spel

‘ de flexaminator’
wat en hoe?

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in uw toekomst

Een informatief spel om jongeren bewust te

Alle rechten voorbehouden voor alle landen. Niets uit deze uitgave mag ge-

maken van het belang van een goede houding

heel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-

en van de risico’s die leiden tot het ontwikkelen
van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze,
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directie
van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg. Indien de verveelvoudiging van teksten uit deze publicatie echter
strikt niet-commercieel gebeurt, voor informatieve of pedagogische doel-

COLOFON
‘De Flexaminator’ werd opgesteld op vraag van:
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel. 02 233 42 07
hua@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal Fonds
investeert in uw toekomst

‘De Flexaminator’ werd ontwikkeld door:
Centrum Informatieve Spelen vzw
Naamsesteenweg 130
3001 Leuven
Tel. 016 22 25 17
Fax 016 29 50 99
cis@spelinfo.be
www.spelinfo.be
www.facebook.com/spelinfo
Het Centrum Informatieve Spelen wordt gesubsidieerd door
de Vlaamse Overheid.
Cette publication peut être également obtenue en français.
© FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
V.U. Pierre-Paul Maeter, Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

einden, is dit toegestaan met bronvermelding en, in voorkomend geval, met
vermelding van de auteurs van de brochure.
In de spelhandleiding hebben we het over ‘de speler’ en ‘de spelbegeleider’
en gebruiken we enkel mannelijke benamingen. Systematisch bedoelen we
daarmee ook de vrouwelijke term.
De informatie in dit spel is gebaseerd op feiten en data uit 2015.
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1. Inleiding
Wanneer we het hebben over ‘Musculoskeletale aandoeningen’ (MSA) of “spier- en skeletaandoeningen”, spreken we
eigenlijk over een hele reeks aandoeningen aan het bewegingsapparaat die kunnen voorkomen ter hoogte van de onderste
en bovenste ledematen en ter hoogte van de rug en nek. Het zijn overbelastingsletstels die vaak worden veroorzaakt door
zware of repetitieve arbeid of door lang in dezelfde houding te staan of te zitten. Hoewel deze letsels niet levensbedreigend
zijn, kunnen deze aandoeningen heel hardnekkig en recidiverend zijn wat het normaal functioneren thuis, op school of op
het werk ernstig kan verstoren. Naar schatting riskeren acht op tien personen last te hebben van rugpijn in de loop van hun
leven. Daarnaast zijn deze problemen ook één van de belangrijkste oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid. De
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschouwt de preventie van MSA als één van de
prioriteiten op het vlak van promotie van welzijn op het werk. In het kader hiervan heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg verschillende tools en informatiemiddelen ontwikkeld met betrekking tot de preventie van MSA. Ze zijn
gericht naar werknemers en experten (preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren …) en zijn voor het merendeel gerealiseerd
met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Ook jongeren worden blootgesteld aan de risico’s en komen in contact met
de problematiek van rugklachten en andere MSA, daarom kan er het beste van op de schoolbanken worden gestart met de
preventie ervan. Naar aanleiding hiervan werd het spel ‘De Flexaminator’ ontwikkeld. Dit informatieve spel kan jongeren
bewust maken van het belang van een goede houding en van de risico’s die leiden tot het ontwikkelen van MSA.
Aandacht besteden aan preventie van rugklachten en MSA past ook in de context “Lichamelijke gezondheid en veiligheid”
van de VOET (vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs).
Er werd bewust gekozen voor spel als vormingsmethode. Informatie die op een leuke en ervaringsgerichte manier wordt
verworven, blijft beter hangen bij de deelnemers. Daarnaast komt ook het aspect samenwerken aan bod: de deelnemers
moeten in teams samenwerken. Bovendien zorgt de competitie met andere teams voor veel spelplezier.
Het spel kan worden gebruikt door iedere leerkracht die interesse heeft in dit thema en zijn leerlingen wil bewust maken
van het bestaan van musculoskeletale aandoeningen. Het spel is ook beschikbaar in het Frans, waardoor ook een leerkracht
Frans er eenvoudig mee aan de slag kan.

2. Spelkenmerken

Thema
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Doel
• Informeren en sensibiliseren over musculoskeletale aandoeningen.
• Situaties leren herkennen waarbij het risico op het ontwikkelen van MSA groot is.
• Motiveren en aanzetten tot het gebruik van de juiste houdingen, bewegingen, technieken en hulpmiddelen
voor het voorkomen van MSA.

Spelomschrijving
Tijdens dit spel verzamelen de spelers informatie over MSA en hoe ze te voorkomen. Ze strijden voor hetzelfde doel als de
Flexaminator, die het opneemt voor meer flexibiliteit en tegen de risico’s die MSA veroorzaken. Hij doet dit op een nogal
stuntelige manier en kan dus wel wat hulp gebruiken. De spelers nemen het in team tegen elkaar op via verschillende opdrachten. Het team dat hierbij het meeste punten scoort en het hoogste eindigt op de fleximeter, wint. Deze spelers mogen
zich ‘flex-pert’ noemen en worden zo zelf ambassadeurs voor het bestrijden van MSA.

Doelgroep
3e graad secundair onderwijs

Aantal spelers
1 klas met 10 - 30 spelers
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Begeleiding
1 spelcoördinator stuurt verschillende deelnemende collega’s aan. Hij verdeelt opdrachten onder deze collega’s, die telkens
1 (of meer) opdracht(en) voor hun rekening nemen.

Duur
De duur van het spel is flexibel. Het spel kan worden gespeeld tijdens verschillende lessen gespreid over een week of
gedurende een langere periode. Een opdracht duurt maximum 20 minuten. Om het spel tot zijn recht te laten komen, raden
wij aan het te spelen gedurende een korte periode (hooguit enkele weken).

Accommodatie
Een voldoende groot lokaal.

3. Overzicht documenten

Digitale structuur
‘De Flexaminator’ is een spel om zelf te printen. De documenten staan zo gerangschikt:
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Spel ‘De Flexaminator’
• Spel ‘De Flexaminator’ – Wat en hoe?
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Voor de spelcoördinator
•
•
•
•
•
•
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Spelhandleiding voor de spelcoördinator
Fleximeter
Flexilist
Kaarten extra spelacties
Mails
Grafisch materiaal

Opdrachten
1. Definitie
2. Anatomie
3. Risicofactoren
4. Inrichting omgeving
5. Manueel hanteren van lasten
6. Beeldschermwerk
7. Houding en beweging
8. Persoonlijke factoren
9. Werkorganisatie
10. Orde houden
• Opdracht Bouw
• Opdracht Haarzorg
• Opdracht Verzorging
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Korte inhoud opdrachten
1. Definitie MSA
De spelers ontdekken wat musculoskeletale aandoeningen zijn, wie er risico loopt op het ontstaan van MSA en
waar MSA het meeste voorkomen in het lichaam.

2. Anatomie
Via een quiz leren de spelers hoe een wervelkolom in elkaar zit, welke functie de tussenwervelschijven hebben en
hoe deze worden belast.

3. Risicofactoren
De spelers leren welke dagelijkse activiteiten en andere factoren onderling op elkaar inspelen bij het ontstaan van MSA.

4. Inrichten omgeving
Om MSA te voorkomen, is het belangrijk dat voorwerpen makkelijk bereikbaar en hanteerbaar zijn. Tijdens de opdracht
krijgen de spelers tips over het aanpassen van hun omgeving.

5. Manueel hanteren van lasten
Voor het hanteren van lasten bestaan allerlei hulpmiddelen. Daarnaast komt ook de belasting van de onderrug bij
het heffen, tillen of verplaatsen van lasten aan bod.

6. Beeldschermwerk
Computer, tv en tablet zijn niet meer weg te denken. Met behulp van deze opdracht reflecteren de spelers over
hun eigen houding bij het gebruik van een computer.

7. Houding en beweging
De spelers zoeken naar juiste en foute houdingen en bewegingen en oefenen de correcte houdingen achteraf op
een speelse manier in.

8. Persoonlijke factoren
Ben je sterk of niet? Man of vrouw? Roker? Sportief? Persoonlijke factoren spelen mee bij het ontstaan van MSA.
De spelers ontdekken dit aan de hand van 2 verhalen.

9. Werkorganisatie
Via een kort bewegingsspel verdienen de spelers tips om op organisatieniveau MSA te voorkomen.
Deze en andere tips passen ze toe op de school.

10. Orde houden
Is de school MSA-proof? De spelers gaan, met een fototoestel in de aanslag, op zoek naar zaken die wel of niet goed
zijn op school.

Verzorging
De spelers lezen het verhaal van Rachida’s zorgdag. Bepaalde delen van het verhaal linken ze aan afbeeldingen van
zorghandelingen en ze kijken of de handeling juist is.

Bouw
Aan de hand van het filmpje ‘Lighten the load!’ gaan de spelers op zoek naar tips die kunnen helpen om MSA
te voorkomen.

Haarzorg
Wat is de beste kniphoogte? Is dat ook zo voor het wassen? De spelers ontdekken de antwoorden en leren handige
hulpmiddelen kennen.
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4. Voorbereiding

Kies een spelcoördinator
Iedereen die interesse toont in het thema en anderen wil bewust maken van het bestaan van musculoskeletale aandoeningen kan de rol van spelcoördinator op zich nemen. Bijvoorbeeld: iemand van het CLB, de leerkracht lichamelijke opvoeding,
de leerkracht natuurwetenschappen of de praktijkleerkrachten.
Voor de spelcoördinator het spel start, neemt hij grondig alle documenten in de map ‘Voor de spelcoördinator’ door.
Dit is een belangrijke leidraad die hem praktisch en inhoudelijk stap voor stap door het spel gidst. De spelcoördinator neemt
vooral de organisatorische kant op zich. Hij verdeelt de opdrachten onder de deelnemende collega’s, die ze zullen uitvoeren
tijdens een les. Het is dus niet de taak van de spelcoördinator om alle opdrachten in het spel zelf te begeleiden. Het is wel
aan te raden dat de spelcoördinator de inleiding van ‘De Flexaminator’ aan de spelers geeft en de 1ste opdracht voor zijn
rekening neemt.

5. Speluitleg

Inleiding

Tijdens het spel ‘De Flexaminator’ verzamelen de spelers informatie over
musculoskeletale aandoeningen en hoe deze te voorkomen. Ze strijden
voor hetzelfde doel als de Flexaminator, die het opneemt voor meer flexibiliteit en
tegen de risico’s die MSA veroorzaken. Maar hij doet dit op een nogal stuntelige
manier en kan dus wel wat hulp gebruiken.

F l e x i

Speldoel

De spelers nemen het in team tegen elkaar op via verschillende opdrachten. Tijdens
het uitvoeren van de opdrachten verzamelen de spelers tips en achtergrondinformatie over het voorkomen van MSA. Hiermee scoren ze punten die ze mogen inkleuren op de fleximeter.
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Elk team krijgt 2 kaarten, die kunnen ze inzetten voor een opdracht wordt gespeeld. Na de uitleg die bij de opdracht hoort,
vraagt de begeleidende leerkracht of er teams zijn die een kaart willen inzetten. Deze kaarten hebben invloed op het aantal
punten dat de teams verdienen.
BLESSURE
KAART

Blessure-kaart: halveert het aantal punten van een ander team voor deze opdracht.
		

Het team dat deze kaart inzet, vermeldt erbij op welk team ze de kaart inzetten.

Blessure-kaart
Halveert het aantal
punten voor deze
opdracht van het team

.................................

FLEX-XL
KAART
Flex-XL-Kaart

Flex-XL-kaart:

verdubbelt het aantal punten van het eigen team voor deze opdracht.

Verdubbelt het aantal
punten van het eigen
team voor deze opdracht.

Tijdens het spel
De spelcoördinator motiveert de deelnemende leerkrachten om de opdrachten te spelen binnen de tijdsperiode van het
spel. Hij vraagt bijvoorbeeld hoe ver een klas al is gevorderd en toont interesse in de scores op de fleximeter.
Welke opdrachten al zijn gespeeld, is zichtbaar op de flexilists die in het klaslokaal en in het lerarenlokaal hangen.
Einde van het spel
Het spel eindigt nadat de klas alle 10 de opdrachten heeft gespeeld. Bij klassen met een beroepsspecifieke opdracht
zijn dat er 11.
De spelcoördinator roept het team dat het hoogste scoort op de fleximeter uit tot winnaar. Ze zijn als ‘flexpert’ ambassadeur
voor het voorkomen van MSA.
Om het thema achteraf verder te laten leven, kan de preventie van MSA worden opgenomen in het schoolbeleid. Tips en
inspiratie vind je bij ‘Achteraf met MSA aan de slag’.

6. Nabespreking
Voor het slagen van een informatief spel is een nabespreking van groot belang. Bij elke opdracht waar een tussen- of nabespreking nodig is, staan er op de opdrachtenfiche richtvragen vermeld.

7. Achtera f met MSA a an de slag
Herhaling is één van de kenmerken van effectieve preventie. Het is belangrijk om achteraf het thema levend te houden.
Dit kan je zo doen:

-

De Flexaminator op een onverwachts moment terug laten verschijnen op een examen, met de vraag of de leerling wel
recht op zijn stoel zit. Daarvoor kan je de afbeelding van de Flexaminator gebruiken uit de map ‘grafisch materiaal’.
Spreek leerlingen ook na het spel aan op de inrichting van hun werkplaats, de opstelling van hun bureau (computerscherm, klavier, enzovoort), hun lichaamshouding, de manier waarop ze hun rugzak optillen …
…

Indien jouw school meer informatie wenst rond dit thema, kan je ook een kijkje nemen op de websites van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
www.preventievanmsa.be
www.werk.belgie.be
Hier vind je heel wat gratis tools (brochures, sensibiliseringsfilm …) met betrekking tot dit thema. Deze tools kunnen je op weg
helpen voor het opstarten van een beleid rond preventie van MSA op school.
De kadermethodiek ‘Gezonde School’ ontwikkeld door VIGeZ kan hierbij ook een leidraad zijn. Deze methodiek is er op gericht om gezondheidsacties te integreren in de hele schoolwerking. Meer informatie over deze methodiek kan je vinden op
www.gezondeschool.be
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Inleiding
‘De Flexaminator’ is een informatief spel dat leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs bewust maakt van het bestaan
van musculoskeletale aandoeningen, of kortweg MSA.
MSA zijn een verzamelnaam voor de problemen (pijn, jeuk, tintelingen, warmte, krampen, stijfheid …) ter hoogte van de musculoskeletale structuren (de spieren, de pezen, de ligamenten, de zenuwen …).
Deze aandoeningen kunnen gelokaliseerd zijn ter hoogte van de bovenste ledematen (schouders, ellebogen, polsen), ter
hoogte van de onderste ledematen (knieën, ...) en ter hoogte van de nek of de rug.
Deze problemen zijn te wijten aan een “overbelasting”.
Voor bijkomende informatie over MSA kan je de website www.preventievanmsa.be raadplegen.
Het spel brengt leerlingen meer kennis en vaardigheden bij over het aannemen van een juiste houding en het belang van
het voorkomen van MSA.
Als spelcoördinator heb je een organisatorische rol in het spelgeheel en zorg je ervoor dat het spel vlot verloopt. In de map
‘Voor de spelcoördinator’ vind je alle documenten die nodig zijn om het spel in goede banen te leiden.

					

Overzicht van het stappenplan:
1.

Zoek een team van geïnteresseerde en gemotiveerde collega’s

2. Bezorg de bestanden aan de deelnemende leerkrachten
3. Inleiding voor de leerlingen
4. Opvolgen van het spel
5. Einde van het spel
6. Evaluatie

..
1. Zoek een tea m van geinteresseerde collega ’ s
Het spel bestaat uit 10 algemene opdrachten en 3 beroepsspecifieke opdrachten voor de afdelingen verzorging, bouw en
haarzorg. De opdrachten verdeel je onder collega’s. Het is mogelijk dat elke deelnemende leerkracht 1 opdracht begeleidt,
maar het kan ook dat 1 leerkracht meerdere opdrachten voor zijn rekening neemt.
Informeer de geïnteresseerde collega’s over het project. Het is belangrijk te melden dat elke opdracht maximum 20 minuten
in beslag neemt en in elke les kan worden ingepast. Bepaal een periode waartussen de opdrachten moeten worden uitgevoerd, zodat het spel afgebakend is in tijd. Het spel kan worden gespeeld tijdens verschillende lessen gespreid over een
week of gedurende een langere periode. Om het spel tot zijn recht te laten komen, raden wij aan om het gedurende een
korte periode (hooguit enkele weken) te spelen.
Om je collega-leerkrachten te informeren, vind je in de map ‘mails’ teksten die je kan kopiëren en aanpassen.

