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1 Campagne Lighten the Load: toelichting 

Drie op de vijf werknemers in de Europese 

Unie rapporteren klachten in verband met 

spier- en skeletaandoeningen. De meest 

voorkomende spier- en skeletaandoeningen 

zijn rugpijn en pijn in de bovenste ledematen. 

Deze klachten vormen een van de meest 

voorkomende oorzaken van 

arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en 

vervroegde uittreding. 

De Europese campagne Lighten the Load 

spitst zich toe op ergonomie en wil naast het 

sensibiliseren van de werkgevers onder meer 

bijdragen tot het verminderen van het aantal 

beroepsziekten en arbeidsongevallen door het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. 

Bij deze Europese campagne Lighten the Load hoort bovendien ook een inspectiecampagne. De kern van 

het inspectiebezoek zal gaan over de risicoanalyse ‘manueel hanteren van lasten’ en de uitwerking hiervan 

op de werkvloer. Meer informatie over de campagne vind je op de website van de Europese Commissie. 

Op de campagnewebsite vind je ook nuttige informatie en voorbeelden van goede praktijken. 

De campagne is voornamelijk gericht op bedrijven in de sectoren ‘transport- en koerieractiviteiten’ en 

‘voedsel- en drankenindustrie’. Uit de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s 

(Esener) uit 2019 blijkt namelijk dat er in deze sectoren vaak specifieke risicofactoren aanwezig zijn (zware 

lasten tillen, repetitieve bewegingen, werken in onnatuurlijke houdingen, statische houdingen …). 

2 Wat kan je verwachten tijdens de inspectie? 

Het inspectiebezoek start doorgaans met een bespreking om een aantal belangrijke zaken na te gaan. 

Vervolgens zal de arbeidsinspecteur de werk- en arbeidsplaatsen bekijken om tot slot zijn bevindingen te 

bespreken tijdens een slotvergadering.  

In kader van deze Europese inspectiecampagne werd een specifieke vragenlijst opgemaakt die als leidraad 

dient voor de inspectiebezoeken. Een overzicht van de vragen vind je hier: 

• Heeft de werkgever een risicoanalyse uitgevoerd met betrekking tot de preventie van 
aandoeningen van het bewegingsapparaat? 

• Wie heeft aan de risicoanalyse voor aandoeningen van het bewegingsapparaat deelgenomen? 

• Zijn er verslagen van aandoeningen van het bewegingsapparaat beschikbaar? 

• Had de analyse van risico’s op aandoeningen van het bewegingsapparaat ook betrekking op 
bestaande ergonomische risico’s?  

• Zijn fysieke risico’s in de beoordeling meegenomen (trillingen en lawaai, temperatuur)? 

https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-504782b47c79/library/81d59593-23cd-4519-8799-f8f24592f265?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://healthy-workplaces.eu/nl/about-topic
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• Zijn factoren die het risico vergroten in de beoordeling meegenomen? 

• Hebben alle werknemers instructies gekregen en beschikken zij over kennis over hoe zij 
ergonomisch veilig moeten werken? 

• Is bij het bepalen van maatregelen de hiërarchie van risicobeheersing in acht genomen? 

• Is er een actieplan voor aandoeningen van het bewegingsapparaat meegenomen?  

• Zijn er maatregelen genomen met betrekking tot de verschillende niveaus van ergonomische 
risico’s?  

• Zijn er verantwoordelijken aangesteld en tijdschema’s vastgesteld? 

• Zijn de genomen maatregelen geëvalueerd? 

• Worden de preventiemaatregelen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat regelmatig 
geëvalueerd? 

3 Wat na de inspectie?  

Na het inspectiebezoek ontvang je een formeel schrijven met de conclusies van het inspectiebezoek. 

Mogelijks ontvang je ook een lijstje met specifieke to-do’s. We geven je hier alvast enkele voorbeelden: 

• Als er helemaal geen risicobeoordeling is uitgevoerd, kan de arbeidsinspecteur de werkgever 
verplichten om een risicobeoordeling uit te voeren.  

• Als er wel een risicobeoordeling is uitgevoerd maar de ergonomische risico’s niet zijn beoordeeld, 
kan de arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om de risicobeoordeling aan te vullen. Dit geldt 
ook voor situaties waarin andere essentiële elementen van de risicobeoordeling ontbreken of 
onvolledig zijn, bijvoorbeeld als de ergonomische risico’s niet grondig genoeg zijn beoordeeld. In 
bepaalde gevallen kan de inspecteur eisen dat de werkgever een beroep doet op externe 
deskundigen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.  

• Als de risicobeoordeling niet up-to-date is, kan de arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om de 
risicobeoordeling te actualiseren.  

• Als er geen maatregelen zijn genomen terwijl er wel ergonomische risico’s zijn vastgesteld, kan de 
arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om preventieve en beschermende maatregelen te 
nemen.  

• Als de genomen maatregelen niet toereikend zijn om de risico’s aan te pakken, kan de 
arbeidsinspecteur nieuwe maatregelen eisen die effectiever zijn. 

• Als de werknemers geen instructies over het vermijden van risico’s hebben gekregen, kan de 
arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om die instructies te geven. 
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4 Hoe bereid je je voor op een inspectiebezoek? 

Op basis van de informatie uit puntje 2, weet je welke zaken de arbeidsinspecteur kan vragen. Heb je al een 

aantal risicoanalyses uitgevoerd? Heb je maatregelen genomen? Verzamel de documentatie, zodat alle info 

klaar ligt bij het inspectiebezoek. Ontbreken er risicoanalyses? Geen paniek en start niet halsoverkop, maar 

ga planmatig te werk via het platform Mijn welzijn op het werk. 

