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H1 Inleiding, vraagstelling en methode  

Voor u ligt het rapport The Carrot and the Stick? . Het is het resultaat van een 
deelproject als onderdeel van een groter onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat in 
opdracht van de Stichting AWOB wordt uitgevoerd. Dit onderzoeks- en 
ontwikkelproject, dat in totaal bestaat uit vier deelprojecten, levert gegevens aan voor 
verdere beleidsontwikkeling op het gebied van fysieke belasting in het algemeen en 
tillen in het bijzonder. Met name bij zorgverleners werkzaam in verzorgingshuizen. 
Concreet leveren de vier deelprojecten materiaal aan dat zinvol is bij een mogelijk af 
te sluiten ARBO convenant.  
Naast drie deelprojecten waarbij reeds verzameld onderzoeksmateriaal nader wordt 
geanalyseerd en met behulp van een enquête de mening van de verzorgingshuizen 
wordt gepeild, achte de ARBO commissie van AWOB het relevant om in een vierde 
deelproject over de Nederlandse grenzen te kijken en de ervaringen van een ander 
land, dat worstelt met dezelfde problematiek, te bestuderen. De keuze is gevallen op 
het Verenigd Koninkrijk. Dit land heeft inmiddels een interessante traditie opgebouwd 
op het gebied van tillen in de zorg (patient handling), training, implementatie, 
regelgeving en inspectie.  

De discussie over het al dan niet invoeren van een maximaal toelaatbaar gewicht 
voor handmatig tillen is in Nederland een jaar of vijf aan de gang. Voorstanders zien 
hierin mogelijkheden om werknemers te beschermen tegen te zwaar tillen. 
Werkgevers zouden op deze manier gedwongen kunnen worden ergonomische 
maatregelen te nemen.  Werknemers kunnen er op hun beurt op gewezen worden 
gebruik te maken van de aanpassingen of, wanneeer ze niet aanwezig zijn deze op 
te eisen. 
Tegenstanders benadrukken de economische consequenties die het invoeren van 
een norm in sommige branches zou hebben. Weer anderen zijn van mening dat het 
verminderen van de fysieke belasting een volgende stap zou zijn in de neerwaartse 
spiraal van verzwakking van het  bewegingsapparaat. Zwaar werk wordt in deze visie 
gezien als training. Wanneer dit wegvalt (door maatregelen zoals een maximaal 
toelaatbaar tilgewicht) zou deze training wegvallen en zou het lichaam verzwakken. 
In de gezondheidszorg speelt daarnaast mee dat het vrijwel ondoenlijk is om het 
exacte tilgewicht vast te stellen. We hebben hier immers in de meeste gevallen te 
maken met een levend tilobject , dat kan meewerken en tegenwerken in een 
oneindige en onvoorspelbare variatie. Ook is het moeilijk een redelijke schatting te 
maken van de kosten (en baten) die het invoeren een maximaal tilgewicht met zich 
mee zou brengen. We moeten dan denken aan kosten van verbouwingen, aanschaf 
van hulpmiddelen, training, etc.  Als baten kunnen bijvoorbeeld vermindering van 
verzuim, minder verloop van personeel, verhoogde arbeidssatisfactie, etc worden 
genoemd.  

Toch is er met name vanuit sociale partners verenigd in de Stichting AWOB behoefte 
aan inzicht in de gevolgen van het invoeren van richtlijnen ten aanzien van de fysieke 
belasting in de Nederlandse verzorgingshuizen.  
De eerste onderzoeksvraag, die beantwoord moet worden in dit vierde deelproject, is 
dan ook in hoeverre er meer regelgeving zou moeten zijn om de verpleegkundigen 
en verzorgenden werkzaam in de Nederlandse verzorgingshuizen te beschermen 
tegen te zwaar tillen? De titel van dit voorliggend rapport (de Engelse uitdrukking 
The Carrot and the Stick? ) vat deze eerste onderzoeksvraag samen. Is het 
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noodzakelijk om over een Stick (stok) te beschikken om het paard (werkgevers en/of 
werknemers) in beweging te zetten? Kan dat ook door het paard te belonen met een 
Carrot (wortel)? Of zijn wellicht beide noodzakelijk?   

                                        

    

De tweede vraag, die binnen dit vierde deelproject beantwoord moet worden, is hoe 
de uitkomst van deze eerste vraag het beste geïmplementeerd kan worden.   

Om deze beide vragen te kunnen beantwoorden is, zoals hierboven reeds is 
aangegeven, onder meer besloten de Britse ervaringen met regelgeving en de 
implementatie daarvan in kaart te brengen en te bediscussiëren in het licht van de 
Nederlandse situatie. Besloten is acht interviews te doen met Britse sleutelfiguren die 
goed bekend zijn met de bovengenoemde materie. De volgende acht personen zijn 
geïnterviewd:  

Carol Bannister (Royal College of Nursing) 
Werkzaam bij grootste vakbond voor zorgverleners ter wereld (RCN). Zij houdt zich 
specifiek bezig met fysieke belasting.  

Danielle F Holmes (DRH Associates)

  

Begeleidt en traint instellingen bij het opzetten van een preventiebeleid en is 
betrokken bij rechtzaken als getuige deskundige.  

Emma Tait (BackCare) 
Voorzitter van BackCare, een organisatie die zich bezighoudt met het verspreiden 
van kennis over het voorkomen van rugklachten (niet zorg specifiek).  

Charles Graham (Health and Safety Advisor) 
Werkzaam bij arbeidsinspectie met speciale interesse in de zorg. 
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Peter Fisk (Health and Safety Advisor) 
Werkzaam als ARBO coördinator voor het St. Mary's Hospital te Portsmouth en is in 
die zin met zijn afdeling occupational health verantwoordelijk voor de gezondheid op 
de werkplek van enkele duizenden medewerkers in het ziekenhuis en bijbehoren 
instellingen.   

Sîan Tudor-Smith (Back Care Advisor) 
Werkzaam als trainer patient handling in het Royal Gwent Hospital te Newport. Geeft 
nu leiding aan de afdeling occupational health en in die zin verantwoordelijk is voor 
enkele duizenden medewerkers verspreid over een groot aantal locaties en types 
instellingen.  

Mandy Clift (ARJO LTD) 
Werkzaam als manager communicatie bij ARJO Ltd. (fabrikant en leverancier van 
voornamelijk tilhulpmiddelen en bad-, douchesystemen).  

Philippa Legget (National Back Exchange) 
Voorzitter van de NBE en tevens werkzaam als trainer (Back Care Advisor) en 
getuige deskundige.  

In de volgende hoofdstukken zullen we de resultaten van de acht interviews 
presenteren en bediscussiëren tegen de achtergrond van de Nederlandse situatie en 
de literatuur. Ook betrekken we hierbij de mening van twee Nederlandse 
deskundigen:  

Dr Daan Uitenbroek 
Daan Uitenbroek was totaal 10 jaar werkzaam als onderzoeker aan de Research Unit 
in Health and Behavioural Change (University of Edinburgh) en coördinator van de 
Research and Development Support Unit (Southampton Community Health Services, 
NHS Trust). Op dit moment is hij werkzaam als epidemioloog (GG&GD, Amsterdam).   

Mr Josee M. van de Laar   

Advocate, werkzaam bij Beer Advocaten (Amsterdam) en is gespecialiseerd in 
letselschade. Zij is daarnaast voorzitter van klachtencommissie van het Revalidatie 
Centrum Amsterdam.  
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H2 De Britse benadering van het probleem van fysieke overbelasting bij 
zorgverleners   

2.1 Inleiding  

Om antwoord te kunnen geven op de beide onderzoeksvragen die in het eerste 
hoofdstuk zijn geformuleerd is het noodzakelijk inzicht te geven in de wijze waarop 
men in Verenigd Koninkrijk omgaat met de problematiek van de fysieke overbelasting 
in de zorg. Daarvoor moeten we teruggaan naar 1992. Toen werden de Manual 
Handling Operations Regulations (1) bekrachtigd op basis van een Europese 
raamwet (2). De volgende tekst staat daarin centraal:  

´Each employer shall, so far as is reasonable practicable, avoid the need for 
his employees to undertake any manual operations at work which involves the 
risk of being injured. Where that is not reasonable practicable they must make 
a suitable and sufficient assessment and take appropriate steps to reduce the 
risk of injury to those employees arising out of their undertaking any such 
manual handling operations to the lowest level reasonable practicable

  

Het knelpunt in deze definiëring is de omschrijving ´reasonable practicable´. Deze 
komt drie keer voor, hetgeen betekent dat werkgevers het risico van een ongeluk 
(bijvoorbeeld een zorgverlener tilt iemand uit bed en last krijgt van haar rug) mag 
afwegen tegen de kosten (geld, tijd, moeite, etc) die gemoeid zijn met het 
introduceren van een preventiebeleid (3). De beide zaken mogen niet al te zeer uit 
verhouding zijn (4).   

Belangrijk is echter dat er op dat moment (1992) in het Verenigd Koninkrijk een regel 
met een wettelijke basis was geformuleerd waarbij werd gesteld dat het manueel 
verplaatsen van lasten (voor zover gevaarlijk voor de gezondheid) vermeden moet 
worden (voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar). Om deze vage en multi 
interpreteerbare regel te concretiseren zijn op basis hiervan verschillende publicaties 
geproduceerd die geen wettelijke status hebben. Desondanks kunnen ze in een 
rechtszaal meegenomen worden bij de beoordeling van een claim. We zullen voor dit 
soort publicaties de Engelse termen Guidance en Code of Practice hanteren.  

De Britse arbeidsinspectie (HSE) publiceert in 1992 Guidance waarin de Regulations 
van 1992 zijn uitgewerkt naar concrete tilnormen (5). De figuur waarin deze normen 
staan (Fig 1) is sindsdien een eigen leven gaan leiden en zien we in veel Britse 
publicaties terug.   

