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I lnleiding
Tijdens het besturen van een voertuig worden mechanische trillingen en schokken via de
stoel overgedragen op de chauffeur. Wetenschappelijk is aangetoond dat dergelijke
trillingen en schokken (in potentie) gezondheidsschade veroorzaken, vooral bij mensen
die hieraan (langdurig) bloot staan. De gezondheidsschade manifesteert zich over het
algemeen in de vorm van schade aan de "lage rug'', de wervelkolom in zijn geheel of in
de vorm van gezondheidsschade rondom de zwangerschap. Mede hierdoor stelt de
Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet eisen ten aanzien van de toelaatbare waarde
aan lichaamstrillingen en -schokken.

Eerdere metingen bij Hermes te Eindhoven (op 3 april2O12) hebben uitgewezen dat de
toen gebruikte chauffeursstoel niet optimaal schokken absorbeerde en dat zwangere
chauffeurs geen B uur per dag een bus mogen besturen. Om vast te stellen dat een
optimaal onderhouden chauffeursstoel een beter resultaat oplevert hebben op 11 juli
2012 opnieuw metingen plaatsgevonden op een VDL streekbus.

De vraagstelling luidde:
1. ln welke mate komen mechanische lichaamstrillingen en - schokken voor tijdens

het besturen van een VDL bus met een optimaal onderhouden chauffeursstoel?
2. ls er een verschil waar te nemen tussen de gebruikte stoel van de eerdere

metingen en een optimaal onderhouden stoel, en zo ja hoe groot is dit verschil?

Dit document heeft als doel antwoord te geven op deze vragen.

De belasting, als gevolg van de mechanische trillingen en schokken, is vastgesteld door
vibrations@work BV te Zaltbommel, die tevens dit document heeft opgesteld. Hoewel
de metingen en rapportage met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn uitgevoerd
kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

ln deze rapportage komt de aard en het niveau van de trillingen en de schokken aan de
orde en de wijze waarop het resultaat tot stand is gekomen, ln hoofdstuk 2 staat hoe en
waar gemeten is. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van de metingen weer. ln hoofdstuk 4
volgt de beschouwing en in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen. Voor een
gedetaílleerde toelichting op de metingen wordt verwezen naar de bijlagen
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2 De meting
Om devraagstelling uit de inleiding te kunnen beantwoorden zijn metingen uitgevoerd
op een streekbus ván Hermes, uitgerust met een optimaal onderhouden chauffeursstoel.
De metingen zijn uitgevoerd zoals de Nederlandse wetgeving, de Europese Richtlijn
20021441re en de Europese en |SO-normen op dit gebied dit voorschrijven. Voor een
overzicht hiervan en de inhoud wordt verwezen naar de bijlagen.

2.í De route
De metingen zi'n verricht in Endhoven en op een deel van de "Kempen-route" diewordt
gereden doorbusroute lijn 149 en lijn 150. Degereden route komt grotendeels overeen
met die van de eerdere meting, maar was in het centrum van Endhoven iets afwijkend.
De gereden route is in rood weergegeven.

De meting begon op het busstation bij NS Endhoven en liep vandaar over de Karel de
Grotelaan, waarna de route over de Kempenbaan ging, richti-ng MMC Veldheven, voor
het-AMSlgqboqw langs, richting De Koningshof over de Locht, de Endhovenseweg
naar Hees, Provinciale weg, Monseigneur de Haasstraat, SchadewÍjkstrat, Kerkstraat,
Kapelweg, Voortseweg, Postelseweg naar de Provinciale weg, via de N397 naar de 467
en bij " afslag 29 tlm 32" naar afslag 32, via de Meerveldseweg over de Karel de
Grotelaan, de Mecklenburgstraat, Vonderweg naar het eindstation Fellenoord. Daar is de
meting gestopt.

Als referentie is gemeten op het traject "busstation Endhoven tot remise".

Geclurende de metingen is de gebruikelijke en toegestane snelheid gereden maar is niet
gestopt op de haltes. De hoogste snelheid was ongeveer 85 km/h en werd gereden op
de A67. Doorgaans was de snelheid afhankelijk van de verkeerssituatie en toegestane
snelheid. De uiteindelijk afgelegde route was ongeveer 30 km lang.
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2.2 De bus
De meting naar lichaamstrillingen en - schokken
heeft plaatsgevonden op de chauffeurszitting van
een streekbus, merk VDL Berkhof, type
Ambassador 2OO. De bus is herkenbaar aan
nummer 3372 en kenteken BV-NL-15. F staat
ongeveer 356.000 km. op de teller.
De banden zijn van het merk Michelin type
XDE2+ enXZE2+ en de maat is 265/70 R
í9,5. De banden waren op spanning en bij
aanvang van de meting warm.

