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De onderzoekers: Wat zijn belangrijke aspecten in het ontwerp van partici-
patieve ergonomie gericht op het voorkomen van lage rug- en nekpijn bij 
werknemers? 
In hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt de opzet van onze cluster gerandomiseerde gecon-
troleerde studie beschreven. Diverse afdelingen van vier grote bedrijven namen deel aan dit 
onderzoek. Door middel van een loting werden afdelingen in de interventiegroep (partici- 
patieve ergonomie) of in de controlegroep (geen participatieve ergonomie) geloot. Afdelin-
gen die werden toegewezen aan de interventiegroep vormden een werkgroep van tien 
personen bestaande uit werknemers en een afdelingsmanager. Onder leiding van een 
ergonoom volgde de werkgroep tijdens een zes uur durende bijeenkomst de stappen van 
de participatieve ergonomie. De werkgroep bedacht, beoordeelde en koos (op de afdeling 
aanwezige) knelpunten die tot lage rug- en nekpijn kunnen leiden. Achtereenvolgens 
bedacht, beoordeelde en koos de werkgroep adequate ergonomische maatregelen om 
de knelpunten aan te pakken. De oplossingen en de aan te pakken knelpunten werden 
beschreven in een implementatieplan. Daarna werd aan de werkgroep gevraagd om 
binnen drie maanden de gekozen maatregelen op hun eigen afdeling in te voeren. Voor 
een optimale implementatie, werd een implementatietraining aangeboden waarin twee 
tot drie leden van iedere werkgroep vrijwillig werden opgeleid tot Stay@Work ergocoach. 
 Aan het begin van het onderzoek (baseline) na drie, zes, negen en na twaalf maanden 
werden middels vragenlijsten gegevens over de primaire uitkomstmaten verzameld, zoals: 
de aanwezigheid van lage rug- en nekpijn in de afgelopen drie maanden en pijnintensi-
teit en pijnduur van rug- en nekpijn in de afgelopen drie maanden. Tevens werden elke 
drie maanden de zorgkosten, het ziekteverzuim en de werkprestatie in de afgelopen drie 
maanden gemeten. Secundaire uitkomstmaten zoals de blootstelling aan werkgerelateerde 
fysieke en psychosociale risicofactoren werden op baseline, na zes en na twaalf maanden 
gemeten. 

De werkgevers: Wat vinden mijn werknemers van participatieve ergonomie?
De ergonomen: Wat is de toepasbaarheid van participatieve ergonomie en wor-
den er daadwerkelijk ergonomische maatregelen ingevoerd op de afdelingen? 
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een procesevaluatie welke uitgevoerd is op de interven 
tieafdeling. In de procesevaluatie wordt de kwaliteit van de participatieve ergonomie methode 
bestudeerd en wordt de ervaren implementatie van de geprioriteerde ergonomische maat-
regelen bepaald. Hoofdstuk 5 gaat een stap verder en probeert te achterhalen waarom 
bepaalde maatregelen juist wel of juist niet werden ingevoerd. 
 In totaal werden 19 afdelingen in de interventiegroep toegewezen en werden er 16 
werkgroepen samengesteld. Van de 113 uitgenodigde werkgroepleden woonden 98 werk-
groepleden (87%) de bijeenkomst bij. De werkgroepleden waren tevreden over de kwaliteit 
van de bijeenkomst en beoordeelden de stappen van de participatieve ergonomie op een 
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Preventie van lage rugpijn en nekpijn bij werknemers
 
Lage rug- en nekpijn komen vaak voor binnen de Nederlandse beroepsbevolking. In 
enkele gevallen leiden de klachten tot verzuim en arbeidsongeschiktheid, hetgeen enorme 
financiële gevolgen heeft voor de Nederlandse samenleving maar ook voor werkgevers. 
Het voorkomen van deze klachten bij werknemers is daarom van groot belang. Een mo-
gelijke methodiek om lage rug- en nekpijn bij werknemers te voorkomen is participatieve 
ergonomie. Echter, de werkzaamheid (effectiviteit) van deze methodiek is tot op heden nog 
niet goed onderzocht. Om deze reden onderzocht het project ‘Stay@Work’ de effectiviteit 
van participatieve ergonomie op het voorkomen van lage rug- en nekpijn bij werknemers 
middels een cluster gerandomiseerde gecontroleerde studie. Naast de effectiviteit werden 
ook de kosteneffectiviteit en de kostenbaten van de methodiek onderzocht. Gezien de grote 
vraag vanuit de dagelijkse praktijk naar bewezen (kosten-)effectieve interventies, werden 
in hoofdstuk 1 van dit proefschrift vragen gesteld door diverse personen die baat kunnen 
hebben bij effectieve interventies. De antwoorden op deze vragen vatten de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift samen. 

