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1. INLEIDING 
In juli 2005 is de Europese richtlijn 2002/44/EG van 25 juni 2002 geïmplementeerd in de 
Nederlandse regelgeving. De richtlijn geeft minimumvoorschriften voor bescherming tegen 
overmatige blootstelling aan trillingen op de arbeidsplaats. 
De richtlijn bevat maatregelen om werknemers te beschermen tegen de risico’s die hiermee 
verband houden, vanwege de gevolgen daarvan voor de gezondheid en de veiligheid van 
werknemers. In het bijzonder worden daarbij genoemd aandoeningen van spieren en 
beendergestel, neurologische aandoeningen en vaataandoeningen. Naast het beschermen van de 
individuele werknemer, beoogt de richtlijn ook eventuele concurrentievervalsing binnen de 
Europese Unie (EU) te vermijden, doordat op deze wijze voor alle werknemers binnen de EU een 
als minimum te beschouwen basisbescherming geboden zal worden.  
Het bereiken van de genoemde actiewaarden biedt in de regel nog niet de bescherming die 
gezondheidskundig gezien optimaal zou zijn. Daarom spreekt de richtlijn nadrukkelijk van 
minimumvoorschriften en basisbescherming. Dat geeft een lidstaat in principe de vrijheid om 
strengere eisen in de wetgeving op te nemen. Vanwege gelijkheid in Europa is daar in Nederland 
geen gebruik van gemaakt.  
De voorschriften van de richtlijn gelden voor alle werkzaamheden waarbij werknemers op hun 
werk kunnen worden blootgesteld aan risico’s verbonden aan mechanische trillingen. 
De inhoud van de richtlijn is in het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen in Hoofdstuk 6, 
Afdeling 3a. Trillingen. 
 
Omdat enerzijds de risico’s voor de gezondheid, en anderzijds de gezondheidskundige grens voor 
de blootstelling aan lichaamstrillingen en hand-armtrillingen aanmerkelijk verschillen, is het 
noodzakelijk deze beide soorten trillingen apart te behandelen. De richtlijn geeft een definitie van 
beide soorten trillingen. 
Voor zowel lichaamstrillingen als hand-armtrillingen geeft de richtlijn een grenswaarde en een 
actiewaarde voor blootstelling.  
 
Door de Arbeidsinspectie kan, voor zover relevant voor een branche, in inspectieprojecten het 
onderwerp trillingen worden opgenomen. 
Het handhavingsbeleid richt zich bij trillingen in de eerste plaats op de vraag of de actie- of 
grenswaarden worden overschreden. Bij de beoordeling van een trillingblootstelling kan de 
Arbeidsinspectie afgaan op gegevens van fabrikanten, als deze voldoende betrouwbaar en 
representatief zijn. Dat is het geval als de meetomstandigheden waaronder door de fabrikant is 
gemeten vergelijkbaar zijn met de gebruikssituatie van het betreffende arbeidsmiddel.  
Vervanging van bestaande apparatuur die niet voldoet aan de stand van de techniek kan aan de 
orde zijn. 
De introductie van andere werkmethoden, waarbij blootstelling aan trillingen verminderd of zelfs 
opgeheven kan worden, kan als middel tegen overmatige blootstelling worden ingezet. 
Vermindering van de blootstellingsduur is eveneens een middel om de dagelijkse blootstelling tot 
een aanvaardbaar niveau te reduceren. 
Cruciaal is een goed inzicht in de stand van de techniek en een voortdurende alertheid op de 
actualiteit van deze stand van de techniek. 
De werkgever is verantwoordelijk voor de beoordeling van de trillingsblootstelling. Als 
voldoende betrouwbare gegevens van de fabrikant ontbreken of het inzicht in de trillingbelasting 
van een werknemer niet afdoende kan worden beoordeeld door observatie van de specifieke 
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werkmethode, kan het uitvoeren van metingen nodig zijn, wanneer het vermoeden bestaat dat 
actie- of grenswaarden worden overschreden. 
 
Deze interne instructie geeft aanwijzingen voor het vaststellen van overtredingen door de 
inspecteur van de trillingsvoorschriften uit de Arbo-wet en het te volgen handhavingstraject. 
In een inspectieproject hoeven echter niet steeds alle voorschriften een inspectieonderwerp te 
zijn. Tevens geeft deze interne instructie achtergrondinformatie die de inspecteur behulpzaam 
kan zijn bij de inspecties. 
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2. AANPAK 
 
2.1 Wettelijke grondslag 
 
Arbeidsomstandighedenwet  Art. 5 Inventarisatie en evaluatie risico’s 
 
Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling 3a, Trillingen 
     Art. 6.11a Definities, grenswaarden en actiewaarden 
     Art. 6.11b Nadere voorschriften risicoinventarisatie en 
evaluatie,        beoordelen en meten 
     Art. 6.11c Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen 
     Art. 6.11d Voorlichting en onderricht 
     Art.  6.11e Arbeidsgezondheidskundig onderzoek inzake  
       trillingen 
     Art. 9.17a Ontheffing voorschriften met betrekking tot  
       trillingen 
     Art. 9.17b Vrijstelling zeeschepen en luchtvaartuigen 
     Art. 9.37a  Trillingen (overgangsbepaling)  
 
