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Ergonomie in de tandartspraktijk 
Het voorkomen van fysieke en mentale overbelasting 

In dit artikel worden twee belangrijke onderwerpen uit de tandheelkundige ergonomie besproken: 

fysieke en mentale overbelasting. Het is voor de tandarts belangrijk een afweging te maken tussen 

kortetermijnprofijt ('snel werken') met fysieke of mentale overbelasting en anderzijds oog te houden 

voor de mogelijke schadelijke langetermijneffecten op de gezondheid van het niet-ergonomisch 

werken van nu. Mogelijke fysieke en mentale problemen worden beschreven zonder diep op de theo-

retische achtergronden in te gaan. Praktische suggesties worden gegeven voor tandartsen die met 

plezier in lengte van dagen in goede gezondheid het beroep willen uitoefenen. 
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Plasschaert: Ergonomie in de tandartspraktijk Oorspronkelijke bijdragen 

Inleiding 

Ergonomie wordt meestal gedefinieerd als de weten-
schap die menselijke spanning en belasting bestudeert 
gerelateerd aan activiteiten. Het gaat daarbij enerzijds 
om de aanpassing van werk en werkomstandigheden 
aan mens en menselijke eigenschappen en anderzijds 
om het scholen van mensen om hun eigen mogelijkhe-
den en die van de werkomstandigheden zo optimaal 
mogelijk te benutten. 

Veel tandartspraktijken staan onder druk, onder 
meer doordat een tandartsentekort voelbaar wordt. 
Verder leiden regelgeving op de terreinen van infec-
tiepreventie, arbeidsomstandigheden, registratie en 
herregistratie, alsmede een kritischer houding van 
de kant van de patiënt tot grotere spanning in de 
dagelijkse beroepsuitoefening dan voorheen. De 
negatieve langetermijneffecten op de gezondheid 
van tandartsen en andere leden van het tandheelkun-
dig team vragen telkens weer de aandacht. De 
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) stelt kaders voor 
het opstellen van een risicoinventarisatie en -evalu-
atie zodat werknemers en werkgevers op een gezon-
de en veilige wijze hun werk kunnen verrichten. 
Belangrijker is echter dat de tandarts zich bewust 
blijft van de afweging tussen het kortetermijngewin 
(snel werken) ten koste van diverse vormen van belas-
ting en de negatieve langetermijneffecten daarvan 
op de gezondheid. Voor twee vormen van belasting 
wordt nagegaan wat de tandarts kan doen en laten 
om op lange termijn het beroep met vreugde en in 
goede gezondheid te kunnen uitoefenen: fysieke en 
mentale belasting. 

Ergonomie in de tandheelkunde stelt zich tot doel 
om de vreugde in het werk te behouden of te vergroten, 
de fysieke en mentale gezondheid van de beroepsbeoe-
fenaars te handhaven of te bevorderen en kwaliteit en 
efficiency van te verlenen tandheelkundige zorg te 
verbeteren (afb. 1). 

Fysieke belasting 

In deze paragraaf gaat het om lokalisatie van proble-
men die te maken hebben met fysieke belasting. Onder-
scheid wordt gemaakt tussen skeletspierenstelsel, hart 
en bloedvaten, longen en zintuigen. 

Skeletspierenstelsel 

De onderdelen van het skeletspierenstelsel die bij de 
tandarts problemen kunnen veroorzaken zijn de nek, 
de schoudergordel, de rug en de hand en pols. 
Tandartsen hebben relatief veel klachten van de nek en 
van de schoudergordel (Katevuo, 1985). Zo bleek bij 
Zweedse tandartsen dat 72% hoofdpijn of pijn en onge-
mak in nek of schouders had. Tandartsen die een 
wigvormig kussen onder de rug van de patiënten 
gebruikten om het hoofd van de patiënt meer achter-
over te krijgen bij het behandelen in de bovenkaak, 
hadden significant minder nek- en schouderklachten 
dan tandartsen die dat niet deden (Rundcrantz et al, 
1991). Zij waren zich ook meer bewust van hun 
houding en lasten natuurlijke pauzes in tijdens het 
werk. Tandartsen met cervicobrachiale problemen 
hielden hun hoofd meer zijwaarts en geroteerd dan de 
tandartsen zonder klachten. Er was geen verschil in 
beweeglijkheid van nek en schoudergordel tussen 
tandartsen met en zonder klachten. Dergelijke klach-
ten zijn gerelateerd aan werk met grote precisie en 
langdurige statische belasting in de nek-schouderre-
gio, gecombineerd met een gekromde en geroteerde 
wervelkolom (Milerad et al, 1994). In tabel 1 staat 
samengevat hoe problemen aan nek- en schoudergor-
del voorkomen kunnen worden. 