..
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Wervende mail voor alle leerkrachten
Beste collega
Met onze school hebben we besloten onze leerlingen van de 3e graad te sensibiliseren over musculoskeletale aandoeningen, kortweg MSA. Dit doen we via het spel ‘De Flexaminator’, dat werd gerealiseerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Het spel brengt de leerlingen kennis en vaardigheden bij over het aannemen van een juiste ergonomische houding en het
belang van het voorkomen van MSA. Dit gebeurt via 10 algemene opdrachten en 3 beroepsspecifieke opdrachten (voor
de afdelingen verzorging, bouw en haarzorg). De opdrachten duren maximum 20 minuten.
Ik ben op zoek naar leerkrachten die elk 1 of meer opdrachten voor hun rekening willen nemen in klas ………………………
De opdrachten kunnen in elke les worden ingepast, tussen …./…./….. en …./…./…. .
Heb je zin om een opdracht te begeleiden of wil je graag meer informatie? Laat dit dan weten voor …/…/…. .
Alvast bedankt!
………………………………..

De leerkrachten die interesse tonen, bezorg je elk 1 of meer opdrachten die ze voor hun rekening nemen.
Bezorg hen ook meer informatie via deze mail:

Informerende mail voor deelnemende leerkrachten
Beste collega
Fijn dat je wilt meewerken aan het spel ‘De Flexaminator’, een spel om leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs
bewust te maken over musculoskeletale aandoeningen, kortweg MSA.
Elke opdracht bestaat uit een inleidend document voor de leerkracht en eventueel werkbladen voor de leerlingen.
Ik bezorg je de documenten die je nodig hebt digitaal/op papier (schrap wat niet past).
Vergeet niet om deze opdracht te spelen met klas …. …………..tussen …./…./….. en …./…./…. .
Alvast bedankt en veel spelplezier!
……………………………………………….

..
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2. Bezorg de bestanden a an de deelnemende leerkrachten
Als spelcoördinator kan je alle opdrachten van het spel afdrukken en op papier verdelen onder de deelnemende
leerkrachten. Je kan er ook voor kiezen om de map(pen) met de opdracht digitaal naar de deelnemende leerkrachten
te sturen, die alles dan zelf afdrukken. Zo verdeel je het werk.
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•
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Spelhandleiding voor de spelcoördinator
Fleximeter
Flexilist
Kaarten extra spelacties
Mails
Grafisch materiaal

Opdrachten
1. Definitie
2. Anatomie
3. Risicofactoren
4. Inrichting omgeving
5. Manueel hanteren van lasten
6. Beeldschermwerk
7. Houding en beweging
8. Persoonlijke factoren
9. Werkorganisatie
10. Orde houden
• Opdracht Bouw
• Opdracht Haarzorg
• Opdracht Verzorging
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Bij de meeste opdrachten zijn er werkbladen voorzien. Deze moeten voor elk team worden afgedrukt. Daarnaast is er voor
sommige opdrachten ook nog uit te knippen spelmateriaal.
Print ook voor elk team een fleximeter (alle fleximeters samen vormen het scorebord) en print de flexilist 2x. De flexilist is een
opvolgingsdocument waarop zichtbaar is welke leerkracht welke opdracht voor zijn rekening neemt en of die opdracht al is
uitgevoerd).
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Fle xilist
OPVOLGINGSFICHE SPEL 'DE FLEXAMiNATOR'

Spelcoördinator:

Vul op de 2 exemplaren van de flexilist al de namen in
van de deelnemende leerkrachten, de klas waarin het
spel wordt gespeeld en de tijdsperiode.
Zo bewaar je het overzicht en weet je aan welke leerkracht je welke opdracht(en) bezorgt. De fleximeters
hang je in het lokaal waar de klas het vaakste les heeft.
Eén exemplaar van de flexilist hang je naast de fleximeters, de andere in de leraarskamer. Zo blijft het spel in
de aandacht.

Klas:
Periode: alle opdrachten worden uitgevoerd tussen …../…../…..... en …../…../…..... .

Opdracht

Verantwoordelijke
leerkracht

Datum opdracht
uitgevoerd

1. Definitie
2. Anatomie
3. Risicofactoren
4. Inrichten
omgeving
5. Manueel hanteren
van lasten
6. Beeldschermwerk
7. Houding en
beweging
8. Persoonlijke
factoren
9. Werkorganisatie
10. Orde houden
Extra opdracht

Print voor elk team de kaarten (in de map ‘kaarten’).
Dit zijn extra spelacties.

FLEX-XL
KAART

BLESSURE
KAART
Blessure-kaart
Halveert het aantal
punten voor deze
opdracht van het team
.................................

Flex-XL-Kaart
Verdubbelt het aantal
punten van het eigen
team voor deze opdracht.

Gebruik onderstaande tabel om het aantal teams te bepalen.
Er zijn minimum 3 en maximum 5 teams per klas.
De teams krijgen als teamnaam de naam van een deel van het lichaam.
AANTAL SPELERS IN
DE KLAS
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Korte inhou d van de opdrachten
De 10 algemene opdrachten zijn bruikbaar in elke klas. De 3 beroepsspecifieke opdrachten zijn een aanvulling voor
de afdelingen verzorging, bouw en haarzorg. Deze klassen krijgen dus 11 opdrachten in plaats van 10.

Algemene opdrachtenfiches
1. Definitie MSA
De spelers ontdekken wat musculoskeletale aandoeningen zijn, wie er risico loopt op het ontstaan van MSA en
waar MSA het meeste voorkomen in het lichaam.

2. Anatomie
Via een quiz leren de spelers hoe een wervelkolom in elkaar zit, welke functie de tussenwervelschijven hebben en
hoe deze worden belast.

3. Risicofactoren
De spelers leren welke dagelijkse activiteiten en andere factoren onderling op elkaar inspelen bij het ontstaan van MSA.

4. Inrichten omgeving
Om MSA te voorkomen, is het belangrijk dat voorwerpen makkelijk bereikbaar en hanteerbaar zijn. Tijdens de opdracht
krijgen de spelers tips over het aanpassen van hun omgeving.

5. Manueel hanteren van lasten
Voor het hanteren van lasten bestaan allerlei hulpmiddelen. Daarnaast komt ook de belasting van de onderrug bij
het heffen, tillen of verplaatsen van lasten aan bod.

6. Beeldschermwerk
Computer, tv en tablet zijn niet meer weg te denken. Met behulp van deze opdracht reflecteren de spelers over
hun eigen houding bij het gebruik van een computer.

7. Houding en beweging
De spelers zoeken naar juiste en foute houdingen en bewegingen en oefenen de correcte houdingen achteraf op
een speelse manier in.

8. Persoonlijke factoren
Ben je sterk of niet? Man of vrouw? Roker? Sportief? Persoonlijke factoren spelen mee bij het ontstaan van MSA.
De spelers ontdekken dit aan de hand van 2 verhalen.

9. Werkorganisatie
Via een kort bewegingsspel verdienen de spelers tips om op organisatieniveau MSA te voorkomen.
Deze en andere tips passen ze toe op de school.

10. Orde houden
Is de school MSA-proof? De spelers gaan, met een fototoestel in de aanslag, op zoek naar zaken die wel of niet goed
zijn op school.

Beroepsspecifieke opdrachtenfiches
Verzorging
De spelers lezen het verhaal van Rachida’s zorgdag. Bepaalde delen van het verhaal linken ze aan afbeeldingen van
zorghandelingen en ze kijken of de handeling juist is.

Bouw
Aan de hand van het filmpje ‘Lighten the load!’ gaan de spelers op zoek naar tips die kunnen helpen om MSA
te voorkomen.

Haarzorg
Wat is de beste kniphoogte? Is dat ook zo voor het wassen? De spelers ontdekken de antwoorden en leren handige
hulpmiddelen kennen.

..
spelhandleiding voor de spelcoordinator

6

3. Inleiding voor de leerlingen
Vertel de spelers dat ze een spel zullen spelen over het voorkomen van MSA. Omschrijf kort wat MSA zijn:

‘Musculoskeletale aandoeningen’ (MSA) zijn een verzamelnaam voor de problemen ter hoogte van de
musculoskeletale structuren (de spieren, de pezen, de ligamenten, de zenuwen en de gewrichten).
Splits de woorden ‘musculo’ en ‘skeletale’. Vraag de spelers naar de betekenis van de 2 woorden.
Musculo betekent spieren en skeletale betekent skelet of botten.
Wat MSA exact zijn, zullen de spelers ontdekken in de loop van het spel.

Speluitleg
Vertel de spelers meer over het spel ‘De Flexaminator’:

Tijdens het spel ‘De Flexaminator’ verzamelen jullie informatie over musculoskeletale aandoeningen en hoe je deze
kan voorkomen. Jullie strijden voor hetzelfde doel als de Flexaminator (dit is de figuur op de tekening), die het opneemt voor meer flexibiliteit en tegen de risico’s die MSA veroorzaken. Maar hij doet dit op een nogal stuntelige
manier en kan dus wel wat hulp gebruiken …
Daarom nemen jullie het in team tegen elkaar op via verschillende opdrachten. Tijdens het uitvoeren van de opdrachten verzamelen jullie tips en achtergrondinformatie over het voorkomen van MSA. Hiermee scoren jullie per
team punten die op de fleximeter worden aangeduid.
Het team dat na alle opdrachten het hoogste eindigt op de fleximeter, wint. Deze spelers mogen zich ‘flexpert’
noemen en worden zo ambassadeurs voor het bestrijden van MSA.

De fleximeter
De fleximeters zijn de scoreborden waarop de stand van elk team wordt bijgehouden. Na elke opdracht vullen de teams hun
punten aan. Geef de spelers zelf de verantwoordelijkheid om de tussenstand in het oog te houden.
Hang de fleximeters op
een centrale plaats. Bij
voorkeur in het lokaal
waar de klas het vaakste
les heeft. Zo blijft het
spel zichtbaar.
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Kaarten extra spelacties
Geef elk team de 2 kaarten met extra spelacties die ze kunnen inzetten vóór een opdracht wordt gespeeld. Na de uitleg die
bij de opdracht hoort, vraagt de begeleidende leerkracht of er teams zijn die een kaart willen inzetten. Deze kaarten hebben
invloed op het aantal punten dat de teams verdienen.

Blessure-kaart: halveert het aantal punten van een ander team voor deze opdracht.
Het team dat deze kaart inzet, vermeldt erbij op welk team ze de kaart inzetten.
Flex-XL-kaart:

verdubbelt het aantal punten van het eigen team voor deze opdracht.

De teams mogen elke kaart maar 1 keer inzetten.
Rond af naar boven als een team door het spelen van een kaart een oneven puntenaantal
behaalt.
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FLEX-XL
KAART
Flex-XL-Kaart
Verdubbelt het aantal
punten van het eigen
team voor deze opdracht.

7

Flexilist

De flexilist is een document waarmee de voortgang van het spel wordt opgevolgd. De spelers hebben zelf de verantwoordelijkheid om de flexilist na elke opdracht aan te vullen.
Hang 1 flexilist naast de fleximeters. Zo hebben jij, de leerkrachten en de spelers een overzicht van welke opdrachten al zijn
gespeeld. De andere flexilist hang je in de leraarskamer. Schrijf op beide documenten alvast de namen van de deelnemende
leerkrachten bij de opdracht(en) die ze voor hun rekening nemen.
Start na de inleiding onmiddellijk met de 1ste opdracht, dit motiveert. Daarom is het handig dat jij als
spelcoördinator de 1ste opdracht zelf begeleidt. Suggestie: start met de opdracht ‘Definitie MSA’.

4. Opvolgen van het spel
Volg het spel op met behulp van de flexilists in het klaslokaal en in de leraarskamer.
Motiveer tijdens het spel de deelnemende leerkrachten en leerlingen om de opdrachten uit te voeren. Vraag bijvoorbeeld
hoe ver een klas al is gevorderd in het spel en toon interesse in de scores op de fleximeter.

5. Einde van het spel

Afsluitmoment
Wanneer alle opdrachten zijn gespeeld, is het leuk als je als spelcoördinator een afsluitmoment houdt. Feliciteer het winnende team en bedank iedereen voor zijn inzet. Gebruik volgende vragen voor een afrondend gesprek:

			

Wat vond je van het spel?

				

Welke opdrachten vond je (minder) leuk?

				

Wat blijft je bij? Wat onthoud je van de opdrachten?

				

Wat wist je nog niet? Wat heb je geleerd?

				

Leerde je praktische technieken of handige tips?

				

Ga je er in je dagelijkse leven mee aan de slag? Hoe?

De meest realistische voorstellen van de spelers bij de opdrachten ‘Werkorganisatie’ en ‘Orde houden’ kunnen
aan de directie worden voorgelegd.

Bedankingsmail
Stuur de deelnemende leerkrachten na afloop deze bedankingsmail:
Beste collega
Fijn dat je meewerkte aan het spel ‘De Flexaminator’. Het spel is nu gedaan, maar het zou fijn zijn als het thema MSA in the
picture blijft op school. Zo blijven we mee helpen om MSA te voorkomen.
In de bijlage vind je een afbeelding van de Flexaminator en bijhorende tekstballonnen. Je kan deze afbeeldingen op een
examen of een werkblad plaatsen of in de klas ophangen. Zo herinneren we onze leerlingen aan het risico op MSA.
Als je nog leuke voorstellen hebt om MSA op onze school te voorkomen, hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
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Graphics

zit je (nog) goed?

tijd om te
bewegen!

6. Evaluatie
Wil je graag je mening kwijt over het spel? Positief of negatief, wij horen het graag!
Of wenst jullie school nog meer informatie over preventie van MSA?
Dan kan je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.
e-mail: hua@werk.belgie.be
tel. 02 233.42.07
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
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Fle xilist
OPVOLGINGSFICHE SPEL 'DE FLEXAMiNATOR'

Spelcoördinator:
Klas:
Periode: alle opdrachten worden uitgevoerd tussen …../…../…..... en …../…../…..... .

Opdracht

1. Definitie
2. Anatomie
3. Risicofactoren
4. Inrichten
omgeving
5. Manueel hanteren
van lasten
6. Beeldschermwerk
7. Houding en
beweging
8. Persoonlijke
factoren
9. Werkorganisatie
10. Orde houden
Extra opdracht

Verantwoordelijke
leerkracht

Datum opdracht
uitgevoerd

kaarten extra spelacties
uit te knippen
blessure-kaart & flex-xl-kaart

BLESSURE
KAART
Blessure-kaart
Halveert het aantal
punten voor deze
opdracht van het team

BLESSURE
KAART
Blessure-kaart

.................................

Flex-XL-Kaart
Verdubbelt het aantal
punten van het eigen
team voor deze opdracht.

.................................

Halveert het aantal
punten voor deze
opdracht van het team

FLEX-XL
KAART

FLEX-XL
KAART
Flex-XL-Kaart
Verdubbelt het aantal
punten van het eigen
team voor deze opdracht.

(Wervende mail voor alle leerkrachten)
Beste collega
Met onze school hebben we besloten onze leerlingen van de 3e graad te sensibiliseren over musculoskeletale
aandoeningen, kortweg MSA. Dit doen we via het spel ‘De Flexaminator’, dat werd gerealiseerd in opdracht van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Het spel brengt de leerlingen kennis en vaardigheden bij over het aannemen van een juiste ergonomische houding
en het belang van het voorkomen van MSA. Dit gebeurt via 10 algemene opdrachten en 3 beroepsspecifieke
opdrachten (voor de afdelingen verzorging, bouw en haarzorg). De opdrachten duren maximum 20 minuten.
Ik ben op zoek naar leerkrachten die elk 1 of meer opdrachten voor hun rekening willen nemen in klas
……………………… De opdrachten kunnen in elke les worden ingepast, tussen …./…./….. en …./…./…. .
Heb je zin om een opdracht te begeleiden of wil je graag meer informatie? Laat dit dan weten voor …/…/…. .
Alvast bedankt!
………………………………..

(Informerende mail voor deelnemende leerkrachten)
Beste collega
Fijn dat je wilt meewerken aan het spel ‘De Flexaminator’, een spel om leerlingen van de 3e graad secundair
onderwijs bewust te maken over musculoskeletale aandoeningen, kortweg MSA.
Elke opdracht bestaat uit een inleidend document voor de leerkracht en eventueel werkbladen voor de leerlingen.
Ik bezorg je de documenten die je nodig hebt digitaal/op papier (schrap wat niet past).
Vergeet niet om deze opdracht te spelen met klas …. …………..tussen …./…./….. en …./…./…. .

