
TIP 1: Correct tillen
Buig niet voorover tijdens 
het tillen, maar ga door je 

knieën. Til nooit lasten 
zwaarder dan 23 kg.

TIP 2: Houd de balans
Houd (zware) voorwerpen 

altijd zo dicht mogelijk tegen 
je aan. Zo ben je beter in 

balans en kost het minder 
kracht om een voorwerp

te verplaatsen.

Let op je
houding
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Meer weten? Neem contact op
met het Abena Adviesteam
0485 34 3 4 44 | info@abena.nl

Grip op  
  ergonomisch
werken in de zorg

TIP 3: Duwen en trekken
Trek of duw niet meer 

dan 25 kg met twee 
handen (max. 15 kg per 

hand). Denk bijvoorbeeld 
aan het verplaatsen van 

werkkarren of het 
verschuiven van 

meubels.

Vermoeidheid, ongemak, pijn en zelfs langdurige ziekte.
Door ergonomisch te werken kun je deze klachten voorkomen. 
Enkele tips die je helpen om ergonomisch te werken.



TIP 4:  Maak gebruik
van technologie

Vervang handmatig werk 
waar het kan door een 
machine. Dit zorgt voor 

minder fysieke belasting 
en een beter resultaat. 
De investering verdient 
zich meestal snel terug. 

TIP 5:  De middelen doen het werk
Gun reinigingsmiddelen de tijd

om in te werken en laat materialen 
hun werk doen (geef de stofzuiger de 
tijd om te zuigen, een microvezeldoek 
heeft geen druk nodig om z'n werk te 

doen). Het resultaat is beter en er is 
minder kracht nodig voor een goed 

resultaat.

TIP 6:  Vermijd belastende 
werkwijzen

Pas andere werkwijzen toe 
die het lichaam niet of 

minder belasten. Denk aan 
het impregneren of 

voorbevochtigen van 
microvezeldoeken in plaats 

van soppen en wringen.

TIP 8:  Gebruik
professionele producten

Sommige niet-professionele 
reinigingsmiddelen kunnen 
erg agressief zijn. Als je deze 

producten dagelijks gebruikt, 
kunnen ze voor lichamelijke 

klachten zorgen.

Tip 7:  Gebruik 
beschermingsmiddelen

Wanneer je met agressieve 
middelen werkt, zorg dan altijd 

voor de juiste beschermings-
middelen. Denk aan hand-

schoenen en mondmaskers, maar 
ook aan schoenen met anti-slip 

profiel.

Juiste
materialen
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Voor het beste advies & informatie
over onze producten, kijk op
zorg.abena.nl
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