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Inleiding
Aanleiding onderzoek

Rugklachten, vervroegde degeneratie van de wervelkolom en hernia
van de tussenwervelschijf komen bij aan lichaamstrillingen 
blootgestelde populaties vaker voor dan bij niet–blootgestelde 
populaties. 

Buschauffeurs worden beroepsmatig blootgesteld aan 
lichaamtrillingen en dit kan op korte- en lange termijn klachten 
veroorzaken.

Meer aandacht bij de opdrachtgever voor een voortdurende 
verbetering van arbeidsomstandigheden.
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Inleiding
Aanleiding onderzoek

In 2005 is in Nederland wetgeving met betrekking tot trillingen van 
kracht geworden. Overeenkomstig de Arbowet (SZW, 2008) dient 
blootstelling aan trillingen nader beoordeeld te worden. Dit betekent 
dat de aard, de mate en de duur van de blootstelling bepaald dienen 
te worden. 

Een groot openbaar vervoersbedrijf met circa 10.000 buschauffeurs 
heeft Arbo Unie opdracht gegeven om de lichaamstrillingen van een 
aantal veel gebruikte bussen in kaart te brengen.
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2002 - Europese Unie - richtlijn
Minimumvoorschriften voor bescherming tegen overmatige 
blootstelling aan trillingen op de arbeidsplaats. 

2005 - Ministerie van SZW 
Trillingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit toegevoegd. 
Arbobesluit - normen voor toelaatbare trillingssterktes

Actiewaarde
Grenswaarde 

Inleiding
Wettelijke aspecten
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Inleiding
Wettelijke aspecten

Actie waarde = De actiewaarde is de waarde waarboven de 
werkgever maatregelen moet nemen om de trillingen te beperken. 
Deze waarde wordt uitgedrukt als dagdosis (8 uurs gemiddelde).

Grenswaarde = De grenswaarde is de absolute bovengrens die nooit
overschreden mag worden. Deze waarde wordt uitgedrukt als 
dagdosis (8 uurs gemiddelde).

1,15 m/s²O,5 m/s²Lichaam - ISO 2631
GrenswaardeActiewaarde
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metingen en evaluatie van de menselijke blootstelling aan 
lichaamstrillingen dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig de
ISO-norm 2631-1 (1997) ‘Mechanische trillingen en schokken, 
beoordeling van de invloed van trillingen op het menselijk lichaam.’

meten en berekenen van beroepsmatige blootstelling aan 
mechanische lichaamstrillingen met betrekking tot de gezondheid 
kunnen worden uitgevoerd volgens de NEN-EN 14253+A1 (en). 

Inleiding
Wettelijke aspecten – normen en richtlijnen
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Cyclische beweging van een massa 
in een bepaalde richting (x,y,z)
met een bepaalde frequentie (Hz)
met een bepaalde uitwijking (m)
met een bepaalde versnelling (m/s²)

positieve en negatieve uitslag
wiskundige “truc”, root mean square (RMS)

Inleiding
Trillingen – technische aspecten
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Vectorsom = wiskundige samenvoeging van alle 
trillingsrichtingen met als resultante de vectorsom.

De correctiefactor K (K-factor) = brengt het verschil in 
gevoeligheid van de mens voor respectievelijk 
horizontale (x- en y- richting) en verticale (z- richting) 
trillingen in rekening.

Crest factor = verhouding van de maximale piekwaarde 
van de gewogen effectieve versnelling en de 
gemiddelde gewogen effectieve versnellingswaarde 
(RMS). Schokken.

Inleiding
Trillingen - definities
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Lichaamstrillingen komen binnen via zitvlak, voeten en/of rugsteun.

Werken o.a. op spieren, zenuwen en gewrichten.

In vijf Europese landen, waaronder Nederland, worden klachten en
aandoeningen van de rug als gevolg van trillingen en schokken als 
beroepsziekte erkend.

Inleiding
Trillingen – gezondheidskundige aspecten
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Veel verschillende interpretaties van meetresultaten. 
Vectorsom of de meest trillende as als criterium gebruikt?
Wat is overheersende as? Wat is overheersend?
Crest factor als criterium? RMS als criterium?
Wel of geen gebruik van de k-factoren?

Bij de beoordeling van de resultaten dienen door de deskundige 
keuzes gemaakt te worden die een grote invloed kunnen hebben op 
de eindconclusie van het onderzoek.

Literatuur vermeld niet altijd hoe gemeten en/of beoordeeld is. Bij 
het vergelijken van onderzoeksgegevens is dus voorzichtigheid 
geboden.

Inleiding
(Vele) interpretatie mogelijkheden meetresultaten
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Inleiding
Probleemstelling

Op welke wijze dienen lichaamstrillingen volgens de wet gemeten,
berekend en beoordeeld te worden?

Komen de trillingssterktes boven de actiewaarde of grenswaarde?

Welke maatregelen kan de opdrachtgever nemen bij overschrijding 
van de blootstelling aan lichaamstrillingen van buschauffeurs?



12

Inleiding 
Doelstelling

Uniformiteit bewerkstelligen bij professionals die te maken hebben 
met het meten, berekenen en beoordelen van lichaamstrillingen.