Alvast bedankt en veel spelplezier!

(Bedankingsmail)
Stuur de deelnemende leerkrachten na afloop deze bedankingsmail:
Beste collega
Fijn dat je meewerkte aan het spel ‘De Flexaminator’. Het spel is nu gedaan, maar het zou fijn zijn als het thema MSA
in the picture blijft op school. Zo blijven we mee helpen om MSA te voorkomen.
In de bijlage vind je een afbeelding van de Flexaminator en bijhorende tekstballonnen. Je kan deze afbeeldingen op
een examen of een werkblad plaatsen of in de klas ophangen. Zo herinneren we onze leerlingen aan het risico op
MSA.
Als je nog leuke voorstellen hebt om MSA op onze school te voorkomen, hoor ik het graag.
Alvast bedankt!

In zijn strijd tegen musculoskeletale
aandoeningen (MSA) probeert de
Flexaminator iedereen die het wil bewust
te maken van wat MSA nu eigenlijk zijn.
Er is wel 1 probleem:
soms weet hij het zelf niet zo goed …

1. Definitie
Opdracht

Elk team staat bij een tafel waarop de werkbladen liggen.
Na het startsein proberen de teams de opdrachten zo snel en zo goed mogelijk uit te voeren.
• Definitie MSA.
-- Elk team duidt 1 speler aan die mag rondlopen in het lokaal, op zoek naar de ontbrekende woorden.
-- Telkens die speler een woord vindt, meldt hij dit aan zijn team. De papieren moeten op de verstopplaats blijven.
-- Ondertussen vullen de andere spelers de overige werkbladen in.
• Wie loopt risico?
-- De teams kruisen de foto’s met personen aan waarvan ze denken dat die personen risico lopen op MSA.

Tijdsduur

15 minuten

Zelf te voorzien

•
•
•
•

Werkblad: ‘Definitie MSA’.
Werkblad: ‘Wie loopt risico?’
Werkblad: ‘Vaak voorkomende plaatsen’.
Uit te knippen: ‘Ontbrekende woorden’.

Voorbereiding

Print voor elk team de 3 werkbladen en 1 keer
de ‘Ontbrekende woorden’.
Knip de ontbrekende woorden (progressief,
aandoeningen, ligamenten en tintelingen) uit
en hang ze goed verstopt op in het klaslokaal.
Voorzie voor elk team een tafel met een pen
en de 3 werkbladen:
• Werkblad: ‘Definitie MSA’.
• Werkblad: ‘Wie loopt risico?’
• Werkblad: ‘Vaak voorkomende plaatsen’.
Definitie 1/2

• Vaak voorkomende plaatsen.
-- De teams kruisen aan waar MSA het meeste voorkomen op het lichaam.
Haal na 10 minuten alle werkbladen op en verbeter klassikaal.

Oplossing

• Definitie MSA.
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn een verzamelnaam voor de problemen (pijn, jeuk, tintelingen, warmte,
krampen, stijfheid …) ter hoogte van de musculoskeletale structuren (spieren, beenderen, pezen, ligamenten,
zenuwen, gewrichten met het kraakbeen en de slijmbeurs). Deze aandoeningen kunnen voorkomen ter hoogte
van de bovenste ledematen, ter hoogte van de onderste ledematen en ter hoogte van de nek of de rug.
Musculoskeletale aandoeningen zijn progressief en komen op verschillende manieren tot uiting.
• Wie loopt risico?
Iedereen loopt risico op MSA. Het komt voor in alle beroepssectoren (zowel fysiek werk als bureauwerk), en zowel
bij ouderen als jongeren. Alle foto’s moeten dus worden aangekruist.
• Vaak voorkomende plaatsen.
MSA kunnen overal voorkomen, maar ze komen het meeste voor aan de:
-- Nek
-- Schouder
-- Rug
-- Knie

-- Elleboog
-- Pols

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in uw toekomst

Nabespreking

Achtergrondinfo

Ons motorisch systeem (spieren, gewrichten, pezen, ligamenten, …) voert dag na dag een aantal min of meer frequente
bewegingen uit (lopen of de sleutel in het slot omdraaien) en bewegingen die van een min of meer complexe aard zijn
(een stok vastnemen of een precisieschroevendraaier gebruiken).

Nek
Schouder

Elleboog
Rug
Pols

Knie

Al deze bewegingen zijn vaak van een automatische aard,
vooral als het om vertrouwde bewegingen gaat. Het lichaam
past zich aan en vindt keer op keer de meest geschikte
houding om taken uit te voeren die men tegenkomt in
situaties op het werk, bij ontspanning of in andere contexten.
De lichamelijke belasting van de werknemers in het
beroepsleven, blijft een belangrijk feit ondanks de groeiende
mechanisering en automatisering van de arbeid. Bepaalde
vormen van zware fysieke arbeid zijn verdwenen, maar er
zijn nieuwe lichamelijke taken opgedoken die evengoed
risico’s inhouden. Deze taken worden gekenmerkt door een
langdurige arbeid in eenzelfde, vaak belastende, houding en
door eentonige en repetitieve bewegingen.
Deze veeleisende, herhaalde belastingen van het motorisch
systeem leiden tot problemen die men aanduidt met de term
‘MusculoSkeletale Aandoeningen’.
Deze aandoeningen komen in stijgende lijn tot uiting,
het vaakst in de vorm van pijngewaarwordingen aan het
musculoskeletaal systeem, voornamelijk in de spieren,
gewrichten, pezen en zenuwen. Pijn is niet het enige
symptoom van deze aandoeningen: een zwaar gevoel ter
hoogte van de gewrichten kan evengoed een uitdrukking van
de klacht zijn.
Gemeenschappelijke kenmerken van de veroorzakende
factoren zijn: herhaalde bewegingen, lastige houdingen,
een lange duurtijd, zware inspanningen … Deze factoren zijn
niet altijd de enige oorzaak of zijn niet altijd aanwezig.

Overloop met de leerlingen de juiste
antwoorden.
Bespreek zeker:
• De betekenis van het woord progressief
(toenemend in ernst).
• Het feit dat iedereen risico loopt op
het krijgen van MSA.
• MSA komen het meeste voor aan de
nek, rug, schouders, knieën, ellebogen
en polsen, maar je kunt ook een
aandoening krijgen aan bijvoorbeeld
je handen of enkels.

Puntenverdeling

• MSA definitie
-- 1 punt per juist woord
• Wie loopt risico?
-- 1 punt per juist antwoord
(alle antwoorden zijn juist)
• Plaatsen waar MSA het meeste
voorkomen
-- 1 punt per juiste plaats
Tel de punten van de deelopdrachten op.
Het team met het meeste punten
krijgt 5 punten op de fleximeter.
Het 2e team krijgt 4 punten.
Het 3e team 3 punten, het 4e team
2 punten en het team met de minste
punten krijgt 1 punt op de fleximeter.

Definitie 2/2

1. Definitie
werkblad definitie MSA
TEAM

PUNTEN

/4

Musculoskeletale ………..……………..………..……………...……
(MSA) zijn een verzamelnaam voor de problemen
(pijn, jeuk, ………..……………..………..……………..….…….. ,
warmte, krampen, stijfheid … ) ter hoogte van de
musculoskeletale structuren (spieren, beenderen,
pezen, ………..……………..………..……………..….…. , zenuwen,
gewrichten met het kraakbeen en de slijmbeurs).
Deze aandoeningen kunnen voorkomen ter hoogte van
de bovenste ledematen, ter hoogte van de onderste
ledematen en ter hoogte van de nek of de rug.
Musculoskeletale aandoeningen zijn
………..……………..………..……………...……… en komen op
verschillende manieren tot uiting.

1. Definitie
uit te knippen ontbrekende woorden

progressief

aandoeningen

ligamenten

tintelingen

1. Definitie

werkblad vaak voorkomende plaatsen
TEAM

PUNTEN

/4
/6
Kruis de 6 plaatsen
aan waar MSA het
vaakst voorkomt.

1. Definitie

werkblad wie loopt risico?
TEAM

PUNTEN

/6

Jaren geleden, toen de Flexaminator nog
op de schoolbanken zat, was anatomie
zijn lievelingsvak. Jammer genoeg is er
van die kennis niet veel blijven hangen.
Zo herinnert hij zich wel iets over wervels
en tussenwervelschijven, maar dat is het
zo wat. Tijd om zijn geheugen even op te
frissen!

2. Anatomie
Opdracht

De ene helft van de spelers schrijft een W op de hand, dit zijn de wervels.
De andere helft schrijft een T, dit zijn de tussenwervelschijven die zich gedragen als sponzen.
De spelers krijgen de opdracht om een wervelkolom te vormen.
Dit doen ze door spelers van andere teams, wervels of tussenwervelschijven, te ‘verzamelen’.
Hoe verzamelen de spelers wervels en tussenwervelschijven?
De teams stellen zich op in een basiskamp, (zie schema).
Stel de quizvragen. Elk team overlegt en gaat samen aan
de overeenkomende kant van het lokaal/de speelplaats staan.

Basiskamp
team Rug
W ...
Antwoord 1
Links

• Antwoord 1: links
• Antwoord 2: midden
• Antwoord 3: rechts

Tijdsduur

20 minuten

Maak de opstelling duidelijk op
het bord of met krijt op de grond.

Zelf te voorzien

• Werkblad: ‘Quizvragen’.
• Schoolbord en krijt.
• Groot lokaal of speelplaats.
Voorbereiding

Print voor elk team het werkblad ‘Quizvragen’.
Teken onderstaande tekening op het bord.
Wervel
Tussenwervelschijf

Basiskamp
team Schouders
W - T ...

Basiskamp
team Knieën
W ...

Antwoord 2
Midden

Antwoord 3
Rechts

Basiskamp
team Polsen
W ...

Elk team dat het juiste antwoord geeft, mag een speler van een ander team ‘stelen’ om toe te voegen aan hun
wervelkolom. Als meerdere teams het juiste antwoord geven, mag elk team 1 speler stelen van een ander team naar
keuze. Een gestolen speler vormt dan een deel van de wervelkolom van een ander team. Deze spelers gaan in het
basiskamp staan van het team dat hen gestolen heeft. De laatst overblijvende speler van elk team kan niet worden
gestolen. De gestolen spelers moeten blijven bewegen aangezien beweging goed is voor de wervelkolom.
Optie met extra moeilijkheid.
Wanneer een gestolen speler stopt met bewegen, verliest zijn team een gestolen speler van hun eigen
wervelkolom. De speler die wordt bevrijd, is de speler die het 1e stukje van de wervelkolom vormde. Hij mag
dan terug naar zijn eigen team.
Het team dat als eerste zijn wervelkolom vervolledigt, wint. Hierna gaat het spel nog even verder om de andere
plaatsen te verdelen.
De vervolledigde wervelkolom moet nog altijd blijven bewegen.

Leg de leerlingen kort uit dat een wervelkolom
bestaat uit een aaneenschakeling van wervels
en tussenwervelschijven.
anatomie 1/2

Basiskamp
team Nek
W - T ...

Het Europees Sociaal Fonds
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De lengte van de kolom is afhankelijk van het aantal spelers:
AANTAL SPELERS
Team polsen
Team schouders
Team rug
Team nek
Team knieën
Aantal spelers nodig
voor een wervelkolom

10
4
3
3

3

11
4
4
3

4

12
3
3
3
3

13
4
3
3
3

14
4
4
3
3

15
4
4
4
3

16
4
3
3
3
3

17
4
4
3
3
3

18
4
4
4
3
3

19
4
4
4
4
3

20
4
4
4
4
4

21
5
4
4
4
4

22
5
5
4
4
4

23
5
5
5
4
4

24
5
5
5
5
4

25
5
5
5
5
5

26
6
5
5
5
5

27
6
6
5
5
5

28
6
6
6
5
5

29
6
6
6
6
5

30
6
6
6
6
6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

(W-T-W)

(W-T-W-T)

(W-T-W-T-W)

Oplossingen Quizvragen

VRAGEN
1. Waarom ben je ’s avonds 1 tot 2 cm kleiner dan ’s ochtends?
2. Een tussenwervelschijf heeft weinig zenuwcellen. Wat betekent dat?
3. Welke positie geeft de meeste druk op de onderste tussenwervelschijven?
4. Welke positie geeft de meeste druk op de onderste tussenwervelschijven?
5. Welke positie geeft de meeste druk op de onderste tussenwervelschijven?
6. Welke tekening toont het beste wat er gebeurt als ik me vooroverbuig en draai?
7. Welke tekening toont het beste wat er gebeurt als ik me zijlings draai?
8. Welke tekening toont het beste wat er gebeurt als ik zittend vooroverbuig en me draai?
9. Welke tekening toont het beste wat er gebeurt als ik mijn hoofd naar voren buig?
10. Wat is de meest comfortabele positie voor het polsgewricht, zowel bij herhaalde als bij aangehouden bewegingen?
11. Welke lijn geeft de vorm van de ruggengraat het beste weer?
12. Wat zit er tussen 2 wervels en dient als schokdemper?		
13. Welke pijl wijst naar de tussenwervelschijf? 		
14. Waarom is het onderste deel van de wervelkolom bij de mens naar voren gekromd, in tegenstelling tot bij de chimpansee?
15. Voor hun ‘voeding’ hangen tussenwervelschijven af van:
16. Waaruit bestaat een tussenwervelschijf?
17. Wat is de taak van een tussenwervelschijf?

OPLOSSING
2
1
2
1
1
2
3
2
2
1
2
1
3
3
3
2
2

Nabespreking

Bespreek zeker onderstaande zaken:
• Tussenwervelschijven worden gevoed door beweging, vandaar de gelijkenis met een ‘spons’. Voldoende bewegen is dus
noodzakelijk voor een gezonde wervelkolom.
• Er bevinden zich bijna geen zenuwen op je tussenwervelschijven, hierdoor zijn de 1e beschadigingen pijnloos.
• Waarom kan je dan wel rugpijn krijgen? Pijn ontstaat wanneer er druk komt op de zenuw die in de buurt van
de tussenwervelschijf ligt.

Overloop ook de resterende
quizvragen.

Puntenverdeling

Het team dat wint, krijgt 5 punten op de
fleximeter. Het 2e team krijgt 4 punten.
Het 3e team 3 punten, het 4e team 2
punten en het team met de minste
punten krijgt 1 punt op de fleximeter.

Achtergrondinfo

Leg de leerlingen kort uit hoe de
belangrijkste samenstellende delen van
een wervelkolom werken.

Wervel
Tussenwervelschijf

De wervelkolom bestaat uit verschillende
wervels waartussen zich een schokdempend kussen (de tussenwervelschijf)
bevindt. De spieren verbinden de verschillende wervels met elkaar.
De tussenwervelschijf (de spons) wordt
‘gevoed’ door beweging. Gebrek aan
beweging en een ‘zittend’ leven zijn dus
gevaarlijk voor onze rug. De schijf bevat
weinig tot geen zenuwen, waardoor de
eerste letsels vrijwel pijnloos zijn.
anatomie 2/2

2. Anatomie
werkblad quizvragen 1/3
Team

1.

Waarom ben je ’s avonds 1 tot 2 cm kleiner
dan ’s ochtends?

4.

Welke positie geeft de meeste druk op de
onderste tussenwervelschijven?

1.

Mijn spieren zijn vermoeid na een zware
dag.
2. Mijn tussenwervelschijven hebben een
deel van hun waterinhoud verloren in de
loop van de dag.
3. De luchtdruk is ‘s avonds groter dan
‘s ochtends.
2.

Een tussenwervelschijf heeft weinig
zenuwcellen. Wat betekent dat?
1.

De tussenwervelschijf kan beschadigd
raken zonder dat het pijn doet.
2. De tussenwervelschijf is erg gevoelig
en van zodra ze beschadigd raakt,
doet het pijn.
3. De tussenwervelschijf doet nooit pijn.
3. Welke positie geeft de meeste druk op de
onderste tussenwervelschijven?

1.

5.

Welke positie geeft de meeste druk op de
onderste tussenwervelschijven?

1.
1.

2.

2.

2.

2. Anatomie
werkblad quizvragen 2/3
6.

Welke tekening toont het beste wat er
gebeurt als ik me vooroverbuig en draai?

1.

7.

2.

9.

Welke tekening toont het beste wat er
gebeurt als ik mijn hoofd naar voren buig?

Welke tekening toont het beste wat er
gebeurt als ik me zijlings draai?

2.

1.

3.

3.

10. Wat is de meest comfortabele positie voor
het polsgewricht, zowel bij herhaalde als bij
aangehouden bewegingen?
1.

3.

2.

1.

8.