Arbo-Informatieblad AI-36 Trillen en Schokken  
 
Normen ISO norm 5349-1 (2001) “Mechanical vibration-measurement and evaluation of  
   human exposure to hand-transmitted vibration, General requirements. 
  ISO norm 5349-2 (2001) “Mechanical vibration-measurement and evaluation of  
   human exposure to hand-transmitted vibration, Practical guidance for  
   measurement at the workplace. 
  ISO norm 2631-1 (1997) “Mechanical vibration and shock-Evaluation of human  
   exposure to whole-body vibration: Part 1: General requirements 
     
2.2 Algemeen 
 
2.2.1 Actiewaarden en Grenswaarden  
Voor hand-armtrillingen en lichaamstrillingen zijn in het Arbobesluit actiewaarden en 
grenswaarden vastgelegd. 
Hand-armtrillingen en lichaamstrillingen zijn aparte fenomenen en hebben elk hun eigen 
beoordeling. De richtlijn zegt niets over gecombineerde blootstelling aan hand-armtrillingen en 
lichaamstrillingen.  
 
Grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling (uit richtlijn 2002/44/EG). 
Dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur. 
 
 Actiewaarde Grenswaarde 
Lichaamstrillingen 0,5 m/s2  1,15 m/s2 
Hand-armtrillingen 2,5 m/s2      5  m/s2 
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De genoemde normen gelden dus voor een blootstelling gedurende 8 uur per dag. 
Herhaaldelijke overschrijding gedurende langere tijd van de actiewaarde impliceert een kans op 
gezondheidsschade. Die kansen worden uiteraard waarschijnlijker bij herhaaldelijke 
overschrijding gedurende langere tijd van de grenswaarden. 
 
 
2.2.2 Wettelijke verplichtingen 
De trillingsvoorschriften zijn opgenomen in het Arbo-besluit, afdeling 3a, trillingen. 
De trillingsvoorschriften uit het arbobesluit houden kortweg het volgende in: 
 
De niveaus van de mechanische trillingen, waaraan werknemers worden blootgesteld, worden 
beoordeeld en zonodig gemeten in het kader van de RI&E, conform art. 5 Arbo-wet. De volgende 
aspecten worden bij de beoordeling betrokken: 
• Niveau, aard en duur, inclusief periodieke trillingen of herhaalde schokken 
• De vastgestelde actiewaarden en grenswaarden 
• Mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers met een verhoogd 

risico (zwangere werkneemsters, jongeren, werknemers met al aanwezige klachten) 
• Indirecte gevolgen voor de veiligheid (aflezen aanwijsinstrumenten, hantering 

bedieningsgevaren, stabiliteit van constructies, losraken verbindingen) 
• Informatie die door fabrikanten van de arbeidsmiddelen is verstrekt 
• Bestaan van vervangend materieel 
• Bijzondere omstandigheden zoals werken bij lage temperaturen 
• Relevante informatie, verkregen door gezondheidstoezicht. 
 
Bij overschrijding van de actiewaarden van hand-armtrillingen en lichaamstrillingen wordt in de 
RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak aandacht besteed aan: 
• Alternatieve werkmethoden 
• Keuze van de verstrekking van hulpmiddelen ter voorkoming van gezondheidsschade 
• Onderhoudsprogramma’s 
• Indeling en ontwerp arbeidsplaats 
• Voorlichting en opleiding 
• Beperking van de duur en de intensiteit van de blootstelling 
• Werkschema’s en rustpauzes 
• Beschermende kleding tegen vocht en koude 
 
De grenswaarden van hand-armtrillingen en lichaamstrillingen mogen niet worden overschreden 
 
Bij overschrijding van de grenswaarde worden: 
• Direct maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot onder de grenswaarde 
• De oorzaken van de overschrijding onderzocht 
• De beschermings- en preventiemaatregelen aangepast ter voorkoming van nieuwe 

overschrijding. 
 
De werkgever zorgt voor voorlichting en onderricht als werknemers worden blootgesteld aan 
mechanische trillingen op het werk bij overschrijding van de actiewaarden. 
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De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te 
ondergaan bij blootstelling aan mechanische trillingen als dit gevaar voor de gezondheid kan 
opleveren, in ieder geval bij overschrijding van de actiewaarden, dan wel als zich aandoeningen 
openbaren die het gevolg zijn van deze blootstelling bij de werknemer of zijn collega’s.  
 
2.3 Inspectie en handhaving 
 
2.3.1 Inspectieproject 
Bij de projectvoorbereiding wordt door de Manager Strategie, in overleg met de specialist 
arbeidshygiëne, bepaald of er op het onderwerp trillingen wordt geïnspecteerd, en op welke 
voorschriften specifiek wordt geïnspecteerd. 
In het projectplan wordt zoveel mogelijk de stand der techniek in een branche ten aanzien van 
reducerende maatregelen weergegeven, inclusief het optredende trillingsniveau van machines. 
De wijze van het vaststellen van trillingsniveaus door de inspecteur op locatie en de wijze van 
inspectie en handhaving wordt hieronder weergegeven.  
 