Bij veel tandartsen blijken klachten aan het houdings-
en bewegingsapparaat voor te komen (Hokwerda, 1998a). 
Een belangrijke oorzakelijke factor is gelegen in een 
onjuiste werkhouding en werkwijze. Het probleem 
ontstaat wanneer in een statische werkhouding 
gewerkt wordt, waarbij dikwijls ook niet-symmetrisch 
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Afb. 1. Ergonomie 

beperkt zich niet tot 

werkhouding, maar 

richt zich op 

gezondheid, veiligheid 

en welzijn. 

of getordeerd gezeten wordt. Ongunstige houdingen 
leiden tot onnodige overbelasting en oververmoeid-
heid, verminderde concentratie, minder goede instru-
mentgeleiding, ongunstige invloeden op circulatie en 
ademhaling, en pathologische veranderingen in 
houdings- en bewegingsapparaat. 

Er zijn een aantal risicofactoren aan te wijzen voor 
het ontstaan van houdingsproblemen (Hokwerda, 
1998a). Een ongunstige verhouding tussen skeletleng-
te en spierontwikkeling (te lange lengte gecombineerd 
met te weinig ontwikkelde houdingsspieren); veel 
werkuren (meer dan zeven) met weinig pauzes; een 
behandelplaats die niet (volledig) ergonomisch is inge-
richt; werken in de 8.00-9.00 uur positie; in de boven-
kaak alles met direct zicht doen; complexe handelin-
gen uitvoeren, zonder aandacht voor de werkhouding; 
het bovenlichaam meer dan 20° gebogen houden, met 
zijwaartse buigingen en rotaties rond de wervelkolom; 
bovenarmen naar opzij en omhoog geheven; beneden-
armen meer dan 25° boven het horizontale vlak gehe-
ven; het hoofd meer dan 20° voorwaarts gebogen, naar 
opzij gericht en geroteerd; de benen breed gespreid en 
voeten zijwaarts geplaatst. 

Hokwerda (1998a) geeft een achttal voorwaarden 
voor een adequate werkwijze. Zo noemt hij een behan-
delinrichting die voldoet aan de eisen voor het werken 
in een correcte werkhouding; het bewust uitvoeren 
van bewegingen, tijdens en buiten het werk; vóór 
aanvang van de behandeling alle maatregelen treffen 
voor een adequate werkwijze; zit in een symmetrische 
houding rechtop, met een geringe buiging van het 
hoofd (20°) en het bovenlichaam (20°) naar voren; de 
bovenarmen langs het bovenlichaam en de benedenar-
men maximaal 25° omhoog; de benen licht gespreid, 
een hoek van ruim 105° tussen onder- en bovenbenen 
ende voeten in het vlak van de benen (afb. 2). Ten slotte 
dient vermeld te worden dat een adequate werkwijze 
training vereist. 