2.

3.

Welke tekening toont het beste wat er
gebeurt als ik zittend vooroverbuig en me
draai?

1.

2.

3.

11. Welke lijn geeft de vorm van de ruggengraat
het beste weer?

1.

2.

3.

2. Anatomie
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12. Wat zit er tussen 2 wervels en dient als
schokdemper?
1. De tussenwervelschijf.
2. Het ruggenmerg.
3. De rugspieren.

1.

De geneesmiddelen die je
voorgeschreven krijgt.
2. De bloedvaten die erdoor lopen.
3. De beweging van de wervelkolom.

13. Welke pijl wijst naar de tussenwervelschijf?

1.

15. Voor hun ‘voeding’ hangen
tussenwervelschijven af van:

2.
3.

16. Waaruit bestaat een tussenwervelschijf?
1. Uit verschillende bloedvaten.
2. Uit een vezelige ring en een
gelatineachtige kern.
3. Uit verweven spiervezels.
17. Wat is de taak van een tussenwervelschijf?
1.

14. Waarom is het onderste deel van de
wervelkolom bij de mens naar voren gekromd,
in tegenstelling tot bij de chimpansee?

1.

De wervelkolom van een chimpansee
heeft meer wervels.
2. De wervelkolom van een chimpansee is
strakker.
3. Opdat de rugspieren bij het
rechtopstaan meer ontspannen zouden
kunnen zijn.

Beschadigingen van de wervels
signaleren.
2. Schokken dempen en de beweeglijkheid
verbeteren.
3. Verstevigen van de wervelkolom.

Elke dag opnieuw ziet de Flexaminator
mensen die, zonder het zelf te weten, hun
risico op MSA verhogen. Hij stapt dan naar
ze toe en probeert ze uit te leggen waarom
bepaalde bewegingen niet goed zijn. Altijd
en overal neemt hij de strijd op tegen MSA.
Dit gaat met vallen en opstaan. En vallen,
dat doet hij nog al eens. Een risicofactor!
Maar zo zijn er nog …

3. risicofactoren

• Biomechanische factoren
Biomechanica is de leer die beweging bestudeert. Biomechanische risicofactoren zijn risicofactoren die eigen
zijn aan de beweging zelf, met andere woorden: ze zeggen iets over de beweging die je uitvoert.
Gebruik het schema om de biomechanische factoren uit te leggen.
Er zijn 4 biomechanische risicofactoren die een rol kunnen spelen
bij het ontstaan van MSA:

Herhaling
Kracht

-- Duur: Hoe lang aan één stuk voer je de beweging uit?
Bv. 5 seconden tegenover 5 minuten.

Houding
Duur

-- Kracht: Heb je veel of weinig kracht nodig om de beweging uit te voeren?
Bv. Een voorwerp oprapen: zware doos tegenover een pingpong balletje.
-- Houding: Hoe ziet de beweging eruit? Welke houding(en) neem je aan?
Bv. Een doos optillen: romp vooroverbuigen tegenover door de knieën buigen.

Tijdsduur

15 minuten
Zelf te voorzien

Uit te knippen: ‘Situatiekaarten’.
Voorbereiding

Print de ‘Situatiekaarten’ 1 keer en knip ze uit.
Vooraf

Geef de leerlingen voor de opdracht een korte
uitleg over de verschillende risicofactoren.
Het is niet makkelijk om de exacte oorzaak van
MSA te achterhalen. Er zijn veel verschillende factoren die op elkaar inspelen. Voor de duidelijkheid
splitsen we de risicofactoren op in 4 groepen: de
biomechanische factoren, de omgevingsfactoren,
de organisatorische en de persoonlijke factoren.
risicofactoren 1/4

-- Herhaling: Gebruik je altijd dezelfde spieren bij de beweging? Zonder pauzes of variatie van beweging?
Bv. 8 uur/dag typewerk tegenover typewerk afwisselen met lezen, telefoneren …
Vaak spelen er meerdere risicofactoren een rol bij het ontstaan van MSA, ze zijn multifactorieel. Het samen
voorkomen van deze risicofactoren leidt ook sneller tot het ontstaan van MSA. Bv. In 8 uur tijd 4 x een zware
doos optillen in een juiste houding is minder risicovol dan 40 x een zware doos optillen in 1 uur tijd, in een
voorovergebogen houding.
Naast biomechanische risicofactoren bestaan er ook nog andere risicofactoren. Deze zeggen niets over de
beweging, m.a.w. ze geven geen info over hoe de beweging eruit ziet, maar ze kunnen ook een rol spelen bij het
ontwikkelen van MSA.
• Omgevingsfactoren
Factoren die te maken hebben met de omgeving. Bv. Koude omgeving, schokken, trillingen …
• Organisatorische factoren
Factoren die te maken hebben met hoe het werk is georganiseerd. Bv. Taken die niet goed zijn verdeeld (altijd
dezelfde persoon die het zwaarste werk doet), geen hulpmiddelen of niet de juiste hulpmiddelen ter beschikking
hebben, tijdsgebrek (werken onder tijdsdruk).
• Persoonlijke factoren
Factoren die te maken hebben met de persoon zelf. Persoonlijke kenmerken zoals gewoontes, geslacht, leeftijd …

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in uw toekomst

Deze andere risicofactoren kunnen
ook de biomechanische risicofactoren
beïnvloeden.

Nabespreking

Vraag na elke uitgebeelde situatie waarom dit een risico kan zijn op het ontstaan van MSA.

Bijvoorbeeld:
-- Koude kan een invloed hebben op
spierkracht.

BIOMECHANISCHE FACTOREN

Aardbeien plukken

-- Niet het juiste hulpmiddel hebben
(kar met te lage handvatten) kan
leiden tot een slechte houding
(voorovergebogen houding).

Het plukken van aardbeien is een werk van lange duur, waarin je vaak in een
voorovergebogen houding dezelfde beweging herhaalt.

Schilderen van het plafond

Als je een plafond schildert, herhaal je vaak dezelfde beweging. Het risico is groter als
het werk van lange duur is. Het is ook moeilijker om kracht te zetten als je een plafond
schildert. Door naar boven te kijken is de houding van de nek niet optimaal.

-- Door tijdsgebrek ga je minder op je
houding letten.

Zware dozen dragen

Bij het dragen van zware lasten maak je vaak dezelfde hefbeweging en wandel je in
dezelfde houding.

Gamen

Wanneer je uren aan een stuk gamet, zit je lang in dezelfde (voorovergebogen) houding.
Door de lange tijdsduur wordt het risico op MSA groter.

Tv kijken

Bij het kijken naar een film zit je lang in dezelfde houding. Als je dit ook nog eens
onderuitgezakt doet, wordt het risico op MSA groter.

Opdracht

Elk team stuurt om de beurt een speler
naar voren om een situatie uit te beelden.
Toon hem een kaart.
Tijdens het uitbeelden raden de teams
om de beurt welke situatie er wordt
uitgebeeld. Het team dat dit als eerste
juist raadt, wint. Elk team dat een situatie
kan raden, wint een punt.
Hou na elke uitgebeelde situatie een korte
tussenbespreking. Gebruik hiervoor deze
richtvraag: ‘Waarom is dit een risico voor
spier- en gewrichtsaandoeningen?’
Laat de spelers een antwoord formuleren
en stuur bij wanneer nodig. Gebruik
hiervoor de achtergrondinfo.
Vraag de spelers om de situatie bij de
best passende risicofactor in de tabel
te plaatsen: biomechanische factoren,
omgevingsfactoren, organisatorische of
persoonlijke factoren.

OMGEVINGSFACTOREN

Fietsen op kasseien

De constante trilling van het stuur en de schokken hebben impact op de gewrichten.
Ze kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van MSA.

Sporten in de kou

Wanneer het koud is, verlaagt de kwaliteit van de beweging en neemt de kracht af.
Dit zorgt voor een extra belasting van de spieren.

Rijden met een grasmaaier

De trillingen van een grasmaaier laten zich voelen door het hele lichaam. Elke trilling
heeft een impact op de wervelkolom en de tussenwervelschijven.

ORGANISATORISCHE FACTOREN

Iemand die onder tijdsdruk
studeert voor zijn examen
(stress)

Door het continu opspannen van de spieren (stress) is er een grotere kans op het
ontwikkelen van rugklachten. Te weinig tijd hebben voor wat je moet doen, kan voor
stress zorgen.

Puntenverdeling

Het team dat de meeste situaties raadt, krijgt 5 punten op de fleximeter. Het 2e team krijgt 4 punten.
Het 3e team 3 punten, het 4e team 2 punten en het laatste team krijgt 1 punt op de fleximeter.
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• Omgevingsfactoren

Achtergrondinfo

• Biomechanische factoren
Er zijn 4 biomechanische parameters die bepalend zijn voor het tot uiting komen van MSA. Het gaat
om de houding, de uitgeoefende kracht, de herhaling (bewegingsfrequentie) en de duurtijd van de
handeling. Een combinatie van de 4 parameters zal sneller leiden tot het opduiken van MSA.
De 4 parameters spelen op elkaar in.
Teken dit schema op het bord.
Herhaling
Kracht

Houding
Duur

Bijvoorbeeld, je zal geen MSA krijgen door 10x te kloppen met een
hamer verspreid over een hele dag. Maar je loopt wel meer kans
als je 1000x met een hamer moet kloppen binnen de 2 uur, dit
meerdere malen per dag en gedurende meerdere maanden.
Als je daarbij ook gebruik maakt van een hamer van 5kg met een
te dunne steel en je in een ongemakkelijke houding staat, zal het
risico op tendinitis (een ontsteking van een spierpees) toenemen.

-- Houding
Alle gewrichten hebben een ‘comfortniveau’. Wanneer een bepaalde beweging ervoor zorgt
dat de gewrichten buiten hun ‘comfortniveau’ komen, ontstaat er een uitrekking van de
gewrichtsstructuren, ligamenten, pezen en spieren.
-- Herhaling
Repetitieve en eentonige bewegingen (met weinig variatie) zijn risicofactoren. Men spreekt van
repetitieve arbeid wanneer telkens dezelfde gebieden of structuren van het musculoskeletaal stelsel
worden bevraagd, dit op regelmatige basis en zonder pauzes of zonder een mogelijkheid tot variatie
in de bewegingen.
-- Duur
Hoe langer een persoon wordt blootgesteld aan 1 van de risicofactoren, hoe groter de kans op het
ontwikkelen van MSA.
-- Kracht
De kracht die wordt ontplooid door de gebruiker wordt vaak geassocieerd met MSA. Wanneer een
kracht te vaak wordt herhaald of te lang duurt, kunnen er scheuren of breuken optreden ter hoogte
van de pezen en ligamenten of treden er letsels op aan de spieren of weefsels. De krachtontwikkeling
uit zich vooral onder de vorm van: vastnemen, vastklemmen, drukken, duwen, dragen of vasthouden.
Vraag de leerlingen of ze voorbeelden kennen van situaties waarbij je kracht moet uitoefenen.
Bv. Behandelen van zware voorwerpen, gebruik van gereedschap, assemblage van onderdelen …
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-- Mechanische druk en schokken
Elk contact van het lichaam met een hard voorwerp leidt
tot extra druk op de lichaamsstructuren. Schokken
als gevolg van grote impactkrachten kunnen aan de
oorsprong liggen van vasculaire (= met betrekking tot de
bloedvaten) aandoeningen.
-- Trillingen
Trillingen voortgebracht door een machine hebben ofwel
een impact op het hele lichaam (vibraties), vooral dan bij
het besturen van een voertuig, ofwel meer specifiek op
de handen en onderarmen, bij het gebruik van elektrische
of pneumatische gereedschappen. Het mechanisme van
deze trillingen kan worden vergeleken met de werking
van een gewicht opgehangen aan een veer. Dit gewicht
stijgt en daalt een aantal keer per seconde en met een
hoogteverschil dat varieert naargelang de kracht die
wordt uitgeoefend.
-- Koude
Blootstelling aan koude kan bijdragen tot de
ontwikkeling van MSA. Bij koude wordt de kwaliteit van
de beweging verlaagd en neemt de kracht van de handen
af bij het verrichten van arbeid.

• Organisatorische factoren
Een slechte organisatie van het werk kan leiden tot MSA. Het gaat
bijvoorbeeld om taken die niet goed verdeeld zijn of niet gestructureerd of
georganiseerd zijn. Denk aan het uitvoeren van een taak onder tijdsdruk,
waardoor je minder geneigd bent om op je houding te letten of waardoor je
spieren sneller vermoeid raken. Hierdoor wordt de kans op letsels groter.
Andere voorbeelden:
-- Geen taakrotatie (altijd dezelfde persoon die het zwaarste werk moet
uitvoeren).
-- Een zwaar karwei alleen moeten uitvoeren (bv. zware meubels verplaatsen).
-- Geen geschikte hulpmiddelen ter beschikking (bv. geen karretje in de buurt).
Een slechte organisatie van het werk kan mogelijk ook leiden tot stress.
Stress is een negatieve factor die rugpijn in de hand kan werken of kan
verergeren.
Vraag de leerlingen of ze enkele voorbeelden kunnen geven van
organisatorische factoren. Bv. tijdsgebrek, tijdsdruk, werkdruk,
veel administratieve taken, gebrek aan erkenning, gebrek aan
ondersteuning …
• Persoonlijke factoren
Eenzelfde werklast kan aanleiding geven tot overbelastingsletsels bij de ene
persoon, terwijl een andere persoon er geen schade van ondervindt. Dit komt
door persoonlijke factoren.
Vraag de leerlingen of ze voorbeelden kunnen geven van persoonlijke
factoren. Bv. fysieke capaciteiten en conditie, geslacht,
nicotinevergiftiging, leeftijd …
-- Zwangerschap: Door de ontwikkeling van oedemen (vochtophopingen) bij een
zwangerschap, verhoogt de druk op de carpale tunnel (bevindt zich t.h.v. de
pols).
-- Roken: Nicotine heeft een sterke bloedvatvernauwende werking. Dit zorgt
voor een verminderde bloedsomloop, wat zorgt voor een lagere toevoer van
nutriënten naar de tussenwervelschijven.
-- Ouderdom: Met het ouder worden, nemen de spierkracht en soepelheid af
waardoor het risico verhoogt.
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3. risicofactoren
uit te knippen SITUATIEkaarten

SITUATIE

Aardbeien plukken
SITUATIE

Schilderen van het
plafond
SITUATIE

Gamen
SITUATIE

Fietsen op
kasseien
SITUATIE

Rijden met een
grasmaaier

SITUATIE

Zware dozen
dragen
SITUATIE

Tv kijken
SITUATIE

Sporten in de kou
SITUATIE

Iemand die onder
tijdsdruk studeert voor
zijn examen (stress)

In het bureau van de Flexaminator staan
alle voorwerpen op de ergonomisch beste
plaats. Alles heeft zijn eigen specifieke
plaatsje. Het heeft bloed, zweet en
tranen gekost, maar hij zal zich nooit
meer te ver moeten rekken, een veel te
zware doos tillen of zelfs maar sleutels
van de grond rapen.
Goed begonnen is, jawel, al half
gewonnen. En enkele MSA uitgespaard …

4. inrichting omgeving
Opdracht - deel 1

Leg uit dat het belangrijk is om ook je omgeving aan te passen als je MSA wilt voorkomen.
Geef de teams het werkblad ‘Horizontale grijpafstand’. Op de foto liggen voorwerpen juist en er liggen er fout.

Oplossing - deel 1

 45 - 60 cm

VOORWERP

AFSTAND

UITLEG

Studieboek

0 - 30 cm

Hij leest voortdurend in zijn studieboek.

Laptop

30 - 45 cm

Hij gebruikt zijn laptop regelmatig om
iets op te zoeken.

Glas water

30 - 45 cm

Nu en dan neemt hij een slok water.

Dadels

30 - 45 cm

Hij eet af en toe enkele dadels.

Smartphone 45 - 60 cm Hij heeft zijn gsm in de buurt liggen
omdat hij een telefoontje verwacht,
hij kijkt er niet naar want dat zou toch
maar afleiden.

Tijdsduur

 30 - 45 cm

 0 - 30 cm

Het team dat als eerste de 5 voorwerpen juist kan
schikken, wint 5 punten. Het volgende team met een
volledig correct antwoord wint nog 4 punten, enzoverder.
Het team dat hier het laatste in slaagt, wint 1 punt.
Na deel 3 worden alle punten opgeteld.

15 minuten
Nabespreking - deel 1
Zelf te voorzien

• Werkblad: ‘Horizontale grijpafstand’.
• Werkblad: ‘Verticale grijpafstand’.
• Uit te knippen: ‘Duo’s’.