2.3.2 Vaststellen van trillingsniveaus door de inspecteur 
De inspecteur heeft 2 mogelijkheden om het optreden van mechanische trillingen op de 
arbeidsplaats vast te stellen: 
 
• Het projectplan beschrijft de optredende trillingsniveaus van bepaalde machines, 
werkzaamheden etc. in een branche. De inspecteur gaat na of deze omschreven machines of 
werkzaamheden worden aangetroffen op de geïnspecteerde locatie. 
 
• De inspecteur gaat na of de werkgever in de RI&E het onderwerp Mechanische Trillingen heeft 
beoordeeld.   
Op grond van de beoordeling (al dan niet met behulp van metingen) door de werkgever kan 
blijken of sprake is van overschrijding van de actie- of grenswaarden van mechanische trillingen 
uit het Arbobesluit. De metingen door de werkgever moeten zijn uitgevoerd conform de geldende 
meetvoorschriften. 
Er kan bij de beoordeling door de werkgever volstaan worden met trillingsgegevens van de 
fabrikant van materieel, als deze gegevens representatief zijn voor de omstandigheden of 
voldoende betrouwbaar te herleiden zijn tot de omstandigheden waarin de machine of het 
apparaat daadwerkelijk gebruikt wordt. In de gebruiksaanwijzing van de machines of apparaten 
moet zijn vermeld onder welke omstandigheden de fabrikant heeft gemeten. 
De gebruiksomstandigheden kunnen echter zodanig afwijken van deze “standaard”-
omstandigheden, dat voor een betrouwbare beoordeling het uitvoeren van aanvullende metingen 
noodzakelijk is.  
 
 
2.3.2.1 De Inspectie  
 
De inspecteur moet vaststellen of sprake is van blootstelling aan trillingen 
(lichaamstrillingen en/of hand-armtrillingen) en of er sprake is van een risico. 
Uitgangspunten zijn daarbij de overschrijding van de vastgestelde actie- en grenswaarden. 
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De actiewaarde wordt niet overschreden: 
Einde inspectie. 
 
De actiewaarde wordt overschreden: 
 
De inspecteur gaat bij een inspectie van de arbeidsplaats de onderstaande punten na, tenzij het 
projectplan anders aangeeft: 
 
1. De inspecteur controleert de RI&E op de aanwezigheid en beoordeling van de 
trillingsproblematiek, aan de hand van eventuele meetrapporten of representatieve gegevens van 
de fabrikant van het materieel. In de RI&E is tenminste aangegeven: 

• het trillingsniveau tijdens de diverse werkzaamheden 
• de gemiddelde dagelijkse blootstellingsduur per activiteit 
•  een berekening van de achturige blootstelling per werknemer of groepen werknemers 

 
Bij de inhoudelijke beoordeling van de RI&E en bij twijfel van de door de werkgever 
beoordeelde trillingsniveaus in de RI&E (bijvoorbeeld een grote afwijking van de niveaus die in 
het projectplan genoemd worden, worden de specialisten arbeidshygiëne ingeschakeld. 
 
2. De inspecteur heeft vastgesteld dat op een of meer arbeidsplaatsen sprake is van een 
trillingsrisico, dat wil zeggen dat er sprake is van: 

• Overschrijding van de actiewaarde 
• Overschrijding van de grenswaarde 

 
3. De inspecteur controleert voor de arbeidsplaatsen met een trillingsniveau hoger dan de 
actiewaarde, of in een plan van aanpak aandacht besteed is aan een reeks maatregelen om de 
blootstelling in elk geval terug te brengen tot onder de actiewaarde. Het plan van aanpak bevat de 
volgende elementen: 

• alternatieve werkmethoden 
• keuze van juiste arbeidsmiddelen 
• verstrekking van hulpmiddelen ter voorkoming van gezondheidsschade 
• onderhoudsprogramma’s 
• indeling en ontwerp arbeidsplaats 
• voorlichting en opleiding 
• beperking van de duur en de intensiteit van de blootstelling 
• werkschema’s en rustpauzes 
• beschermende kleding tegen vocht en koude 

 
Niet alle elementen zullen in het plan van aanpak voorkomen. Als bijvoorbeeld geen alternatieve 
werkmethoden voorhanden zijn kan dat vermeld worden en kan het werkschema aangepast 
worden. Als werkomstandigheden in vocht en koude niet aan de orde zijn hoeft dat uiteraard geen 
onderdeel te zijn van het plan. 
 
Handhaving: Waarschuwing art. 6.11b, lid 1 bij ontbreken of onvolledige beoordeling 
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Handhaving: Waarschuwing 6.11c, lid 1 als een plan van aanpak ontbreekt dan wel onvolledig 
is. 
 
4. Verder controleert de inspecteur of op arbeidsplaatsen of bij werkzaamheden de grenswaarde 
wordt overschreden. In dat geval moeten maatregelen genomen zijn om de blootstelling tot 
onder de grenswaarde terug te brengen, moet de oorzaak van deze overschrijding zijn onderzocht 
zijn de beschermings- en preventiemaatregelen aangepast om te voorkomen dat de grenswaarde 
opnieuw wordt overschreden. 
 
Handhaving:  
 
Waarschuwing art. 6.11b, lid 1 bij ontbreken of onvolledige beoordeling. 
 
EBF art. 6.11c, lid 2 bij blootstelling boven de grenswaarde. 
 
