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Samenvatting 
 

 

Onderwerp: Een procesevaluatie van een gerandomiseerde en gecontroleerde studie 

betreffende de effectiviteit van een interventieprogramma in een populatie met 

blootstelling aan lichaamstrillingen: een pilot studie. 

 

Studiepopulatie: De studiepopulatie werd verkregen uit de deelnemende groepen van 

werknemers en werkgevers vanuit het VIBRISKS onderzoek. Dit is een Europees 

onderzoeksproject waaraan zes instituten uit vijf Europese landen participeren. 

Werkgevers (N=9) en werknemers (N=322) van negen verschillende bedrijven namen 

aan het onderzoek deel. Zij werden over een periode van zeven maanden gevolgd. De 

studiepopulatie werd verdeeld in drie groepen: een hoog blootgestelde 

interventiegroep, een hoog blootgestelde ‘care as usual’ groep en een laag 

blootgestelde ‘care as usual’ groep. 

 

Interventie: De interventie bestond uit het aanbieden van een ‘care as usual’ 

programma en een interventieprogramma aan de drie bovengenoemde groepen. Beide 

programma’s bestonden uit het geven van feedback met betrekking tot de gemeten 

waarden van de daadwerkelijke veldmetingen, een informatiebrochure die naar beide 

groepen werd verzonden en een interview met de hoofdonderzoeker en werknemer 

van het bedrijf met betrekking tot hun lichaamstrillingenbeleid. Het verschil tussen 

beide programma’s is, dat de groep welke een interventie ontving, een 

interventieprogramma op individuele basis en een extra informatieve presentatie werd 

aangeboden. Een pre- en post interventie vragenlijstmetingen en een veldmeting 

werden uitgevoerd binnen alle drie de groepen vanuit het VIBRISKS onderzoek. De 

follow-up periode tussen pre- en post vragenlijstmetingen was zeven maanden. De 

vormgeving van zowel de interventie als de pre- en postvragenlijsten is aan de hand 

van het ASE-model (Attitudes (A), Sociale invloedsverwachtingen (S) en Eigen –

effectiviteitverwachtingen (E)).  

 

Resultaten en Conclusies: De kennis van de werknemers is niet veranderd door de 

toepassing van dit interventieprogramma. De mening van de werknemers is wisselend 

toegenomen maar ook afgenomen, juist op de determinerende onderdelen. Daarnaast 

heeft het interventieprogramma een positieve gedragsontwikkeling laten zien op de 

determinerende onderdelen gebruik bestuurdersstoel, omgaan met status wegdek en 

het nemen van minipauzes. Echter is er ook een negatieve gedragsontwikkeling 

zichtbaar betreffende de frequentie van het blootgesteld worden aan slecht wegdek, 

actie betreffende conditie en het doen van oefeningen voor de rugspieren.  

Bij de werkgevers is geen eenduidige uitspraak te doen over mogelijke 

belemmeringen met betrekking tot vormgeving van de procesmaten. Het volgen van 

het intensieve interventieprogramma geeft de indruk een positieve ontwikkeling te 

hebben bij beleidsmatige veranderingen bij de werkgever.  
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Inleiding  
 

 

Algemeen  

In Nederland staan meer dan 300.000 bestuurders van grondverzetmachines, 

vorkheftrucks, kranen, tractoren, vrachtwagens en andere voertuigen dagelijks bloot 

aan lichaamstrillingen en schokken. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat lange 

termijn beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen vooral geassocieerd is met 

een toegenomen risico van aandoeningen van de lage rug en het verbonden 

zenuwstelsel, zoals rugklachten, hernia’s en vervroegde degeneratie van de 

wervelkolom.  