Voorbereiding

Print voor elk team alle werkbladen af en ook
1 keer de ‘Duo’s’. Knip ze uit.
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Leg kort uit hoe je rekening kan houden met de optimale grijpafstand:
Voorwerpen die je vaak gebruikt:
 0 - 30cm

Voorwerpen die je regelmatig gebruikt:
 30 - 45cm

Voorwerpen die je soms gebruikt:
 45 - 60cm

comfortafstand

maximale grijpafstand

buiten grijpafstand

Wanneer je de maximale grijpafstand overschrijdt, dan rekken je spieren buiten hun ‘comfortafstand’. Dit kan
scheuren en pijn veroorzaken.
Het Europees Sociaal Fonds
investeert in uw toekomst

Opdracht - deel 2

Opdracht - deel 3

Het is niet alleen belangrijk om na te denken over je horizontale grijpafstand,
de verticale grijpafstand is even belangrijk.
Geef de teams het werkblad ‘Verticale grijpafstand’. Op dit werkblad staat
ook achtergrondinfo over hoe men het beste een kast met voorwerpen kan
indelen. De spelers proberen als eerste de 5 voorwerpen op de juiste manier
te stockeren door het voorwerp te noteren op de plank waar het voorwerp het
beste zou staan.
Variant: Als het wat actiever mag, kan je met krijt of touw de
klas indelen in 6 vakken. De spelers van de teams zijn dan de
voorwerpen en gaan zo snel mogelijk in het juiste vak staan.

Leg de 16 foto’s met de afbeelding naar boven, zoals het
voorbeeld hiernaast. Links liggen de klusjes, rechts de
hulpmiddelen.

klusjes

hulpmiddelen

De spelers staan recht rond de tafel. Ze proberen in team
zoveel mogelijk duo’s te vormen van hulpmiddelen en
klusjes. Het team dat begint, probeert een duo te vormen
met een foto van de hulpmiddelen en een foto van de
klusjes. Hierna gaat de beurt naar een ander team.
Elk duo telt voor 1 punt.
Variant: Als het wat moeilijker mag, leg dan de foto’s met de
afbeeldingen naar beneden en mix hulpmiddelen en klusjes.

Oplossing - deel 2

Het team dat als eerste de 5 voorwerpen juist
kan schikken, wint 5 punten. Het volgende team
met een volledig correct antwoord wint nog
4 punten, enzoverder. Het team dat hier het
laatste in slaagt, wint 1 punt. Na deel 3 worden
alle punten opgeteld.

Skilaarzen
Borden / glazen
Krat water

Nabespreking - deel 2

Leg kort uit hoe je rekening kan houden met een verticale comfortafstand.

Lichte en frequent gebruikte voorwerpen ter hoogte van midden van
de dij en schouders.

HULPMIDDELEN
Hellend vlak

KLUSJES
om een fruitkist te vullen

Verstelbaar bed
Trapladder
Uitsparing aanrecht

voor verzorging
om haag te snoeien
voor het bereiden van eten

Grijper
Wasmand op
pootjes
Schraag
Magneet
Vuilblik met steel

om papiertjes op te rapen
om was op te hangen

Borden / glazen
Tent

Zware voorwerpen op
bekkenhoogte.

Oplossing en nabespreking - deel 3

Zelden gebruikte voorwerpen op vloerniveau en
hoofdhoogte.

Geen voorwerpen boven
hoofdhoogte.

Wanneer men de verticale comfortafstand overschrijdt, dan verhoogt het
hefboomeffect het risico op spier- en gewrichtsscheuren.

NABESPREKING
Door het hellend vlak heeft men een
goed zicht, en wordt het overmatig
buigen van de nek vermeden.
Zo kan men werken op een
comfortabele hoogte.
Zo kan men dichter tegen het
aanrecht staan en voorkomt men het
vooroverbuigen van de rug.
Dankzij het hulpmiddel wordt het
vooroverbuigen van de rug beperkt/
vermeden.

om hout te zagen
voor spijkers op te rapen
voor vuil samen te vegen

Puntenverdeling

Tel de punten van deel 1, 2 en 3 op. Het team met de meeste punten krijgt 5 punten
op de fleximeter. Het 2e team krijgt 4 punten. Het 3e team 3 punten, het 4e team
2 punten en het team met de minste punten krijgt 1 punt op de fleximeter. Bij gelijke
stand delen ze de plaats en krijgen de teams hetzelfde aantal punten.
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4. inrichting omgeving

werkblad horizontale grijpaFstand
TEAM

PUNTEN

/4
/5
Verplaats de voorwerpen met pijlen naar
de juiste halve cirkel. Gebruik hiervoor de
extra info in de kader onderaan.

 45 - 60 cm

 30 - 45 cm

 0 - 30 cm

Hij leest voortdurend in zijn studieboek en gebruikt zijn laptop regelmatig om iets op te zoeken.
Nu en dan neemt hij een slok water, af en toe eet hij enkele noten. Zijn smartphone ligt in de
buurt omdat hij een telefoontje verwacht, hij kijkt er niet naar want dat zou toch maar afleiden.
VOORWERPEN DIE JE
VAAK GEBRUIKT: 0 - 30cm

VOORWERPEN DIE JE
REGELMATIG GEBRUIKT: 30 - 45cm

VOORWERPEN DIE JE
SOMS GEBRUIKT: 45 - 60cm

comfortafstand

maximale grijpafstand

buiten grijpafstand

4. inrichting omgeving

werkblad Verticale grijpafstand
TEAM

PUNTEN

/4
/5
Plaats de voorwerpen in de kast op de beste plaats.
Gebruik hiervoor de extra info in de kader onderaan.
1.80
krat water

Glazen

Borden

Tent

Skilaarzen

Zware voorwerpen
op bekkenhoogte.

Lichte en frequent gebruikte
voorwerpen ter hoogte van
midden van de dij en schouders.

Zelden gebruikte
voorwerpen op vloerniveau
en hoofdhoogte.

Geen voorwerpen
boven hoofdhoogte.

4. inrichting omgeving
uit te knippen
duo’ s 1/3

Uitsparing aanrecht

voor het bereiden van eten

Wasmand op pootjes

om was op te hangen

Verstelbaar bed

voor verzorging

4. inrichting omgeving
uit te knippen
duo’ s 2/3

Hellend vlak

om een fruitkist te vullen

Vuilblik met steel

voor vuil samen te vegen

Grijper

om papiertjes op te rapen

4. inrichting omgeving
uit te knippen
duo’ s 3/3

Magneet

voor spijkers op te rapen

Trapladder

om haag te snoeien

Schraag

om hout te zagen

Wanneer de Flexaminator een kijkje
neemt in één van de vele doe-hetzelfzaken, is hij blij te zien dat er zoveel
werkhulpmiddelen bestaan die hem helpen
in de strijd tegen MSA. Hoe kunnen deze
hulpmiddelen MSA voorkomen?
In zijn eentje redt onze held het niet,
helpen jullie even?

5. Manueel hanteren lasten
Opdracht - Deel 1

Verspreid de afbeeldingen van de hulpmiddelen in het lokaal. De spelers wandelen rond in het lokaal.
Lees een uit te voeren taak voor.
De spelers gaan zo snel mogelijk bij de afbeelding van het passende hulpmiddel staan. De speler die als eerste de
bijhorende afbeelding aanraakt, wint een punt voor zijn team.

OPlossing - Deel 1

UIT TE VOEREN TAAK
Boeken verhuizen
Goederen op een pallet verplaatsen
Een hoop zand verplaatsen
Water verplaatsen
Bloembollen planten

OPLOSSING / HULPMIDDEL
Doos met handvat
Transpallet
Een kruiwagen
Een emmer met juist handvat
Ergonomische schep

Foute afbeeldingen:

Tijdsduur

15 minuten

Zelf te voorzien

• Werkblad: ‘Belasting van de onderrug’.
• Uit te knippen: ‘Hulpmiddelen’.

De emmer zonder handvat geeft verhoogde druk op
de vingers.

Een gewone schep laat niet toe de schep
te gebruiken met een rechte pols.

Voorbereiding

Print voor elk team de werkbladen en 1 keer de
‘Hulpmiddelen’. Knip de hulpmiddelen uit.
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Nabespreking - deel 1

Herhaaldelijk zware lasten tillen of er lange afstanden
mee afleggen, is erg belastend voor de rug en armen.
Dit kost bovendien veel energie, waardoor de
vermoeidheid snel toeslaat, men minder alert wordt en
de kans op verkeerde handelingen snel toeneemt.
Bepaalde hulpmiddelen kunnen van pas komen om te
vermijden dat te zware lasten of lasten over lange
afstanden moeten worden gedragen.

Opdracht - Deel 2

Vraag de spelers de 5 foto’s op het werkblad te rangschikken van meest belastend voor de onderrug
naar minst belastend. Dit doen ze zo snel mogelijk. Als ze denken de juiste volgorde te kennen, komen
ze die tonen. Als het juist is, wint dat team. Bij een fout stuur je hen terug.

Oplossing - deel 2

Juiste volgorde: 2 - 5 - 4 - 3 - 1
Het 1e team met de juiste volgorde, krijgt 5 punten, het 2e 4 punten, enzovoort.

Vraag de leerlingen naar voorbeelden.
Bv.: heftruck, graafmachine, kruiwagen,
palletwagen, steekwagentje, plafondrail
voor het verplaatsen van personen …
Het installeren van een automatisch systeem zorgt
ervoor dat er geen manuele handelingen meer nodig zijn.
Vraag de leerlingen naar voorbeelden.
Bv.: gebruik van silo’s, transportbanden …

2.

meest belastend

5.

4.

3.

1.

minst belastend

Nabespreking - deel 2

Bespreek:
Hoe zwaarder het gewicht, hoe hoger de belasting. Dit betekent dat hoe zwaarder het gewicht van een
voorwerp is, hoe meer druk er op de spieren en gewrichten komt te staan. Daardoor spreekt men van
een hogere belasting.
Hoe verder de last van het bekken, hoe zwaarder de belasting. Dit is te verklaren door het
hefboomeffect. Wanneer een last verder van het lichaam wordt gehouden, is de kracht die moet worden
uitgeoefend groter. Met andere woorden: de lastarm wordt groter.
Puntenverdeling

Tel de punten van deel 1 en deel 2 op. Het team met de meeste punten krijgt 5 punten op de fleximeter,
het 2e team krijgt 4 punten, het 3e team 3 punten, het 4e team nog 2 punten en het 5e team krijgt nog
1 punt.
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5. manueel hanteren lasten

werkblad Belasting van de onderrug
TEAM

PUNTEN

/4
/5
Rangschik de foto’s van meest belastend
voor de onderrug naar minst belastend.

1.

2.

4.

Meest belastend

3.

5.

Minst belastend

5. manueel hanteren lasten
uit te knippen
hulpmiddelen

Iedereen hangt wel eens in de zetel met
een tablet, of zit eens onderuitgezakt
achter de pc. De Flexaminator krijgt daar
kromme tenen van, en jij een kromme rug.
Het kan anders en beter!

6. beeldschermwerk
Opdracht

De teams krijgen de opdracht om 1 van hun spelers
in de meest comfortabele positie aan de computer
te zetten en om het toetsenbord en de muis juist
te plaatsen.
Om de opdracht correct uit te voeren mogen de
spelers op het internet informatie opzoeken over
een juiste houding achter een beeldscherm en over
de plaatsing van muis en toetsenbord.
Geef onderstaande links mee:
• Brochure:
Preventie van MSA voor administratief personeel
• of ga naar:
www.preventievanmsa.be

Tijdsduur

20 minuten

Zelf te voorzien

• Lokaal met voldoende computers.
• Werkblad: ‘Checklist’.

Zet de link op het netwerk of stuur de
link door via e-mail. Zo komen de
leerlingen onmiddellijk bij de juiste
informatie terecht.

1. De hoogte van het scherm.
2. De afstand tussen de ogen en het scherm.
3. De hoogte van de zitting.
4. De hoogte van de rugleuning.
5. De opstelling van het klavier en de muis.
6. Ruimte tussen opslagrekken.

Geef na 10 à 15 minuten een signaal om het einde aan te geven.
Nu krijgt 1 speler per team de rol van controleur.
Elke controleur gaat naar een ander team en controleert aan de hand van de checklist de houding van de speler
aan de computer.
De controleur geeft een score op 12.

Voorbereiding

Voorzie voor elk team een tafel met een pen
en het werkblad ‘Checklist’.
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Oplossing

CHECKLIST

Puntenverdeling

OKÉ

Het hoofd staat rechtop of is lichtjes naar voren gebogen.

Het 2e team krijgt 4 punten. Het 3e team
3 punten, het 4e team 2 punten en het
team met de minste punten krijgt 1 punt
op de fleximeter.

Het hoofd, de nek en de romp zijn niet naar links of rechts gedraaid en het scherm staat recht voor de persoon.
De schouders zijn ontspannen.
De bovenarmen bevinden zich langs de romp. De voorarmen zijn horizontaal en rusten op de armsteunen en/of het werkvlak.

Bij een gelijke stand krijgen beide teams
hetzelfde aantal punten.

De handen en polsen bevinden zich in het verlengde van de voorarm. Zet de pootjes van het toetsenbord dus niet omhoog,
het toetsenbord staat het beste zo plat mogelijk.
De bovenbenen zijn zo goed als evenwijdig met de grond en de onderbenen staan er loodrecht op in een rechte hoek
(de hoek mag ook iets meer zijn).

Achtergrondinfo

De voeten staan plat op de grond of worden ondersteund door een voetensteun.

Een muisarm is een blessure aan de
arm-, nek-, pols- en schouderspieren,
hoofdzakelijk ten gevolge van overdadig
computer- en computermuisgebruik.

De lage rug wordt ondersteund.
Het toetsenbord staat op 10-15 cm van de tafelrand, de polsen kunnen steunen.
De muis ligt vlak naast het toetsenbord.
De bovenkant van het scherm komt op of net onder ooghoogte.
De afstand tussen het scherm en de ogen is een armlengte (50-70 cm).
TOTAAL

Het team met de meeste punten (op 12)
krijgt 5 punten op de fleximeter.

/12

Deze blessure behoort tot de groep van
de RSI of Repetitive Strain Injuries,
een verzameling van klachten als gevolg
van het herhaaldelijk uitvoeren van
eenzelfde beweging.

Nabespreking

Stel de spelers volgende vragen:
• Hoe zit je thuis aan de computer of aan een bureau?
• Houdt iedereen rekening met een goede houding?
• Wie weet wat een muisarm is?
Tijdens de opdracht anatomie hebben de spelers geleerd dat de tussenwervelschijven weinig zenuwstructuren bevatten,
de eerste letsels die optreden zijn daarom vaak pijnloos … Hierdoor is het belangrijk om aandacht te besteden aan
de rug alvorens men pijn ervaart. Beweging en het veranderen van houding zorgen ervoor dat de tussenwervelschijven
worden “gevoed”. Om deze reden houdt een gebrek aan beweging en een “zittend leven” gevaren in voor onze rug.

Zie ook brochure:
Preventie van musculoskeletale
aandoeningen (MSA) voor administratief
personeel.
www.preventievanmsa.be
Publicaties van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg.
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6. BEELDSCHERMWERK
werkblad CHECKLIST
TEAM

PUNTEN

/4
/12
CHECKLIST

OKÉ

Het hoofd staat rechtop of is lichtjes naar voren gebogen.
Het hoofd, de nek en de romp zijn niet naar links of rechts gedraaid en het
scherm staat recht voor de persoon.
De schouders zijn ontspannen.
De bovenarmen bevinden zich langs de romp. De voorarmen zijn horizontaal en
rusten op de armsteunen en/of het werkvlak.
De handen en polsen bevinden zich in het verlengde van de voorarm.
Zet de pootjes van het toetsenbord dus niet omhoog, het toetsenbord staat
het beste zo plat mogelijk.
De bovenbenen zijn zo goed als evenwijdig met de grond en de onderbenen staan
er loodrecht op in een rechte hoek
(de hoek mag ook iets meer zijn).
De voeten staan plat op de grond of worden ondersteund door een voetensteun.
De lage rug wordt ondersteund.
Het toetsenbord staat op 10-15 cm van de tafelrand, de polsen kunnen steunen.
De muis ligt vlak naast het toetsenbord.
De bovenkant van het scherm komt op of net onder ooghoogte.
De afstand tussen het scherm en de ogen is een armlengte (50-70 cm).

1. De hoogte van het scherm.
2. De afstand tussen de ogen
en het scherm.
3. De hoogte van de zitting.
4. De hoogte van de rugleuning.
5. De opstelling van het klavier
en de muis.
6. Ruimte tussen opslagrekken.