In 1992 publiceert de RCN een Code of Practice waarin grenzen voor het manueel 
verplaatsen van lasten wordt genoemd (6). Het gaat dan om vijf Stone (ongeveer 30 
kilo) voor één zorgverlener en 8 Stone (ongeveer 50 kilo) voor twee zorgverleners. 
Met enige fantasie is dit herleidbaar tot de toenmalige richtlijnen van het 
Amerikaanse NIOSH. Hoewel dit destijds volgens de geïnterviewden insloeg als een 
bom, bleken de genoemde cijfers onvoldoende onderbouwd. In 1996 stond er in de 
herziene Code of Practice van de RCN (7) vermeld dat er überhaupt geen 
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acceptabele tilgrens bestaat. De Britse zorgverleners zouden namelijk helemaal niet 
meer moeten tillen. Baby s en jonge kinderen vormen hierop een uitzondering.   

Figuur 1. Guidance normen voor het manueel verplaatsen van lasten (5). 

   

Twee onderwerpen onderwerpen spelen in de Regulations, Guidance, Code of 
Practice en de discussies daarover een prominente rol: de Assessments en de 
(numerieke) norm voor tillen. Daarom bespreken we ze achtereenvolgens in de nu 
volgende twee paragrafen   

2.2 Assessment  

Wanneer het gevaarlijke manueel verplaatsen van lasten redelijkerwijs niet vermeden 
kan worden, moet in het Britse systeem een Assessment worden gedaan.  Kortweg 
betekent dit dat de risiko s in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt moeten worden.   

Assessments zijn volgens de RCN om vier redenen belangrijk om uit de voeren (8): 
1. Omdat het volgens de Manual Handling Operations Regulations van 1992 (1) 

noodzakelijk is. Het is dus een verplichting. 
2. Door het in kaart brengen van de knelpunten op een afdeling kan je gerichter 

besluiten welke actie je gaat ondernemen. 
3. Het doen van een Assessment verhoogt de bewustwording van de problematiek. 

Zowel de medewerkers als leidinggevenden moeten namelijk betrokken zijn bij de 
Assessments. 

4. Bij controle door de arbeidsinspectie of bij een eventueel arbeidsongeval, 
mogelijk resulterend in een claim, is men ingedekt.  

Het bovenstaande betekent dat een Assessment actueel moet zijn, schriftelijk moet 
zijn vastgelegd,  dat de zorgverlener zich op de hoogte moet kunnen stellen van de 
resultaten van het Assessment, dat hij of zij tot op zekere hoogte moet kunnen weten 
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welke risiko´s zijn vastgesteld en tot slot, dat wanneer het ´reasonable practicable´ is, 
het tilgewicht moet zijn vastgesteld.  

Assessments kunnen op drie niveau´s worden uitgevoerd. 
1. Allereerst kan een assessment op niveau van de zorgvrager worden uitgevoerd. 

De resultaten moeten worden vastgelegd in een zorgdossier. Dit is vergelijkbaar 
met het Nederlandse Til-, Transfer- of Bewegingsprotocol (9, 10). 

2. Wanneer de zorgvraag op zorgvragersniveau aan sterke variatie onderhevig is, 
zoals bijvoorbeeld in een ziekenhuis het geval is, kan het assessment ook op 
afdelingsniveau worden uitgevoerd. Een dergelijke assessment hoeft slechts 
jaarlijks te worden geactualiseerd en is qua uitgangspunt vergelijkbaar met de 
Nederlandse Bewegingskaart en Tilthermometer (10). 

3. Als derde kan een assessment worden uitgevoerd op top management niveau. 
Het gaat dan om een beschrijving van zaken als trainingsbeleid, investeringen in 
hulpmiddelen, etc. Dit is vergelijkbaar met de voor AWOZ te ontwikkelen 
RisikoCheck.    

Figuur 2. De drie verschillende niveaus waarop in hjet Verenigd Koningkrijk de 
Assessments worden uitgevoerd en hun Nederlandse equivalent.   

GB 
Assessment op het 
niveau van zorgvrager  

Assessment op 
afdelingsniveau 

Assessment op 
organisatieniveau 

 

NL 
Til-,Transfer-, of 
Bewegingsprotocol 
(9,10) 

Bewegingskaart, 
Tilthermometer (10) 

RisikoCheck (in 
ontwikkeling) 

   

Het moeten uitvoeren van een Assessment is een helder en goed te controleren 
onderdeel van de Britse wetgeving voor wat betreft fysieke belasting. We zien dan 
ook dat in veel rechtzaken hierop worden gefocust. Bekend geworden is een 
rechtzaak van een zorgorganisatie uit Swindon die de Assessments onvoldoende 
had uitgevoerd en daardoor niet voldaan had aan de wettelijke eisen. Het is zelfs 
mogelijk dat een zorgorganisatie een (in Nederlandse ogen) goed lopend 
preventiebeleid fysieke overbelasting heeft, maar geen Assessments heeft 
uitgevoerd. De betreffende werkgever kan desondanks gestraft worden en daar zelfs 
een strafblad aan over houden   

2.3 (Numerieke) norm voor tillen  

Het tweede kernonderdeel van de Britse benadering is de (numerieke) norm voor 
tillen. Hoe simpel het soms ook lijkt; er is veel verwarring over geweest en dat lijkt 
nog steeds het geval te zijn.  

De enige wettelijke grens voor het manueel verplaatsen van lasten ligt vast in de 
Regulations van 1992 (1). Daarin wordt echter geen numerieke grens genoemd; 
manueel verplaatsen van lasten is niet toegestaan als het risicovol is en als het 
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redelijkerwijs vermeden kan worden. In de Guidance van de Britse Arbeidsinspectie 
worden normen van maximaal 25 kilo voor mannen en 17 kilo voor vrouwen 
genoemd (Figuur 1). De RCN Code of Practice ging in eerste instantie (1992) uit van 
ongeveer 30 kilo (6). Later (7) werd gesteld dat tillen in de zorg so wie so vermeden 
moest worden (met uitzondering van baby s en kleine kinderen).   
Hierin schuilt overigens een verschil in wat er in het Engelse taalgebied wordt 
verstaan onder ´lifting´ en wat er in Nederland onder ´tillen´ wordt verstaan.  Onder 
´lifting´ wordt meestal het daadwerkelijk tillen van de hele zorgvrager verstaan. In 
Nederland is ´tillen´ in het dagelijks spraakgebruik breder: ook het begeleiden van 
een bewoner die nog enigszins kan staan. Dat wordt duidelijk als we de praktische 
uitwerking van het begrip ´no lifting´ lezen:  ´It is important to avoid any handling 
which involves manually lifting the whole, or a large part of a patients weight´ (8). Tot 
slot wordt in het veel gebruikte Guide to the Handling of Patients (12) normen 
genoemd voor het tillen in de zorg met één, twee of drie zorgverleners (Figuur 3).    

Figuur 3. Normen voor tillen zoals te vinden in de Guide to the Handling of 
Patients (12).  

                                                                    

    

De Regulations, Guidance en Code of Practice betreffen met name tillen. Slechts 
zijdelings is er aandacht voor andere bronnen van fysieke belasting zoals duwen, 
trekken, statische belasting en het aantrekken van steunkousen. Illustratief is dat het 
gebruik van hoog-laag bedden met meerdere instelmogelijkheden volgens de 
geïnterviewden slechts met mondjesmaat worden gebruikt, terwijl ze in Nederland 
zorgbreed als een noodzakelijke randvoorwaarde worden gezien voor gezond 
werken. Ook de kousenaantrekker is een vrijwel onbekend hulpmiddel volgens de 
geïnterviewden. De meeste geïnterviewden zijn dan ook van mening dat er 
vergeleken met tillen weinig bewustwording is ten aanzien van de andere vormen 
van fysieke belasting. Door de Regulations van 1992 (1) is zeer men gefocusd 
geraakt op tillen.  

De conclusie mag luiden dat er voor tillen en de andere vormen van fysieke belasting 
geen wettelijke numerieke normen in het Verenigd Koninkrijk zijn. Wel is er Guidance 
en een Code of Practice, waarin concrete grenzen zijn benoemd. Wanneer het tot 
een juridische procedure komt kunnen feitelijk alleen de Regulations uit 1992 (1) 
worden gebruikt. Desondanks kan de rechter de gegevens uit de Guidance en de 
Code of Practice in zijn of haar oordeel mee laten wegen. Gezien de meervoudige 
interpreteerbaarheid van de numerieke normen is de rol van getuige deskundige 
tijdens een rechtzaak essentieel. Volgens de geïnterviewden bepaalt hij of zij in feite 
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wat wel en wat niet kan. We komen hiermee op het volgende onderwerp, dat, zeker 
in de UK, logisch volgt op de regelgeving: de rechtzaken. 

  
2.4 Rechtszaken  

Het aantal rechtzaken dat op basis van de Regulations uit 1992 (1) wordt 
ondernomen is stijgende.  Op dit moment lopen er enkele duizenden zaken per jaar. 
Het gaat dan om zaken waarbij een zorgverlener haar werkgever voor de rechter 
daagt, omdat zij hem aansprakelijk stelt voor het ontstaan van haar rugklachten. 
Verreweg de meeste zaken worden opgelost met een schikking ( out of court 
settlement ). Sommige geïnterviewden betreuren dit laatste omdat dit soort 
schikkingen niet openbaar zijn. Het schrikeffect van een dergelijke zaak op andere 
potentieel nalatige managers is immers groot. In Nederland zijn schikkingen nog niet 
geheim.  

Er zijn inmiddels steeds meer mensen die zich full time bezighouden met dergelijke 
(claim)rechtszaken. Dat varieert van gespecialiseerde advocaten en getuige 
deskundigen tot privé detectives die de gangen van de klager nagaan en dat op 
video vastleggen om later in de rechtzaal te kunnen gebruiken als bewijs.  
Opvallend is dat steeds meer instellingen de claims die zij van hun werknemers 
verwachten budgetteren. De dreiging van de claims is dan in deze gevallen niet 
ernstig genoeg om de instelling tot preventieve actie aan te zetten.  

Er zijn steeds meer zaken die goed aflopen voor de zorgverlener, hoewel dat zeker 
niet altijd het geval is (13). De compensatie die dit voor de zorgverlener bij een 
gewonnen case oplevert varieert sterk van zaak tot zaak. We moeten hierbij denken 
aan 1000 tot ruim twee miljoen gulden (14,15).   