2.3 De stoel
De chauffeursstoel is van het merk BeGe en staat gemonteerd op een Rotolift. De
Rotolift is voorafgaand aan de meting ingesteld op een hoogte van circa 2 cm om zo
enige schokabsorptie te bieden. De zitting is horizontaal ingesteld en het rechter
bovenbenen van de chauffeur ís

horizontaal als hij zijn voet op het
gaspedaal heeft.

De armleggers zijn ingesteld op de
hoogste stand. Zij bieden dan
ondersteuning. De armleggers blijken
echter niet dezelfde hoogte te hebben.
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2.4 De meetapparatuur

Voor de metingen is gebruik gemaakt van een
triaxiale sensor op de zitting en een mono-axiale
eronder, verbonden met een Quest Vl-400 Pro
Vibrationmeter en QuestSuite Professional ll software
(versie 5.O.2317). (voor meer informatie wordt
verwezen naar de bijlagen)

2.5 De uityoer
De metingen zijn uitgevoerd met de
heer Van Lierop als chauffeur. Hij is
instructeur b'rj Hermes.

De metingen z'rjn uitgevoerd door J.
Doornbusch, Hobón SKO
gecertificeerd hoger
veiligheidskundige en dito arbeidsdeskundige en ergonoom, werkzaam voor
vibrations@work BV te Zaltbommel- Hij heeft ook de rapportage opgesteld

2.6 De wettelijke achtergrond
Wetenschappelijk onderzoek heeft geen veilige waarde aan trillingen en schokken
aangetoond. Het risico dient daarom volgens de Arbeidsomstandighedenwet
gei nventariseerd en geèFalueerd te zijn aan de hand van de " RMS-waarde"(root mean
square), uitgedrukt in de eenheid m/s2. Deze wet schrijft verder een minimaal
beschermingsniveau voor die vermoedelíjk boven de "gezondheidswaarde" ligt.

Uit de grafiek hierboven valt af te lezen
de dagelijkse dosis boven de wettelijke
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is dan voorgeschreven. Van een verboden situatie is sprake als de dagelijkse dosis
boven de wettelijke grenswaarde stijgt. De wettelijke grenswaarde voor zwanqere
werknemers ligt 50% lager dan de wettelÍjke actiewaarde. Voor meer informatie op dit
punt wordt verwezen naar de bijlagen.

Om de gemeten waarde te kunnen vergelijken met de waardes zoals die in de
Arbeidsomstandighedenwet worden gehanteerd, is het noodzakelijk om de gemeten
waarde via een gestandaardiseerde formule om te rekenen naar een dagelijkse B-uur
dosis.

TÍjdens de meting zijn ook trillingen en schokken waargenomen die het stuur overdraagt
op de handen, zogenaamde hand-armtrillingen. Observatíe heeft geen aanleiding
opgeleverd om deze hand-armtrillingen ook te meten, omdat ze bij een veel hogere
waarde dan lichaamstrillingen en - schokken tot gezondheÍdklachten blijken te leiden.

Maatregelen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet getroffen worden door het
toepassen van de "arbeidshygiËrische strategie". Bronaanpak vormt hierbij het
uitgangspunt, eventueel gevolgd door technische of organisatorische maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen blijken voor het reduceren van het risico niet
werkzaam te zijn.

2.7 De evaluatle-methode
Onder 2.6 is al aangehaald dat een veilige waarde met betrekking tot mechanische
lichaamstrillingen en -schokken niet bekend is en dat de wetgeving op dit gebied een
minimaal niveau van bescherming afdwingt.

Normalisatie (lSO 2639) laat weten dat een RMS-waarde een onderwaardering van de
kans op letsel oplevert zodra de Crest-factor groter is dan g. Dezefactor is gedefinieerd
als de hoogst gemeten waarde gedeeld door de RMS-waarde.

Bij een Crest-factor groter dan 9 dient volgens de norm een berekening plaats te vinden
volgens de VDV (Vibration Dose Value) die wordt uitgedrukt in m/sí'7s. De VDV wordt
toegepast ter evaluatie van het risico maar staat niet in de Nederlandse wetgeving.