De sociale en financiële lasten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door deze 

aandoeningen kunnen behoorlijk zijn. Zo worden de kosten gemaakt in de 

gezondheidszorg vanwege lage rugklachten voor 2000 geschat op 337,3 miljoen euro, 

circa 0,9% van de totale kosten van de gezondheidszorg. Circa 40% van die kosten 

worden gemaakt in de ziekenhuiszorg en de medisch-specialistische zorg en circa 

40% door de eerstelijnszorg. Binnen de eerstelijnszorg (naar schatting 139,3 miljoen 

euro) wordt circa 24,3 miljoen euro uitgegeven aan lage rugklachten door de 

huisartsen/ gezondheidscentra, dat is 2,1% van alle kosten van de 

huisartsen/gezondheidscentra. Voor de paramedische zorg kan worden geschat dat 

14% van alle kosten van de paramedische zorg worden gemaakt vanwege lage 

rugklachten. Dat is een totaal bedrag van circa 114,9 miljoen euro, waarvan het 

merendeel voor rekening van de fysiotherapie komt (103,4 miljoen euro). Op basis 

van registratiegegevens bedraagt de schatting van het totaal aantal verzuimde 

werkdagen in het jaar 2000 83,7 miljoen euro. Daarvan zou 8,7% toe te schrijven 

kunnen zijn aan lage rugklachten. Vermenigvuldigd met het gemiddelde loon geeft 

dat een indruk van de ermee gepaard gaande kosten:  

752 miljoen euro (Picavet, 2004).  

Daarom is er sinds 2003 een vier jarige Europese studie opgestart, VIBRISKS (Risks 

of Occupational Vibration Exposures, http://www.vibrisks.soton.ac.uk/), gefinancierd 

door de Europese Unie om onderzoek in het veld van werknemers die blootgesteld 

zijn aan trillingen te bevorderen. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de 

kennis over het risico op ongewenste gezondheidseffecten van lichaamstrillingen op 

het werk door middel van multinationale epidemiologische studies ondersteund door 

fundamenteel laboratoriumonderzoek. Een doel van dit onderzoek is ook het 

verbeteren van het inzicht en het begrip van de factoren die het ontstaan en de 

progressie van de symptomen van aandoeningen doen verhogen, beide met en zonder 

interventie op de werkplek. Een van de interventies is gezondheidstoezicht van 

werknemers die aan trillingen zijn blootgesteld (Drimmelen van, Hulshof, 2006; 

Tiemessen, 2006). 
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Begripsbepaling trillingen 

In nagenoeg alle machines, apparaten en voer-, vlieg-, vaar- of werktuigen worden 

mechanische trillingen opgewekt. Soms bewust, maar vaak is er sprake van een 

ongewenst bijproduct. Een mechanische trilling is een heen en weer gaande beweging 

van een punt om een evenwichtsstand.  

De vier kenmerken van een mechanische trilling zijn: 

 richting onderscheiden in een x-, y- en z-component; 

 het aantal trillingen per seconde of frequentie in Hertz (Hz); 

 de intensiteit van de trilling uitgedrukt in versnelling (m/s
2
); 

 karakter van de trilling, ruwweg in te delen in 2 soorten trillingen, harmonische en 

stochastische. 

 

Trillingsbelasting heeft vijf kenmerken, namelijk: 

 plaats van contact tussen trilling en lichaam en de richting van de trilling, uit te 

splitsen in 2 typen belasting: hand-arm trillingen en lichaamstrillingen; 

 frequentie van de trillingen; 

 de intensiteit van de trilling; 

 het schokkarakter (piekfactor); 

 blootstellingduur (aantal uren per dag). 

 

De trillingsbelasting van de blootgestelde werknemer is in het algemeen lager als de 

frequentie hoger, de intensiteit lager, de schokken kleiner zijn en de blootstellingduur 

korter is. De bovengenoemde kenmerken kunnen worden samengevat in een formule, 

waarbij een gemiddeld trillingsniveau wordt berekend over een achturige werkdag 

(Drimmelen van, Hulshof, 2006):  

 

Bijbehorende formule: 

 

 Atot = √ ∑ (Ai2  *  Ti / Tt) 

 

Hierin is: 

 

Atot  : de totale trillingsbelasting 

Ai  : partiele trillingsdosis, trillingsniveau van werkzaamheid i 

Ti  : de duur van werkzaamheid i 

Tt  : de duur van de totale werkzaamheid  

 