De volgende vragen werden gesteld door:

De ergonomen en de werknemers: Wat is de effectiviteit van de huidige maat-
regelen om lage rug- en nekpijn te op de werkvloer te voorkomen?
In hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van een systematisch literatuuronderzoek 
naar de effectiviteit van fysieke (zoals: nieuwe kantoormeubilair of aangepast gereedschap) 
en organisatorische ergonomische maatregelen (zoals: taakroulatie, inbouwen van pauzes 
en herverdelen van taken) ter preventie van lage rug- en nekpijn bij niet-verzuimende werk-
nemers. In totaal voldeden tien gerandomiseerde gecontroleerde studies aan de insluitcriteria 
van het literatuuronderzoek. 
 Fysieke en organisatorische ergonomische interventies zijn op de korte en op de lange 
termijn niet effectiever om lage rug- en nekpijn te voorkomen dan een controlegroep (geen 
ergonomische interventies of alleen informatie over ergonomie). Ergonomische interventies 
bleken ook niet effectiever dan een controlegroep om op korte en lange termijn de pijn-
intensiteit van lage rugpijn te verminderen. De kwaliteit van het gevonden bewijs werd 
bepaald middels de GRADE methodiek en was laag tot middelmatig. Ondanks de lage 
kwaliteit van het gevonden bewijs, bleek een fysieke ergonomische interventie (aangepaste 
stoelzitting) significant effectiever om de pijnintensiteit van nekpijn op korte termijn te re-
duceren en bleek een andere fysieke ergonomische interventie (armondersteuning) op de 
lange termijn significant de pijnintensiteit van nekpijn te verminderen. 
 



10-puntsschaal tussen gemiddeld een 7.3 en 7.6. Echter, de werknemers op de interventie-
afdelingen bleken minder tevreden met participatieve ergonomie (gemiddeld een 5.6 op 
een 10-puntsschaal). De 40 werkgroepleden die werden opgeleid tot Stay@work ergo-
coach waren tevreden over de kwaliteit van de implementatietraining (gemiddeld een 7.7 
op een 10-puntsschaal). In totaal kozen de werkgroepen 66 ergonomische maatregelen om 
op de afdelingen in te voeren. Volgens de werkgroepleden is 34% van de maatregelen 
ingevoerd, terwijl werknemers 26% van de maatregelen als ingevoerd beschouwden. 
 Bepaalde factoren bleken van invloed op de implementatie, zoals het ontbreken van 
een echte beslisser in de werkgroep of het ontbreken van een persoon die het initiatief nam 
tijdens het invoeren van de maatregelen. Andere belemmerende factoren waren: tijdgebrek 
om maatregelen in te voeren, een gebrek aan continuïteit van de werkgroep, financiële 
en personele tekorten. Maatregelen die vóór de werkgroepbijeenkomst al door het 
management waren goedgekeurd, hadden een grotere kans om ingevoerd te worden.

De ergonomen en de werknemers: Is participatieve ergonomie effectiever dan 
de controlegroep (geen participatieve ergonomie) om de blootstelling van 
werknemers aan werkgerelateerde risicofactoren voor lage rug- en nekpijn 
te verminderen? 
De blootstelling aan werkgerelateerde fysieke en psychosociale risicofactoren voor lage 
rug- en nekpijn werden door middel van vragenlijsten op baseline en na zes maanden 
gemeten. Hoofdstuk 6 laat zien dat na zes maanden de werknemers in de interventiegroep 
statistisch significant vaker blootgesteld werden aan ‘werken in een voorovergebogen hou-
ding’ (OR 1.86; 95% BI 1.15 - 3.01). Er werden geen significante verschillen gevonden 
tussen interventie en controlegroep op de blootstelling aan de overige werkgerelateerde 
fysieke risicofactoren. Voor wat betreft de blootstelling aan werkgerelateerde psychosociale 
risicofactoren leidde participatieve ergonomie tot een significante verbetering van ‘controle 
op beslissingen’ (0.29 punten; 95% BI 0.07 - 0.52) en ‘beslissingsbevoegdheid’ (0.16 
punten; 95% BI 0.04 – 0.28). Desalniettemin, waren deze verschillen zeer klein en kunnen 
als niet relevant worden beschouwd. 