Het omgaan met handinstrumenten waarmee 
geconcentreerd (en met kracht) langdurig repeterende 
bewegingen gemaakt worden, levert een probleem op 
dat meer bekendheid heeft gekregen buiten de tand-
heelkunde door computergebruikers die een muis 
bedienen. Repetitive strain injury (RSI), dat in hand en 
pols leidt tot het metacarpaletunnelsyndroom komt bij 
tandartsen voor, maar mondhygiënisten lopen in dat 
opzicht een groter risico (Guay, 1998; Bramson et al, 

1998). Afgezien van de elementaire principes van het op 
juiste wijze vasthouden van een instrument (driepunts-
contact duim, wijs- en middenvinger) zijn de volgende 
punten van belang (Milerad et al, 1994, Hokwerda, 
1998b). De mate van precisie heeft een belangrijke 
invloed op de spierbelasting van de belangrijkste spie-
ren (m. extensor carpi radialis en infraspinatus). De 
grootte van de uit te oefenen kracht heeft echter geen 
invloed van betekenis op de spieren. De mate van afsteu-
ning van de arm is derhalve van essentieel belang. Er 
zijn auteurs die ervoor pleiten om handgrepen van 
handinstrumenten van een dikkere handgreep te voor-
zien, waardoor het instrument minder krampachtig 
vastgehouden kan worden. Experimenteel is echter 

aangetoond dat verschillen in dikte van de handgreep 
van een instrument weinig of geen invloed hebben op 
de belasting van de handspieren (Milerad et al, 1994). 

Hart en bloedvaten 

Veel zitten, weinig bewegen, statische spierarbeid, 
roken, (teveel) alcoholgebruik en slechte (te vette en te 
veel) voeding zijn de factoren die leiden tot hart- en 
vaatafwijkingen. Op lange termijn wordt zichtbaar 
wat gedurende jaren aan, relatief kleine, slechte 
gewoonten is gehanteerd. Het lijkt daarom verstandig 
het eetpatroon te analyseren op risicofactoren en op 
gewoonten met betrekking tot hart- vaatafwijkingen. 
Het gebruik van een `voedingsboekje' is daarbij aan te 
bevelen. Dit maakt het mogelijk tijdig in te grijpen bij 
ongezonde gewoonten. 

Longen 

Voor de tandarts is er sprake van een gering risico op 
longaandoeningen als gevolg van de beroepsuitoefe-
ning. Niet-roken is uiteraard een vereiste. Een gebogen 
zithouding kan de inwendige organen, vooral de 

Tabel 1. Maatregelen ter voorkoming van fysieke overbelasting aan 

nek- en schoudergordel. 

1. Leg een 'wigkussen' onder het bovenste deel van de rug van 
de patiënt wanneer u niet met indirect zicht kunt werken; 

2. Bij het werken in de bovenkaak met direct zicht: zitten in 
9.00 uur positie; met indirect zicht gebruikmakend van spie-
gel: 10.00-11.00 uur-positie; 

3. De zitting van de tandartsstoel dient iets naar voren af te 
lopen waardoor de tandarts recht op de stoel zit (meer 
gestrekte rug) en de patiënt iets lager ligt; dus schouders 
lager en daardoor minder belasting van nek- en schouder-
spieren; 

4. Bij langer durende precisiewerkzaamheden dient de arm, 
zeker wanneer van abductie sprake is, afgesteund te 
worden tegen het hoofd van de patiënt of op een armsteun; 

5. Korte pauzes tijdens het werk zijn essentieel; 
6. Vermijd statische spierarbeid; wees beweeglijk, varieer en 

ontspan; 
7. Zorg voor tevredenheid en plezier in het werk. 
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Tabel 2. Stressveroorzakende factoren in de tandheelkundige beroeps-
uitoefening volgens een Engels en een Amerikaans onderzoek. 
Rangorde loopt van 1, zeer stresserend, tot 20, weinig stresse-
rend.(Bron: Freeman et al, 1995a). 

Bronnen die stress 
veroorzaken in beroeps-
uitoefening 

Engelse 
tandartsen 

Amerikaanse 
tandartsen 

Medische complicatie in de 	1 
praktijk 

Moeilijke, kwade, niet- 
coöperatieve patiënten 	 2 

Achterlopen op tijdschema 	 3 
Constante tijdsdruk 	 4 
Angstige patiënten 	 5 
Ontevreden, lastige 

patiënten 	 6 
Het maken van fouten 	 6 
Hoog concentratieniveau 	 8 
Druk om geld te verdienen 

op grond van levensstijl 	 9 
Patiënten die deskundigheid 

in twijfel trekken 	 10 
Defecten aan apparatuur/ 

materialen 	 10 
Over geld praten en geld innen 	12 
Communicatieproblemen 

met personeel 

* niet gerangschikt als een bron van beroepsstress. 