Deze formule heeft een versnellingsmaat als uitkomst. Deze uitkomst is van belang, 

daar er sinds juni 2005 in de Nederlandse Arbo-wet een richtlijn is opgenomen over 

lichaamstrillingen op het werk. In deze richtlijn worden grenzen gesteld voor de 

blootstelling aan lichaamstrillingen op de werkplek, gemiddeld over acht uur: een 

grenswaarde (1,15 m/s
2
), die eigenlijk niet mag worden overschreden, en een 

actiewaarde (0,5 m/s
2
), waarboven een werkgever maatregelen moet nemen.  
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Deze maatregelen zijn bepaling en beoordeling van het risico, voorlichting en 

opleiding en een passend interventieprogramma. Concreet is er een aantal maatregelen 

die de werkgever kan nemen als de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling (0,5 

m/s
2 
over een achturige werkdag) overschreden wordt, zoals bij aanschaf of leasen 

kiezen van het voertuig dat het minste trilt, kiezen van het juiste voertuig voor de taak 

en ondergrond, het indien mogelijk, zorgen voor een geëgaliseerd terrein waarover 

gereden wordt, verlaging van de rijsnelheid, het zorgen voor een goed geveerde 

bestuurdersstoel en cabine en het onderhoud hiervan, het verkorten van de 

blootstellingduur en het zorgen voor afwisseling en voldoende pauzes.  

De werknemer kan zelf ook een aantal maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen 

zich richten op de intensiteit (de hoogte van het trillingsniveau) en op de duur (de tijd 

dat de werknemer blootgesteld wordt aan trillingen).  

Met betrekking tot intensiteit betreft dit het zorg dragen voor een goede houding en 

zicht door het juist instellen van de afstand tot het dashboard, de hoogte en de 

rugleuning van de stoel, zorgen voor goed onderhoud van het voertuig en een rustige 

en ontspannen rijstijl hanteren samen met een lage rijsnelheid.  

Met betrekking tot duur betreft dit het nemen van mini pauzes waarin oefeningen 

worden uitgevoerd en het zo weinig mogelijk rijden, dus het voertuig enkel gebruiken 

als de werkzaamheden er om vragen (Tiemessen, 2007). 

 

 

Interventie ten aanzien van lichaamstrillingen 

Er is tot dusver over dit onderwerp weinig gepubliceerd. In een artikel betreffende een 

interventieprogramma met betrekking tot lichaamstrillingen bij heftruck bestuurders 

(Hulshof, 2006) werd een multifacet interventieprogramma beschreven met een 

looptijd van een jaar. Dit programma bestond uit het verstrekken van een 

gestandaardiseerd rapport aan de werkgevers met additionele informatie, 

informatieverstrekking aan de werknemers en een training aan de bedrijfsarts. De 

evaluatie van dit programma vond plaats aan de hand van pre- en postvragenlijsten 

voor de werknemers. De uitkomst van dit onderzoek was dat er een vermindering van 

de blootstelling aan lichaamstrillingen van de deelnemende werknemers optrad. Deze 

daling was ten opzichte van de controlegroep echter (net) niet statistisch significant. 

 

 

Interventie volgens het ASE-model 

In dit onderzoek is een interventieprogramma ontwikkeld en ingezet binnen de 

deelnemende onderzoekspopulatie van het VIBRISKS onderzoek. Het inzetten van 

een interventie, met als doel verlaging van de blootstelling aan lichaamstrillingen en 

het meten van het effect hiervan, is nog niet zo frequent uitgevoerd (Hulshof, 2006). 

De aanbevelingen van genoemde trial zijn in dit onderzoek meegenomen. 

De ontwikkelde interventie is mede opgezet aan de hand van gezondheidsvoorlichting 

en daarmee gepaard gaande patiëntenvoorlichting. Dit is een proces dat uit 

verschillende fasen bestaat. Het doel hiervan is om gezondheidsgedrag van personen 

te beïnvloeden naar een meer gezondheidsbeschermend gedrag (Pos, Bouwens, 2003). 
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In de literatuur betreffende gezondheidsgedrag worden inzichten uit verschillende 

theorieën en modellen geïntegreerd in een breder model. De theorie van gepland 

gedrag van Ajzen en het zogenaamde ASE-model (Attitude, Sociale Invloed, Eigen 

effectiviteit), die beide aan de theorie van beredeneerd gedrag (TBG) een derde factor 

toevoegen: de eigen effectiviteitverwachtingen of de waargenomen 

controlemogelijkheden (Mudde, Vries de, 1998).  