De onderzoekers: Is participatieve ergonomie effectiever dan de controle-groep 
(geen participatieve ergonomie) om de lage rug- en nekpijn te voorkomen?
Ondanks dat participatieve ergonomie niet effectief was om de fysieke en psychosociale 
werkdruk te verminderen, kan de methodiek nog wel effectief zijn om lage rug- en nekpijn 
te voorkomen. In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of participatieve ergonomie effectiever is 
dan geen participatieve ergonomie (controlegroep) om deze klachten bij werknemers te 
voorkomen. Door middel van vragenlijsten zijn aan het begin van het onderzoek (baseline), 
na drie, zes, negen en twaalf maanden de aanwezigheid van lage rug- en nekpijn in de 
afgelopen drie maanden gemeten. De resultaten na twaalf maanden laten zien dat de 

methodiek niet effectiever was geen participatieve ergonomie (controlegroep) om klachten 
te voorkomen, maar ook niet om de pijnintensiteit noch om de pijnduur te verminderen. 
 Lage rug- en nekpijn kennen een terugkerend (episodisch) beloop. Dit houdt in dat 
een werknemer op een moment klachten (een episode) kan hebben, maar op een volgend 
moment klachtenvrij kan zijn (geen episode). Participatieve ergonomie is effectief gebleken 
op het herstellen van lage rugpijn (OR 1.41; 95% BI 1.01 – 1.96). In deze context wordt 
herstel gedefinieerd als de verandering van het hebben van een episode van lage rugpijn 
(klachten) naar het hebben van geen episode van lage rugpijn (klachtenvrij). Voor het her-
stel van nekklachten was de methodiek niet effectiever dan de controlegroep. 

De werkgevers: Wat zijn de effecten van participatieve ergonomie op ziekte-
verzuim en werkprestatie? Wat is de kosteneffectiviteit en de verhouding tus-
sen de kosten en de baten van participatieve ergonomie?
Naast de effectiviteit van de interventie spelen ook de kosten van de interventie een rol als 
het gaat om het wel of niet invoeren in de praktijk. In hoofdstuk 8 wordt om deze reden de 
economische evaluatie van participatieve ergonomie beschreven. Uit de resultaten bleek 
dat participatieve ergonomie niet effectiever was in het verminderen van het ziekteverzuim 
en ook niet in het verbeteren van de werkprestatie van werknemers. Vervolgens werd be-
studeerd of de interventie leidde tot een vermindering in de gemaakte zorgkosten en of de 
kosten als gevolg van productiviteitsverlies (ziekteverzuim) daalden. De gemiddelde kosten 
van de interventie bedroegen €29 per werknemer. Hoewel niet statistisch significant, waren 
de totale maatschappelijke kosten in de interventiegroep gemiddeld €127 (95% BI €-164 –  
€418) hoger in vergelijking met die van de controlegroep. 
Vanuit het oogpunt van werkgevers bleek de interventie niet aantrekkelijk. Dit komt doordat 
het geld dat werkgevers in de interventie hebben geïnvesteerd uiteindelijk niet tot een kosten- 
besparing heeft geleid. Op basis van deze resultaten is er geen reden om participatieve 
ergonomie in te voeren in de dagelijkse praktijk ter voorkoming van lage rug- en nekpijn 
bij werknemers. 

Algehele beschouwing
In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift samengevat. Ver-
volgens worden de bevindingen vergeleken met de bevindingen die door andere studies 
zijn gevonden Verder worden ook de sterke en minder sterke punten ten aanzien van de 
opzet en uitvoer van deze studie bediscussieerd. Ook worden er mogelijke verklaringen 
gegeven waarom ergonomische interventies en participatieve ergonomie niet effectief zijn 
ter voorkoming van klachten aan het bewegingsapparaat. Tot slot worden op basis van 
de resultaten aanbevelingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek en toepassing in de 
praktijk.
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