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ERGONOMIE

 ERGONOMIE  

Ergonomie houdt zich hoofdzakelijk bezig met de interactie tussen de mens en (elementen uit) zijn met als doel deze te opti-
maliseren. Op arbeidsniveau geldt dat dus ook voor de werknemer en zijn werkplek. Immers, een werknemer die zich goed 
en veilig voelt, zal ook beter presteren.

In zowel de wet op het welzijn van de werknemers als in de Arbowetgeving, neemt ergonomie een belangrijke plaats in bij de 
preventiemaatregelen die arbeidsongeschiktheid moeten voorkomen. Dit zowel op de werkvloer als in kantooromgevingen.

WAAROM ERGONOMIE?

Een onaangepaste werkplek of –houding kan een heel aantal letsels tot gevolg hebben. De meeste klachten worden gegroe-
peerd onder de verzamelnaam Repetitive Strain Injury (RSI). 

De naam RSI is een overblijfsel uit de tijd dat men dacht dat enkel repetitieve bewegingen aan de basis lagen van de klachten. 
Ondertussen weet men beter, maar de term RSI is inmiddels zodanig ingeburgerd geraakt in het dagelijks taalgebruik dat hij nu 
ook gebruikt wordt voor een bredere waaier aan kwetsuren. RSI-klachten hebben meestal te maken met het gedurende lange 
tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. De internatio-
naal bekende term hiervoor is “musculoskeletal disorders”. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn ontstekingen aan de 
gewrichten.

RSI-letsels komen meestal niet voort uit één oorzaak maar zijn eerder te wijten aan een samenwerking van meerdere risicofac-
toren. 

HOE EEN OPTIMALE WERKPLEK CREËREN?

Een werkplek is goed als het werk doelmatig en veilig kan worden gedaan. Hiervoor moet de werkplek en de werkomgeving 
optimaal zijn aangepast aan de functies, taken, mogelijkheden en beperkingen van de mens. 

Bij procesergonomie kijkt men naar het werkproces en de taken die de werknemer uitvoert. Door slechts enkele aanpassin-
gen te doen in dat proces, kan een werkplek al worden verbeterd. 

Productergonomie richt zich op het evenwicht in de belasting en de belastbaarheid van medewerkers door ergonomische 
producten op de juiste plaats in te zetten. Hoe beter het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid is, des te productie-
ver de werknemer.

TYPES ERGONOMISCHE HULPMIDDELEN

•	LICHAAM:  
Verschillende delen van ons lichaam zijn bij fysieke inspanning blootgesteld aan overbelasting. Gebruik daarom pols- en 
kniebeschermers, elleboog- en rugsteunen.

•	WERKPLEK:  
Vermoeidheid op de werkplek kan verminderd worden door het gebruik van energieabsorberende- en veiligheidsmatten. 

•	OPBERGING MATERIAAL:  
Het dragen van materiaal kan een stuk ergonomischer door het gebruik van de juiste tas of rugzak. 

•	TOEBEHOREN:  
Allerlei handige dingen zoals bevestiging voor materiaal (bvb. handschoenhouder), ijssporen, warming packs,…vindt u 
terug in deze categorie.
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HOE HET GESCHIKTE ERGONOMISCH HULPMIDDEL SELECTEREN?

Via de website www.vandeputtesafety.com kan u het volledige gamma ergonomische producten raadplegen.

Het volstaat om bovenaan op het vergrootglaasje + te klikken (  ), te kiezen voor ergonomie en het type materiaal dat u 
zoekt.

Een overzicht van alle mogelijke karakteristieken verschijnt en u kan het ideale pakket voor uw werkzaamheden samenstellen.

Toch nog niet overtuigd? Vergelijk dan uw favorieten met elkaar via de functie “vergelijk producten”

1       3

2       4

We vatten voor u de belangrijkste kenmerken van ergonomische hulpmiddelen samen:

LEGENDE

: Dit product bevat één of meerdere gelpastilles.

Lichaamsdeel: RSI-klachten kunnen 
zich voordoen in alle spieren, gewrich-
ten,… . De meeste klachten concentreren 
zich op de bovenste ledematen (handen, 
rug, hoofd, arm), maar ook de knieën 
zijn zeer gevoelig. Het assortiment van 
Vandeputte Safety is zo opgebouwd 
dat het producten bevat om al deze 
lichaamsdelen beter te ondersteunen en 
kwetsuren te voorkomen.