Het ASE-model is een integratie van meerdere gedragsverklaringsmodellen, zoals het 

Health Belief Model (HBM) (Hochbaum, Rosenstock, Leventhal en Kegels, jaren 

zestig), Cognitieve Dissonantietheorie (van Festinger (1957)), De sociale leertheorie / 

Modeling (van Bandura 1986), Theory of reasoned action en Theory of planned 

behaviour (van Fishbein & Ajzen 1975), Attributietheorie (van Weiner (1986)) en het 

Stages of Change model (van Prochaska en DiClemente (1985)) (Pos, Bouwens, 

2003). 

In het ASE-model worden verschillende bevindingen uit de overige modellen zo veel 

mogelijk met elkaar geïntegreerd. Het model is vooral gebaseerd op de theorie voor 

beredeneerd gedrag (Fishbein & Ajzen 1975) en op Bandura’s sociale cognitieve 

theorie voor gedragsverandering (‘self-efficacy’-theorie; Bandura 1986).  

Het model gaat ervan uit dat veel menselijk gedrag tot op zekere hoogte beredeneerd 

is. Met andere woorden, het model gaat er van uit dat mensen kunnen aangeven 

waarom zij zich gedragen zoals zij doen. Het ASE-model onderscheidt een drietal 

hoofdcognities: Attitudes (A), Sociale invloedsverwachtingen (S) en Eigen 

effectiviteitverwachtingen. Samen bepalen deze cognities de motivatie van een 

persoon om een bepaald gedrag uit te voeren, dit wordt ook wel de intentie genoemd.  

Bij de attitudes is een onderscheid te maken in affectieve (evaluatieve) en cognitieve 

consequenties van gedrag. De sociale invloed wordt in het ASE-model, bepaald door 

sociale normen, het waargenomen gedrag van anderen en de directe druk of de 

ervaren steun voor een gedrag. Met betrekking tot de eigen effectiviteitverwachting 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de gedrag effectiviteitverwachting, de sociale 

effectiviteitverwachting en de spanning effectiviteitverwachting. Onder de gedrag 

effectiviteitverwachting wordt verstaan de inschatting van een persoon om een 

bepaald gedrag uit te kunnen voeren. De sociale component refereert aan de 

inschatting van een persoon van de mate waarin hij zich in staat acht om sociale druk 

te weerstaan. Onder spanningseffectiviteit wordt de inschatting verstaan om het 

gewenste gedrag te kunnen blijven vertonen (Es van, 2002; Mudde, Vries de, 1998; 

Pos, Bouwens, 2003).  

Bij interventiestudies worden vragenlijsten opgesteld aan de hand van het ASE-

model, om zo tot positieve en negatieve voorspellers te komen die van invloed zijn op 

het uiteindelijke gedrag van mensen (Es van, 2002; Mudde, Vries de, 1998). Zelf 

aangegeven therapietrouw in een studie met betrekking tot profylactische medicatie 

bij volwassenen met astma, laat zien dat de suggestie die Ajzen doet met zijn model, 

dat voorafgaand gedrag geen significante bijdrage levert aan het voorspellende 

gedrag, na controle voor attitude, sociale invloed, eigen effectiviteitverwachtingen en 

intentie, wordt niet gesteund door de bevindingen in dit onderzoek (Es van, 2002). 
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Het ASE-model heeft de opvattingen over verschillende motivationele fasen uit het 

transtheoretische model overgenomen. Dit model onderscheidt een aantal 

opeenvolgende motivationele fasen in het proces van gedragsverandering: 

1. ongemotiveerd, de persoon denkt niet aan gedragsverandering; 

2. gemotiveerd, de persoon is gemotiveerd om te veranderen maar niet direct; 

3. zeer gemotiveerd, de persoon is gemotiveerd om zeer snel het gedrag te 

veranderen; 

4. actie, de persoon is bezig zijn gedrag te veranderen; 

5. gedragsbehoud, de persoon heeft zijn gedrag al langere tijd geleden met succes 

veranderd. 