 
EBF en eis art. 6.11c, lid 3:  

• geen maatregelen om de blootstelling tot onder de grenswaarde terug te brengen 
• geen onderzoek naar de oorzaak van deze overschrijding 
• geen aanpassing van  de beschermings- en preventiemaatregelen  om te voorkomen dat 

de grenswaarde opnieuw wordt overschreden. 
 
In bepaalde gevallen kan de overschrijding van de grenswaarde als EBF worden aangemerkt. 
Door de Manager Strategie en de vakgroep Arbeidshygiëne wordt per inspectieproject vastgesteld 
wanneer en onder welke omstandigheden sprake is of kan zijn van een EBF. Die omstandigheden 
worden beschreven in het projectplan. 
 
Indien geen maatregelen zijn getroffen om de blootstelling tot ten minste beneden de 
grenswaarde terug te brengen wordt een eis gesteld op het alsnog treffen van dergelijke 
maatregelen. De werkgever dient aannemelijk te maken dat gelet op de stand van de techniek en 
ondanks het treffen van organisatorische maatregelen het niet mogelijk is om tot blootstelling tot 
onder de grenswaarde te komen. Hierbij is de overgangsregeling, vastgelegd in artikel 9.37a van 
het Arbo-besluit aan de orde. 
 
Deze overgangsbepaling houdt in dat blootstelling aan een trillingsniveau boven de grenswaarde tot 
6 juli 2010 wordt toegestaan indien sprake is van arbeidsmiddelen die vóór 6 juli 2007 ter 
beschikking zijn gesteld van de werknemers. Nadrukkelijke voorwaarde hierbij is wel dat de 
technische ontwikkelingen nog niet zo ver gevorderd zijn dat bij die arbeidsmiddelen op het moment 
van gebruik de grenswaarde voor blootstelling in acht kan worden genomen. Bovendien moet het 
onmogelijk zijn om met organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld beperking van de gebruiksduur 
of taakroulatie) de dagelijkse blootstelling van de werknemer voldoende te beperken. Dat betekent 
dat in deze omstandigheden de stand van de techniek nog niet voldoende voortgeschreden is om de 
grenswaarde in acht te kunnen nemen. Machines en apparaten die kunnen voldoen aan de stand van 
de techniek vallen dus niet onder deze overgangsbepaling. Voor arbeidsmiddelen die in de land- en 
bosbouw worden gebruikt geldt een verlengde overgangsperiode tot 6 juli 2014.  
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In de Arboregeling kunnen nadere regels worden gesteld voor deze overgangsbepaling. Met name 
kan daarbij worden gedacht aan het op meer dynamische wijze vastleggen van de stand van de 
techniek of het vastleggen van organisatorische maatregelen voor bepaalde (categorieën) machines 
of werktuigen. Alvorens een dergelijke regeling wordt overwogen, zullen de sociale partners 
hierover worden geraadpleegd. 
 
5. Voorst zijn de onderwerpen voorlichting en onderricht onderwerp van inspectie als de 
actiewaarden worden overschreden. De voorlichting en het onderricht omvatten de volgende 
onderdelen: 

• maatregelen om de risico’s weg te nemen of tot een minimum te beperken 
• vermelding van actie- en grenswaarden 
• de resultaten van de beoordeling/meting en de gezondheidsschade die door de gebruikte 

arbeidsmiddelen kam ontstaan 
• het nut en de methode voor het opsporen en melden van symptomen van 

gezondheidsschade 
• de omstandigheden in zake het recht op gezondheidstoezicht 
• veilige werkmethoden om de blootstelling te beperken. 

 
Handhaving: Waarschuwing art. 6.11d:geen  voorlichting en/of onderricht 
 
6. Werknemers moeten in de gelegenheid worden gesteld arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek te ondergaan als: 

• zij voor de eerste keer worden belast met werkzaamheden die gevaar kunnen opleveren 
voor de gezondheid. Dat is het geval bij overschrijding van de actiewaarden. Het 
onderzoek vindt plaats voor aanvang van de werkzaamheden. 

• Als bij een werknemer een aandoening wordt geconstateerd worden andere werknemers 
met soortgelijke taken in de gelegenheid gesteld dit onderzoek te ondergaan 

• Als een aantoonbare ziekte of afwijking is vastgesteld, wordt de werknemer geïnformeerd 
over de wijze waarop hij na beëindiging van de blootstelling in de gelegenheid wordt 
gesteld dit onderzoek te ondergaan. 

 
Handhaving: Waarschuwing art. 6.11e: geen arbeidsgezondheidkundig onderzoek in 
bovengenoemde gevallen 
  
  
2.4 Hercontrole 
 
Bij blijvende overtreding wordt een boeterapport opgemaakt. 
Indien bij controle blijkt dat aan de nadere voorschriften bij de RI&E en Plan van Aanpak door 
de werkgever voldoende invulling is gegeven, moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar op 
termijn nogmaals controleren van de werkgever op de daadwerkelijke uitvoering van de 
reducerende maatregelen die hij in het Plan van Aanpak bij de RI&E heeft beschreven. 
Op de uitvoering van het plan van aanpak kan niet worden gehandhaafd. Zie art. 6.11c, lid 1. 
 