Werkomstandigheden: zorg dat je oplossing 
ook aangepast is aan de werkomstandigheden. Vaak is 
er niet alleen nood aan bescherming tegen overbelasting 
van spieren en gewrichten, maar dienen er ook andere 
factoren in rekening gebracht te worden. Denk maar aan 
medewerkers die buiten werken. Zij hebben nood aan 
materialen die hen tevens beschermen tegen warme of 
koude weersomstandigheden en bij voorkeur bestaan 
uit materialen die de zichtbaarheid verhogen (Hi-Viz)

Doel: de meest gekende ergonomische producten 
zijn diegenen die overbelasting tegengaan en bijgevolg 
kwetsuren te vermijden. Daarnaast zijn er ook tal van 
anti-vermoeidheidsoplossingen. Deze producten zorgen 
ervoor dat de spieren en gewrichten minder snel ver-
moeid raken en verkleinen zo de kans op een ongeval. 
Denk maar aan de anti-vermoeidheidsmatten die je vaak 
ziet aan werkplekken waar de werknemers vaak moeten 
rondlopen.

Maat: het merendeel van de ergonomische hulp-
middelen bestaan uit 1 maat, en zijn door middel 
van straps of andere hulpmiddelen aanpasbaar aan 
de gebruiker. Materialen als handschoenen hebben 
vaak wel een aparte maatvoering. Zorg hier dat het 
materiaal voldoende aansluit, maar niet knelt.

De juiste maat is essentieel om een correcte 
werking van het hulpmiddel te garanderen, maar 
het mag op geen enkel moment een belemme-
ring vormen in het uitvoeren van de dagdagelijkse 
werkzaamheden
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KNIESTEUN PROFLEX 200

KNIESTEUN PROFLEX GEL 350

KNIESTEUN PROFLEX 340

RUGSTEUNGORDEL PROFLEX 2000SF

POLSBAND PROFLEX AMBIDEXTER 670

WINTER HELMMUTS KORT 6850

KNIESTEUN PROFLEX 315

KNIESTEUN PROFLEX GEL 347

KNIESTEUN PROFLEX 380

ELLEBOOGBAND PROFLEX 500

IJSSPOREN TREX ICE 6310

WINTER HELMMUTS LANG 6852

•	Comfortabel om de hele dag te dragen
•	Type: kort
•	Sluiting: enkel
•	Materiaal kap: lichte polymeer
   
•	Art: 1015782
•	Af te nemen per: 6 paar

•	Gel comfort met anti anti-slip
•	Type: kort
•	Sluiting: elastisch ademende neopreen
•	Materiaal kap: gel en hypalon rubber
   
•	Art: 1006373
•	Af te nemen per: 1 paar
•	Voorrraadartikel

•	Knie- en scheenbeenbescherming
•	Type: lang
•	Sluiting: zwarte oogjes en gesp sluiting
•	Materiaal kap: anti-slip rubber
•	Behandeling: anti-bacteriëel
   
•	Art: 1006369
•	Af te nemen per: 6 paar

•	Extra steun aan buik en rug
•	Maten: S-XXL
•	Materiaal: ademende stretch spandex
•	Schouderbanden: afneembaar
   
•	Art: 1006342
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Begrenst polsbewegingen (flexie) naar beneden
•	Maten: S-XL
•	Type: elastisch
•	Behandeling: anti-bacteriëel
   
•	Art: 1018102
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Brandwerend
•	Type: kort
•	Materiaal: 2 lagen katoen/fleece
•	Met opening voor warming packs
   
•	Art: 1006337
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Getextureerde harde kap
•	Type: kort
•	Sluiting: gesp sluiting
•	Materiaal kap: harde kap
•	Behandeling: anti-bacteriëel
   
•	Art: 1006370
•	Af te nemen per: 1 paar
•	Voorrraadartikel

•	Voor alle terreinen, gel in honingraat
•	Type: kort
•	Sluiting: elastische dubbele sluiting
•	Materiaal kap: lichtgewicht gel en foam
   
•	Art: 1016585
•	Af te nemen per: 6 paar

•	Afmetingen: 36 x 53 x 2,5 cm
•	Materiaal: NBR schuim, siliconevrij
•	Statische kniel situaties
   
•	Art: 1006375
•	Af te nemen per: 6 stuks

•	Voorkomt overbelastingsletsels aan de armen
•	Maten: XS-XL
•	Elleboogband zwart
   
•	Art: 1006348
•	Af te nemen per: 6 stuks

•	Maten: M-XL
•	Type: aanpasbaar
•	Materiaal: elastisch rubber
•	Met reflectieve elementen voor hoge zichtbaarheid.
   
