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1) Wist u dat... 

...’hanteren van lasten’, of ook code 2022, het meest voorkomende gezondheidsrisico is in de uitzendsector?  

Dit blijkt uit de statistieken van de Centrale Gegevensbank PI-M.   

 

Weet dat uitsluitend het onderwerpen van een 

uitzendkracht aan een gezondheidstoezicht de 

blootstelling aan het risico niet vermindert noch 

vermijdt. Vraag de gebruiker dan ook bij het 

bedrijfsbezoek of hij hierin bijkomend maatregelen 

onderneemt.  

 

Van belang is dat de uitzendkracht geïnformeerd 

wordt over het risico op rugklachten, dat er door de 

gebruiker een adequate opleiding wordt 

aangeboden, specifiek en toegepast op de werkpost, 

en dat de uitzendkracht nadien ook gesensibiliseerd 

wordt om de juiste hulpmiddelen en technieken te 

hanteren.  

 

2) Is het gezondheidsrisico ‘hanteren van lasten’ steeds relevant?  
 
Maak de bedenking of het gezondheidsrisico ‘hanteren van lasten’ echt van toepassing is op de werkpost. Blootstelling 

aan dit risico heeft een repetitief en eerder veeleisend karakter en/of wordt gekenmerkt door onnatuurlijke houdingen 

of bewegingen. Het sporadisch tillen van een last door de uitzendkracht betekent dus niet meteen dat men 

blootgesteld wordt aan het gezondheidsrisico ‘hanteren van lasten’. Een degelijke risicoanalyse van de werkpost, 

uitgevoerd door de gebruiker, schept duidelijkheid.  

 

3) Hoe gebruik maken van de gezondheidsrisico’s ‘ergonomie’ in PI-M?  
 

De gezondheidsrisico’s aangaande de ergonomie zijn inwisselbaar, gezien de preventieadviseur-arbeidsarts gebruik 

maakt van eenzelfde methode bij het voorafgaand gezondheidstoezicht van de uitzendkracht. Dit heeft betrekking op: 

‘manueel hanteren van lasten’ (2022), ‘ergonomische belasting’ (2026) en ‘monotone en repetitieve arbeid’ (2023). 

Hou daar rekening mee wanneer u een opzoeking uitvoert in de Centrale Gegevensbank PI-M, want dit vergroot uw 

kans op een positief resultaat. 
 

Tips 

- Informeer u over het thema via https://www.p-i.be/nl/themas/manueel-hanteren-van-lasten  

- Maak jezelf wegwijs in de regelgeving via de circulaire CIN 2017 04 ‘Manueel hanteren van lasten’.  

- Benut de Centrale Gegevensbank PI-M om het gezondheidstoezicht van de uitzendkracht op te volgen.  

- OSHA zal zich in 2020-2022 met haar campagne toespitsen op de preventie van werkgerelateerde skelet- en 

spieraandoeningen.  

https://www.p-i.be/nl/themas/manueel-hanteren-van-lasten
https://www.p-i.be/sites/default/files/2018-01/CIN%202017-04%20manueel%20hanteren%20van%20lasten%2013122017.pdf