Sms’en, een potlood oprapen, iets uit de
koelkast nemen, een doos verplaatsen …
zelfs van in een verkeerde houding je
tanden te poetsen kan je MSA oplopen.
De Flexaminator blokkeerde ooit zijn rug
toen hij zijn veters wilde strikken.
Niet erg praktisch voor een held.
Ook al is hij niet de meest lenige of
elegante man, hij weet nu wel hoe het
op de juiste manier kan.
Watch & learn!

7. houding & beweging
Opdracht - deel 1

Geef de spelers enkele minuten om op de foto’s met houdingen en bewegingen aan te duiden of ze juist of fout zijn.

Oplossing - Deel 1

HOUDING & BEWEGING
Opstaan uit bed
Veters strikken
Tanden poetsen
Iets uit de koelkast nemen.
Een pen (licht voorwerp) oprapen

JUIST OF FOUT
Juist
Fout
Juist
Fout
Fout

HOUDING & BEWEGING
Zitten in de klas
Een zwaar voorwerp tillen
De tablet gebruiken
Sms’en (met 1 duim)

JUIST OF FOUT
Fout
Juist
Juist
Fout

Elk correct antwoord is 1 punt waard. Het team dat het beste scoort, krijgt een ‘extra leven’ voor het spel in deel 2.

Nabespreking - deel 1

Overloop de foto’s met de juiste en foute houdingen en bewegingen en zeg waarom de houding juist of fout is.
Tijdsduur

20 minuten

Zelf te voorzien

• Werkblad: ‘Houding & beweging’.
• Uit te knippen: ‘Foto’s verkeerde houdingen’.
Voorbereiding

• Print voor elk team het werkblad ‘Houding
& beweging’ en 1 keer ‘Foto’s verkeerde
houdingen’. Knip de foto’s uit.
• Leg het werkblad ‘Houding en beweging’
omgekeerd op elke teamtafel, zodat alle
teams samen kunnen starten.
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JUIST
Opstaan uit bed
Tanden poetsen
Een zwaar
voorwerp tillen
De tablet
gebruiken met
tablethouder

ACHTERGRONDINFO
Door de stapsgewijze beweging blijft de druk op je wervelkolom klein.
Door te steunen op de wastafel en door de natuurlijke kromming van de rug te behouden, wordt de rug beschermd.
Door de last te omkaderen en door de knieën te gaan zorg je ervoor dat de druk op je wervelkolom niet te groot
wordt. Je beenspieren tillen het gewicht.
Door gebruik te maken van een tablethouder wordt de nek niet te veel naar voren gebogen. Als de tablet plat op
tafel ligt, buig je je nek veel verder naar voren. Dit kan leiden tot nek- en schouderklachten.

FOUT
Veters strikken
Iets uit de
koelkast nemen
Een pen oprapen
Zitten in de klas
Sms’en

ACHTERGRONDINFO
Bij het vooroverbuigen ontstaat er grote druk op de wervelkolom.
Bij het vooroverbuigen ontstaat er grote druk op de wervelkolom.
Bij het vooroverbuigen ontstaat er grote druk op de wervelkolom.
De gebogen en gedraaide beweging zorgt voor meer druk op de wervelkolom dan bij een rechte houding.
Altijd met de gsm in dezelfde hand en met dezelfde duim sms’en is belastend. Het is beter om af te wisselen: gsm
in één hand en met de vingers van de andere hand sms’en.
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Zoek samen met de spelers een betere manier om de 5 foute bewegingen op een juiste manier uit te
voeren. Onderstaande bewegingen zijn goede alternatieven voor de foute bewegingen.

Puntenverdeling

Het team dat als laatste overblijft, krijgt 5 punten op de
fleximeter. Het team dat als voorlaatste overblijft, krijgt 4
punten. Het 3e team krijgt 3 punten, het team dat als 2e afviel 2.
Het team dat als 1ste afviel krijgt 1 punt op de fleximeter.

Achtergrondinfo

Veters strikken
zonder voorover te buigen

Iets uit de koelkast nemen:
steunname op de knie

Zitten in de klas met rechte
rug en voeten gesteund

Pen oprapen: zwaaibeweging, zo blijft de rug recht Sms’en: met 2 vingers, zonder duimen te gebruiken

Opdracht - Deel 2

Alle spelers staan recht naast een stoel, met voldoende ruimte rondom hen. Oefen samen de juiste
bewegingen van hierboven in.
Start na het inoefenen met het spel. Toon de foto’s van foute houdingen en bewegingen in
willekeurige volgorde, redelijk snel na elkaar. Bij elke foute foto maken de spelers zo snel mogelijk de
juiste beweging.
De speler die niet de juiste beweging maakt, of de speler die als laatste reageert (wanneer iedereen
de juiste beweging maakt), valt af. De speler die afvalt, mag mee jureren over de andere spelers.
Het team van de speler die als laatste overblijft, wint.
Het team met het ‘extra leven’ heeft een joker, dus de eerste speler die van dat team afvalt,
mag voorlopig blijven meedoen.

• Denk na alvorens te handelen
Vooraleer een taak wordt aangevat, is het belangrijk om
een goede inschatting te maken en eventueel de situatie
aan te passen. Vaak kan je op een eenvoudige manier de rug
beschermen. Plaats bijvoorbeeld een emmer op een verhoog
in plaats van op de grond, zo vermijd je het vooroverbuigen.
De oplossingen zijn hier niet altijd voor de hand liggend.
Als het niet mogelijk is om de situatie aan te passen, is het
belangrijk om de werkhoudingen en bewegingen aan te passen.
Het grootste risico bij het tillen van lasten ontstaat door
de druk die wordt uitgeoefend op de tussenwervelschijven
onderaan de wervelkolom. Het aannemen van een correcte
werkhouding is dan ook kiezen voor een houding waarbij die
druk zoveel mogelijk wordt beperkt.
• De natuurlijke kromming van de wervelkolom behouden
Het behouden van de natuurlijke kromming van de
wervelkolom en meer in het bijzonder van de lumbale
kromming (lordose), laat toe dat de uitgeoefende
drukkrachten evenredig worden verdeeld over alle
gewrichtsstructuren van de wervelkolom. Hierdoor wordt
vermeden dat de voorkanten van de tussenwervelschijven
samendrukken en dat de achterste ligamenten uitrekken.
Om de natuurlijke kromming te behouden, moeten de
paravertebrale spieren samentrekken om de neiging tot het
afvlakken van de lordose door het kantelen van de heupen
tegen te gaan.
Voor meer info zie: www.preventievanmsa.be
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7. houding & beweging
werkblad houding & beweging
TEAM

PUNTEN

/4
/9
Duid zo snel mogelijk aan of de beweging
juist of fout is en breng je blad naar de
spelbegeleider.
juist

fout

juist

Opstaan uit bed

juist

fout

Veters strikken

fout

Zitten in de klas

juist

juist

fout

Tanden poetsen

fout

Een zwaar voorwerp
tillen

juist

fout

Iets uit de
koelkast nemen

juist

fout

De tablet gebruiken

juist

fout

Een pen
(licht voorwerp)
oprapen

juist

fout

Sms’en (met 1 duim)

7. houding & beweging
uit te knippen
foto’ s verkeerde houdingen 1/5

7. houding & beweging
uit te knippen
foto’ s verkeerde houdingen 2/5

7. houding & beweging
uit te knippen
foto’ s verkeerde houdingen 3/5

7. houding & beweging
uit te knippen
foto’ s verkeerde houdingen 4/5

7. houding & beweging
uit te knippen
foto’ s verkeerde houdingen 5/5

De Flexaminator draagt zorg voor zijn
uiterlijk, let op zijn gewicht, rookt niet
en houdt altijd zijn rug recht en borst
vooruit. Hij doet dat in de 1e plaats om
MSA te vermijden, want deze persoonlijke
factoren spelen ook een rol bij het
ontstaan van MSA.

8. persoonlijke factoren
Opdracht

Start met het verhaal van Leyla, dit verhaal dient als voorbeeld voor de opdracht die volgt.
Geef de spelers het werkblad met de verhalen. De verhalen gaan over personen die bepaalde kenmerken hebben
die het risico op het ontwikkelen van MSA verhogen. In de verhalen wordt kort de levenswijze van een persoon
beschreven.
Bij elk verhaal krijgen de spelers de opdracht om de risicokenmerken te benoemen. Ze schrijven samen met hun
team de antwoorden op het werkblad en geven dit aan de spelbegeleider.

Leyla
Leeftijd: 16 jaar

Lengte: 1m58

Gewicht: 56kg

Leyla is 16 jaar, ze studeert jeugd- en gehandicaptenzorg in het KTA de Groene Boom. Leyla is een meisje dat
veel belang hecht aan haar uiterlijk en is een echt ‘meisje meisje’. Ze draagt elke dag een mooi strak rokje of
jurkje en ze draagt altijd schoenen met een hoge hak.
Leyla haalt heel goede punten op school, maar de praktijklessen en stages doen haar twijfelen over haar
studiekeuze. Ze gaat heel graag met de mensen om, maar na een drukke dag heeft ze vaak rugpijn. Daarom
ploft ze ‘s avonds thuis graag in de zetel, om onderuitgezakt naar een film te kijken.
Tijdsduur

15 minuten

Zelf te voorzien

RISICOFACTOREN IN HET VERHAAL VAN LEYLA

ACHTERGRONDINFO

Strak rokje/ jurkje

Belemmert de bewegingsvrijheid en het aannemen van
rugbeschermende houdingen. Bv.: Het buigen door de knieën.

Hoge hakken

Hoge hakken vergroten de kromming van de onderrug,
waardoor de druk op de wervels en de tussenwervelschijven
toeneemt.

Onderuitgezakt in de zetel

Zitten is meer belastend voor de rug dan rechtstaan.
Onderuitgezakt zitten belast de rug meer.

• Werkblad: ‘Persoonlijke factoren’.

Voorbereiding

Print voor elk team het werkblad ‘Persoonlijke
factoren’.
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Puntenverdeling

Oplossing

• Nele:
Leeftijd: 19 jaar
Lengte: 1m80
Gewicht: 93kg
Nele is 19 jaar. Ze studeert grafische vormgeving. Voor Nele is een degelijke computer een must.
Als ontspanning na het vele studeren, speelt ze graag games op haar pc. Ze wil meedoen met
een groot gametoernooi, daarom traint ze elke dag zeker 3 uur. In het weekend is Nele te vinden
in “Het gouden manneke”, haar stamcafé. Een spelletje darts, poolen, een glaasje drinken en
buiten een sigaretje roken met de vrienden horen daar zeker bij.
RISICOFACTOREN

ACHTERGRONDINFO

Overgewicht

Overgewicht belast de spieren en gewrichten meer.

Roken

Roken zorgt voor een slechtere bloeddoorstroming, groter risico bij overgewicht.

Veel zitten

Zitten is meer belastend voor de rug dan rechtstaan.

Zittende hobby

Zitten is meer belastend voor de rug dan rechtstaan.

Weinig beweging

De tussenwervelschijven worden gevoed door beweging, bewegen is dus noodzakelijk.

• Marcel
Leeftijd: 53 jaar
Lengte: 1m85
Gewicht: 78kg
Marcel is 53 jaar en werkt al zijn hele loopbaan in de bouwsector. In de loop der jaren heeft hij
al heel wat veranderingen meegemaakt. Zo mogen ze nu stoppen met werken wanneer het te
hard regent of wanneer het te koud is. Maar voor Marcel maakt weer of wind niets uit, hij werkt
door. Wanneer hij een jongere collega een zak cement ziet heffen, roept hij vaak: “De jeugd
van tegenwoordig kan niets meer aan!” Zelf tilt hij nog steeds gezwind 2 zakken van 25 kg, dat
werkt sneller. Marcel moet ook niets weten van al die hulpmiddeltjes die de jongeren gebruiken:
een gereedschapsriem, kniebeschermers … Het enige wat Marcel nodig heeft, is zijn werkkoffer
en een helm.
RISICOFACTOREN

ACHTERGRONDINFO

Leeftijd

Met de leeftijd worden spierkracht en soepelheid kleiner.

Blijven werken in
koude

Bij koude wordt de kwaliteit van de beweging verlaagd en neemt de kracht van de
handen af.

Meer dan 25kg
tillen

Te grote druk op de tussenwervelschijven vergroot het risico op ernstige beschadigingen. Zware lasten draag je het beste met 2 of je maakt gebruik van een aangepast
hulpmiddel.

Geen hulpmiddelen Kniebeschermers gebruiken wanneer je langdurig moet knielen, een gereedschapsriem
gebruiken
gebruiken zodat je niet voortdurend moet reiken of materiaal moet opnemen van de grond.

Nabespreking

Vraag bij het overlopen van de antwoorden waarom dit kenmerk een risico kan zijn voor het
ontstaan van MSA. Gebruik de achtergrondinformatie bij de oplossingen.

Het team met de meeste juiste antwoorden, krijgt 5 punten op de
fleximeter. Het volgende team krijgt 4 punten. Het 3e team krijgt 3
punten, het 4e team 2 punten. Het laatste team krijgt nog 1 punt.
Achtergrondinformatie

• Fysieke capaciteiten: Iedere persoon beschikt over zijn eigen fysieke
capaciteiten, met kenmerken op het vlak van kracht, lenigheid, coördinatie, handigheid en andere kwaliteiten. Deze kunnen een invloed
hebben op de wijze waarop mechanische belasting inwerkt op het
lichaam. Kracht bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat manuele handelingen
gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd, terwijl handigheid en fijne
motoriek precisietaken zullen vergemakkelijken. Professionele taken
vereisen vaak diverse vaardigheden die slechts zelden aanwezig zijn
in 1 persoon. Opleiding en ervaring kunnen de fysieke capaciteiten
verbeteren en zo de mechanische belasting op het lichaam verminderen. De verbetermogelijkheden zijn wel niet onbeperkt.
• Zittend leven: Het gebrek aan beweging als gevolg van urenlang in
dezelfde positie door te brengen, rechtopstaand of zittend
(bv. autorijden, zitten aan een bureau, gamen … ), schaadt de gezondheid van de rug. De tussenwervelschijven hebben nood aan drukvariatie
om de aan- en afvoer van vloeistof en voedingsstoffen te verzekeren.
• Geslacht: Statistische studies tonen dat in bepaalde gevallen MSA
meer voorkomt bij vrouwen. Daar zijn verschillende redenen voor.
Vrouwen voeren vaker repetitieve taken uit. Bepaalde gezondheidsfactoren zoals zwangerschap, menopauze of het nemen van orale contraceptiva. Vrouwen praten gemakkelijker over hun klachten, wat er
voor kan zorgen dat MSA in een vroeger stadium worden opgemerkt.
• Nicotinevergiftiging: Roken verkleint de diameter van de bloedvaten.
Deze belemmering van de bloedsomloop vermindert de aanvoer
van voedingsmiddelen naar de tussenwervelschijven. Deze toevoer
op zich is al begrensd, aangezien ze volledig afhankelijk is van
de drukvariaties die worden veroorzaakt door bewegingen en
veranderingen van houding.
• Leeftijd: Met de leeftijd verminderen de fysieke capaciteiten. Het
risico op beschadigingen wort groter. De medische voorgeschiedenis, zoals overgewicht, kan het risico op rugpijn verhogen.
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8. persoonlijke factoren

werkblad persoonlijke factoren
TEAM

PUNTEN

/4
/9
Zoek in de verhalen naar persoonlijke risicofactoren en vul de tabel in.
Nele
Leeftijd: 19 jaar

Lengte: 1m80

Gewicht: 93kg

Nele is 19 jaar. Ze studeert grafische vormgeving. Voor Nele is een degelijke computer een must.
Als ontspanning na het vele studeren, speelt ze graag games op haar pc. Ze wil meedoen met een groot
gametoernooi, daarom traint ze elke dag zeker 3 uur.
In het weekend is Nele te vinden in “Het gouden manneke”, haar stamcafé. Een spelletje darts, poolen,
een glaasje drinken en buiten een sigaretje roken met de vrienden horen daar zeker bij.
RISICOFACTOREN IN HET VERHAAL

Marcel
Leeftijd: 53 jaar

Lengte: 1m85

Gewicht: 78kg

Marcel is 53 jaar en werkt al zijn hele loopbaan in de bouwsector. In de loop der jaren heeft hij al heel wat
veranderingen meegemaakt. Zo mogen ze nu stoppen met werken wanneer het te hard regent of wanneer
het te koud is. Maar voor Marcel maakt weer of wind niets uit, hij werkt door.
Wanneer hij een jongere collega een zak cement ziet heffen, roept hij vaak: “De jeugd van tegenwoordig
kan niets meer aan!” Zelf tilt hij nog steeds gezwind 2 zakken van 25 kg, dat werkt sneller.
Marcel moet ook niets weten van al die hulpmiddeltjes die de jongeren gebruiken: een gereedschapsriem,
kniebeschermers … Het enige wat Marcel nodig heeft, is zijn werkkoffer en een helm.

