
Voorstelling spel  

“DE FLEXAMINATOR” 

tool ter preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) 

bestemd voor het secundair onderwijs 

 

 

 



Musculoskeletale aandoeningen 

Wat? 

• Spier- en skeletaandoeningen 

• Aandoeningen ter hoogte van de onderste en 

bovenste ledematen en ter hoogte van rug en nek 

• Overbelastingsletsels: vaak veroorzaakt door 

zware of repetitieve arbeid of door lang in de 

zelfde houding te staan of te zitten 



Musculoskeletale aandoeningen  

 

 
 

In België lijden 4 op 10 werknemers aan pijn in de armen, 3 op 10 aan last in de 

benen en bijna 1 op 2 aan rugpijn.  

 

Cijfers RIZIV: MSA is de oorzaak van 29% van de arbeidsongeschiktheid (totaal: 

300 000 invaliden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen secundair onderwijs zijn 

onze toekomstige werknemers….  

 

Vroegtijdig sensibiliseren voor MSA is 

belangrijk! 



Realisatie van een tool m.b.t. preventie van MSA bestemd voor het 

secundair onderwijs 

 
Doelstellingen: 

• De leerlingen informeren en sensibiliseren over de MSA problematiek 

(proactief). 

• De leerlingen moeten risicosituaties kunnen herkennen. 

• De tool moet de leerlingen motiveren en aanzetten tot het gebruik van de 

juiste technieken/hulpmiddelen voor het voorkomen van MSA 

• Iedere leerkracht moet zonder voorkennis met de tool aan de slag kunnen. De 

leerkrachten moeten in staat zijn om de correcte antwoorden/oplossingen te 

kaderen bij de leerlingen. 

• De tool moet gebruikt kunnen worden door leerlingen van de verschillende 

onderwijsvormen (ASO-TSO-BSO) van de derde graad secundair onderwijs. 

• Past in context “Lichamelijke gezondheid en veiligheid” van de VOET  

 

 

 

 

 



 

 

 

Realisatie van een tool m.b.t. preventie van MSA bestemd voor het 

secundair onderwijs 

 

Spel: “DE FLEXAMINATOR” 

 
een handleiding + 13 opdrachtenfiches (10 algemene en 3 beroepspecifiek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepspecifiek:  

- bouw  

- haartooi (kapper) 

- zorg/verzorging 

Algemene opdrachten: 

1) definitie MSA 

2) anatomie 

3) risicofactoren 

4) inrichting omgeving 

5) manueel hanteren van lasten 

6) beeldschermwerk 

7) houdingen en bewegingen 

8) persoonlijke factoren 

9) organiseren van het werk  

10) orde houden 

• Spel als vormingsmethode 

• Ontwikkeld in samenwerking met Centrum Informatieve Spelen 

• Opdrachten werden getest in scholen 

(BSO – TSO – ASO) 

• Gratis downloadbaar: www.werk.belgie.be/deflexaminator 



 



 

 



Spelomschrijving 

• Aantal spelers: 1 klas (10 tot 30 spelers, 3 tot 5 

teams) 

• Zij strijden voor hetzelfde doel als de 

Flexaminator: “meer flexibiliteit en minder MSA” 

• Onze stuntelige held kan wel wat hulp gebruiken 

van de leerlingen! 

• Teams nemen het tegen elkaar tijdens 

verschillende opdrachten. 

• Team dat de meeste punten scoort = flexpert of 

ambassadeurs voor het bestrijden van MSA 

 

 



Spelbegeleiding 

• 1 spelcoördinator (organisator van het spel) + 

verschillende collega’s leerkrachten (die 

lesgeven aan dezelfde klas) 

• Duidelijke handleiding voor de spelcoördinator 

met stappenplan: 

1. Zoek een team van geïnteresseerde en motiveerde 

collega’s (vb. van wervende en informerende mails) 

 

2. Bezorg de bestanden aan de deelnemende leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelbegeleiding 

 

3. Inleiding voor de leerlingen ( + spelcoördinator begeleidt de 

eerste opdracht) 

 

4. Opvolgen van het spel (flexilist in klaslokaal en leraarskamer 

/ scores op de fleximeter) 

 



 



 



Duur van het spel 

• spel kan gespeeld worden tijdens verschillende 

lessen, gespreid over een week of enkele weken 

 

• duur van elke opdracht: max. 20 min 

 





 



 



Einde en evaluatie 

• Afsluitmoment door spelcoördinator 

• Feliciteer het winnende team/ bedank iedereen 

voor de inzet 

• Afrondend gesprek (wat vond je van het spel? 

Wat vond je leuk? Wat onthoud je van de 

opdrachten?...) 

• Achteraf aan met MSA aan de slag 

– Herhaling is essentieel in effectieve preventie! 

– Hou het thema levendig! (Flexaminator verschijnt tijdens het 

examen, lichaamshouding,…) 

 

 



 



Meer info over het thema 

www.preventievanmsa.be 

www.werk.belgie.be 

 

Mogelijk leidraad om gezondheidsacties te 

integreren in de hele schoolwerking: 

 

Kadermethodiek “Gezonde school” (VIGez) 

www.gezondeschool.be 

 



Vragen/reacties: 

 
Diana Geerts / Griet Van Meulder 

AD Humanisering van de Arbeid 

Afdeling promotie van het welzijn op het werk 

 

Tel.: 02/233.45.90 

diana.geerts@werk.belgie.be  

 

tel.:02/233.42.48 

Greet.vanmeulder@werk.belgie.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 