4.1 Mijn welzijn op het werk - ergonomie 

Vanuit Mijn welzijn op het werk (hoofdstuk 8 ergonomie) kan je aan de slag om in eerste instantie te 

inventariseren hoe ver je staat. Op basis hiervan kan je de nodige acties invoegen in je jaaractieplan en 

globaal preventieplan. 

 

 

4.1.1 Inventariseer de ergonomische risico’s 

Download in Mijn welzijn op het werk de risico-

inventarisatie ergonomie (document 3984) om 

(per functie/afdeling) een overzicht te krijgen 

van alle mogelijke ergonomische risico’s. 

Op basis van deze inventarisatie kan je gericht 

de nodige risicoanalyses plannen. 
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4.1.2 Voer de risicoanalyses uit 

Aan de hand van eenvoudige screeningsdocumenten kan je zelf snel aan de slag om de risicoanalyses uit te 

voeren. Zoek de documenten op in Mijn welzijn op het werk en ga aan de slag, samen met je medewerkers. 

• 3702 - risicoscreening ergonomie tillen, houden en dragen 

• 3698 - risicoscreening ergonomie duwen en trekken 

• 3700 - risicoscreening ergonomie repetitief werk 

• 3699 - risicoscreening ergonomie houding 

• 3701 - risicoscreening ergonomie staand werk 

• 3703 - risicoscreening ergonomie trillingen 

4.1.3 Neem maatregelen 

Ook voor ergonomie is de klassieke preventiehiërarchie de meest doeltreffende aanpak: 

1. Kan je het risico vermijden?  

2. Kan je de situatie verbeteren? 

Voor een aantal specifieke risico’s kan je voorbeelden van maatregelen terugvinden in onderstaande 

documenten (zie Mijn welzijn op het werk): 

• 3696 - fiche verbetervoorstellen tillen, houden en dragen 

• 3692 - fiche verbetervoorstellen duwen en trekken 

• 3694 - fiche verbetervoorstellen repetitief werk 

• 3693 - fiche verbetervoorstellen houding 

• 3695 - fiche verbetervoorstellen staand werk 

• 3697 - fiche verbetervoorstellen trillingen 

4.2 Hulp nodig? Liantis kan je ondersteunen! 

Het uitwerken van risicoanalyses en van maatregelen is niet altijd een evidente opdracht. Onze 

preventieadviseurs ergonomie staan klaar om je hierbij te ondersteunen. Contacteer je klantenadviseur of 

mail naar ergonomie@liantis.be.  

  

mailto:ergonomie@liantis.be
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5 Relevante wetgeving 

Het wetgevend kader is terug te vinden in de Codex, Boek VIII, ergonomie: 

• Titel 1: werk- en rustzitplaatsen 

• Titel 2: beeldschermen 

• Titel 3: manueel hanteren van lasten 

6 Ergonomie doeltreffend verbeteren: Liantis to the 
rescue 

Ergonomie is het werk en de werkomgeving aanpassen aan de 

medewerkers om met een minimale belasting, zo efficiënt mogelijk de 

nodige output te leveren. Liantis staat je graag bij om je ergonomiebeleid 

op punt te zetten. 

Vanuit een specifieke risicoanalyse bekijken we waar zich de mogelijke 

knelpunten bevinden om zo gericht mogelijk concrete verbetervoorstellen 

te kunnen formuleren. We bekijken welke taken er worden uitgevoerd, met 

welke producten (gereedschappen, arbeidsmiddelen …) en hoe dit wordt 

georganiseerd in de omgeving. Dit doen we samen met jou en jouw 

medewerkers. 

Het verbeteren van de ergonomische arbeidsomstandigheden zal niet 

alleen een positief effect hebben op de (gevolgen van) fysieke belasting, 

maar ook op efficiëntie, verzuim en jobtevredenheid.  

Om musculoskeletale klachten doeltreffend aan te pakken en een 

belangrijke impact te hebben op verzuim en werkbaar werk, is het 

belangrijk een stapje verder te gaan en ergonomie systematisch in te 

bedden in de onderneming en een ergonomiebeleid uit te werken.  

Met een scan van het huidige ergonomiebeleid evalueren we het huidige 

beleid en kunnen we gericht acties definiëren om duurzame stappen te zetten. 
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7 Aan de slag! 

Contacteer je Liantis-klantenadviseur of mail naar ergonomie@liantis.be en maak een afspraak met de 

preventieadviseur ergonomie. 

  

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Liantis verleent aan de klant een persoonlijk gebruiksrecht om deze documenten 

binnen de eigen onderneming te bewerken, gebruiken en verspreiden voor het opzetten van een eigen preventiebeleid. De klant kan dit 

recht niet overdragen. Het is de klant in geen geval toegestaan om de documentatie, of een deel ervan, voor andere doeleinden te 

bewerken, kopiëren, uit te lenen, verhuren, publiceren, te verspreiden of op gelijk welke manier bekend te maken, dan na uitdrukkelijke 

toestemming van Liantis. Liantis streeft ernaar advies te verlenen op een zorgvuldige manier, gebaseerd op de huidig beschikbare 

informatie. Gezien de snelle evolutie van de informatie is Liantis niet verantwoordelijk voor onvolledige of interpreteerbare gegevens en 

documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie. 

Niettemin stelt Liantis alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken. Indien 

bepaalde informatie niet correct is, gelieve Liantis zo snel mogelijk te verwittigen. In dit geval stelt Liantis alles in het werk om dit zo snel 

mogelijk recht te zetten.  
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