In de projectplannen in branches waarvan bekend is dat trillingsrisico’s algemeen voorkomen, 
wordt steeds zoveel mogelijk de stand der techniek beschreven ten aanzien van de te verwachten 
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trillingsniveau en trillingsreducerende maatregelen en in een branchespecifieke modeleis 
verwoord. Hiervoor worden de specialisten arbeidshygiëne ingeschakeld.  
De inspecteur vergewist zich er steeds van dat de waargenomen situatie op de arbeidsplaats waar 
volgens de RI&E schadelijke trillingsniveaus zouden voorkomen, ook werkelijk overeenkomt 
met de omschrijving daarvan in de RI&E. De inspecteur legt dit, voor zover van toepassing, vast 
in het boeterapport. 
 
Een boeterapport wordt steeds voorzien van gegevens over de ter zake doende 
trillingsniveaus. 
 
2.5 Ongevallen en klachten 
Trillingen zullen over het algemeen niet de directe oorzaak van een ongeval zijn, maar kunnen 
indirect wel een rol spelen bij het ontstaan van ongevallen. 
De specialisten arbeidshygiëne worden door de inspecteur ingeschakeld bij de behandeling van 
ongevallen door optredende trillingen. 
De specialisten arbeidshygiëne worden door de inspecteur tevens ingeschakeld bij de behandeling 
van klachten ten aanzien van trillingen. De inspecteur stelt bij klachten vast of sprake is van 
schadelijke trillingsniveaus volgens de inspectiesystematiek zoals beschreven in ?  
Bij overtredingen wordt een handhavingstraject ingezet, zie onder 2.3. 
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3. ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
 
3.1 Gevaren van trillingen 
Aandoeningen door blootstelling aan trillingen worden vaak tot de “moderne” beroepsziekten 
gerekend. Toch gaat de historie ervan terug tot het begin van de vorige eeuw. Al in 1911 
beschreef de Italiaanse arts Loriga het voorkomen van witte vingers bij steenhouwers die in de 
marmergroeven bij Rome werkten. Hij vergeleek de symptomen met het door de Fransman 
Raynaud in 1862 beschreven ziektebeeld: witte verkleuring van de vingers bij koude. 
In 1918 werd dit verschijnsel ook aangetroffen bij steenhouwers de leisteengroeven in Indiana. 
Bij het opslingeren van organen, weefsel, gewrichten of de wervelkolom ligt gezondheidsschade 
op de loer. Bij oogboltrillingen kan er zelfs acuut gevaar optreden.  
 
3.1.1 Hand-armtrillingen 
In Nederland staan dagelijks meer dan 100.000 werknemers in min of meerdere mate bloot aan 
hand-armtrillingen. Het gaat om bedieners van schokkend of stotend handgereedschap zoals 
pneumatisch of elektrisch bekrachtigde hamers, nietpistolen of trilstampers en bedieners van 
trillend handgereedschap zoals motorkettingzagen, snoeigereedschap, trilnaalden of boor-, 
schuur-, slijp- en polijstgereedschap. 
De belangrijkste effecten van hand-armtrillingen zijn perifere vaatafwijkingen (“witte vingers”), 
perifere zenuwafwijkingen en bot- en gewrichtsaandoeningen van hand of arm. 
Samen noemen we dit het “hand-armvibratiesyndroom” (HAV). De effecten kunnen overigens 
ook onafhankelijk van elkaar voorkomen. 
Karakteristiek voor de vaatafwijking is het aanvalsgewijze optreden van scherp begrensde witte 
vingerkootjes. De perifere zenuwafwijking uit zich als een “doof”gevoel en tinteling in de 
vingers. Witte of dode vingers leiden alleen in ernstige gevallen tot ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. Wel zorgt de aandoening al in een veel eerder stadium voor een sociale 
handicap: voorwerpen laten vallen en verlies van fijn motoriek. Werknemers komen zelden 
spontaan met klachten bij de bedrijfsarts. 
Bij bot- en gewrichtaandoeningen gaat het om afwijkingen van de handwortelbeentjes en 
vervroegde veroudering van het pols- en ellebooggewricht. Dit treedt vooral op bij het gebruik 
van zwaar slaggereedschap zoals sloop- en breekhamers.  
 
3.1.2 Lichaamstrillingen 
In Nederland staan meer dan 300.000 bestuurders van vorkheftrucks, grondverzetmachines, 
kranen, tractoren, vrachtwagens en andere voertuigen dagelijks bloot aan lichaamstrillingen en 
schokken. 
Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat rugklachten, hernia’s en vervroegde degeneratie 
(veroudering) van de wervelkolom bij deze beroepsgroepen duidelijk meer voorkomen dan in 
niet blootgestelde groepen. Naarmate de blootstelling langer duurt en de blootstellingsniveaus 
hoger zijn neemt het risico hierop toe. 
Als iemand rugklachten heeft, kunnen trillen en schokken bovendien de pijn verergeren. 
Lichaamstrillingen zorgen niet alleen voor lichamelijk ongemak; zij zijn ook de aanleiding tot 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is een reëel gezondheidsrisico voor bestuurders van 
industriële voertuigen. 
Het risico op rugklachten wordt vergroot door: 

• Een slechte zithouding tijdens het rijden; 
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• Een slecht zicht waardoor de bestuurder moet draaien en strekken; 
• Een slechte staat van de bestuurdersstoel; 
• Het snel rijden over een slechte ondergrond; 
• Andere rugbelastende activiteiten zoals het tillen of dragen van lasten. 