Er wordt gezegd dat een instelling failliet zou kunnen gaan door de claim van een 
werknemer. Of dat een deel gesloten zou moeten worden.  Er wordt in die zin wel 
gesproken over een ´tweegangen´ zaak (16). Hiermee wordt het aantal gangen 
bedoeld dat gesloten moet worden als de zorgverlener de zaak wint. Bij navraag 
onder de geïnterviewden blijkt niemand echter bekend te zijn met een zaak waarbij 
de instelling delen heeft moeten sluiten omdat men door de claims in financiële 
problemen is gekomen. Mogelijk is er hier sprake van een gerucht of een incident. 
Wat wel voorkomt is dat de arbeidsinspectie de instelling sommeert bepaalde 
afdelingen te sluiten omdat de arbeidsomstandigheden niet volgens de regels zijn.  

Een belangrijke reden waarom steeds meer Britse zorgverleners inderdaad proberen 
een financiële compensatie te krijgen voor de geleden schade zou het feit zijn dat de 
inkomsten van een verzuimende zorgverlener na verloop van tijd op een zeer laag 
niveau belanden. Volgens de geïnterviewden komen zorgverleners daardoor in de 
buurt van de armoede grens.  
Hoewel het sociale vangnet in Nederland over het algemeen beter genoemd kan 
worden dan in de het Verenigd Koninkrijk, kunnen ook Nederlandse slachtoffers 
grote schade lijden, met name in het verlies van arbeidsvermogen. Een WAO-
uitkering bedraagt 70% van het oorspronkelijke salaris, is aan een maximum 
gebonden en groeit niet mee met salarisontwikkelingen. Hoe korter men heeft 
gewerkt, hoe sneller men op bijstandsniveau terecht komt. Het verschil tussen 
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hetgeen feitelijk nog aan inkomsten of uitkering verworven wordt en hetgeen men in 
een situatie zonder het letsel had kunnen verdienen vormt (kan vormen) een grote 
schadepost. We moeten hierbij denken aan gemiste salarisverhogingen, gemiste 
pensioenopbouw, etc. Daarnaast bestaan er andere schadeposten als kosten voor 
vervangende huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid (wanneer men 
bijvoorbeeld niet meer het  onderhoud in en aan eigen huis en tuin kan doen).  

Om verschillende redenen is het voor de zorgvrager een moeizaam proces om haar 
werkgever aan te klagen wegens nalatigheid (17).  Allereerst kan het erg moeilijk zijn 
om aan te tonen dat de klachten zijn ontstaan door het werk. Als de zorgverlener niet 
kan verwijzen naar een specifiek incident is de kans klein dat zij de zaak wint.  Bij 
een casus waarbij een Nederlandse zorgverlener van de thuiszorg haar organisatie 
aansprakelijk stelde doet zich dezelfde discussie voor. Daar had de betreffende 
zorgverlener het geluk dat het ontstaan van haar rugklachten ter herleiden was tot 
één voorval (18).  En als de zorgverlener inderdaad in het gelijk wordt gesteld komt 
het voor zij dat een deel van de financiële compensatie uiteindelijk niet ontvangt 
omdat ook zij deels aansprakelijk gesteld kan worden. Zij had het risico bijvoorbeeld 
eerder moeten melden, of de patiënt überhaupt niet moeten tillen bij afwezigheid van 
een tillift. Er verschijnen dan ook berichten in de Britse vakpers dat managers zich 
bedienen van trucs om de claims van hun werknemers te omzeilen; ´managers are 
resorting to reprehensible tactics to avoid paying damages to nurses who injure their 
backs at work´ (19).  

In Nederland is de situatie terzake aansprakelijkheid voor beroepsziekten en 
arbeidsongevallen anders dan in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het basisartikel 
7:658 van het Burgerlijk Wetboek  naar de letter geen risicoaansprakelijkheid vestigt, 
kent de ontwikkeling van de rechtspraak een grote slachtofferbescherming (en ook 
van werknemers dus). De rechtspraak heeft zich zo ontwikkeld dat de werkgevers-
aansprakelijkheid grenst aan risico-aansprakelijkheid. Dit betekent dat eigen schuld 
van de werknemer nauwelijks nog mogelijk is. Alleen als de werknemer zijn letsel 
opzettelijk of bewust roekeloos over zichzelf afroept, kan dat een beletsel opleveren 
voor toewijzing van de vordering tot schadevergoeding. Dit laatste is voor de 
werkgever een uitermate moeilijk te bewijzen stelling. Bovendien moet vast staan dat 
de gedragingen van de werknemer in belangrijke mate aan de schade hebben 
bijgedragen. Van belang daarbij is of de werkgever fouten heeft gemaakt die aan 
die schade hebben bijgedragen. Is dit laatste het geval, dan is de werkgever alsnog 
aansprakelijk.  Zie ter illustratie de publicaties 38-41.   

Wat zijn de gevolgen voor de Britse werkgever die een zaak verliest? In de meest 
ernstige gevallen kan een verloren zaak voor een werkgever twee jaar 
gevangenisstraf en een geldboete zonder vooraf vastgesteld maximum betekenen.    

 

2.5. Conclusie Hoofdstuk 2  

Samenvattend kunnen we stellen dat Regulations van 1992 (1) voor een belangrijk 
deel de manier hebben bepaald waarop men in het Verenigd Koninkrijk omgaat met 
het preventiebeleid fysieke overbelasting. Deze Regulations zijn in de vorm van 
Guidance en Code of Practice geconcretiseerd. Deze laatste twee hebben geen 
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wettelijke status, maar kunnen door de rechter wel gebruikt worden bij zijn of haar 
afweging.  
De numerieke normen voor maximaal tilgewicht die genoemd worden in de 
Guidance en Code of Practice , zijn lastig toe te passen in de praktijk van de 
gezondheidszorg. Het meest concreet en toetsbaar is de eis om Assessments te 
doen en deze schriftelijk vast te leggen. Deze Assessments kunnen op drie niveaus 
worden uitgevoerd, waarbij er op elk niveau een vergelijkbaar Nederlands instrument 
reeds voorhanden is of in ontwikkeling is. 
Tot slot is de claimcultuur inmiddels ook in de Britse gezondheidszorg 
doorgedrongen (duizend claims per jaar op het gebied van fysieke belasting in de 
zorg). Dit ligt voor de hand gezien het feit dat de sociale zekerheid in het Verenigd 
Koninkrijk minder uitgebreid is dan de Nederlandse. Desalniettemin kunnen klachten 
aan het bewegingsapparaat die zijn ontstaan tijdens het werk in de zorg ook bij  
Nederlandse gedupeerden grote financiële consequenties hebben.
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H3 Implementatie, de partijen:  

In dit hoofdstuk bespreken we de wijze waarop men in het Verenigd Koninkrijk het 
preventiebeleid fysieke belasting heeft geïmplementeerd. We zullen dit doen aan de 
hand van de activiteiten van de betrokken partijen.      

3.1 Opleidingen  

De meningen van de geïnterviewden over de rol van de zorgopleidingen bij de 
implementatie van het preventiebeleid fysieke overbelasting lopen sterk uiteen. 
Volgens sommigen zouden ze niet adequaat zijn en lopen ze per definitie achter bij 
de meest recente ontwikkelingen. Ze zouden het preventiebeleid wèl steeds beter 
leren kennen, maar begrijpen de consequenties niet. De nadruk ligt bijvoorbeeld nog 
steeds sterk op het manueel leren tillen.  
Ook zou er nog een knelpunt liggen bij de wijze waarop leerlingen worden opgeleid. 
Ze worden onvoldoende getraind in het zelf oplossen van problemen en het werken 
met (transferprincipes). Men werkt nog te veel volgens een medisch model waarin de 
zorgverlener doet wat de arts haar zegt. 
Anderen zijn echter van mening dat de opleidingen juist een voortrekkersrol vervullen 
op het gebied van het preventiebeleid fysieke overbelasting. Een recent artikel in de 
Britse vakpers geeft aan dat de training die de zorgverleners in opleiding krijgen 
adequaat en modern is (26). 
We moeten daarbij opmerken dat dit met name in de Britse verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen en thuiszorg minder het geval lijkt te zijn. Dat heeft te maken van het 
opleidingsniveau van de zorgverleners in de betreffende sectoren. In de meeste 
gevallen hebben deze zorgverleners een zeer beperkte of helemaal geen opleiding  
genoten. Dat komt nog voort uit het feit dat deze sectoren niet vallen onder de 

Opleidingen 
BackCare 
Vakbonden (RCN) 
Vakbladen 
National Back Exchange 
Leveranciers 
Onderzoekers 
Inspectie  

  

Preventiebeleid 
fysieke 

overbelasting 
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publieke gezondheidszorg (NHS), maar onder de private sector . Ze worden dan ook 
voor het grootste deel aangestuurd door gemeentes of particuliere ondernemingen.  

Toch lijkt er steeds meer aandacht besteed te worden aan het onderwerp tijdens de 
opleiding. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer voorlichtingsmateriaal en 
tilhulpmiddelen verkocht aan de opleidingen.   

In hoeverre de nieuwe kennis via de juist afgestudeerde zorgverleners naar de 
afdelingen getransporteerd wordt, hangt of van de mate waarin zij ´change agents´ 
zijn. De (hopelijk) meest recente visie die ze over tillen in hun opleiding hebben 
meegekregen kunnen ze snel verliezen wanneer ze aan het werk gaan op een 
afdeling waar het preventiebeleid niet in de praktijk wordt gebracht (25,26,27). Toch 
zijn er vanuit de praktijk ervaringen bekend waarin juist het tegenovergestelde het 
geval is geweest. Pas afgestudeerde zorgverleners weigerden bijvoorbeeld 
consequent bepaalde handelingen uit te voeren omdat ze tijdens hun opleiding 
hadden geleerd dat het onveilig was en dat ze, in geval van een incident, zelf(s) 
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de geleden schade.   

Volgens een van de geïnterviewden zouden de docenten bijgeschoold moeten 
worden ten tijde van het invoeren van de nieuwe visie op tillen. Dat is nooit gebeurd. 
Er is ook geen extra geld voor vrijgemaakt van overheidswege. Een idee van één 
van de geïnterviewden is dat opleidingen geen stagiaires meer zouden moeten 
sturen naar instellingen waar het preventiebeleid inadequaat is.   