Een pragmatische methode is het vergelijken van de gemeten waarde met waardes die
gemeten worden in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: rijden met een personenauto op
een Nederlandse snelweg bij ca. 120 kmlh levert een belasting op van ongeveer 0,25 -
0,5 m/s2 (RMS). ln een stad of dorp is dat 0,4 - 0,6 rn/s2, echterzeerafhankelijk van
wegdek, verkeersdrempels, snelheid en comfort van de auto.

Doordat men in het dagelijks leven doorgaans minder dan 3 uur per dag aan dergelijke
trillingen en schokken bloot staat neemt de dagelijkse belasting af met een factor ó/8 =
0,6 (zie bijlage). Een dagelijkse belasting aan mechanische trillingen en schokken zal
daardoor voor veelwerknemers uiteenlopen van 0 tot 0,36 m/s2 (= 0,6 m/s2x 0,6).
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3 Het rcsultaat
ln dit hoofdstuk worden de resultaten van de meting gepresenteerd.

De lichaamstrillingen en - schokken zijn gemeten met behulp van meetapparatuur die in
een bijlage volledig is beschreven. De meetresultaten zijn tot uitdrukking gebracht via
een "x-, y- en z-as stoel" (in de grafieken respectievelijk: CíP1, C2P1 en C3P1) en zijn
inclusief de zogenaamde k- factor. ln onderstaande tabellen is de maatgevende waarde
die dient ter beoordeling van de belasting onderstreept.

Om de schok- en trillingsabsorptie van de stoelte kunnen beoordelen worden z-as stoel
(C3P1) en z-as chassis (C4P1) met elkaarvergeleken en uitgedrukt in een SEAT-factor.
Als deze kleiner is dan 1 dan is er sprake van schokabsorptie door de stoelvering.

" De gemeten tijd" duidt op de reproduceerbaarheid van de meting. Hoe langer de meting
duurt hoe beter het resultaat reproduceerbaar is, De resultaten zijn uitgedrukt in de
RMS-waarde (m/sz) en de VDV (in m/s1'75;.

Vergelijk van beide grafieken hieronder toont voor de optimaal onderhouden stoel (linker
graÍiek) lagere dat waardes dan de eerdere meting. Een optimaal onderhouden
chauffeursstoel levert dus een lagere belasting op voor de chauffeur.
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Vergelijken we de resultaten van de trillingen op de zitting met die eronder, dan levert de
optimaal onderhouden stoel (links) een betere schokabsorptie dan de vorige (rechts).
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De rode staafjes, (RMS-C3P1) duiden op de waardes van trillingen en schokken in
verticale richting op de stoelzitting. Zij komen in de linker grafiek nauwelijks meer uit
boven de zwarte (RMS-C4P1) gemeten onder de zitting.

Het uiteindelijke resultaat ziet erals volgt uit, waarb'rj meting 2 duidt op het resultaat
van de eerdere meting en waarbij meting 3 bestond uit het traject van de bushalte NS
Endhoven naar de remise met een optimaal onderhouden stoel. De maatgevende waarde
is onderstreept:
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@HERMrc O,15- 0,21- 0.26- o,3o 14 4,70,9

@HmM1 O,21 - 0,24 - 0,35 - 0,31 12,5 1,1

Vergelijk van meting 1 en 3 laat het volgende zien:
1. De trillingen en schokken in verticale richting zijn maatgevend.
2. De maatgevende waarde in meting 1 ligt hoger.dan in meting 3. Dit was te

verwachten gezien de vlakke weg van Endhoven naar de remise (meting 3) en de
oneffen weg op de route (meting 1).

3. De Crest is in meting I hoger dan meting 3 wat inderdaad duidt op een vlak
wegdek.

4. Z-as chassis is in meting 3 lagerdan in meting 1 wat onderbouwt dat de route uit
min of meer vlakke weg bestaat.

5. Vergelijk van de y-assen levert een gelijke waarde, terwijl vergelijk van de x-
assen in meting 1 een iets hogere waarde weergeeft. Dit kan verklaard worden
door het iets sterker remmen tijdens meting 1.

6. De optimaal onderhouden chauffeursstoel heeft een licht schokabsorberende
werking (SEAïS1) en slingert niet op.

VergelÍjk van meting 1 met meting 2 toont aan:
1. Een optimaal onderhouden stoel geeft een aanzienlijk lagere waarde in de z-as

(0,26 tegen 0,35 m/s2 in verticale richting) tenruijl de trillingen in beide bussen
nagenoeg gelijk zijn (vergelijk z-as chassis 0,30 en 0,31 m/sz)

2. De hogere resultaten in x-as en y-as in meting 2 kunnen duiden op een andere
eigenschap van de bus en/of een andere rijstijl van de chauffeur. (bijvoorbeeld
een kortere remweg toepassen). Wat de eigenschappen betreft zijn die misschien
terug te voeren op het verschiÍ in banden, namelijk covers in meting 2 en
origineel in meting 1.

