHA, Conversation starters voor gesprekken 
op de werkvloer over aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat, beschikbaar op https://
osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/
publications/conversation-starters-
workplace-discussions-about/view

38  EU-OSHA, Denemarken — Nooit te oud voor de 
kleuterschool: terugdringen van de druk om zo 
werknemers vast te houden, 2016, beschikbaar 
op https://osha.europa.eu/nl/tools-and-
publications/publications/denmark-never-too-
old-kindergarten-reducing-strain-retain/view

39  Luis Rodriguez-Rodriguez, Lydia Abasolo, Leticia 
Leon, Juan A. Jover, ´Early intervention for 

https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/view
https://oshwiki.eu/wiki/Working_with_rheumatic_and_musculoskeletal_diseases_(RMDs)
https://oshwiki.eu/wiki/Working_with_rheumatic_and_musculoskeletal_diseases_(RMDs)
https://oshwiki.eu/wiki/Working_with_rheumatic_and_musculoskeletal_diseases_(RMDs)
https://osha.europa.eu/nl/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1578657727711&uri=CELEX:31989L0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1578657727711&uri=CELEX:31989L0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1578657727711&uri=CELEX:31989L0391
https://oshwiki.eu/wiki/Towards_an_occupational_safety_and_health_culture
https://oshwiki.eu/wiki/Towards_an_occupational_safety_and_health_culture
https://oshwiki.eu/wiki/Recommendations_and_interventions_to_decrease_physical_inactivity_at_work
https://oshwiki.eu/wiki/Recommendations_and_interventions_to_decrease_physical_inactivity_at_work
https://oshwiki.eu/wiki/Recommendations_and_interventions_to_decrease_physical_inactivity_at_work
https://www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2017-131/pdfs/2017-131.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2017131
https://www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2017-131/pdfs/2017-131.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2017131
https://www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2017-131/pdfs/2017-131.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2017131
http://www.ergohair.eu/wp-content/uploads/ERGOHAIR-MEDICAL-REFERENCE-DOCUMENT-2019-ENG.pdf
http://www.ergohair.eu/wp-content/uploads/ERGOHAIR-MEDICAL-REFERENCE-DOCUMENT-2019-ENG.pdf
http://www.ergohair.eu/wp-content/uploads/ERGOHAIR-MEDICAL-REFERENCE-DOCUMENT-2019-ENG.pdf
https://oiraproject.eu/
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/bitc-wellbeing-toolkit-musculoskeletal-mar2017.pdf
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/bitc-wellbeing-toolkit-musculoskeletal-mar2017.pdf
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/bitc-wellbeing-toolkit-musculoskeletal-mar2017.pdf
http://www.who.int/rehabilitation/en/
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/research-review-rehabilitation-and-return-work-info-sheet/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/research-review-rehabilitation-and-return-work-info-sheet/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/research-review-rehabilitation-and-return-work-info-sheet/view
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders
https://oshwiki.eu/wiki/Rehabilitation_and_return-to-work_polices_and_systems_in_European_Countries
https://oshwiki.eu/wiki/Rehabilitation_and_return-to-work_polices_and_systems_in_European_Countries
https://oshwiki.eu/wiki/Rehabilitation_and_return-to-work_polices_and_systems_in_European_Countries
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/denmark-never-too-old-kindergarten-reducing-strain-retain/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/denmark-never-too-old-kindergarten-reducing-strain-retain/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/denmark-never-too-old-kindergarten-reducing-strain-retain/view


31

Campagnegids   |   Gezond werk: verlicht de last!

musculoskeletal disorders among the working 
population´, OSH-wiki,  https://oshwiki.eu/
wiki/Early_intervention_for_musculoskeletal_
disorders_among_the_working_population

40  Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s inzake een strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020, 
COM(2014) 332 final (beschikbaar op https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1578 
494085969&uri=CELEX:52014DC0332); Sverke, M., 
Falkenberg, H., Kecklund, G., Magnusson 
Hanson, L. en Lindfors, P., Women and men 
and their working conditions: The importance 
of organizational and psychosocial factors for 
work-related and health-related outcomes, 
Arbetsmiljöverket, 2017 (beschikbaar op https://
www.av.se/globalassets/filer/publikationer/
kunskapssammanstallningar/women_and_ 
men_and_their_working_conditions.pdf );  
EU-OSHA, Work-related musculoskeletal 
disorders: prevalence, costs and demographics 
in the EU, 2019, blz. 60-65 (beschikbaar op 
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-
facts-and-figures-overview-prevalence-costs-
and-demographics-msds-europe/view).