3.2 BackCare  

BackCare is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt mensen te leren 
om te gaan met rugklachten en ze te voorkomen. BackCare doet dit door middel van 
advisering, het promoten van zelf hulp, het stimuleren van maatschappelijke 
discussie over het rugklachten en de gevolgen daarvan, alsmede het financieren van 
wetenschappelijk onderzoek. Bij BackCare werken 17 personen. Het werk van Back 
Care wordt betaald vanuit drie verschillende bronnen. Allereerst vanuit de verkoop 
van eigen publicaties zoals folders, boeken en video´s. De tweede bron van 
inkomsten zijn de donaties. Het laatste deel (ongeveer 15%) komt binnen via de 
leden. De leden krijgen in ruil daarvoor een tijdschrift, korting op congressen, etc.   

Het werk van BackCare beperkt zich niet tot de zorg. Hun publicaties zijn 
bijvoorbeeld ook gericht op medewerkers in de tuin- en de kantoorbranche. 
Desondanks zijn zij betrokken bij diverse toonaangevende publicaties op het gebied 
van rugklachtenpreventie in de zorg. Van The Handling of Patients (28) zijn 
inmiddels een kwart miljoen exemplaren verkocht. Het standaardwerk staat dan ook 
bekend als The Green Bible .    

Volgens de geïnterviewden is het werk van BackCare belangrijk. Zij faciliteren de 
implementatie van het preventiebeleid door middel van hun publicaties. In die zin zijn 
zij een belangrijke katalysator geweest. In Nederland wordt het werk van BackCare 
wat versnipperd teruggevonden bijvoorbeeld bij de verschillende sectorfondsen 
(10,29,30).  
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Figuur 4. Een van de BackCare publicaties; een brochure met basis informatie over 
de preventie van rugklachten. Te vergelijken met het Nederlandse Rugboekje.  

                                                                              

    

3.3 Vakbonden (RCN)  

De geïnterviewden zijn unaniem van mening dat de vakbonden een uiterst 
belangrijke rol hebben gespeeld bij de implementatie van het preventiebeleid in het 
Verenigd Koninkrijk. Zij zijn de grote voorvechters geweest. Met name gaat het hier 
om de Royal College of Nursing (RCN), hoewel ook Unison (een grote niet specifiek 
zorggerichte vakbond) af en toe wordt genoemd. De RCN heeft 333.000 leden. Dat 
zijn allemaal geregistreerde zorgverleners. In de Nederlandse  terminologie gaat het 
dan om ziekenverzorgenden of verpleegkundigen. Ongeveer 60% van de mensen 
werkzaam in de publieke National Health Service (NHS) is lid. Voor de particuliere 
instellingen ligt dit percentage ongeveer op 25% (verzorgings- en verpleeghuizen zijn 
voornamelijk particulier).  

In de vroege jaren negentig heeft de RCN zich ingezet om de Regulations van 1992 
te vertalen naar de praktijk en dit te communiceren naar hun leden. Dit is onder 
andere tot uiting gekomen in Mind Your Back Campaign. Daarnaast heeft dit diverse 
praktijkgerichte publicaties opgeleverd (6,7,8,31).  Niet alleen leidde dit in eerste 
instantie negatieve tot reacties van de werkgevers, ook veel vakbondsleden 
reageerden negatief. De RCN zou het beroep willen uithollen en niet weten hoe de 
praktijk in elkaar zit. De reacties van de leden op de publicatie waarin de RCN zich 
sterk maakt voor een modern ergonomisch uniform zijn illustratief (31). Zorgverleners 
zouden naar hun mening hun status verliezen als het typisch Britse uniform zou 
worden aangepast. Desalniettemin is de RCN doorgegaan met het promoten van het 
preventiebeleid (en het bijbehorende uniform!).  
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Een belangrijke taak van de RCN op dit moment is het ondersteunen van haar leden 
bij het voeren van rechtzaken, hetgeen veel vaker voorkomt dan men zou willen.  
Men heeft daarvoor specialisten in dienst. 
Een ander voorbeeld van het werk van de RCN is dat men een netwerk onderhoudt 
van zorgverleners die klachten hebben oplopen door het het werken in de zorg. Dit is 
de RCN Work Injured Nurses Group (WING). Naast het ondersteunen van haar leden 
(telefonische vragenlijn, studiedagen, nieuwsbrief, lotgenotencontact, juridische 
ondersteuning, etc ) werkt WING als belangenvereniging (32).   

Figuur 5. Code of Practice van de vakbond RCN (1996): 
                                                                     

                                                                           

   

Om lering te kunnen trekken uit de Britse ervaringen op het punt van de rol van de 
vakbonden bij het invoeren van preventiebeleid moeten we allereerst opmerken dat 
de indruk bestaat dat de Britse vakbonden sterk werken vanuit de klassieke 
tegenstelling tussen werkgevers en werknemers. In Nederland hanteert men op dit 
punt het roemruchte Poldermodel. De samenstelling van het bestuur van het 
sectorfonds AWOB is daarvan een goed voorbeeld. Het is daarom moeilijk te zeggen 
of de vakbonden in Nederland naar Brits voorbeeld de barricaden op zouden moeten 
om het preventiebeleid beter te effectueren. Duidelijk is echter dat de Britse 
vakbonden, en met name de RCN, een duidelijke voortrekkersrol hebben gehad bij 
het beschermen van hun leden tegen fysieke overbelasting en nalatigheid van hun 
werkgevers op dit punt.   

3.4 Vakbladen  

Volgens de meeste geïnterviewden is het strategisch samenwerken met een 
verplegend of verzorgend vakblad ´immensely powerfull´ om een boodschap met de 
doelgroep te communiceren. De ervaringen van de Mind Your Back campagne die de 
RCN,  ARJO  en BackCare in de vroege jaren negentig lanceerden in nauwe 
samenwerking met het vakblad Nursing Times zijn naar hun mening uitzonderlijk 
goed. Er zijn naar aanleiding van de campagne grote aantallen bestellingen voor 
informatiepakketten binnengekomen. Daarin zat bijvoorbeeld een poster, een 
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informatieboekje en een standaardbrief voor het management. Volgens de 
geïnterviewden heeft dit destijds het tillen, of liever gezegd het ´niet tillen´, op de 
agenda gezet. Daarbij ging het vooral om het effect op het niveau van 
bewustwording.  

Samenwerking met een vakblad zou ook de mogelijkheid bieden om preventief te 
werken. Het meeste voorlichtingsmateriaal over rugklachten wordt immers pas 
gelezen (áls het al gelezen wordt) wanneer de zorgverlener inmiddels last heeft van 
de rug. De meeste winst is echter te behalen in het preventieve traject.  

Figuur 6. Boekje met Patient Handling Guidelines (35) als onderdeel van de Mind 
Your Back Campaign, waarin de vakbond RCN, Nursing Times, BackCare en ARJO 
Ltd samenwerken. 

                                                                             

   

3.5 National Back Exchange (NBE)  

De NBE is een ´special interest´ groep. De groep bestaat voor het grootste gedeelte 
uit fysiotherapeuten en verpleegkundigen die zich met tillen en verplaatsen in de zorg 
bezighouden. De meesten van hen noemen zich Back Care Advisors. In dit netwerk 
ondersteunt men elkaar, onderhoudt men een nieuwsbrief (The Column) en 
organiseert seminars. De organisatiegraad is ondanks de gestage groei naar 
inmiddels bijna 1000 leden laag. Er is geen professionele kracht betrokken bij de 
organisatie. Inhoudelijk wordt er veel gediscussieerd. Het gaat om zaken als welke 
transfertechnieken wel of niet veilig zijn en welke tilhulpmiddelen wel of niet geschikt 
zijn. Volgens de door ons geïnterviewde personen ontbreekt het aan een heldere 
uniforme visie naar buiten, waardoor men weinig slagvaardig zou kunnen optreden. 
Toch mag de waarde van het NBE netwerk, met name voor de Back Care Advisor, 
niet worden onderschat.  
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3.6 Leveranciers  

In hoeverre hebben de leveranciers van hulpmiddelen (bedden, tilliften, kleine 
hulpmiddelen, etc) invloed op de implementatie van het preventiebeleid?  
Enerzijds zijn de geïnterviewden van mening dat hier kansen liggen. De 
vertegenwoordigers van de betreffende bedrijven hebben immers frequent contact 
met de instellingen. Daarnaast is men vaak vrij goed op de hoogte van de 
problematiek.  
Het wordt wel belangrijk geacht dat de leverancier wil en kan meedenken over de 
oplossing van de problemen, dat zij zich niet beperken tot het verkopen van hun 
apparatuur, bereid zijn tot uitgebreide proefplaatsingen en tot het aanpassen van de 
producten aan de wensen van de klant. Ook wordt opgemerkt dat de beste bedrijven 
verkopers in dienst hebben met een verzorgende of verpleegkundige achtergrond. 
Aan de andere kant is men huiverig voor een actievere opstelling van de 
leveranciers. We stuiten hier op een basaal wantrouwen dat er lijkt te heersen jegens 
de Britse verkopers. Zij zouden normaliter mooie beloftes doen en na de aanschaf 
hard wegrennen . Het doel van de leveranciers is immers het verkopen van hun 
product. Het aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden zou dan niet meer zijn 
dan een vehikel om producten te verkopen.  
De verschillen tussen de leveranciers onderling lijken echter groot te zijn. Interessant 
is dat onlangs nota bene de vakbond RCN tot een strategische alliantie kwam met 
ARJO Ltd (leverancier en fabrikant van onder andere tilhulpmiddelen). Beide 
organisaties werken nu samen bij het invoeren van het preventiebeleid fysieke 
overbelasting. Blijkbaar wordt de kennis en het intensieve contact dat een dergelijke 
leverancier heeft met de instellingen op waarde geschat.     

3.7 Onderzoekers  

In hoeverre is wetenschappelijk onderzoek en zijn de onderzoekers zelf van invloed 
geweest op de effectieve invoering van het preventiebeleid in het Verenigd 
Koninkrijk?  
Over het algemeen achtten de geïnterviewden het doen van onderzoek noodzakelijk. 
De waarde daarvan schuilt voor een groot deel in het feit dat een vooraanstaand 
wetenschapper ´het heeft gezegd´. Zijn of haar autoriteit kan in die zin bijdragen aan 
effectieve implementatie van het preventiebeleid fysieke overbelasting. De resultaten 
van onderzoek kunnen gebruikt worden om managers te overtuigen van de 
noodzaak, om de eigen manier van werken te staven en zonodig te verbeteren. In de 
zin kan onderzoek als een stimulans werken om een preventiebeleid in de steigers te 
zetten.  