De opdrachtgever inzicht geven in de trillingsbelasting van de 
buschauffeurs 

Een advies uitbrengen dat leidt tot vermindering van de 
trillingsbelasting bij buschauffeurs op openbaarvervoersbussen.
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Methode
Materieel 

Zes veel voorkomende streekbussen geselecteerd:

VDL Berkhof - Ambassador 200
Van Hool - A330 (reguliere stoel)
Van Hool - A330 (luchtgeveerde stoel)
Mercedes - Citaro (gelede bus)
MAN - Lion's City
VDL Berkhof - “Minibus"
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Methode
Traject

Diverse trajecten:

snelweg;
snelweg inclusief afritten en rotondes;
geasfalteerde weg in matige staat verkerend;
een weg met klinkers;
mix van goed en slecht wegdek;
provinciale weg;
verkeersdrempels;
woonwijk.
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Methode
Meetapparatuur

Bij het meten van lichaamstrillingen is het belangrijk dat de 
trillingsopnemer tussen de bron van de trillingen en het raakvlak 
van het menselijk lichaam wordt geplaatst.

De apparatuur dient aan de norm ISO 8041 (1990) ‘Human response 
to vibration- Measuring instrumentation' te voldoen. 
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Methode
Meetprotocol

De metingen zijn uitgevoerd conform de ISO norm 2631-1 (1997)

Per overheersende as (x-, y- of z-as) is de dagdosis A(8) RMS en 
A(8) VDV per bus, vastgesteld conform de NEN-EN 14253+A1 (NEN, 
2007). 

Hiernaast is de vectorsom per traject, per bus berekend om aan te 
tonen wat de verschillen zijn ten opzichte van het beoordelen van de 
overheersende as. 
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Resultaten
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de totale trillingsbelasting RMS (dagdosis) per bus over het gehele traject



18

Resultaten

VDL 
Ambass.

Van Hool
A330, 4125

van Hool
A330, 4114

Mercedes 
gelede bus

MAN  
Lion's city

VDL 
“minibus”

Bussen

35,79 
m/s1,75

33,11 
m/s1,75

31,30 
m/s1,75

32,50m/s
1,75

28,11 
m/s1,75

26,84 
m/s1,75

Vectorsom (VDV) 
bepalend voor de 
dagdosis

y-as
22,07 

m/s1,75

y-as
23,54 

m/s1,75

z-as
19,26 

m/s1,75

z-as 
20,71 

m/s1,75

z-as
17,55 
m/s1,75

z- as 
18,68 

m/s1,75

Hoogste as 
bepalend voor de 
dagdosis (VDV)

Aanvullende VDV beoordelingsmethode

1,35 m/s²1,29 m/s²1,25 m/s²1,27 m/s²1,17 m/s²0.90 m/s²Vectorsom  (RMS) 
bepalend voor de 
dagdosis

x-as 
0,85m/s²

y-as
0,89m/s²

z-as 
0,76m/s²

y-as 
0,81m/s²

y-as 
0,79m/s²

x-as 
0,57 m/s²

Hoogste as 
bepalend voor de 
dagdosis (RMS)

Basis evaluatie methode

Actiewaarde overschrijding

Grenswaarde overschrijding
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Conclusie

Op welke wijze dienen lichaamstrillingen volgens de wet gemeten,
berekend en beoordeeld te worden?

In de Nederlandse wet- en regelgeving zijn de RMS actie- en 
grenswaarde uit de Europese Richtlijn overgenomen in het 
Arbobesluit. 
De Nederlandse Arbeidsinspectie kan alleen handhaven op 
overschrijding van de RMS actie- en grenswaarde.
In Nederland enkel RMS vereist (maar ook VDV gebruiken)
RMS van hoogste as 
Bij onderzoek altijd vermelden hoe beoordeeld is
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Conclusie

Komen de trillingssterktes boven de actiewaarde of grenswaarde?

Voor alle bussen geldt dat de hoogste as boven de  RMS actiewaarde 
uitkomt. De grenswaarde is nergens overschreden.
De technische en/of beheersmaatregelen die de opdrachtgever moet
nemen zijn daarom alleen gericht op overschrijding van de 
actiewaarde. 
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Aanbevelingen

Programma van maatregelen opstellen en uitvoeren om de 
gezondheidsrisico's weg te nemen of te verkleinen zodat de 
dagdosis van de buschauffeurs onder de RMS actiewaarde komt.
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Aanbevelingen

Voor aanschaf van nieuwe bussen trillingsgegevens opvragen en de
laagste trillingsintensiteit van invloed laten zijn bij de keuze.

Overleg met overheden over de verbetering van wegdek en 
verwijdering obstakels.

Waar nodig meer tijd ter beschikking te stellen voor het afleggen van 
een traject. 

Buschauffeurs dienen periodiek getraind en geïnformeerd te worden 
over de juiste stoelinstelling, werkhouding en invloed van de rijstijl.
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Aanbevelingen

Medewerkers adviseren om lichamelijke beweging (sport) te doen. 

Goed periodiek onderhoud van bussen. 

Duur van de blootstelling reduceren.

Goede trillingsdempende stoelen. 

De bandenspanning op het voorgeschreven niveau te houden (niet te 
verlagen teneinde het trillingsniveau te reduceren).
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Einde