RISICOFACTOREN IN HET VERHAAL

Een echte job heeft de Flexaminator nooit
gehad. Hij is voltijds superheld en strijdt
tegen MSA. Daar heeft hij zijn handen wel
mee vol. Op de werkvloer is er op dat vlak
nog heel veel … euhm … werk.

9. werkorganisatie
Opdracht

De opdracht begint met een kort bewegingsspel waarbij de
spelers tips i.v.m. werkorganisatie kunnen verzamelen.
Geef de spelers van de verschillende teams elk een nummer.
In elk team is er dan een speler met het nummer 1, 2, 3 en/of
4. Leg de tips in het midden van het lokaal. Elk team gaat in
een hoek van het lokaal staan, op gelijke afstand van de tips.

x

x
TIPS

x

x

Roep willekeurig de nummers af. Wanneer een speler zijn nummer hoort, probeert hij zo snel mogelijk 1 tip op het
centrale punt te nemen en die terug naar zijn groep te brengen. Als een speler een tip van de tafel heeft genomen,
proberen de spelers van een ander team met hetzelfde nummer hem tegen te houden door hem te tikken. De getikte
speler moet de tip terugleggen. Roep nieuwe nummers af en speel verder tot alle tips weg zijn.

Speel het spel op de speelplaats. Je kan de tips ook verspreiden in het lokaal of op de speelplaats en
de spelers laten zoeken.

Geef hierna de spelers de opdracht om iets voor te stellen rond organisatie dat makkelijk toepasbaar is in hun
school. De teams krijgen 5 à 10 minuten tijd om hun voorstel uit te werken.

Tijdsduur

20 minuten

Zelf te voorzien

Als afsluiter geeft elk team een korte presentatie (1 à 2 minuten) over zijn voorstel. Nadat elk team zijn voorstel
heeft gepresenteerd, wordt er gestemd. De spelers mogen niet stemmen op hun eigen team. Spelers van hetzelfde
team moeten niet op hetzelfde team stemmen.
Overloop de voorstellen en vraag de spelers een hand op te steken om zo hun stem kenbaar te maken.

Je kan ook vragen om de ogen te sluiten, zo voorkom je beïnvloeding tijdens het stemmen.

• Uit te knippen: ‘Tips’.

Voorbereiding

Print de ‘Tips’ en knip ze uit.
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• Extra voorbeelden ter info
Wanneer de spelers het moeilijk hebben met het bedenken van realistische en toepasbare
voorstellen, kan je onderstaande voorbeelden geven als inspiratie:
-- Taakrotatie: niet voortdurend groenten snijden tijdens de kookles, maar afwisselen
door bijvoorbeeld ook eens in de potten te roeren of het vlees te bakken. Zo belast je
verschillende spiergroepen.
-- Afwisselen tussen zware en lichte taken: na een ‘zitles’ zoals wiskunde of Nederlands, een
‘actieve les’ zoals lichamelijke opvoeding of praktijk.
-- Planning taken: huiswerk ruim op voorhand inplannen of leestaken afwisselen met schrijfen typetaken.
-- Variatie in houding: een bankje gebruiken waarop je afwisselend je linker- en rechtervoet
plaatst.
-- Micropauzes: tijdens een blok van 100 minuten, elk half uur een korte bewegingsoefening
doen.
-- Stretchen: tijdens de middagpauze een trainingsruimte beschikbaar stellen.
-- Vorming: aandacht besteden aan MSA tijdens praktijklessen (en andere lessen).

Geef deze voorbeelden niet bij het begin en geef ze enkel wanneer een team het
wat moeilijk heeft met het bedenken van een voorstel.

Nabespreking

Overloop met de spelers de tips en waarom dit MSA kan voorkomen.
Gebruik hiervoor de informatie op de tips.

Puntenverdeling

Het team met de meeste stemmen krijgt 5 punten. Het 2e team krijgt 4 punten.
Het 3e team krijgt 3 punten. Het 4e team krijgt 2 punten en het laatste team krijgt 1 punt.

Achtergrondinfo

• Organisatie van het werk
De organisatie van het werk moet aangepast zijn aan
de mogelijkheden en beperkingen van de werknemers. Bij
de organisatie van het werk moet men proberen om alle
aspecten van het werk in evenwicht te houden. Een slechte
werkorganisatie kan schadelijk zijn en kan onder andere het
ontstaan van musculoskeletale aandoeningen in de hand
werken.
• Psychosociale aspecten
Psychosociale risico’s die verband houden met het werk,
kunnen de gezondheid van de werknemers schaden en
bijdragen tot het ontstaan van MSA.
Stress, burn-out of pesterijen op het werk zijn enkele bekende
voorbeelden. Deze vinden vaak hun oorsprong in de organisatie
van het werk en de arbeidsomstandigheden.
Stress wordt veroorzaakt door een onevenwicht tussen de
eisen die worden gesteld aan de werknemer, de mogelijkheden
waarover hij beschikt (middelen, autonomie, controle), en de
ondersteuning die hij hierbij ondervindt. Onderzoeken tonen
aan dat stresserende werksituaties kunnen leiden tot het
ontstaan van MSA (bv. chronische rugpijn).
Een goede werkorganisatie zorgt voor een evenwicht tussen
deze 3 factoren (eisen – mogelijkheden – ondersteuning)
en vermindert zo de stress. Zo kunnen er bijvoorbeeld wel
hoge eisen worden gesteld (bv. meerdere taken tezelfdertijd
uitvoeren), maar kan dit in evenwicht worden gebracht door de
mogelijkheden waarover men beschikt (informatica, opleiding,
zelf de tijd indelen ...) en door een goede ondersteuning
van de collega’s of de leidinggevenden. Elk gevoel van een
onevenwicht tussen deze 3 factoren kan uitmonden in een
gevoel van stress, met mogelijke gevolgen voor het lichamelijke
en mentale welzijn.
Voor meer info zie:
• www.beswic.be
• www.preventievanmsa.be
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9. werkorganisatie
uit te knippen
Tips

Taakrotatie
Als je verschillende taken afwisselend kan uitvoeren, beperkt dit het schadelijke effect van herhaalde belasting op dezelfde
gewrichten. Let wel op dat bij de andere taak de beweging niet dezelfde is.
Variatie van taken
Door een meer afwisselende werkinhoud worden stereotiepe handelingen vermeden en dit zorgt voor een grotere afwisseling aan
houdingen/bewegingen.
planning taken
Het ritme mag niet worden bepaald door bijvoorbeeld een machine. Zelfcontrole geeft een gevoel van controle en heeft een positieve impact op zowel het musculoskeletale stelsel als op de mentale en psychosociale belasting.
Variatie in houding
Afgewisselde bewegingen en houdingen zorgen voor een goede overdracht van voedingsstoffen naar de gewrichten, de spieren en
ook de tussenwervelschijven. Het is belangrijk om altijd verschillende spiergroepen te belasten in plaats van dezelfde spiergroepen.
Zitpatroon doorbreken
Wanneer je veel zit, is het extra belangrijk om voldoende fysieke beweging te hebben. Regelmatig even rechtstaan om het
zitpatroon te doorbreken is zeker een goed idee!

Afwisselen tussen zware en lichte taken
Taken die zwaar zijn voor de rug onderbreken door lichtere taken laat de spieren toe om even uit te rusten.

Gebruik hulpmiddelen
Het gebruik van hulpmiddelen kan bijdragen tot een vermindering van de fysieke belasting.

Micropauzes
Om de fysieke en mentale druk te verlichten is het nuttiger om meerdere korte pauzes in te lassen, in plaats van 1 lange pauze.

Stretchen
Fysieke capaciteiten verbeteren door een algemene lichaamstraining aan te bieden.

Aangepaste kledij
Bepaalde kledingstukken kunnen personen hinderen bij het aannemen van rugbeschermende houdingen.
Bijvoorbeeld: schorten uit 1 stuk, een rok of hoge hakken.

Vorming
Het is belangrijk om de meest geschikte technieken en methodes grondig aan te leren.

De Flexaminator is zo ordelijk dat
hij zelfs zijn oorstokjes alfabetisch
rangschikt. Het is mooi meegenomen
dat hij niet vaak dingen kwijt is, maar
hij doet het vooral om ongelukken te
voorkomen. Hoe zit het eigenlijk met
de ordelijkheid op school?
Misschien is dit wel je kans om de
leerkrachten en de leerlingen op de
vingers te tikken?

10. ORDE HOUDEN

Opdracht

Doe deze opdracht het best als laatste. Zo kunnen de spelers het geleerde in de oefening opnemen.
De teams gaan in de school op zoek naar 3 situaties die wel en niet oké zijn voor MSA. Ze maken hiervan foto’s en
leggen uit waarom een situatie al dan niet goed is en ze geven een alternatief ter verbetering van de situatie.
Geef de spelers volgende voorbeelden mee:
GOED
opgeruimd lokaal

SLECHT
rommelig lokaal

Zorg dragen voor gereedschap of
hulpmiddelen.

Slecht onderhouden gereedschap of
hulpmiddel.

Zware en vaak gebruikte voorwerpen op
heuphoogte in de rek/kast plaatsen.

Zware en vaak gebruikte voorwerpen
helemaal bovenaan in de kast plaatsen.

Obstakels (vb. rugzakken die rondslingeren)
kunnen leiden tot struikelen of valpartijen.
Slecht onderhouden gereedschap bemoeilijkt de
hantering ervan (vb. een bot mes, emmer zonder
handvat, …).
Opbergen in kasten en rekken in functie van het
gewicht en de gebruiksfrequentie.

Er mogen geen foto’s worden gemaakt van personen.

Tijdsduur

20 minuten

Zelf te voorzien

• Fototoestel.

Voorbereiding

Voorzie voldoende fototoestellen. Je kan hier
ook een gsm met ingebouwde camera voor
gebruiken.
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Nabespreking

Bespreek met de spelers de gegeven verbeterpunten en waarom deze punten MSA kunnen voorkomen.
Vraag hen wie de voorstellen verder wil uitwerken om ze eventueel voor te leggen aan de directie.

Puntenverdeling

Maak zelf een inschatting van welk team hoeveel punten verdient. Het team dat de meeste, beste of meest originele
verbeterpunten aanbrengt, wint de opdracht en krijgt 5 punten op de fleximeter. Het 2e team krijgt 4 punten,
het 3e team 3 punten, het 2e team 2 punten en het team dat de minste of minst originele verbeterpunten aanbrengt,
krijgt nog 1 punt.

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in uw toekomst

Held of niet, de Flexaminator kan geen
gebouwen zetten. Hij vliegt er hoogstens
nu en dan eens tegen in een onhandige bui.
Bij al die zware inspanningen zijn er in de
bouwsector wel heel wat dingen om op te
letten om MSA te voorkomen.

opdracht bouw
Opdracht

De reeks Napo in ‘Vertil je niet!’ bestaat uit 10 filmpjes. In elk filmpje wordt een situatie voorgesteld die een oorzaak
kan zijn voor het ontwikkelen van MSA. Kies uit de reeks 5 filmpjes die volgens jou het meest geschikt zijn voor jouw
leerlingen.
Laat de teams na elk filmpje de oorzaken noteren op hun werkblad ‘Oorzaken & tips’. De tips vullen ze op een later
tijdstip in.
Overloop de oorzaken zodat elk team het juiste lijstje heeft. Dit hebben ze dadelijk nog nodig.

Tijdsduur

20 minuten

Zelf te voorzien

•
•
•
•

Download de film Napo in ‘Vertil je niet!’.
Beamer.
Laptop.
Werkblad: ‘Oorzaken & tips’.

Voorbereiding

• Download 5 filmpjes uit de film NAPO in ‘Vertil
je niet!’. Surf naar www.napofilm.net
> Nederlands > Napo’s films >
Napo in ‘Vertil je niet’

TITEL FILMPJE

OORZAKEN

1. Moderne tijden

Stress en repetitieve bewegingen.

2. Verdeel en heers

Een zware last verplaatsen.

3. Radicale ergonomie

Bureau niet goed afgesteld. (veel te hoge stoel)

4. Verdraaid!

Herhaalde draaibeweging van de wervelkolom.

5. Geen grip

Geen handvat, geen grip.

6. Werkhoogte

Werktafel niet op de correcte hoogte.

7. Slechte trillingen

Trillingen, slecht onderhouden gereedschap.

8. Het duel

Geen hulpmiddel gebruiken bij zware en omvangrijke lasten.

9. Verstandig bewegen

Te weinig beweging, langdurig een statische houding aannemen.

10. Hou me goed vast

Een last te ver van het lichaam dragen.

Aan de hand van dit lijstje gaan de spelers in team op zoek naar 1 tip per oorzaak om MSA te voorkomen.
Dit kunnen toepassingen zijn die ze al gebruiken, die ze ooit hebben gezien of zaken die zouden kunnen helpen.
De bedoeling is om per team zoveel mogelijk unieke tips te geven. Hiervoor krijgen ze 3 minuten.

Je downloadt het best een mp4 file.
• Voorzie een lokaal waar je de film kan afspelen.
• Print voor elk team het werkblad
‘Oorzaken & tips’.
opdracht bouw 1/2
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Nabespreking

Oplossing

Omdat er bij elke oorzaak verschillende mogelijke tips te vinden zijn, maak je zelf een
inschatting van de tips. Sommige tips zullen anders zijn verwoord, maar ze hebben in
principe dezelfde inhoud.
Voorbeelden van tips:
TITEL FILMPJE

OORZAKEN

VOORBEELDEN TIPS

1. Moderne tijden

Stress en repetitieve bewegingen.

Om de 2u van taak (beweging)
wisselen.

2. Verdeel en heers

Een zware last verplaatsen.

Het is beter om een zware last in 2
keer te verplaatsen.

3. Radicale ergonomie

Bureau niet goed afgesteld. (veel te
hoge stoel)

Aanpasbare sotel of een kussen
gebruiken.

4. Verdraaid!

Herhaalde draaibeweging van de
wervelkolom.

Verplaats je hele lichaam, niet
enkel je romp.

5. Geen grip

Geen handvat, geen grip.

Het juiste handvat gebruiken voor
maximale grip.

6. Werkhoogte

Werktafel niet op de correcte
hoogte.

Aanpasbare tafel of een verhoging
gebruiken.

7. Slechte trillingen

Trillingen, slecht onderhouden
gereedschap.

Jezelf niet te lang blootstellen aan
trillingen.

8. Het duel

Geen hulpmiddel gebruiken bij zware
en omvangrijke lasten.

Gebruik een heftruck voor
het verplaatsen van zware en
omvangrijke lasten.

9. Verstandig bewegen

Te weinig beweging, langdurig een
statische houding aannemen.

Joggen tijdens de middagpauze.

10. Hou me goed vast

Een last te ver van het lichaam
dragen.

Rugzak gebruiken.

Bespreek tijdens het overlopen van de antwoorden waarom de tip
MSA kan voorkomen.

Puntenverdeling

Het team met de meeste punten, krijgt 5 punten op de fleximeter.
Het volgende team krijgt 4 punten. Het 3e team krijgt 3 punten,
het 4e team 2 punten. Het laatste team krijgt 1 punt op de fleximeter.

Een team start met het voorlezen van hun tip bij de 1ste oorzaak. Alle andere teams
kijken of deze tip ook op hun blad staat. Als dat zo is en dus 2 of meer teams dezelfde
tip geven, moeten de teams dat aan elkaar melden en schrappen ze allemaal deze tip.
Als een tip uniek is omdat ze maar door 1 team werd gegeven, krijgt dat team daarvoor 1 punt.
Dan leest een ander team hun tip voor de 2e oorzaak voor. De andere teams controleren of
ze die tip ook hebben. Zo gaat het verder tot alle tips zijn voorgelezen.
Alle teams tellen hoeveel niet geschrapte tips ze overhouden, deze zijn telkens 1 punt waard.
Het team met de meeste punten, wint.
opdracht bouw 2/2

opdracht bouw

werkblad oorzaken
TEAM

PUNTEN

/4
/5
Zoek bij elke oorzaak de meest originele tip.