Dat de geïnterviewden onderzoek belangrijk vinden blijkt ook uit het feit dat de RCN, 
BackCare, ARJO Ltd en HSE inderdaad onderzoek financieren. Onderzoek hoeft 
echter niet altijd een hoog academisch karakter te hebben. ´Quick and dirty´ 
onderzoek zou ook waardevol zijn. Daarnaast is er behoefte aan best practices 
ervaringen die slechts in zeer beperkte mate een wetenschappelijk karakter dragen.     
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3.8  Inspectie  

Over de rol van arbeidsinspectie (HSE) bij de implementatie van het Britse 
preventiebeleid fysieke overbelasting is het nodige te zeggen. Gezien het feit dat het 
Britse systeem is opgezet volgens strakke regels en eisen is het noodzakelijk om te 
controleren in hoeverre managers hieraan voldaan hebben. Dit maakt de inspectie 
tot de spil van het systeem.  

De algemene mening van de geïnterviewden over de arbeidsinspectie is dat zij te 
weinig controleren. Hun capaciteitsgebrek zou daarbij een rol spelen. Ook zouden de 
inspecteurs onvoldoende kennis en affiniteit hebben met het werken in de zorg, 
hoewel er recentelijk inspecteurs speciaal voor de zorg worden opgeleid. 
Desalniettemin moeten ook zij prioriteiten stellen bij de inspectie.  
Met het doorlichten van een ziekenhuis met drie tot vijfduizend medewerkers is men 
ongeveer 15 full time dagen bezig. Voor een verpleeg- of verzorgingshuis met 50 
bedden (Britse verpleeg- of verzorgingshuizen zijn maximaal van deze omvang) trekt 
men 2 á 4 uur  uit. In die tijd worden alle ARBO onderwerpen en alle werkzaamheden 
van alle medewerkers gecontroleerd. Fysieke belasting van de zorgverleners is 
hiervan een onderdeel. 
Op dit moment werkt men volgens de ´stone in the pond´ filosofie. Door één instelling 
goed te inspecteren hoopt men dat de schrik er goed inzit bij collega organisaties in 
de regio waardoor ook zij de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers serieus 
zullen nemen. De inspecties vinden vaak onaangekondigd plaats en de inspecteurs 
mogen niet geweigerd worden.  

De geïnterviewden zijn van mening dat de zorginstellingen de rapporten van de HSE 
steeds meer gaan waarderen. Het gaat immers om een vrij gedetailleerde 
beschrijving van wat wel en wat niet door de beugel kan. Management geeft aan dat 
de kosten voor een adviesbureau om hetzelfde werk te doen veel hoger zijn (het 
werk van de HSE is gratis).    

3.9  Conclusie Hoofdstuk 3  

In dit derde hoofdstuk is de wijze bestudeerd waarop de Britten het beleid 
aangaande fysieke overbelasting in de zorg implementeren. We hebben dit gedaan 
aan de hand van de volgende acht partijen:  

- Opleidingen 
- BackCare 
- Vakbonden (RCN) 
- Vakbladen 
- National Back Exchange 
- Leveranciers 
- Onderzoekers 
- Inspectie   

Voor wat betreft de opleidingen valt op dat men in het Verenigd Koninkrijk geen actie 
heeft ondernomen om al in de opleiding het denken over fysieke belasting te 
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onderwijzen. Ook in  Nederland is dit niet structureel gebeurd. Aandacht hiervoor is 
zinvol. 
BackCare als onafhankelijke organisatie bij de productie van educatief materiaal 
betreffende het omgaan met en de preventie van rugklachten, heeft een belangrijke 
invloed gehad op de implementatie van het preventiebeleid fysieke overbelasting in 
het Verenigd Koninkrijk. We kunnen ons de vraag stellen in hoeverre het soort werk 
dat door BackCare in het Verenigd Koninkrijk wordt gedaan op dit moment in 
Nederland te versnipperd wordt aangeboden. Mogelijk zou een Nederlandse 
equivalent de inhoudelijke consistentie en synergie kunnen bewaken. 
Ten aanzien van de vakbonden kunnen we concluderen dat de Britse vakbonden (en 
met name de RCN) een zeer prominente invloed hebben op de effectuering van het 
preventiebeleid fysieke overbelasting.  
Het samenwerken met een vakblad om de boodschap te communiceren met de 
verzorgenden biedt veel mogelijkheden. Interessant is dat hiermee zorgverleners 
bereikt kunnen worden die nog geen klachten hebben (preventie). Recentelijk zien 
we ook in Nederland een dergelijke ontwikkeling. Voorbeelden zijn de vaste rubriek 
van PreGo! tips in Verpleegkunde Nieuws en de series over tillen in de thuiszorg in 
het Tijdschrift voor Verzorgenden en Nursing.  
Een netwerk als de National Back Exchange (NBE) als groep beroepsgenoten die 
zich bezighoudt met de preventie van rugklachten in de zorg en elkaar daarin 
ondersteunt, ontbreekt in Nederland. Hoewel de NBE in het Verenigd Koninkrijk niet 
op alle punten even hoog scoort, is het principe zeker het overwegen waard. Het is 
daarom verstandig om op enigerlei wijze een dergelijk netwerk, met adequate 
begeleiding op inhoudelijk en administratief gebied, te overdenken.  
De invloed van de leveranciers van (til)hulpmiddelen op het effectief invoeren van het 
preventiebeleid fysieke overbelasting mag niet worden onderschat. Het is daarom 
verstandig te bestuderen in hoeverre het persoonlijke en vaak intensieve contact dat 
vertegenwoordigers van leveranciers van hulpmiddelen hebben met instellingen, 
structureel ingezet kan worden om het preventiebeleid fysieke overbelasting beter te 
effectueren. 
Ten aanzien van de rol van het wetenschappelijk onderzoek in het Verenigd 
Koninkrijk bij de implementatie van het preventiebeleid fysieke overbelasting 
concluderen we dat praktijkonderzoek alsmede het beschrijven van best practices , 
waardevol praktisch materiaal oplevert. 
Vooruitlopend op de Nederlandse situatie waarin de Arbeidsinspectie nog niet 
inspecteert op het gebied van fysieke belasting, leren we tot slot van de Britse 
situatie dat het belangrijk is dat de arbeidsinspectie beschikt over specialisten voor 
de zorg. 
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H4 Discussie   

In dit laatste hoofdstuk voegen we alle informatie uit de voorgaande hoofdstukken 
bijeen, bediscussiëren dit in het licht van de literatuur en de mening van de beide 
Nederlandse deskundigen en trekken conclusies ten aanzien van de lessen die 
geleerd kunnen worden uit de Britse ervaringen.   

We doen dat aan de hand de titel van dit rapport: The Carrot and the Stick . De 
Carrots (wortels) zijn de stimuli die gebruikt kunnen worden om instellingen aan te 
zetten tot een effectief preventiebeleid fysieke overbelasting. De Stick is de stok 
waarmee zonodig geslagen kan worden wanneer blijkt dat een instelling niet aan de 
eisen voldoet.   

4.1 Wat zijn de Carrots en de Sticks?  

De Carrots die gebruikt kunnen worden om de werkgevers tot actie aan te zetten zijn 
hieronder weergegeven. Ze zijn gevonden in de literatuur of genoemd tijdens de 
interviews.   

- Kosten reductie 
De vakbond RCN motiveert haar leden om het financiële argument dat door 
werkgevers gebruikt kan worden om niets te doen te ontkrachten: ´in fact the 
costs are not that great, the costs of not tackling the issue are likely to be 
much greater´ (7). Ook de kosten van bijvoorbeeld ergonomische 
aanpassingen worden niet hoog ingeschat en kunnen volgens de RCN ook 
wel op een minder mooie manier worden uitgevoerd. Ook zouden instellingen 
creatiever kunnen omgaan met hun budgetten door bijvoorbeeld de 
apparatuur te leasen. De RCN geeft haar leden mee dat slechts 0.3% van het 
jaarlijkse budget van een gemiddelde zorginstelling nodig is om te beschikken 
over voldoende tilhulpmiddelen. Onduidelijk is of dit inclusief of exclusief 
training, begeleiding, ergonomische aanpassingen, etc is.  

- Minder kosten voor minder productieve uitzendkrachten 
- Minder verzuim en arbeidsongevallen 
- Verhoging van de kwaliteit van zorg 

Door het gebruik van hulpmiddelen kan in bepaalde situaties zorg worden 
geboden die anders zonder fysieke overbelasting niet geboden kan worden. 
We kunnen daarbij denken aan baden en douchen. Ook kunnen bepaalde 
cliënten met hulpmiddelen langer zelfstandig blijven, hetgeen ten goede kan 
komen aan de kwaliteit van leven. Wanneer het preventiebeleid fysieke 
overbelasting inderdaad effectief is, leidt dit tot minder verzuim, meer 
continuïteit op de afdelingen en minder verzorgenden die met (rug)klachten 
doorwerken. Ook dit heeft (indirect) invloed op de geboden kwaliteit. 

- Tevreden personeel dat blijft werken 
- Lagere verzekeringspremie.   

De meeste geïnterviewden benadrukken dat de krachtigste drijfveren te herleiden zijn 
tot geld. Met name werkgevers verbonden aan de meestal privé georganiseerde 
Britse verpleeg- en verzorgingshuizen zien het financieel draaiend houden van hun 
zorginstelling tot hun belangrijkste taak. In die optiek zullen managers gemotiveerd 
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moeten worden met onderwerpen die te herleiden zijn tot geld. Het gaat dan om 
verzuim en gevallen van letselschade die kunnen leiden tot claims.   

De aansprakelijkheid voor letselschade is de Stick. Het wordt door de geïnterviewden 
unaniem gezien als hét middel om de Britse werkgevers in beweging te krijgen. 
Helder is dat het accent in de Britse benadering ligt op de Stick. Werkgevers hebben 
op basis van de wet zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden en wanneer 
zij dat niet doen, moeten ze daarvoor (soms persoonlijk) gestraft worden.   