•	Art: 1016583
•	Af te nemen per: 1 paar
•	Voorraadartikel

•	Brandwerend
•	Type: lang
•	Materiaal: 2 lagen katoen/fleece
•	Met opening voor warming packs
   
•	Art: 1006338
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorrraadartikel

Recht model PF 1100  
(Art: 1006344).

Versie rechts PROFLEX 4000 (Art: 1006351)  
Versie links PROFLEX 4000: (Art: 1006350).

Warming packs  
(Art: 1006423).

Vervangstuds (Art: 1018332).

Warming packs  
(Art: 1006423).

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015782
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006373
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006369
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006342
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006350
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006337
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006370
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016585
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006375
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006348
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016583
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006338
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Afnamehoeveelheid, voorraadsituatie en beschikbare maten/kleuren kunnen uitzonderlijk wijzigen.  

Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.
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PROFLEX 876WP

COOLING BANDANA 6705

COOLING HANDDOEK 6602

WERKTAS 5808

RIEM 5550 VOOR WERKTAS 5518

RUGZAK 5143

GEREEDSCHAPSLIJN STRETCH 3100

TERRY ZWEETBAND 6609

COOLING VEST 6665

GEREEDSCHAPPENTAS 5518

WERKTAS 5725

GROTE TRAUMA TAS 5215

•	Ultieme koud weer handschoenen
•	Maten: S-XXL
•	Type: hi-viz, water-en winddicht
•	Materiaal: slijtvast neopreen
   
•	Art: 1006360
•	Af te nemen per: 6 paar

•	Type: koeling
•	Sluiting: klittenband
•	Materiaal: geactiveerde polymeren
•	Onder te dompelen in water voor koeling en comfort
   
•	Art: 1015670
•	Af te nemen per: 24 stuks

•	Vermindert hittestress en bestrijdt vermoeidheid
•	Type: koeling
•	Onderhoud: wasbaar in de machine
•	Onder te dompelen in water voor koeling en comfort
   
•	Art: 1015669
•	Af te nemen per: 6 stuks

•	Organiseer uw gereedschappen tijdens het transport
•	Type: gereedschappen
•	Capaciteit: 28 zakken (12 buitenzijde, 16 binnenzijde)
•	Materiaal: balistic polyester
•	Afmetingen: 63,5 x 25 x 5 x 35,5 cm
   
•	Art: 1016600
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Comfortabele, gewatteerde gereedschapsriem
•	Maten: L-2XL
•	Breedte 7,5 cm
•	Type: voor werktas
•	Sluiting: dubbele tong metalen rol gesp
   
•	Art: 1016664
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Lichte ergonomische rugzak
•	Type: lichtgewicht opbergtas
•	Capaciteit: 59 l, met opbergvakken
•	Materiaal: nylon
   
•	Art: 1016603
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Type: gereedschappen
•	Materiaal: alu karabijnhaak
•	Lengte: rekbaar 1,4 m
•	Capaciteit: max. 4,55 kg
   
•	Art: 1006422
•	Af te nemen per: 6 stuks

•	Economisch en houdt het zweet uit de ogen
•	Type: zweetband
•	Materiaal: 100% Katoen
•	Onderhoud: wasbaar in de machine
   
•	Art: 1016598
•	Af te nemen per: 6 stuks

•	Onder te dompelen in water voor koeling en comfort
•	Maten: M-3XL
•	Type: koeling
•	Materiaal: 100% nylon
   
•	Art: 1016662
•	Af te nemen per: 6 stuks

•	Gemakkelijk en veilig te bevestigen aan elke riem
•	Type: gereedschappen
•	Capaciteit: 15kg, 19 zakken
•	Materiaal: balistic polyester
•	Sluiting: velcro
   
•	Art: 1016599
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Gereedschappen opbergen bij werken op hoogte
•	Type: gereedschappen
•	Capaciteit: 12kg
•	Materiaal: canvas
   
•	Art: 1016601
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Zeer geschikt voor grotere kits
•	Type: eerste hulp
•	Capaciteit: 28 l, aanpasbare vakken
•	Materiaal: polyester
   
•	Art: 1016602
•	Af te nemen per: 1 stuk

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006360
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015670
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015669
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016600
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016664
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016603
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006422
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016598
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016662
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016599
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016601
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016602