3, De chauffeursstoel in meting í vertoont schokabsorptie (SEAT< 1) en geen
opslingering zoals in rneting 2 bij een hogere Crest-factor.

4. Meting 2 duurde 21 minuten korter. Dit laat zich verklaren door een verschillend
startpunt van de metingen en een iets andere route door het centrum van
Endhoven. Er was overigens geen sprake van een verschillend wegdek op beide
routes.

Bij een gemeten waarde van 0,26 m/s2 bedraagt de dagelijkse belasting bij 7 uur
effectief rijden:

A(B) = 0,26 x lllg = 0,24 mlsz.

Deze mate van belasting ligt op basÍs van de Arbeidsomstandighedenwet zelfs onder de
wettelijke grenswaarde voor zwangerên. Vanuit dit gegeven valt een reductie van de
belasting niet af te dwingen en is er sprake van een acceptabel risico,

Evaluatie op basis van de Crest-factor laat weten dat er wel sprake is van een
onderwaardering van de kans op gezondheidsklachten. De Crest bedraagt 14 en dit is
boven de 9.

4,957
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Evaluatie op basis van de eerder genoemde norm levert een VDV van 4,7 mlsl'76 wat
ruim onder de actiewaarde (votgens de norm) ligt van 9,í0 m/s1'75 en dit laat een rijtijd
toe die (in theorie) langer is dan 8 uur.

Mijn aanbeveling is dan ook om chauffeurs op de hoogtete brengen van de maatregelen
die de onderneming aanbiedt en de rol die zij zelf spelen in de preventie van
gezondheidsklachten. Controle op de effectiviteit van de maatregelen kan plaatsvinden
door middel van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en een
arbeidsomstandigheden spreekuur. De resultaten hiervan kunnen dienen als bijsteÍling
van het arbeidsomstandighedenbeleid.
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4 Gonclusie en aanbevelingen
Het antwoord op de vragen zoals die zijn geformuleerd in de inleiding luidt als volgt:

1. De mate waarin mechanische lichaamstrillingen en - schokken voorkomen tijdens
het besturen van een VDL bus met een optimaal onderhouden chauffeursstoel
bedraagt 0,26 m/sz. Gemeten als dagdosis bij 7 uur effectief rijden is de belasting
O,24 mls2.

2. Fr is een verschil waar te nemen tussen de gebruikte stoel van de eerdere
metingen en een optimaal onderhouden stoel. Het verschil is bijna 0,í m1s2 en er
is sprake van schokabsorptie (SEAT < 1) bij de optimaal onderhouden stoel.

Op basis van de Arbowettelijke bepalingen is het gedurende een 8-urige werkdag
besturen van deze bus, vanwege mechanische trillingen en schokken, een
maatschappelijk geaccepleerd risico. Dit geldt ook voor een eventueel zwangere
buschauffeur.

Aanbevellng
Gebleken is dat de meting met een rij-instructeur een lage waarde heeft opgeleverd aan

mechanische trillingen en schokken. Niet duidelijk is of dit toe te schrijven valt aan een
verschil in eigenschap van beide bussen. Hoewel beide bussen van hetzelfde type zijn en

ongeveer even oud, reden ze op verschillende type banden. Aangezien de waarde in de
voor- en achterwaartse richting (x-as) bij meting t het laagst was, kan dit duiden op de
rijstijl waarin minder sterk geremd wordt. Om buschauffeurs bewust te maken van hun
rijstijl en de gevolgen ervan voor de belasting als gevolg van trillíngen en schokken
beveel ik bijscholen op dit punt aan, als toegevoegde waarde bij de preventie van
gezondheidsklachten.

Vast staat dat het loont om de chauffeursstoelen optimaal te onderhouden. Hierdoor
daalt de statístische kans op ziekteverzuim met als oozaak rugklachten en andere
trillingsgebonden aandoeningen. Bovendíen worden zwangere chauffeurs niet langer
uitgesloten van het uitoefenen van hun beroep.

Om te controleren of de kans op arbeidsgebonden aandoeningen afneemt bij optimaal
onderhouden chauffeursstoelen ís het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheids-
kundis onderzoeK (PAGO) de aangewezen weg. Een bedrijfsarts kan dit PAGO uitvoeren.
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