20 

1 
7 
3 
9 

2 
_* 

20 

6 

12 
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Afb. 2. De correcte 

werkhouding. 

longen, onder druk zetten. Dit kan tot een ongewenste 
oppervlakkige ademhaling leiden. 

Van belang is dat in de praktijkruimte voldoende 
afzuiging is bij boren en slijpen. Een `snoetje' is hierbij 
een inmiddels breed geaccepteerd hulpmiddel, maar 
men moet bedacht zijn op de neveneffecten van nieu-
we apparatuur die fijn slijpsel produceert, zoals zand-
straalapparatuur. 

Zintuigen 

In toenemende mate komen er onderzoeksgegevens 
beschikbaar betreffende oogproblemen als gevolg van 
het lang werken voor een beeldscherm. Belangrijke 
preventieve factoren zijn donkere letters op lichte 
achtergrond (positieve schermpolariteit), goede licht-
verhoudingen, kijkafstand oog-scherm van 50-70 cm 
en een iets naar beneden gerichte kijkrichting. Een 
goed gezichtsveld is essentieel. 

Een goede werkhouding wordt geweld aangedaan 
als door een belemmerd gezichtsveld het lichaam 
teveel geleund, gekromd of gedraaid wordt. Bij het 
werken volgens het teamconcept is het essentieel dat 
de stoelassistente goed zicht heeft op het werkterrein. 
Pollack (1996a) beweert dat de manier waarop de 
tandarts het mondspiegeltje hanteert in meer dan 99% 
van de tijd het zicht van de assistente op het werkter-
rein belemmert. 

Aangetoond is dat de kwaliteit van het prepareren 
door studenten tandheelkunde met 50% toeneemt bij 
het gebruik van een bril met vergroting. Om de kwali-
teit van het werk en de werkhouding te verbeteren 
beschouwt Pollack (1996b) het gebruik van een loep bij 
precisiewerk van een preparatie als een must. Hierbij 
moet aangetekend worden dat langdurig gebruik van 
een loep een fixerende werking op de nekspieren heeft 
en dus belastend kan uitwerken op de houding. 

De belangrijkste oorzaak van (over)belasting van het 
oor, leidend tot doofheid onder tandartsen, was het 
gebruik van de air-rotor. Met de komst van de minder 
geluidintensieve micromotoren is dit probleem 
aanzienlijk verminderd. Toch verdient het aanbeve-
ling om met behulp van een audiometer een halve 
praktijkdag eens kritisch te evalueren op bronnen van 
geluidsoverlast. Dikwijls kan met eenvoudige midde-
len iets gedaan worden aan bijvoorbeeld kleppende 
deurtjes van kasten of afvalbakken (aanbrengen van 
klein stukje rubber of zacht plastic), schudmachines, 
enzovoorts. Ook een constante geluidsbron in de vorm 
van airconditioning- of compressorapparatuur dient 
de aandacht te krijgen. Het zijn dagelijkse kleine irrita-
tiebronnen die soms makkelijk te verhelpen zijn. 

Mentale belasting 

In toenemende mate bestaat er aandacht voor de 
mentale belasting van de tandarts in zijn beroepsuitoe-
fening (Gorter, 1996). 

In tabel 2 (Freeman et al, 1995a) wordt een opsom-
ming gegeven van een aantal bronnen dat stress kan 
oproepen. De gegevens zijn ontleend aan een Ameri-
kaans en een Engels onderzoek. Duidelijk is dat lastige 
of angstige patiënten en werkdruk door een te volle 
agenda zeer belastend zijn. Voorts leveren eigen onder-
nemerschap (financiële belasting, personele proble-
men) en grote precisie en concentratie in het werk 
stresserende situaties op. Ook in de wisselwerking 
tussen beroepsuitoefening en privé-leven kan naar 
twee kanten toe verlies van evenwicht optreden, in 
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Tabel 3. Mogelijkheden om stress te voorkomen in de tandartspraktijk 

(ontleend aan Freeman et al, 1995b). 