41  EU-OSHA, Literature study on migrant workers, 
2007 (beschikbaar op https://osha.europa.eu/nl/
publications/literature_reviews/migrant_workers/
view); Europees Parlement, Occupational 
health and safety risks for the most vulnerable 
workers, 2011 (beschikbaar op http://www.
europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.
html?reference=IPOL-EMPL_ET(2011)464436).

42  EU-OSHA, Work-related musculoskeletal 
disorders: prevalence, costs and demographics 
in the EU, 2019, blz. 62-66, beschikbaar op 
https://osha.europa.eu/nl/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalence-
costs-and-demographics-msds-europe/view

43  EU-OSHA, OSH in figures: Young workers — Facts 
and figures, 2007 (beschikbaar op https://osha.
europa.eu/nl/publications/report-osh-figures- 
young-workers-facts-and-figures/view); 
EU-OSHA, OSH in figures: Work-related 
musculoskeletal disorders in the EU — Facts 
and figures, 2010 (beschikbaar op https://
osha.europa.eu/nl/publications/osh-
figures-work-related-musculoskeletal-
disorders-eu-facts-and-figures/view).

44  Veel voorkomende en permanente 
arbeidsmarktdiscriminatie van LGBTI’ers 
wordt gedocumenteerd in wetenschappelijk 
veldonderzoek, gecontroleerde experimenten, 
academische tijdschriften, rechtszaken, klachten 

bij landelijke en lokale overheden, klachten bij 
plaatselijke organisaties en in kranten, boeken 
en andere media. Zie bijvoorbeeld Sears, B. 
en Mallory, C., “Employment discrimination 
against LGBT people: Existence and impact” in 
Duffy, C.M., Gender identity and sexual orientation 
discrimination in the workplace, 2014 (beschikbaar 
op https://escholarship.org/content/qt9qs0n354/
qt9qs0n354.pdf); Center for American Progress, 
Gay and transgender people face high rates of 
workplace discrimination and harassment, 2011 
(beschikbaar op https://www.americanprogress.
org/issues/lgbt/news/2011/06/02/9872/gay-
and-transgender-people-face-high-rates-of-
workplace-discrimination-and-harassment/); 
Grant, J.M., Mottet, L.A. en Tanis, J., Injustice at 
every turn: A report of the National Transgender 
Discrimination Survey, 2011 (beschikbaar 
op https://static1.squarespace.com/
static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/566cbf2c57
eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf );  
Ozeren, E., Sexual orientation discrimination in the  
workplace: A systematic review of the literature, 
Procedia: Social and Behavioural Sciences, 109, 
2014, blz. 1203-1215 (beschikbaar op https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S187704281305252X); Chan, Y.Y.W., A study of 
occupational health: disclosing homosexuality 
in the workplace, 2016 (beschikbaar op 
http://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1012&context=socsci_fyp); European 
Bank for Development and Reconstruction, 
Sexual orientation and earnings: New evidence 
from the UK, 2016 (beschikbaar op https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119665); 
Bjorkenstam, C. et al., “Is work disability more 
common among same-sex than different-sex 
married people?”, Epidemiology (Sunnyvale), 
6, 2016, blz. 242 (beschikbaar op https://
www.omicsonline.org/open-access/is-work-
disability-more-common-among-samesex-than-
differentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.
php?aid=75240).