 
3.2 Trillingsbelasting 
Trillingsbelasting heeft vijf hoofdkenmerken: 
1. Allereerst is de plaats van contact tussen trilling en lichaam en de richting van de trilling van 
belang. Trillend handgereedschap brengt vooral de hand en arm in trilling, terwijl een trillende 
stoel via het zitvlak het hele lichaam in beweging brengt. Het onderscheid tussen hand-arm 
trillingen en lichaamstrillingen is belangrijk, omdat de gevolgen voor de gezondheid uiteenlopen. 

 2,3. Tweede en derde kenmerk van de trillingsbelasting zijn de frequentie en de intensiteit van de 
trilling. Voor elk van de drie bewegingsrichtingen (x, y en z) wordt de trillingsintensiteit 
gemeten. De gevoeligheid van het menselijk lichaam voor trillingen is afhankelijk van de 
trillingsfrequentie (en bij lichaamstrillingen ook de trillingsrichting). Omdat het echter moeilijk is 
voor elke frequentie apart de trillingsintensiteit te beoordelen, wordt de zogenaamde gewogen 
effectieve versnelling bepaald. Dit gebeurt met een weegfilter, dat een karakteristiek heeft in 
overeenstemming met de frequentieafhankelijke gevoeligheid van de mens. Het principe is 
vergelijkbaar met geluidsmetingen met een dB(A)-filter. In het algemeen geldt dat bij weging een 
trillingsintensiteit bij een hogere frequentie minder zwaar meetelt dan een trillingsintensiteit bij 
lagere frequenties. Op deze manier kan de intensiteit per richting in één getal worden uitgedrukt. 
Voor de beoordeling is in de ISO-normen de meest belastende richting maatgevend. Als er echter 
niet duidelijk één bewegingsrichting overheerst krijgt men een beter beeld van de situatie door de 
gewogen effectieve versnelling in de drie verschillende richtingen vectorieel op te tellen. Door 
het toepassen van deze zogenaamde vectorsom kan het meetresultaat weinig of aanzienlijk hoger 
uitkomen dan de meting in één richting, afhankelijk van de intensiteit van de twee toegevoegde 
richtingen. 

 4. Vierde element van trillingsbelasting is het schokkarakter. Een centraal begrip hierbij is de 
piekfactor (in het Engels: crest factor). De piekfactor is de grootste versnelling gedeeld door de 
gewogen effectieve versnelling. Onverwachte schokken waarop het lichaam zich niet kan 
instellen, geven meer schade, zo neemt men aan. Bij piekfactoren van 6 en hoger moet men 
hiermee rekening houden. 

 5. Vijfde kenmerk van trillingsbelasting is de blootstellingsduur. Deze blootstellingsduur wordt in 
de praktijk veelal vermeld in aantal uren per dag. Voor het evalueren van gezondheidseffecten is 
het aantal dagen per jaar en het aantal jaren echter ook belangrijk. 

  Trillingsbelasting kan verder nog nadelig worden beïnvloed door factoren als grote grijpkracht, 
slechte, niet natuurlijke houding of doorwerken zonder pauzes. 
 
3.3 Grootheden trillingen 
 
RMS-waarde  
Een trilling is een beweging om een evenwichtstoestand. Daarom is de gemiddelde versnelling 
van een trilling niet als maat te gebruiken, want deze is nul. Door positieve en negatieve 
versnellingswaarden te kwadrateren en vervolgens uit hun som de wortel te nemen, wordt de 
effectieve versnelling berekend. In Engelstalige literatuur wordt deze effectieve versnelling  
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RMS (Root Mean Square) -waarde genoemd. 
De effectieve versnelling of RMS-waarde wordt uitgedrukt in meters per seconde kwadraat 
(m/s2),  in x-, y- of z-richting, symbool: 
                       ahw 
 
Vectorsom 
Dit is de wortel uit sommering van de kwadratische RMS-waarden in x-, y-, en z-richting, 
symbool: 
                         

                           
 
Dagelijkse trillingsblootstelling 
Het 8-urig energie-equivalent van de effectieve versnelling, symbool: 
 
                            ahv(eq.8h)  of  A(8) 
 
3.4 Meten van trillingen 
 
Met trillingsmeters kunnen tegelijkertijd de RMS-waarde per richting (x-, y, en z-richting) 
worden gemeten. Bovendien berekent het meetinstrument de vectorsom. Bij het meten van hand-
armtrillingen wordt een opnemer met de hand op het handvat van het te bemeten apparaat 
geklemd of op het handvat gemonteerd. Bij het meten van lichaamstrillingen wordt gebruik 
gemaakt van een zitting-opnemer. Dit is een ronde rubberen plaat met ingebouwde opnemers die 
op de zitting van de bestuurdersstoel wordt gelegd. De chauffeur neemt vervolgens plaats op de 
opnemer.  

