Uitnodiging
Geachte (arbo)medewerker betrokken bij fysieke arbeidsbelasting of werkzaam als
echografist / echoscopist of echolaborant.
Hierbij willen we je op 13 september van harte uitnodigen voor een bijeenkomst rondom het
onderwerp preventie, werkfactoren en fysieke klachten / beperkingen bij het uitvoeren van
echo onderzoeken.
De aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is het bezoek van Yanfei Xie uit
Australië. Zij presenteert haar afstudeer (doctoraal) studie ‘neck pain among sonographers
taking a biopsychological approach’.
In het voorjaar 2018 is er een bijeenkomst over dit onderwerp geweest in ziekenhuis
Gelderse Vallei. Die ontmoeting destijds met ervarings- en ergonomie deskundigen heeft
meer inzicht gegeven in problemen die worden ervaren bij het uitvoeren van echo
onderzoeken door ongemakkelijke houdingen en de statische belasting. Ook zijn mogelijke
oplossingen aangedragen.
De uitkomsten van die bijeenkomst zijn verwoord in een brandbrief ‘Echografisten klachten
bewegingsapparaat’. Die brief is in juli 2018 verstuurd naar de verschillende
beroepsorganisaties van echografisten / echoscopisten.
•
•
•

Zijn er intussen meer inzichten ten aanzien van de fysieke problemen?
Zijn de problemen werkelijk zo groot?
Wat kunnen we nu al doen / adviseren om de gevolgen van de fysieke belasting te
verlagen?

Zo maar enkele vragen waarop we samen naar antwoorden zoeken. Het uitwisselen van
kennis, ervaringen kan daarbij helpen.
Voor belangstellenden is er een demonstratie van een onderzoek op de poliklinieken
cardiologie en gynaecologie van Isala
Het programma:
Locatie:
Isala, Meeting Room in gebouw C (zie plattegrond bij deze uitnodiging)
Datum:
Vrijdag 13 september van 14.30 tot 17.30 uur.
14.00 – 14.30
14.30 – 14.40
14.40 – 15.05
15.05 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 17.00

Inloop met koffie / thee
Inleiding door Yvonne de Leeuw- van Zaanen, bedrijfsfysiotherapeut en
voorzitter NVBF
Peter van Hoof, bedrijfsfysiotherapeut Isala, ergonomie van de werkplek,
ervaringen Isala en lichamelijke klachten bij links en rechtshandig werken
(echocardiografie)
Yanfie Xie, ‘neck pain among sonographers taking a biopsychological
approach’
In gesprek, uitwisselen ervaringen en vragen
Demo op poli gynaecologie / cardiologie
Afronding

Graag vooraf aanmelden als je aanwezig kunt zijn.
Dit kan door een reactie te sturen naar p.j.m.van.hoof@isala.nl
Met vriendelijke groet, mede namens Yvonne de Leeuw- van Zaanen
Peter van Hoof
Bedrijfsfysiotherapeut
Isala Arbo