45  EU-OSHA, Work-related musculoskeletal 
disorders: prevalence, costs and demographics 
in the EU, 2019. blz. 116-118, beschikbaar 
op https://osha.europa.eu/nl/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalence-
costs-and-demographics-msds-europe/view

46  De relatie tussen psychosociale risico’s en 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat is 
door diverse wetenschappers onderzocht. Zie 
bijvoorbeeld Roquelaure, Y., Musculoskeletal 
disorders and psychosocial factors at work, 
2018 (beschikbaar op https://www.etui.org/
Publications2/Reports/Musculoskeletal-
disorders-and-psychosocial-factors-at-work), 
of Ropponen, A. et al, Physical work load and 

https://oshwiki.eu/wiki/Early_intervention_for_musculoskeletal_disorders_among_the_working_population
https://oshwiki.eu/wiki/Early_intervention_for_musculoskeletal_disorders_among_the_working_population
https://oshwiki.eu/wiki/Early_intervention_for_musculoskeletal_disorders_among_the_working_population
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1578494085969&uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1578494085969&uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1578494085969&uri=CELEX:52014DC0332
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/women_and_
men_and_their_working_conditions.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/women_and_
men_and_their_working_conditions.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/women_and_
men_and_their_working_conditions.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/women_and_
men_and_their_working_conditions.pdf
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/literature_reviews/migrant_workers/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/literature_reviews/migrant_workers/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/literature_reviews/migrant_workers/view
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL-EMPL_ET(2011)464436
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL-EMPL_ET(2011)464436
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL-EMPL_ET(2011)464436
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/report-osh-figures-young-workers-facts-and-figures/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/report-osh-figures-young-workers-facts-and-figures/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/report-osh-figures-young-workers-facts-and-figures/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/osh-figures-work-related-musculoskeletal-disorders-eu-facts-and-figures/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/osh-figures-work-related-musculoskeletal-disorders-eu-facts-and-figures/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/osh-figures-work-related-musculoskeletal-disorders-eu-facts-and-figures/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/osh-figures-work-related-musculoskeletal-disorders-eu-facts-and-figures/view
https://escholarship.org/content/qt9qs0n354/qt9qs0n354.pdf
https://escholarship.org/content/qt9qs0n354/qt9qs0n354.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/06/02/9872/gay-and-transgender-people-face-high-rates-of-workplace-discrimination-and-harassment/
https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/06/02/9872/gay-and-transgender-people-face-high-rates-of-workplace-discrimination-and-harassment/
https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/06/02/9872/gay-and-transgender-people-face-high-rates-of-workplace-discrimination-and-harassment/
https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/06/02/9872/gay-and-transgender-people-face-high-rates-of-workplace-discrimination-and-harassment/
https://static1.squarespace.com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/566cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf
https://static1.squarespace.com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/566cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf
https://static1.squarespace.com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/566cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305252X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305252X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305252X
http://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=socsci_fyp
http://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=socsci_fyp
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119665
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119665
https://www.omicsonline.org/open-access/is-work-disability-more-common-among-samesex-than-differentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.php?aid=75240
https://www.omicsonline.org/open-access/is-work-disability-more-common-among-samesex-than-differentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.php?aid=75240
https://www.omicsonline.org/open-access/is-work-disability-more-common-among-samesex-than-differentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.php?aid=75240
https://www.omicsonline.org/open-access/is-work-disability-more-common-among-samesex-than-differentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.php?aid=75240
https://www.omicsonline.org/open-access/is-work-disability-more-common-among-samesex-than-differentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.php?aid=75240
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://www.etui.org/Publications2/Reports/Musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-factors-at-work
https://www.etui.org/Publications2/Reports/Musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-factors-at-work
https://www.etui.org/Publications2/Reports/Musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-factors-at-work


32

Campagnegids   |   Gezond werk: verlicht de last!

psychological stress of daily activities as predictors 
of disability pension due to musculoskeletal 
disorders, Scandinavian Journal of Public Health, 
42, 2014, blz. 370-376 (beschikbaar op https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24608095).