Fabrikanten en leveranciers zijn op grond van het Besluit Machines verplicht opgave te doen van 
de trillingsblootstelling bij het werken met door hen geleverde apparatuur wanneer deze 
blootstelling een bepaalde grens te boven gaat. Voor lichaamstrillingen ligt deze grens op 0,5 
m/s2, voor hand-armtrillingen op 2,5 m/s2. De verplichting houdt in dat in de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld hoe sterk de op het lichaam overgebrachte trillingen zijn. Tevens moet zijn 
aangegeven onder welke bedrijfsomstandigheden de machine heeft gewerkt en welke 
meetmethode is gebruikt.  
Ook in specifieke normen worden tegenwoordig criteria voor trillingsblootstelling opgenomen, 
toegespitst op het specifieke onderwerp. Een voorbeeld is NEN 5518, ergonomische criteria voor 
het ontwerp en de beoordeling van de vrachtwagencabine. 
 
3.4.1 Hand-armtrillingen 
Met een triaxiale versnellingsopnemer wordt van de slechtste hand per as een frequentiemeting 
uitgevoerd en per as de RMS-waarde bepaald. 
Vervolgens wordt de vectorsom berekend waarmee de effectieve versnelling is bepaald. Deze is 
bepalend voor de trillingsblootstelling. 
Als nu de dagelijkse blootstellingsduur bekend is kan het 8-urig equivalent worden berekend. 
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3.4.2  Lichaamstrillingen 
Met een tri-axiale versnellingsopnemer wordt (meestal via de stoel) per as een frequentiemeting 
uitgevoerd en per as de RMS-waarde bepaald. 
Vervolgens moet de RMS-waarde in x- en y-richting met een factor 1,4 worden vermenigvuldigd.  
De as met de hoogste RMS-waarde na vermenigvuldiging geldt als bepalend voor de 
trillingsblootstelling (x-, y- of z-as) 
Als nu de dagelijkse blootstellingsduur bekend is kan ook hier het 8-urig equivalent worden 
berekend. 
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3.5 Rekenen met trillingen 
 
3.5.1 Dagelijkse blootstelling aan trillingen 
 
Grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling (Richtlijn 2002/44/EG) 
Dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur. 
 
 Actiewaarde Grenswaarde 
Lichaamstrillingen 0,5 m/s2  1,15 m/s2 
Hand-armtrillingen 2,5 m/s2      5  m/s2 
 
 
De genoemde normen gelden dus voor een blootstelling gedurende 8 uur per dag. 
 
Bij een kortere blootstelling leidt een grotere trillingsbelasting tot een even groot risico. Daarbij 
geldt als regel dat bij een verdubbeling van de trillingssterkte een even groot risico optreedt bij 
een viermaal zo korte blootstellingstijd. Of, anders gezegd, bij een tweemaal zo korte 
blootstelling mag de trillingssterkte een factor √ 2 maal zo groot zijn. 
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Lichaamstrillingen: 
 
De maximaal toegestane blootstellingstijd zonder overschrijding van de actiewaarde 
 
Trillingssterkte 
m/s2 

Maximaal toegestane blootstellingstijd 
uren 

0,5 8 
0,71 4 
1 2 
1,41 1 
2 0,5 
2,83 0,25 
 
De maximaal toegestane blootstellingstijd zonder overschrijding van de grenswaarde 
 
Trillingssterkte 
m/s2 

Maximaal toegestane blootstellingstijd 
uren 

1,15 8 
1,63 4 
2,3 2 
3,25 1 
4,6 0,5 
6,51 0,25 
 
Hand-armtrillingen: 
 
De maximaal toegestane blootstellingstijd zonder overschrijding van de actiewaarde 
 
Trillingssterkte 
m/s2 

Maximaal toegestane blootstellingstijd 
uren 

2,5 8 
3,54 4 
5 2 
7,1 1 
10 0,5 
14,14 0,25 
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De maximaal toegestane blootstellingstijd zonder overschrijding van de grenswaarde 
 
 
Trillingssterkte 
m/s2 

Maximaal toegestane blootstellingstijd 
uren 

5 8 
7,07 4 
10,00 2 
14,14 1 
20,00 0,5 
28,28 0,25 
 
 
Te gebruiken formules 
 
De dagelijkse trillingsblootstelling is afgeleid van de sterkte van de trilling (de totale waarde van 
de trilling) en de duur van de trilling gedurende de dag. 
 
Om vergelijking tussen dagelijkse blootstellingen van verschillende duur te vergemakkelijken, 
wordt de dagelijkse blootstelling uitgedrukt in termen van het 8-urig equivalent frequentie-
gewogen totale waarde, a hv(eq, 8h), zoals weergegeven in de onderstaande vergelijking. 
a hv(eq, 8h) wordt genoteerd als A(8): 
 

  
Hierin is: 
 
 ahv: voor hand-armtrillingen: de vectorsom van de RMS per as 
  Voor lichaamstrillingen: de hoogste RMS waarde in x-, y- of z-richting  
  (1,4x, 1,4y, z) 
  
 T de totale dagelijkse duur van de blootstelling aan de trilling a hv  

 

 T0 de referentieperiode van 8 uur. 
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VOORBEELDEN: 
  
Voor hand-armtrillingen is een trillingssterkte van 5 m/s2 gemeten. De blootstellingstijd 
bedraagt per dag 4 uur. 
 
Het trillingsequivalent over 8 uur bedraagt dus: 
 
 A(8) = 5 √(4/8)     ► A(8) = 3,54 m/s2 
 
De actiewaarde wordt dus overschreden. 
 
