10 GOUDEn TIPS
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GEZOND
WERKEN

Maak gebruik
van collega’s
en/of (til)hulpmiddelen

Wissel je houding af
Neem regelmatig
een micropauze
Probeer tijdens een (werk)dag regelmatig een
micropauze toe te passen, zodat je lichaam
zich even kan herstellen. Zo’n herstel‑
moment of micropauze duurt
5 tot 10 seconden.

Kies het juiste (til)hulpmiddel om de last te
verplaatsen. Denk aan een steekwagen,
pompwagen of ander (til)hulpmiddel.
Je kunt natuurlijk ook een collega
vragen je te helpen.
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Als je een tijdje achter elkaar dezelfde werkzaamheden doet,
probeer dan zoveel mogelijk je (werk)houding af te
wisselen. Je kunt ook proberen tussendoor even
iets anders te doen.
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1

Houd
de last
dicht
bij het
lichaam
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Zorg dat je de last dichtbij
je lichaam houdt als je die
gaat verplaatsen. Let ook
op de positie van je voeten
(breed steunvlak) en je
houding (rechte rug).
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Til met
rechte rug
Zorg dat je voeten in de juiste positie staan
(breed steunvlak). Houd je rug zoveel
mogelijk recht!
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Probeer van tevoren in te schatten hoe zwaar
de last is die je moet tillen. Misschien kun je dat
niet alleen en kun je beter een (til)hulpmiddel
gebruiken of een collega vragen om je te helpen.
Zo voorkom je verrassingen.

Zorg dat de werkplek en de vloer zo opgeruimd
mogelijk zijn. Zo kun je veilig werken,
zonder struikelgevaar.
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Gebruik een
optimaal (breed)
steunvlak
Zorg dat je je voeten goed uit elkaar plaatst, zodat
je een zo breed mogelijk steunvlak hebt.

Schat de last in
die je moet tillen

Creëer een
verantwoorde en
veilige werkplek

De Arbocatalogus
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Ga recht
voor
de last
staan
Zorg dat je beweegt vanuit
je benen en dat je meestapt
bij het verplaatsen van de
last. Voorkom dat je alleen
vanuit je rug draait.

10 gouden tips voor ‘Gezond Werken’ is tot stand gekomen in samenwerking met Working Well.

De 10 Gouden Tips maken deel uit van de Arbocatalogus. Hierin kunt u uitgebreide
informatie vinden over allerlei Arbo-onderwerpen. Wist u bijvoorbeeld dat ziekte
verzuim bedrijven of ondernemers € 230,- per dag kost? Daarom is het van belang
om goed na te denken over uw arbobeleid. Dat zorgt namelijk voor minder verzuim
en dus minder kosten. In de Arbocatalogus vindt u o.a. informatie over:
• Lichamelijke belasting
• Werkdruk
• Lijmen, lakken en schuren
Kijk daarom de Arbocatalogus eens door. Zo bent u op de hoogte en voorkomt u
gezondheidsklachten en verzuim. Doen!

De Arbocatalogus kunt u gratis bekijken op
www.werkeninwonen.nl/arbocatalogus

Luister
naar je
lichaam
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Als je merkt dat je moe bent of
dat je rug stijf aanvoelt, neem
dan een andere houding aan
of strek je even uit.