Persoonsgecentreerde mogelijkheden 
• Gebruik technieken die stress verminderen, zowel voor 

patiënt als voor tandarts 
• Behandel patiënten met wie je een goede relatie hebt 
• Gebruik de tijd efficiënt 
• Vermijd de verleiding om teveel afspraken te maken 
• Maak tijd vrij om met patiënten te praten, behandelingen en 

opvattingen daarover uit te leggen, vooral bij het eerste 
bezoek 

• Besteed tijd aan diagnose en behandelplanning 
• Reduceer eigen financiële zorgen door een goed financieel 

beheer en het toepassen van zakelijke principes 

Situatiegecentreerde mogelijkheden 
• Creëer een efficiënte ergonomisch verantwoorde praktijkin-

richting 
• Pas consequent correcte infectiepreventieprocedures toe 
• Betrek alle leden van het team in beslissingen die de prak-

tijkorganisatie aangaan 
• Delegeer zoveel mogelijk 
• Gebruik niet de goedkoopste maar de meest effectieve 

materialen, apparaten en technieken 

Deskundigheidsbevordering 
• Neem deel aan bij- en nascholing 
• Denk na over doelstellingen en toekomstplanning 
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extreme vorm leidend tot het burn-out verschijnsel. 
Onder burn-out wordt verstaan een sequentie van fysie-
ke en emotionele vermoeidheid resulterend in een 
negatief zelfbeeld, een negatieve houding ten opzichte 
van werk en een vermindering of verlies van persoon-
lijke betrokkenheid. Apathie en desillusie kunnen het 
gevolg zijn. 

De volgende tekenen van mentale overbelasting 
kunnen voor tandartsen herkenbaar zijn. Men ergert 
zich makkelijker en meer aan lastige patiënten 
wanneer men (over)vermoeid is. Bij het begin van de 
praktijkdag, dringt de wens zich al op dat hij maar 
weer voorbij was. Vermoeide tandartsen sluiten zich 
af, communiceren niet met collegae over hun gevoe-
lens, maar gebruiken hun emotionele energie om te 
verbergen wat ze met betrekking tot werkstress voelen. 
Veelal voelt men zich toch gedwongen elk uur vol te 
plannen terwijl men tegelijkertijd er tegenop ziet. 
Zelfs als ze fysiek ziek zijn, zullen tandartsen die aan 
burn-out lijden geen vrij nemen. Dikwijls stelt men 
zich dan de vraag of men niet net zo goed op een ande- 
re manier in zijn levensonderhoud kan voorzien. 
Verder is een opvallend symptoom dat tijdens contact-
tijd met de patiënt herhaaldelijk op het horloge of naar 
de klok gekeken wordt. Ook onredelijk, onvriendelijk 
en explosief gedrag naar patiënten en medewerkers is 
een signaal dat goed geanalyseerd moet worden. 

In de oorzaken liggen ook de oplossingen. Allereerst 
is van belang signalen te verstaan en bereid te zijn hulp 
van anderen in te roepen. Mogelijke oplossingen 
kunnen te vinden zijn op het persoonlijke vlak, in de 
praktijkomstandigheden en in deskundigheidsbevor- 
dering. Tabel 3 (Freeman et al, 1995b) vat voor ieder van 
deze drie categorieën mogelijke actiepunten samen. 
De belangrijkste maatregelen zijn gelegen in het 
helder krijgen van de doelen van de organisatie en het 
bewust zelf sturen op tijdsplanning en op de samen-
stelling van het patiëntenbestand. Ook het in goede 
samenhang kunnen organiseren van primaire en 
ondersteunende werkzaamheden is van belang. 

Als het in de relationele sfeer tussen een tandarts en 
een patiënt niet goed werkt, dan dient dat besproken te 
worden en dient zo nodig de relatie beëindigd te 
worden. Als er geen basis van vertrouwen is, kunnen 
communicatie en behandeling niet tot het beoogde 
optimale resultaat leiden. Het twaalfde jaarlijkse 
congres van de Europese Vereniging voor Tandheel-
kundige Ergonomie (oktober 1998) was geheel gewijd 
aan communicatie als basisvaardigheid voor patiën-
tenbehandeling, teamwork en organisatie, vanuit de 
gedachte dat optimalisering daarvan leidt tot minder 
psychische belasting, grotere productiviteit en meer 
comfort in het werk. 