4.2 De voorwaarden  

Om het Britse systeem te laten werken moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Uit de interviews komen de volgende zaken naar voren:   

4.2.1 Voorwaarde 1: Inspectie 
In het voorgaande is gesteld dat de rol van de arbeidsinspectie cruciaal is. Omdat het 
accent in het Britse systeem ligt op de Stick moet er waterdicht en strak 
gecontroleerd kunnen worden. Dat lijkt nu overigens niet het geval te zijn. Volgens 
verschillende geïnterviewden dringt de ernst van de materie hierdoor nog slechts 
mondjesmaat door bij de verantwoordelijke werkgevers.  

4.2.2 Voorwaarde 2: Financiering 
Wanneer de geïnterviewden gevraagd wordt naar de wenselijkheid van aanvullende 
financiering om het preventiebeleid fysieke overbelasting vorm te geven, reageert 
men wisselend. Sommigen zijn van mening dat het zinvol is om de instellingen 
aanvullend te financieren. Met name zou het dan gaan om de eerste kosten te 
dekken. Op het moment dat de baten beginnen te komen, bijvoorbeeld door 
vermindering van het aantal verloren dagen door klachten aan het 
bewegingsapparaat of door vermindering van het aantal claims, kan met deze winst 
het onderhoud en de eventuele vernieuwing van de tilhulpmiddelen worden betaald. 
Er zou in dit geval volgens de geïnterviewden zorgvuldig gecontroleerd moeten 
worden hoe dit geld besteed wordt. Er bestaat een reëel gevaar van het zonder 
samenhang besteden van de gelden. Als belangrijke eis moet dan vanuit de 
subsidieverlener worden gesteld dat het geld wordt besteed aan een samenhangend 
pakket van maatregelen en niet bijvoorbeeld alleen aan tilhulpmiddelen. Het verdient 
daarnaast aanbeveling de werkgevers te trainen in de eisen die gesteld worden aan 
een effectief preventiebeleid, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken over 
apparatuur, training ergonomische aanpassingen en monitoring.  

Anderen zijn echter van mening dat een instelling de zaken ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid naar behoren moet regelen. En als dat niet het geval is kan 
er geen sprake zijn van financiële tegemoetkoming. De Britse Arbeidsinspectie (HSE) 
heeft bijvoorbeeld een landelijke campagne gevoerd met de boodschap dat ´good 
health is good bussiness´ hetgeen betekent dat aandacht voor gezondheid zijn 
vruchten, ook in financiële zin, zou afwerpen.   

4.2.3 Voorwaarde 3: Extra personeel 
De geïnterviewden zijn unaniem over de noodzaak van extra personeel bij het in de 
praktijk brengen van een preventiebeleid. Dat is niet noodzakelijk. Met een goed 
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ingevoerd beleid kan je juist méér doen met hetzelfde aantal medewerkers. Dit 
laatste wordt door bepaalde partijen niet actief uitgedragen omdat men vermoed dat 
werkgevers dit argument zullen gebruiken om het aantal handen aan het bed te 
verminderen.  

4.2.4. Voorwaarde 4: Monitoring 
Een volgende voorwaarde voor de werkzaamheid van het Britse systeem monitoring. 
Volgens de geïnterviewden wordt daar in het Verenigd Koninkrijk nog te weinig aan 
gedaan.   

Het succes van een preventiebeleid van een instelling wordt in de meeste gevallen 
vastgesteld door (7) melding van ongevallen (waaronder melding van ongevallen die 
rugklachten tot gevolg hebben gehad, de zogenaamde tilincidenten), verzuimcijfers, 
rapportages voor de arbeidsinspectie, het aantal rechterlijke claims en het 
bestuderen van de verpleegdossiers (als daar iets over tillen wordt bijgehouden).  
De belangrijkste variabele is vaak het aantal ongevallen. Deze incidenten zijn 
gemakkelijk bij te houden en de kosten daarvan kunnen gemakkelijk vergeleken 
worden met de investeringen die gedaan worden voor training, tilhulpmiddelen, 
ergonomische aanpassingen, etc. Een gevaar van het gebruiken van de incidenten 
als effectmaat is dat de incidenten kunnen stijgen terwijl het preventiebeleid 
succesvol is. De zorgverleners zullen namelijk door de een verhoogde 
bewustwording van de problematiek sneller een incident melden. Op dit moment lijkt 
er sprake te zijn van onderrapportage. Cijfers wijzen uit dat minder dan de helft van 
de ongelukken (waarvan een derde valt onder de ´tilincidenten´) wordt 
gerapporteerd. Een van de redenen daarvan is dat de zorgverleners bang zouden 
zijn om ontslagen te worden (20).  
Ook kunnen de incidenten stijgen, ondanks een succesvol preventiebeleid, omdat de 
zorgzwaarte toeneemt.  Evenals in Nederland zien we in het Verenigd Koninkrijk dat 
het aantal dagen dat een patiënt in een ziekenhuis verblijft zo veel mogelijk wordt 
teruggedrongen (21). De druk op de thuiszorg en verzorgingshuizen wordt daardoor 
groter. Op nationaal niveau zien we volgens de geïnterviewden in Groot-Brittannie 
een gestage groei van het aantal incidenten voor wat betreft de klachten aan het 
bewegingsapparaat. Wellicht dus ondanks ondanks de non lifting policy, maar 
misschien zijn de cijfers niet sterker gestegen dankzij de non lifting policy.  

De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk onderstrepen het belang van monitoring op 
instellingsniveau. Enerzijds om vast te kunnen stellen of het beleid dat er is gevoerd 
succesvol is geweest, anderzijds om het beleid inhoudelijk te kunnen bijsturen. Er is 
daarmee behoefte aan eenvoudige evaluatiemethoden. In de AWOB publicatie De 
zorg een Last wordt de Bewegingskaart aangeboden en een aanzet gegeven voor 
een vragenlijst (10). Daar wordt op dit moment, mogelijk nog te weinig, mee gewerkt .    

4.3 Resultaten  

Om iets te kunnen zeggen over de wenselijkheid van (onderdelen) uit het Britse 
Carrot and Stick beleid , moeten we zicht hebben op de resultaten. Deze zijn moeilijk 
in te schatten. Een betrouwbare uitspraak vereist grootscheeps onderzoek. Ook het 
maken van een vergelijking met de Nederlandse situatie is niet eenvoudig. De 
opbouw en financiering van de zorg is anders, het rechtssysteem is anders 
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georganiseerd en wellicht het belangrijkste: we spreken over twee verschillen 
culturen. We zullen het dus voornamelijk moeten doen met de mening van de 
geïnterviewden, aangevuld met beperkt cijfermateriaal.   

De geïnterviewden zijn allereerst unaniem van mening dat de resultaten ´patchy´ zijn, 
waarmee wordt bedoeld dat de verschillen per regio en per instelling groot kunnen 
zijn. Lloyd (33) stelt in 1997 dat de Regulations van 1992 nog geen dramatic impact 
lijken hebben op het aantal zorgverleners dat klachten oploopt tijdens het werk. Toch 
vinden de geïnterviewden (in 2000!) over het algemeen dat het preventiebeleid 
steeds beter en breder in de praktijk wordt gebracht. Het tempo waarmee dat gebeurt 
wordt echter als zeer traag beschouwd.   

Dit lijkt enigszins bevestigd te worden door cijfers afkomstig van enquêtes die de 
RCN heeft gehouden onder een steekproef van 6000 leden (repons 79%) . We 
kunnen de situatie van 1996 (35) vergelijken met de huidige (nog niet gepubliceerde) 
bevindingen die we met toestemming van de RCN mogen gebruiken voor deze 
rapportage.   

Tabel 1. Resultaten RCN enquêtes onder 6000 leden (respons 79%).  

1996 (35) 1999  

Het moeten tillen of verplaatsen patiënten of objecten 71%  78% 
Transfer training gevolgd sinds diplomering   80%  92% 
Assessments op patiënt niveau aanwezig   32%  51% 
Ooit verzuimd door rugklachten    32%  30% 
Laatste 6 maanden verzuim door rugklachten  5%  5%   

We kunnen op basis van deze gegevens voorzichtig concluderen dat enerzijds de 
zorgzwaarte lijkt toe nemen (er moet meer getild en verplaatst worden) en dat er 
anderzijds aanwijzingen zijn dat het preventiebeleid nu beter geëffectueerd is dan in 
1996 het geval was; er wordt meer getraind en de Assessments zijn beter 
georganiseerd. Dit heeft echter nog niet geleid tot een afname van het verzuim door 
rugklachten.   

Volgens de geïnterviewden lijkt er een knelpunt te liggen bij de (voornamelijk 
particuliere) verzorgingshuizen en de thuiszorg. Ook hangt het succes sterk af van 
personen. Het gaat dan om persoonlijke interesse en de invloed die de persoon 
heeft. Ook bestaat de indruk dat met name de grotere organisaties moeilijk in 
beweging te krijgen zijn. Voor Britse begrippen spreken we dan over organisaties met 
4 á 5000 medewerkers verspreid over de diverse locaties.  

Wanneer we concluderen dat de mate van invoering van het preventiebeleid in het 
Verenigd Koninkrijk van plaats tot plaats verschilt en langzaam in een opgaande lijn 
lijkt te zitten, wordt het interessant dit te vergelijken met de Nederlandse situatie. 
Cijfers daarover ontbreken echter. Zeer voorzichtig noemen we het feit dat de 
marktpenetratie van tilliften in Nederland een stuk hoger ligt dat die in het Verenigd 
Koninkrijk. Dat betekent dat er in Nederland per bed meer tilliften zijn verkocht. 
Uiteraard zegt dat (in beide landen) niets over het gebruik. Ook baseren wij ons op 
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(niet openbare gegevens) van slechts één leverancier (ARJO Ltd), hoewel dit in 
beide landen een toonaangevende is.   

We kunnen de Britse ontwikkelingen vergelijken met de gegevens zoals die uit de 
recent uitgevoerde Contextanalyse in de Nederlandse verzorgingshuizen naar voren 
komen (11). Op bepaalde punten zijn deze op hun beurt te vergelijken met een 
soortgelijke meting uit 1995 (23).  Allereeerst valt op dat het percentage dat aangeeft 
dat er een tilcommissie aanwezig is, in het verzorgingshuis is gestegen van 28.4% 
naar 63%. Daarnaast is het gemiddeld aantal tilliften en het gebruik er van 
toegenomen. De grens van 25 kilo wordt echter nog niet gehaald. Ook het aantal 
elektrisch verstelbare hoog-laag bedden is toegenomen. Maar ook hier ligt het nog 
niet op het gewenste niveau. Voor wat betreft de glijlakens is er sprake van een 
onderbenutting. Tot slot valt op dat er een aanzienlijke onderlinge spreiding is tussen 
de instellingen onderling. Er zijn blijkbaar instellingen die ver zijn en andere die 
minder ver zijn.  Patchy dus (zie opmerking van de geïnterviewden over de Britse 
situatie).  

