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ERGONOMISCHE TIPS
Rugzak & trolley

CORRECTE HOUDING TROLLEY

CORRECTE HOUDING RUGZAK
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Om rugproblemen te voorkomen, 
is het belangrijk om rugzak en trolley 
op een correcte manier te gebruiken. 

Volgende tips kunnen hierbij helpen.

Gebruikstips trolley

 Overlaad de trolley niet. Neem alleen mee wat je 

echt nodig hebt. 

 Buig door je knieën in plaats van je rug om de hand-

greep uit de trolley te trekken of erin te duwen. 

 Houd je arm losjes naast je lichaam terwijl je de 

trolley voorttrekt. Zorg voor een rechte lijn tussen je 

schouder en je hand. Kijk recht voor je. 

 Wissel regelmatig af van arm om overbelasting te 

vermijden.

 Doe zo weinig mogelijk trappen om rugbelasting te 

voorkomen. Als je toch trappen moet doen, gebruik 

de trolley dan als rugzak (indien mogelijk) of draag 

hem zo dicht mogelijk tegen je lichaam.

Gebruikstips rugzak

 Neem alleen mee wat je echt nodig hebt!

 Steek de zwaarste objecten in je rugzak zo dicht 

mogelijk tegen je rug, zodat het zwaartepunt van 

je rugzak zoveel mogelijk overeenkomt met je eigen 

zwaartepunt.

 Verdeel het gewicht van de last gelijkmatig over je 

rugzak.

 Buig door je knieën in plaats van je rug om je rugzak 

op te tillen en neer te zetten.

 Hang je rugzak over beide schouders om het gewicht 

gelijk te verdelen.

 Stel de draagriemen niet te lang in om rug-, nek- en 

schouderklachten te voorkomen

 Gebruik een trolley indien de last te zwaar is voor je 

rugzak.
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