47  Publicaties over gendergevoelige risicoanalyses 
zijn onder meer EU-OSHA, Factsheet 43 — 
Genderdimensie in de risicoanalyse, 2003 
(beschikbaar op https://osha.europa.eu/
nl/tools-and-publications/publications/
factsheets/43); EU-OSHA, Vrouwen en de 
vergrijzende beroepsbevolking: implicaties 
voor veiligheid en gezondheid op het werk, 
2016 (beschikbaar op https://osha.europa.
eu/nl/tools-and-publications/publications/
safer-and-healthier-work-any-age-women-
and-ageing-workforce-1/view); Swedish Work 
Environment Authority, How to improve the 
work environment for both women and men, 
2019 (beschikbaar op https://www.av.se/
globalassets/filer/publikationer/broschyrer/
english/how-can-the-work-environment-be-
better-for-both-women-and-men-broschyr-
adi-690eng.pdf ); Senior Labour Inspectors’ 

Committee Working Group on New and 
Emerging Risks (EMEX), Principles for labour 
inspectors with regard to diversity-sensitive 
risk assessment, particularly as regards age, 
gender, and other demographic characteristics, 
2018 (beschikbaar op https://www.
ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/
Attivita-internazionale/Principles-for-abour-
inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf ).

48  EU-OSHA, Work-related musculoskeletal 
disorders: prevalence, costs and demographics 
in the EU, 2019, blz. 60, 63 en 67, beschikbaar 
op https://osha.europa.eu/nl/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalence-
costs-and-demographics-msds-europe/view

49  EU-OSHA, The ageing workforce: implications 
for occupational safety and health — A 
research review, 2016, blz. 38, beschikbaar 
op https://osha.europa.eu/sites/default/
files/publications/documents/The_ageing_
workforce_implications_for_OSH.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24608095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24608095
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/43
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/43
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/43
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-women-and-ageing-workforce-1/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-women-and-ageing-workforce-1/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-women-and-ageing-workforce-1/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-women-and-ageing-workforce-1/view
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/english/how-can-the-work-environment-be-better-for-both-women-and-men-broschyr-adi-690eng.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/english/how-can-the-work-environment-be-better-for-both-women-and-men-broschyr-adi-690eng.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/english/how-can-the-work-environment-be-better-for-both-women-and-men-broschyr-adi-690eng.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/english/how-can-the-work-environment-be-better-for-both-women-and-men-broschyr-adi-690eng.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/english/how-can-the-work-environment-be-better-for-both-women-and-men-broschyr-adi-690eng.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/nl/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/The_ageing_workforce_implications_for_OSH.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/The_ageing_workforce_implications_for_OSH.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/The_ageing_workforce_implications_for_OSH.pdf




Print: ISBN 978-92-9479-235-8, doi:10.2802/50367, TE-01-20-122-NL-C • PDF: ISBN 978-92-9479-163-4, doi:10.2802/6377, TE-01-20-122-NL-N

Het Europees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken 
in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. 
Het Agentschap werd in 1994 door de Europese Unie 
opgericht, is gevestigd in Bilbao, Spanje, en verricht 
onderzoek naar veiligheid en gezondheid, ontwikkelt 
en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige 
en onpartijdige informatie, en werkt daarbij samen 
met een netwerk van organisaties uit heel Europa om 
arbeidsomstandigheden te verbeteren.

EU-OSHA voert ook campagnes voor een gezonde 
werkplek uit, die door de EU-instellingen en de 
Europese sociale partners worden ondersteund en 
op nationaal niveau worden gecoördineerd door het 
netwerk van focal points van het Agentschap. De 
campagne voor 2020-22 draagt de naam “Gezond werk: 
verlicht de last!” en is bedoeld om meer bekendheid 
te geven aan werkgerelateerde aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat en aan de noodzaak om 
deze aandoeningen te beheersen en een cultuur van 
risicopreventie te bevorderen.

Europees Agentschap voor veiligheid en  
gezondheid op het werk 
C/Santiago de Compostela 12 
48003 Bilbao, SPANJE 
E-mail: information@osha.europa.eu 
www.healthy-workplaces.eu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958
http://www.healthy-workplaces.eu/
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