Concluderend kunnen we stellen dat de resultaten van het beleid fysieke 
overbelasting moeilijk te beoordelen en nog moeilijker te vergelijken zijn. Op basis 
van het aanwezige beperkte materiaal is er onvoldoende reden te stellen dat één van 
de beide landen succesvoller is geweest dan het andere. Wel is duidelijk dat er in 
beide landen vooruitgang wordt geboekt. Voor beide landen geldt dat de resultaten 
per instelling erg kunnen verschillen en afhankelijk zijn van personen.   

4.4. discussie over de effectiviteit  

Wanneer de gegevens over de effectiviteit van de Britse en de Nederlandse 
benadering (paragraaf 4.3) bediscussiëren met de geïnterviewden en de 
Nederlandse deskundigen zien we (met een Nederlandse bril) een belangrijk van 
nadeel van het Britse accent op de Stick. Enerzijds constateren we inderdaad 
werkgevers uit angst voor de Stick tot actie overgaan. Anderzijds zien we instellingen 
potentiële claims budgetteren. Ook nemen werkgevers minimale maatregelen om de 
arbeidsinspectie gerust te stellen en om zich in te kunnen dekken bij een eventuele 
claim. De werkgever stelt bijvoorbeeld één Back Care Advisor aan die tot taak heeft 
enkele duizenden medewerkers te trainen of hij schaft hulpmiddelen aan, waarbij bij 
de kwaliteit, aantal en functionaliteit vraagtekens gezet kunnen zetten. Een van de 
geïnterviewden sprak in dit verband van lipservice .  Wanneer het tot een rechtzaak 
komt staat de zorgverlener desalniettemin zwak. De Assessments zijn immers 
gedaan, de hulpmiddelen aanwezig en iedereen is getraind . Toch kunnen we dan 
niet spreken van een échte oplossing voor het probleem van de fysieke overbelasting 
van de betreffende zorgverleners. Daar is meer voor nodig. Zorgverleners worden in 
dergelijke gevallen met een kluitje in het riet gestuurd. De dreiging van een claim is 
echter voor de managers afgewend. Daar blijft het dan bij. Hiermee hangt samen dat 
er geen externe beloningen zijn voor de managers die het goed doen, maar alleen 
straffen voor diegenen die nalatig zijn (37).   

Wanneer we echter deze Nederlandse bril afzetten en de vraag direct voorleggen 
aan de geïnterviewden blijkt het vertrouwen in het Britse Carrot & Stick systeem 
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desondanks groot.  Men is van mening dat het Britse systeem op den duur ook de 
´bad guys´, die slechts minimale maatregelen nemen, tot de orde zal roepen.

   
Figuur 6. Enerzijds zien we inderdaad werkgevers uit angst voor de Stick tot actie 
overgaan. Meer dan eens nemen zij echter minimale maatregelen om de 
arbeidsinspectie gerust te stellen en om zich in te kunnen dekken bij een eventuele 
claim . 
                                                                                   
      

                                                                                       

Het Carrot & Stick principe is dermate verankerd in de Britse samenleving dat men er 
vanuit gaat dat zonder de Stick er eenvoudig niets gebeurt. De Regulations, de 
bijbehorende inspecties en claims worden door alle geïnterviewde partijen als 
absoluut noodzakelijk beschouwd.   

Wanneer verteld wordt over de wijze waarop de Nederlandse ARBO convenanten tot 
stand komen, reageert men unaniem met de opmerking dat iets dergelijks in het 
Verenigd Koninkrijk niet zou kunnen. Mogelijk stuiten we hier op een cultureel 
verschil, terug te voeren op het Nederlandse Poldermodel.   

Interessant is echter dat min of meer dezelfde Regulations die de basis zijn van het 
Britse Carrot & Stick beleid, ook in ons land in 1993 zijn geëffectueerd. Ze zijn toen 
neergelegd in het Besluit Fysieke Belasting (36). In tegenstelling tot de situatie in het 
Verenigd Koninkrijk is het aantal rechtszaken in Nederland sindsdien miniem 
geweest.  
Een belangrijke mogelijke reden daarvan is dat, zoals in het voorgaande reeds is 
vermeld, de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk minder uitgebreid is dan de 
Nederlandse. Desalniettemin kunnen klachten aan het bewegingsapparaat die zijn 
ontstaan tijdens het werk in de zorg ook bij Nederlandse gedupeerden grote 
financiële consequenties hebben. 
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Ook lijkt het onwaarschijnlijk dat de Nederlandse werkgevers in de zorg zozeer van 
de houding van de Nederlandse rechter doordrongen zijn (zeer slachtoffervriendelijk, 
het bewijzen van eigen schuld van werknemers is nagenoeg onmogelijk; een schuld 
die alleen maar bestaat als men bewust roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld, zie 
paragraaf 2.4), dat zij er alles aan doen wat in hun vermogen ligt om risico s - die zij 
kennen of behoren te kennen - voor de gezondheid en veiligheid van hun 
werknemers te vermijden of daarvoor oplossingen te bedenken.   

Het weinig voorkomen van claims in Nederland neemt echter niet weg dat er ook in 
Nederland zorgverleners door nalatigheid van hun werkgever letselschade oplopen, 
met name aan de rug. Feitelijk kunnen managers hiermee de wet (36) hebben 
overtreden. Zij worden echter niet vervolgd, ondanks het feit dat de Nederlandse 
rechter zeer slachtoffervriendelijk is.  Logisch gevolg is dat bepaalde werkgevers (in 
dit geval de bad guys ) door kunnen gaan met het gevoerde ontoereikende (mogelijk 
zelfs onwettige) beleid. De vraag is of meer aandacht voor de Stick in Nederland in 
dergelijke gevallen niet op zijn plaats zou zijn. Het FNV heeft hiermee recentelijk op 
het gebied van RSI inmiddels een begin gemaakt (38,40).  

Feit blijft dat er blijkbaar in Nederland veel is bereikt met vrijwel alleen Carrots. (Veel) 
rechtszaken zijn daarvoor niet nodig geweest. De conclusie van dit rapport mag dan 
ook luiden dat de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk het belang van de Carrots, 
onderstreept en dat een discussie over het uit de kast halen van de Stick zoals die in 
het Besluit Fysieke Belasting is neergelegd wenselijk is om zorgverleners te 
beschermen tegen nalatige werkgevers.   

Een belangrijke conclusie van deze pragaraaf is dat het Britse Carrot and Stick 
beleid er toe kan leiden dat werkgevers minimale oplossingen implementeren. 
Oplossingen waarbij zij zelf (juridisch) zijn ingedekt, maar waarbij de zorgverlener 
niet écht gebaat is. Desalniettemin is het Britse vertrouwen in het systeem groot.  
Daarnaast kunnen we stellen dat ondanks het feit dat er ook in Nederland voldoende 
basis is voor claims bij nalatigheid van de werkgever, alsmede het feit dat de rechter 
zich slachtoffervriendelijk opstelt, er zeer weinig wordt geclaimd. Het lijkt zinvol deze 
mogelijke Stick (naast de reeds aanwezige Carrots!) onder de aandacht van 
werkgevers en werknemers te brengen.   

4.5 Conclusie hoofdstuk 4.  

In dit hoofdstuk zijn allereerst de Carrots en de Sticks geïdentificeerd waarmee de 
(Britse) werkgevers en werknemers gestimuleerd kunnen worden om een 
preventiebeleid fysieke overbelasting te implementeren (4.1).  
Om dit Carrot & Stick beleid te laten werken moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan (4.2). Het gaat hierbij om inspectie en monitoring. Monitoring, 
enerzijds om vast te kunnen stellen of het beleid dat er is gevoerd succesvol is 
geweest. Anderzijds om inhoudelijk te kunnen bijsturen. Extra personeel en 
financiering gelden niet als randvoorwaarde, hoewel dat laatste, mits goed 
gecontroleerd (en getraind) op samenhang en als eerste aanzet, zinvol lijkt.  
Of het Carrots en Sticks beleid inderdaad heeft gewerkt is moeilijk te beoordelen en 
nog moeilijker te vergelijken met de Nederlandse situatie. Op basis van het 
aanwezige beperkte materiaal is er onvoldoende reden te stellen dat één van de 
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beide landen succesvoller is geweest dan het andere. Wel is duidelijk dat er in beide 
landen vooruitgang is en wordt geboekt. Voor beide landen geldt dat de resultaten 
per instelling erg kunnen verschillen en afhankelijk zijn van personen. 
Een negatieve uitwerking van het Britse Carrot and Stick beleid is dat het er toe kan 
leiden dat werkgevers minimale oplossingen implementeren. Zij zijn zelf (juridisch) 
ingedekt, maar het probleem van de zorgverlener is niet echt opgelost. 
Desalniettemin is het Britse vertrouwen in het systeem groot.  
Daarnaast kunnen we stellen dat ondanks het feit dat er ook in Nederland voldoende 
wettelijke basis is voor claims bij nalatigheid van de werkgever, alsmede het feit dat 
de rechter zich slachtoffervriendelijk opstelt, er zeer weinig wordt geclaimd. Het lijkt 
zinvol deze mogelijke Stick (naast de reeds aanwezige Carrots!) onder de aandacht 
van werkgevers en werknemers te brengen.    
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H5. Puntsgewijze samenvatting van conclusies, discussiepunten en 
aanbevelingen.  

Veel regels op het gebeid van fysieke overbelasting in de zorg zijn in het 
Verenigd Koninkrijk niet wettelijk vastgelegd (Guidance, Code of Practice). 
Echter, ze vormen wel de leidraad bij een inspectie. Ook kunnen de regels 
worden gebruikt bij de besluitvorming in een eventuele rechtzaak.  