 
Wat is de toegestane dagelijkse blootstellingstijd van bovengenoemde trillingsterkte zonder 
overschrijding van de actiewaarde? (Referentiewaarden T0 = 8 uur en A(8) = 2,5 m/s2) 
 
            2,5 = 5 √(T/8)     ►   T = 2 uur 
 
Wat is de toegestane dagelijkse blootstellingstijd van bovengenoemde trillingsterkte zonder 
overschrijding van de grenswaarde? (Referentiewaarden T0 = 8 uur en A(8) =  5 m/s2) 
 
            5 = 5 √(T/8)         ► T = 8 uur 
 
De grenswaarde wordt dus bereikt. 
 
 
  
Voor lichaamstrillingen is maximale trillingssterkte 1 m/s2 gemeten en berekend. De 
blootstellingstijd bedraagt per dag 4 uur. 
 
Het trillingsequivalent over 8 uur bedraagt dus: 
 
 A(8) = 1 √(4/8)     ► A(8) = 0,7 m/s2 
 
De actiewaarde wordt dus overschreden. 
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Wat is de toegestane dagelijkse blootstellingstijd van bovengenoemde trillingsterkte zonder 
overschrijding van de actiewaarde? (Referentiewaarden T0 = 8 uur en A(8) =  0,5 m/s2) 
 
            0,5 = 1 √(T/8)     ►   T =  2 uur 
 
Wat is de toegestane dagelijkse blootstellingstijd van bovengenoemde trillingsterkte zonder 
overschrijding van de grenswaarde? (Referentiewaarden T0 = 8 uur en A(8) =  1,15 m/s2) 
 
           1,15 = 1 √(T/8)    ►   T = 10,5 
 
De grenswaarde wordt dus niet overschreden.  
 
 
Als de trillingssterkte van een apparaat dus bekend is (opgave fabrikant/leverancier of door 
metingen) kan aan de hand van een berekening of inschatting over de dagelijkse blootstellingstijd 
een uitspraak gedaan worden over de vraag of actiewaarden of grenswaarden worden 
overschreden. 
 
Let op: de berekening moet zijn gebaseerd op de gecorrigeerde hoogst waarde in x-, y- of z-
richting (1,4x, 1,4y, z). 
 
Als de werkzaamheden zodanig zijn georganiseerd dat de totale dagelijkse blootstelling aan 
trillingen bestaat uit een aantal taken met verschillende trillingssterkten, kunnen we de dagelijkse 
blootstelling A(8) berekenen volgende de onderstaande formule: 
 

  
Hierin is :  
 a hvi de totale trillingssterkte van de ie taak 
 
 n het aantal voorkomende trillingsblootstellingen 
 
 Ti de duur van de ie taak 
 
VOORBEELD 
 
Gedurende een dag worden drie taken uitgevoerd met verschillende handgereedschappen, 
verschillende tijden en verschillende trillingsblootstellingen 

• Taak 1: 1 uur, 2 m/s2 
• Taak 2: 3 uur, 3,5 m/s2 
• Taak 3: 0,5 uur, 10 m/s2 

 
Het trillingsequivalent over 8 uur bedraagt dan: 
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De actiewaarde voor hand-arm trillingen wordt dus in dit geval overschreden. 
 
 
Op een bouwterrein bedient een werknemer een graafmachine en een wiellader 
Het gemiddelde trillingsgetal van de graafmachine is az 0,6 m/s2 
Voor de wiellader is dat az = 1,2 m/s2 
Per machine wordt 4 uur per dag gewerkt 
Het trillingsequivalent over 8 uur bedraagt dan: 
 
A(8)= √{1/8 ((0,6)2×4 + (1,2)2×4) = 0,95 m/s2 
 
De actiewaarde voor lichaamstrillingen wordt dus in dit geval overschreden 
  
 
Lichaamstrillingen en hand-armtrillingen kunnen niet worden gesommeerd. Beide blootstellingen 
moeten apart worden beoordeeld. Het spreekt vanzelf dat een gecombineerde blootstelling nog 
meer risico’s in zich bergt dan enkelvoudige blootstelling. Echter, daarvoor zijn geen normen 
gesteld. Er wordt alleen beoordeeld volgens de geldende grens- en actiewaarden voor de 
enkelvoudige blootstelling. 
 
3.5.2 Calculator Hand-armtrillingen en Lichaamstrillingen 
 
Een handig hulpmiddel om zelf de dagelijkse blootstelling te berekenen bij gegeven of gemeten 
trillingssterkten bij verschillende aktiviteiten gedurende een werkdag is te vinden op: 
 
http://www.hse.gov.uk/vibration/calculator.htm 
 
3.5.3 Databanken trillingsgegevens 
 
Gegevens over trillingsblootstelling zijn verzameld in een aantal databanken. Deze zijn te 
raadplegen op: 
 
http://www.las-bb.de/karla/ 
 
http://umetech.niwl.se/eng/default.lasso 
 
Verder verstrekken websites van leveranciers van gereedschappen en transportmiddelen 
informatie over de trillingsblootstelling bij gebruik van hun werktuigen. Zie bijvoorbeeld de 
websites van Husqvarna, Makita en Kinzo. 
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