OORZAKEN

TIPS

Zijn weelderige haardos is een
handelsmerk van de Flexaminator, maar
af en toe moet hij toch naar de kapper.
Hij is ontspannen omdat de kappers hem
goed verzorgen, maar zij dragen niet
altijd goed zorg voor zichzelf.

opdracht haarzorg

Opdracht - deel 1

Zet 10 stoelen op een rij. Vraag de teams om 10 voorwerpen (bv. gommen, pennenzakken, ...) te nemen en er mee voor de stoelen te gaan staan. Stel de vraag: “Hoeveel kappers op 10 hebben last van hun nek?” De spelers bezetten met de voorwerpen
het aantal stoelen waarvan ze denken dat dit overeenkomt met het aantal kappers dat last heeft van hun nek. Elke bezette
stoel staat voor 1 kapper met klachten. Doe hetzelfde met de vraag: “Hoeveel kappers hebben last van hun rug?”

Oplossing - deel 1

• Kappers met nekproblemen: 4/10
De teams die juist gokken krijgen 1 punt.

• Kappers met rugproblemen: 3/10
De teams die juist gokken krijgen 1 punt.

Er vallen dus 2 punten te verdienen in dit 1ste deel. Onthoud dit voor straks.

Nabespreking - deel 1

Het doel van de opdracht is het zichtbaar maken van het aantal kappers dat last heeft van MSA.
Benadruk dat iedereen risico loopt en het dus belangrijk is om aandacht te hebben voor een goede houding.

Tijdsduur

20 minuten

Zelf te voorzien

•
•
•
•

10 stoelen.
Uit te knippen: ‘Brushen - knippen - wassen’.
Uit te knippen: ‘Hulpmiddelen’.
Uit te knippen: ‘Kappershoudingen’.

Voorbereiding

• Print en knip de documenten ‘Brushen knippen - wassen’, ‘Hulpmiddelen’ en
‘Kappershoudingen’.
• Voorzie een lokaal met minstens 10 stoelen.
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Opdracht - deel 2

Stel de vraag: “Wat is de ideale werkhouding wanneer je iemand zijn haar wast?” De teams nemen de houding aan die
volgens hen ideaal is. Doe hetzelfde met de vraag: “Wat is de ideale werkhouding wanneer je iemand zijn haar knipt?”

Oplossing - deel 2

De teams die een correcte
werkhouding aannemen, krijgen
1 punt. Er zijn dus 2 punten te
verdienen tijdens dit 2e deel.
Op het einde van de opdracht
worden de punten van elk deel
samengeteld.

wassen

De handen op
ellebooghoogte.
De schouders zijn
ontspannen.

Knippen

Vermijd om de ellebogen
hoger dan de schouders
te houden. De handen
bevinden zich bij
voorkeur ter hoogte
van de schouders en de
borst. De schouders zijn
ontspannen.

Het Europees Sociaal Fonds
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Oplossing & Nabespreking - Deel 3

Nabespreking - deel 2

Vraag de leerlingen waarom deze werkhoudingen ideaal zijn.
Langdurig de armen hoger heffen dan de schouders is heel belastend en verhoogt het risico op MSA.
Het is daarom belangrijk een werkhouding aan te nemen waarbij de schouders ontspannen zijn.

Opdracht - deel 3

In het laatste deel van de opdracht wordt een variant op blad - steen - schaar gespeeld: “brushen knippen - wassen”. Hang ter ondersteuning de afbeeldingen goed zichtbaar op.
De spelers lopen rond en tikken een speler van een ander team. Een duo speelt het spel ‘brushen knippen - wassen’. De spelers houden de handen op de rug, zeggen: ”brushen - knippen - wassen”.
Hierna tonen ze tegelijkertijd de rechterhand in 1 van de volgende houdingen:

brushen

knippen

wassen

Bespreek de afbeeldingen van de hulpmiddelen en de kappershoudingen. Overloop hoe de hulpmiddelen MSA kunnen voorkomen:

• Werkwagen: Een werkwagen is zeer handig om scharen,
kammen, borstels, enz. op te bergen. De werkwagen moet
wel voldoende hoog zijn (95 - 105 cm) om vooroverbuigen te
vermijden.
• Speciale scharen & rubberen ringen: Scharen met specifieke
kenmerken laten toe de pols in een neutrale positie te houden
tijdens het knippen.
• Stoel met pomp: Kies bij voorkeur een stoel waarvan de pomp
een maximum kracht vraagt van 10kg voor een klant van 100kg.
Dit om te grote inspanning zoveel mogelijk te beperken.
• Kappersstoel: Een kappersstoel moet het mogelijk maken om
makkelijk van houding te wisselen tussen zittend en staand
werken. Hierdoor kan je altijd de beste houding aannemen.
• Kinderstoel: Voor kinderen kleiner dan 1,15m is een aangepaste
stoel nodig. Zo voorkom je onnodig vooroverbuigen.
Overloop waarom foute houdingen het risico op MSA verhogen.
FOUTEN

Brushen wint van knippen:
een knipbeurt is pas mooi
afgewerkt na het brushen.

Knippen wint van wassen:
een andere lengte is een grotere
verandering in het kapsel dan
een wasbeurt.

Wassen wint van brushen:
mooi gebrusht haar wordt
teniet gedaan door water.

Wint een speler 3x van zijn tegenstander, komt hij naar jou en mag hij zonder te kijken een papiertje
trekken. Dit is een afbeelding van een kappershouding of een afbeelding van een hulpmiddel.
De afbeelding van een hulpmiddel is 1 punt waard, met de afbeelding van de kappershouding kan men
2 punten verdienen.
Bij de afbeeldingen van kappershoudingen moet de speler de juiste houding aanduiden.
Enkel als het antwoord juist is, krijgt zijn team 2 punten. Bij een fout antwoord verdient
zijn team geen punt en blijft de afbeelding beschikbaar voor de andere spelers.

FOUT OP DE FOTO

1A

De positie van de linkerelleboog is te hoog.

2B

Gebogen lichaamshouding.

3A

Pols niet in neutrale positie.

4A

Te hoge stoel en daardoor gebogen rug.

5A

Te ver van wasbak daardoor gebogen lichaamshouding.

6B

Gedraaide romp.

Voor meer achtergrondinformatie, raadpleeg de brochure
van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
“Preventie van musculoskeletale aandoeningen voor de
kapper.”
Puntenverdeling

De punten van elk deel worden opgeteld. Het team met de
meeste punten krijgt 5 punten op de fleximeter. Het volgende
team krijgt 4 punten. Het 3e team krijgt 3 punten, het 4e team
2 punten. Het laatste team krijgt 1 punt op de fleximeter.
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opdracht haarzorg
uit te knippen
brushen - knippen - wassen 1/3

brushen

Brushen wint van knippen:
een knipbeurt is pas mooi afgewerkt na het brushen.

opdracht haarzorg
uit te knippen
brushen - knippen - wassen 2/3

knippen

Knippen wint van wassen:
een andere lengte is een grotere verandering
in het kapsel dan een wasbeurt.

opdracht haarzorg
uit te knippen
brushen - knippen - wassen 3/3

wassen

Wassen wint van brushen:
mooi gebrusht haar wordt teniet gedaan door water.

opdracht haarzorg
uit te knippen
hulpmiddelen

95 - 105 cm

werkwagen

Speciale scharen & rubberen ringen

stoel met pomp

kappersstoel

kinderstoel

opdracht haarzorg
uit te knippen
kappershoudingen 1/2

1A

1b

2A

2b

3A

3b

opdracht haarzorg
uit te knippen
kappershoudingen 2/2

4A

4b

5A

5b

6A

6b

Ook de Flexaminator overschat zijn eigen
krachten soms. Zo is hij al eens in het
ziekenhuis beland. Echt uitrusten was er
daar niet bij, hij had veel werk met het
verzorgende personeel.
Niet dat ze niet goed voor hem zorgden,
integendeel. Ze zorgden misschien te
weinig voor zichzelf.

opdracht verzorging
Opdracht - Deel 1

De spelers krijgen een verhaal over een fictief personage. Het verhaal volgt Rachida op haar zorgdag van ’s morgens
tot ’s avonds. De spelers krijgen afbeeldingen van haar dag. Op elke afbeelding staan 2 opties: A en B (een juiste en
een foute). De spelers vullen bij het juiste tijdstip de juiste cijferlettercombinatie in. Het aantal juiste combinaties
is het aantal gewonnen punten.
Bewegingstussendoortje
Dit tussendoortje kan je gebruiken als aanknopingspunt om bepaalde thema’s te bespreken. Bijvoorbeeld: wat bezorgt
jullie groepje stress? Heeft dit een effect op het krijgen MSA? Waarom? Wat zijn ergernissen op stage?
De spelbegeleider roept een cijfer, bijvoorbeeld 3. De spelers moeten zich dan zo snel mogelijk per 3 groeperen.
Ze groeperen zich niet zomaar, maar volgens iets wat ze gemeenschappelijk hebben. Geef een thema waarmee
het gemeenschappelijke kenmerk moet te maken hebben, bijvoorbeeld: “Ga per 3 staan met als thema ‘stage’.”
Een groepje heeft als gemeenschappelijk kenmerk bijvoorbeeld dat ze alle 3 stage hebben gedaan in een rust- en
verzorgingstehuis. Een ander groepje van 3 heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat ze allemaal met kinderen hebben
gewerkt tijdens hun stage.
Inspiratie voor thema’s:
- Vakantie
- Droom

- Stress
- Ergernissen

- Stage
- Patiënten

- Eten …

Tijdsduur

20 minuten
Oplossing - Deel 1
Zelf te voorzien

• Werkblad: ‘Verhaal van een zorgdag’.
• Uit te knippen: ‘Bewegingen’.

uur
nummer afbeelding

8u

8.30u
1A

9.30u

10.30u
2B

11.30u
3A

12.30u

13.30u
4B

14.30u
5B

15.30u

16.30u
6A

17u

Het aantal juiste combinaties is het aantal gewonnen punten.

Voorbereiding

• Print voor elk team het werkblad ‘Verhaal
van een zorgdag’ en 1 keer ‘Bewegingen’.
Knip de bewegingen uit.
opdracht verzorging 1/3
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nabespreking - Deel 1

Oplossing - deel 2

Bespreek nadien kort de verschillende afbeeldingen, zeg waarom een houding
juist of fout is. Laat de spelers dit in hun eigen woorden uitleggen.
1A

Pas je omgeving aan (plaats het bed hoger), in plaats van voorover te buigen, dit is
belastend voor de rug.

2B

Gebruik een opstapje, om het omhoog heffen van de armen boven schouderhoogte
te beperken. Denk ook goed na waar je vaak gebruikte voorwerpen best in een kast
plaatst (zie ook opdracht 4 ‘Inrichting omgeving’).

3A

Plaats objecten op een gepaste hoogte, om onnodig vooroverbuigen te vermijden.

4B

Voorzie voldoende bewegingsruimte. Een weldoordachte opslag maakt voorwerpen
gemakkelijker bereikbaar en vermijdt belastende lichaamshoudingen wanneer men
bij voorwerpen wil geraken.

5B

Gebruik hulpmiddelen (vb. een gordel) om inspanningen zoveel mogelijk te beperken.
Hoe groter de inspanning, hoe meer druk op de wervelkolom.

6A

Een rugzak verdeelt het gewicht symmetrisch en bevindt zich dicht tegen
het lichaam, waardoor de lastarm klein is. Dat is minder belastend dan een
schoudertas of handtas.

1A

2b

4b

5b

3A

• Een persoon van lighouding naar zithouding brengen. (‘rechtop doen zitten’)

Laat de patiënt zich vastklampen aan jouw onderarm. Trek de patiënt naar je toe, en
maak daarbij in achterwaartse richting gebruik van je lichaamsgewicht. Breng de beide
benen van de patiënt uit het bed.

• Een persoon van zithouding naar lighouding brengen. (‘in lighouding brengen’)

6A

Plaats 1 hand op de verst verwijderde schouder van de patiënt en trek hem op zijn zij.
Tegelijk duw je zijn benen naar omhoog om te kunnen glijden over het bed.

• Een persoon van een stoel optillen

Opdracht - Deel 2

Op tafel liggen kaarten met bewegingen. Elk team kiest een afbeelding en
krijgt de opdracht om de beweging voor de klas uit te voeren. De leerkracht
beoordeelt of een beweging juist is uitgevoerd. Als een beweging juist is
uitgevoerd, wint dat team 5 extra punten.
Het team dat in deel 1 het meeste punten scoorde, mag als eerste een uit te
beelden afbeelding kiezen.

Een zijdelingse positie aannemen om een lichte ondersteuning te bieden aan de
natuurlijke beweging, waarbij de persoon wordt ondersteund door de helpende arm en
het bekken naar voren wordt geduwd.
odracht verzorging 2/3

• Een persoon in een stoel neerzetten

Nabespreking - Deel 2

Vraag aan de spelers of ze tijdens hun stages deze bewegingen toepassen.
Vaak is het zo dat zorgkundigen wegens tijdgebrek kiezen voor de snellere, maar
foute beweging. Benadruk dat het belangrijk is om toch voor de juiste bewegingen
te kiezen.

Puntenverdeling

De punten van deel 1 en deel 2 worden opgeteld. Het team dat de meeste punten
heeft, krijgt 5 punten op de fleximeter. Het 2e team krijgt 4 punten. Het 3e team
krijgt 3 punten. Het 4e team krijgt 2 punten en het laatste team krijgt 1 punt.

Maak gebruik van de natuurlijke beweging waarbij de patiënt vanzelf zijn bekken
naar achteren toe verplaatst. Tezelfdertijd het bovenlichaam van de persoon
lichtjes voorwaarts laten buigen (door kracht te zetten op 1 zijde van het bekken
en een tegenkracht uit te oefenen op het schouderblad aan de andere zijde van
het lichaam).

• Een persoon naar omhoog verschuiven in een rolstoel

Achtergrondinfo

Voor meer achtergrondinfo zie brochures van
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
• A4-brochures:
-- Preventie van musculoskeletale aandoeningen in de sector van de thuishulp
-- Preventie van musculoskeletale aandoeningen in de sector van de
kinderverzorging
-- Preventie van musculoskeletale aandoeningen in de ziekenhuissector
• A5-brochures:
-- Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor het personeel uit de
sector van de thuishulp
-- Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor het personeel uit de
sector van de kinderopvang
-- Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor het verzorgend
personeel van ziekenhuizen

Een persoon in zithouding naar achteren verschuiven gebeurt door de persoon
naar opzij te doen leunen en zijn bekken naar achteren te verplaatsen door net
onder de knie een duwbeweging uit te oefenen.
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opdracht verzorging

werkblad verhaal van een zorgdag 1/3
TEAM

PUNTEN

/4
/6
Lees het verhaal van Rachida’s zorgdag en schrijf bij de tijdstippen de juiste
cijferlettercombinatie. Let op: bij sommige tijdstippen hoort geen afbeelding.

,
rachida s zorgdag
UUR

ACTIVITEIT

8u Zoals elke ochtend komt Rachida om 8u in het ziekenhuis aan.
8.30u Haar zorgdag begint met een bloedafname bij Geert op kamer 314.
9.30u Na haar ronde op de kamers zit ze kort samen met haar collega’s
om de taken van die dag te overlopen.
10.30u Na de vergadering gaat Rachida naar de kamer van Els, ze heeft
het koud en vraagt of Rachida een extra laken uit de kast wil
nemen.
11.30u Snel even binnenspringen in het magazijn om nieuwe naalden
en watten te halen.
12.30u Om 12.30u heeft Rachida middagpauze.
13.30u Na een lekkere maaltijd gaat Rachida richting dossierruimte,
waar ze patiëntgegevens moet opzoeken.
14.30u Iets na 15u gaat ze richting Geerts kamer.
Hij zit in de stoel te lezen, maar moet nu worden recht geholpen.
15.30u Een leuning van een bed is stuk, Rachida brengt het bed naar de
herstelplaats.
16.30u In de gang komt ze Mark tegen die met de defibrillator rond loopt.
17u Het einde van de dag …
Snel naar huis om morgen weer paraat te staan.

NUMMER AFBEELDING

opdracht verzorging

werkblad verhaal van een zorgdag 2/3

1A

1B

2A

2b

3A

3b

opdracht verzorging

werkblad verhaal van een zorgdag 3/3

4A

4b

5A

5b

6A

6b

opdracht verzorging
uit te knippen
Bewegingen 1/2

Een persoon van lighouding naar zithouding brengen

Een persoon van zithouding naar lighouding brengen

Een persoon van een stoel optillen

opdracht verzorging
uit te knippen
Bewegingen 2/2

Een persoon in een stoel neerzetten

Een persoon naar omhoog verschuiven in een rolstoel