In het Verenigd Koninkrijk ligt het accent bij het preventiebeleid fysieke 
overbelasting op de Stick. Per jaar worden daar ongeveer duizend claims 
ingediend waarbij een zorgverlener zijn of haar werkgever aansprakelijk stelt voor 
de klachten aan het bewegingsapparaat.   

Een negatieve uitwerking van het Britse Carrot and Stick beleid is dat het er toe 
kan leiden dat werkgevers minimale oplossingen implementeren (bijvoorbeeld 
één tillift voor meerdere afdelingen met zwaar zorgbehoeftige cliënten). De 
werkgever is daarmee zelf (juridisch) ingedekt, maar het probleem van de 
zorgverlener is niet (of slechts zeer ten dele) opgelost.   

In Nederland ligt het accent van de wijze waarop het preventiebeleid fysieke 
overbelasting in de verzorgingshuizen wordt geïmplementeerd op de Carrots.  

Hoewel er in Nederland een wettelijke mogelijkheid is om de Stick te gebruiken 
tegen werkgevers die nalatig zijn voor wat betreft het preventiebeleid fysieke 
overbelasting, wordt dit zelden gedaan.  

De ontwikkeling van Nederlandse de rechtspraak kent een grote slachtoffer-
bescherming. Werkgevers-aansprakelijkheid grenst aan risico-aansprakelijkheid. 
Dit betekent dat eigen schuld van de werknemer is nauwelijks nog mogelijk. 
Alleen als de werknemer zijn letsel opzettelijk of bewust roekeloos over zichzelf 
afroept, kan dat een beletsel opleveren voor toewijzing van de vordering tot 
schadevergoeding. Dit is voor de werkgever een uitermate moeilijk te bewijzen 
stelling. Bovendien moet vast staan dat de gedragingen van de werknemer in 
belangrijke mate aan de schade hebben bijgedragen. Van belang daarbij is of de 
werkgever fouten heeft gemaakt die aan die schade hebben bijgedragen. Is dit 
laatste het geval, dan is de werkgever alsnog aansprakelijk.  

Ondanks het feit dat de Nederlandse rechter zich slachtoffervriendelijk opstelt 
wordt er weinig geclaimd.   

Het feit dat er in Nederland weinig geclaimd wordt hangt waarschijnlijk samen met 
het feit dat de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk minder uitgebreid is 
dan de Nederlandse. Desalniettemin kunnen klachten aan het 
bewegingsapparaat die zijn ontstaan tijdens het werk in de zorg ook bij 
Nederlandse gedupeerden grote financiële consequenties hebben.  

Aanbevolen in Nederland de Stick (naast de reeds aanwezige Carrots!) onder de 
aandacht van werkgevers en werknemers te brengen. De meest effectieve 
benadering lijkt vooralsnog een combinatie van de Carrots én de Stick te zijn, 
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waarbij het accent ligt op de positieve Carrots en de Stick gebruikt kan worden 
om de bad guys tot de orde te roepen.   

Het moeten uitvoeren van een Assessment is een helder en goed te controleren 
onderdeel van de Britse wetgeving inzake fysieke belasting.  

Assessments kunnen op drie niveaus worden uitgevoerd (zorgvrager, afdeling, 
instelling). Voor elk Assessment niveau is een Nederlands instrument 
beschikbaar of in ontwikkeling (respectievelijk het Transferprotocol, de 
Bewegingskaart en de RisikoCheck).  

Om Assessments te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om over criteria te 
beschikken. Deze zijn in Nederland niet aanwezig. De ervaring in het Verenigd 
Koninkrijk leert dat numerieke normen voor maxiaal manueel te tillen lasten 
moeilijk te hanteren zijn. Daarom wordt aanbevolen in Nederland te komen tot 
een functioneel geformuleerde grens voor maximaal manueel te tillen lasten.  

Een functioneel geformuleerde grens dient niet alleen geformuleerd te worden 
voor tillen, maar ook voor de andere bronnen van fysieke overbelasting (namelijk 
statische belasting en het aan- en uittrekken van steunkousen).   

Het werken volgens een model is een belangrijk en effectief beheersinstrument. 
Risico s moeten in kaart worden gebracht (Assessment), oplossingen 
geformuleerd, specifieke verantwoordelijkheden toegewezen en er dient een 
systeem van steun (Carrots) maar ook van controle (Stick) te zijn op het behalen 
van resultaten .  

Randvoorwaarden voor een effectief Carrot & Stick beleid zijn Assessments, 
inspectie en monitoring.   

Er is reden te veronderstellen dat specialistische kennis van de zorg noodzakelijk 
is om effectief te kunnen inspecteren.  

Monitoring is allereerst noodzakelijk om vast te kunnen stellen of het beleid dat 
door een instelling wordt gevoerd succesvol is geweest. Daarnaast is monitoring  
noodzakelijk om het beleid dat door een instelling wordt gevoerd inhoudelijk te 
kunnen bijsturen.  De resultaten van de contextanalyse (een van de andere vier 
AWOB deelprojecten aangaande fysieke belasting) zullen moeten uitwijzen in 
hoeverre extra aandacht hiervoor noodzakelijk is.  

Aanvullende financiering kan, mits goed gecontroleerd op samenhang en als 
eerste aanzet, zinvol zijn om een effectief preventiebeleid fysieke overbelasting te 
voeren. Het trainen van de instellingen in het gebruik van deze financiering wordt 
aanbevolen.  

Vrijwillige en vakorganisaties hebben in Engeland een belangrijke  
rol gespeeld bij het onder de aandacht brengen van het onderwerp, ontwerpen  
van richtlijnen, het uitvoeren van preventieve activiteiten en ondersteunen van  
individuele zorgverleners.  
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De Britse vakbonden (en met name de RCN) hebben een zeer prominente 
invloed op de effectuering van het preventiebeleid fysieke overbelasting.   

In hoeverre is de aandacht voor het onderdeel fysieke belasting in de opleiding 
van de Nederlandse zorgverleners adequaat?  

In hoeverre wordt in Nederland het soort werk gedaan dat in het Verenigd 
Koninkrijk door BackCare wordt gedaan (als onafhankelijke organisatie bij de 
productie van educatief en ondersteunend materiaal betreffende het omgaan met 
en de preventie van rugklachten)? Zo ja, wordt dit in Nederland te versnipperd 
aangeboden? Zo ja, zou een Nederlandse equivalent van BackCare de 
inhoudelijke consistentie kunnen bewaken en synergie kunnen optimaliseren?  

Samenwerken met een vakblad om de communicatie ten aanzien van het 
onderwerp fysieke overbelasting te verbeteren wordt aanbevolen. Het biedt 
onder andere de mogelijkheid zorgverleners te bereiken die nog geen klachten 
hebben.   

Een netwerk als de National Back Exchange (NBE), als groep beroepsgenoten 
die zich bezighoudt met de preventie van rugklachten in de zorg en elkaar daarin 
ondersteunt, is een zinvolle constructie en dientengevolgde te overwegen voor de 
Nederlandse situatie.  

De invloed van de leveranciers van (til)hulpmiddelen op het effectief invoeren van 
het preventiebeleid fysieke overbelasting mag niet worden onderschat. 
Bestudeerd moet worden hoe deze leveranciers  structureel ingezet kunnen 
worden om het preventiebeleid fysieke overbelasting beter te effectueren.  

Accenten van wetenschappelijk onderzoek zouden ook moeten liggen bij 
praktijkonderzoek en het beschrijven van best practices . Dit stimuleert en 
faciliteert zorginstellingen het preventiebeleid fysieke overbelasting in de eigen 
organisatie te implementeren.            
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Summary  

The subject of this study is the British experience with implementing a non lifting 
policy in health care and its applicability for the Dutch situation. The study is based 
on interviews with eight British experts, a study of the literature and discussions with 
two Dutch experts.  

The title of this report (The Carrot and the Stick) illustrates the strategies the UK and 
The Netherlands have chosen to improve working conditions in the nursing 
profession in order to reduce back and sick leave. In the UK the focus is on 
complying with (manual handling) regulations and avoiding claims. We would call this 
the Stick approach. In the Netherlands the focus is on motivating managers to 
implement an ergonomic program in their facility with arguments like reducing sick 
leave, having happy staff who stay , improving the quality of care, etc, etc. We would 
call this the Carrot approach.  

In the UK the Stick approach resulted in a huge number of personal injury claims in 
the nursing profession over the last few years. Most of them are settled out of court. 
In The Netherlands this number is very small, although the Dutch judge is very 
friendly towards the plaintiff (the award is only impeded when the nurse caused the 
injury deliberately or by consciously reckless behaviour). This difference can only 
partially be explained by differences in the social system.  

A drawback of the Stick approach is that in the UK health care facilities sometimes 
budget their potential claims and/or only implement minor ergonomic improvements 
just enough to prevent a claim. In those cases the problem for the nurses is not, or 
only partially solved. Strict regulations are often seen a punitive, although they should 
facilitate a better working environment.   

We have found no reliable proof neither for the Stick nor the Carrot approach being 
more effective. Both the UK and The Netherlands seem to progress (be it slowly and 
patchy).  
In the UK trade unions (RCN), charities (BackCare), individual members of special 
interest groups (NBE), scientific researchers, suppliers of equipment, health and 
safety inspectors and nursing journals played an important role in implementing the 
non lifting or ergonomic approach in the recent years.  

A combination of Carrots and a Stick seems to be the most promising approach. As 
in The Netherlands the Carrots already seems to be quite effective, this means that 
putting more emphasis on the Stick would extra stimulate health care employers to 
implement a non lifting or ergonomic program.   

A core element in the British approach is the employer s duty to carry out 
Assessments.  Assessments can be performed at three different levels: the nurse, 
the ward and the facility level. For each level a Dutch assessment instrument is 
available or is being developed. Based on British and Dutch experiences with 
numerical guidance for completing the Assessments we recommend functional 
guidance. Not only for lifting, but also for other strenuous tasks (manoeuvring, 
postural load, putting on pressure stockings, etc).   
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Although the results of the British Mind Your Back campaign seem to be promising, 
and the role of a major nursing journal (Nursing Times) in this campaign was of great 
value, personal contact in communicating the ergonomic message with the facilities 
is most important on the long term. Therefore also in The Netherlands the network of 
representatives of suppliers of (lifting)equipment, independent consultants, Back 
Care Advisors (NBE), union members and Health & Safety Inspectors could be seen 
as instrumental. 
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