Financiële druk die ontstaat doordat praktijkin-
komsten niet in de juiste verhouding staan tot investe- 
ringen in de praktijk en bestedingen in de privé-sfeer, 
kan dodelijk zijn voor kwaliteitshandhaving en werk-
vreugde. 

Genoemde actiepunten spreken voor zich maar 
kunnen apart uitgewerkt worden tot meer concrete 
adviezen die toegesneden zijn op de individuele  

omstandigheden van de tandarts met zijn/haar speci-
fieke praktijkomstandigheden. Daarnaast is een opval-
lend gegeven dat grote voldoening in een relatie (huwe-
lijk, of meer algemeen in de privé-sfeer) gerelateerd is 
aan grote voldoening in het werk, geringe werkstress 
en minder psychische problemen (Joffe,1996). 

Ten slotte dient benadrukt te worden hoe noodzake-
lijk het is om sleur en routine te vermijden. Dit kan 
bereikt worden door het systematisch volgen van bij-
en nascholing. Daar dient dan wel op te volgen dat 
gewenste veranderingen in de praktijkvoering 
weloverwogen gepland, ingevoerd en geëvalueerd 
worden. Het oude adagium `stilstand is achteruitgang' 
is hier onverminderd van toepassing. 

Conclusies 

De tandheelkundige beroepsuitoefening kent een 
aantal risico's waarbij te grote fysieke en/of mentale 
belasting kan leiden tot tandheelkundige zorg van 
mindere kwaliteit en tot verlies van betrokkenheid en 
voldoening in die beroepsuitoefening. De tandarts zelf 
is de enige die daarin het juiste midden moet blijven 
zoeken. Zelfkennis en analyse van alle aspecten van de 
praktijkuitoefening zijn van belang alvorens systema-
tisch gestreefd kan worden naar veranderingen. Hulp 
van anderen kan daarbij noodzakelijk zijn. 

Het kan van onschatbare waarde zijn om een keer 
een halve praktijkdag op video vast te leggen en deze 
samen met de andere leden van het team te analyseren 
op werkhouding, looppatronen, communicatie, 
geluidshinder, enzovoorts. Ook een nadere analyse van 
de verhouding tussen productieve en onproductieve 
praktijktijd met behulp van bijvoorbeeld de multi- 
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moment opnamemethode (Plasschaert et al, 1981) kan 
veel inzicht geven in de factoren waar verbetering te 
bereiken is. Een assistente, een collega of partner 
zouden daarbij behulpzaam kunnen zijn. 
De belangrijkste actiepunten kunnen gericht zijn op: 
1. Het helder krijgen van de doelen die men in de 

tandartspraktijk wil nastreven voor ieder van de 
leden van het team; 

2. Het verminderen van financiële druk door minder 
te besteden dan verdiend wordt; 

3. De tijd royaal plannen voor het leveren van zorg van 
hoge kwaliteit en voor de daartoe noodzakelijke 
communicatie met patiënten; 

4. Het voortdurend zoeken naar veranderingen en 
vernieuwingen teneinde sleur te voorkomen; 

5. De aandacht besteden aan persoonlijke ontplooiing 
in tred met de levensfase waarin men verkeert, 
gericht op verbreding en verdieping in het fysieke, 
het intellectuele en het spirituele domein. 
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Summary 
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Ergonomics in dental practice: prevention of physical and mental 
overload 

In this article two important issues in dental ergonomics are discussed: physical and mental stress. It is 

important for a dentist to stay aware of the balance between on one hand short term profit against 

various forms of stress, and on the other hand long term negative effects. Possible problems are 

described without going in more deeply into theoretical backgrounds. Practical suggestions for action 

are given for the dentist who wants to work with pleasure and in good health over a long period of 
time. 
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