Performance Indicatoren
Bij de MDRL Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkomen
Performance indicatoren geven de key-issues van de richtlijn weer.
Ze laten zien waar het in de richtlijn om gaat en geven daar meetbare normen bij.
1. Bij alle tiladviezen
CORRECTE BEOORDELING VAN HET TILPROBLEEM:
a. Wanneer ik om advies gevraagd werd bij een til-probleem, heb ik beoordeeld of er een interventie
nodig was om de belasting te verlagen. JA/NEE
b. Bij gewichten boven de 25 kg heb ik onmiddellijk maatregelen aanbevolen. JA/NEE/NvT
c. Bij adviezen waar het til-gewicht tussen de 3 en 25 kg lag heb ik een beoordeling uitgevoerd met de
MAC en/of NIOSH methode. JA /NEE/NvT

2. Bij alle interventies/adviezen
AFWEGING VOOR- EN NADELEN VAN DE INTERVENTIE:
Bij de aanbeveling voor een interventie om de tilbelasting te verlagen heb ik ook beoordeeld of er
hierdoor …
a. overbelasting optrad in andere lichaamsdelen/organen. JA/NEE
b. een aanzienlijke verlenging van de productietijd optrad. JA/NEE
c. wat de kosten van de interventie zijn. JA/NEE

3. Bij een
TE HOGE TILBELASTING VEROORZAAKT DOOR..
a. een te hoog til-gewicht en/of til-frequentie heb ik een til-lift of verkleining van het gewicht aanbevolen
JA/NEE/NvT
b. een te grote verticale afstand heb ik een ophoging van het aanbieden van het tilobject/patiënt
aanbevolen. JA/NEE/NvT
c. een te grote horizontale afstand heb ik een verlaging van de frictie bij horizontale verplaatsing
aanbevolen. JA/NEE/NvT
d. ongunstige tilomstandigheden heb ik handvatten of een (patienten)tilgordel met handvatten
aanbevolen JA/NEE/NvT
e. suboptimale organisatie van het werk heb ik voorgesteld om de tiltaken overbodig te maken door
een andere organisatie of til-teams. JA/NEE/NvT
f. door een of meer factoren heb ik werknemer-gerichte maatregelen ontraden JA/NEE/NvT

4. Bij alle interventies/adviezen
VERGROTEN VAN DE IMPLEMENTATIEKANSEN:
a. Bij de aanpak van het probleem heb ik alle stakeholders vanaf het begin benoemd en betrokken.
JA/NEE
b. Er is een plan opgesteld. JA/NEE
c. Bij de aanpak heb ik rekening gehouden met betrokkenheid van het management en de financiële
consequenties van mijn plannen. JA/NEE

5. Bij alle interventies
EVALUATIE
Een maand na de aanbevelingen heb ik geëvalueerd of …
a. de plannen uitgevoerd zijn. JA/NEE
b. de belasting verminderd is. JA/NEE
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