Er wordt in dit stuk een periode van zes maanden genoemd met betrekking tot 

gedragsbehoud. Er wordt gesuggereerd dat gemotiveerde personen verschillen van 

ongemotiveerde door een positievere attitude, die vooral wordt beïnvloed door een 

sterkere verwachting van de voordelen van het gewenste gedrag. Ongemotiveerde en 

gemotiveerde personen verschillen van zeer gemotiveerde personen en personen in de 

actiefase door zwakkere eigen effectiviteit verwachtingen. De gepercipieerde sociale 

invloed blijkt geleidelijk te stijgen over de opeenvolgende motivationele fasen. Het 

gevonden patroon kan globaal worden geschetst als een ø-patroon (Mudde, Vries de, 

1998). 

Verder wordt met name in de stukken met betrekking tot richtlijn ontwikkeling juist 

op dit stuk ingestoken, met betrekking tot gefaseerd aanbod van kennis met 

betrekking tot de fase van gedragsverandering waarin men zit (Mudde, Vries de, 

1998; Heijmans, 2003; Grol, 2003).  

 

 

Operationalisatie van het ASE-model 

De interventie bestaat uit 4 onderdelen, te weten: 

1. Gezondheidstoezicht in de vorm van een interventieprogramma voor de werknemer 

2. Folder voor zowel de werkgever als de werknemer 

3. Presentatie voor zowel de werkgever als de werknemer 

4. Nieuwsbrief voor de werknemer en een tussen en eind rapportage voor de 

werkgever (per meting) 

 

Het interventieprogramma zal een multidisciplinaire aanpak kennen. Daar de 

verwachting is dat deze vorm meer kans op succes zal geven dan een individuele 

aanpak (alleen de werkgever of werknemer) (Molen van der, 2006).  

Een multidisciplinaire aanpak bestaat meestal uit een combinatie van informatieve, 

faciliterende (zoals het uitproberen van de hulpmiddelen) en educatieve (zoals 

training en instructie) strategieën. In een studie waarbij het effect van een 

multidisciplinaire ergonomische aanpak werd onderzocht op het gebruik van vier 

ergonomische hulpmiddelen op de werkplek van metselaars en opperlieden, werd dit 

vorm gegeven in een gefaseerde bedrijfsaanpak van zes stappen onder begeleiding 

van een ervaren ergonoom. Hierbij stonden de planning, informatieoverdracht, 

selectie van hulpmiddelen, mogelijkheden om hulpmiddelen te kunnen gebruiken en 

ervaring opdoen met de hulpmiddelen centraal. Een complete multidisciplinaire 

ergonomische aanpak bleek in deze studie echter niet uitvoerbaar op bedrijfsniveau. 

Alhoewel hulpmiddelen niet vaker werden gebruikt na deze aanpak en de conclusie 

van dit onderzoek betrof dat multidisciplinaire ergonomische uitvoering niet 

geassocieerd is met een toename in het gebruik van hulpmiddelen, betekent dit niet 

dat deze aanpak niet werkt om het gebruik van hulpmiddelen te stimuleren.  
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Blijvende betrokkenheid van de werkgever en de werknemers, opheffen van 

belemmeringen voor de invoering van arbo vriendelijke hulpmiddelen, directe 

werknemersparticipatie en monitoring van het veranderingsproces lijken daarbij 

belangrijke (multidisciplinaire) aspecten  (Molen van der, 2006). Daarom is een deel 

van dit interventieprogramma gebaseerd op deze multidisciplinaire aanpak.  

 

De verwachte invloed van de 4 onderdelen van het interventieprogramma op het ASE-

model zijn als volgt: 

Ad 1: Gezondheidstoezicht in de vorm van een interventieprogramma voor de 

werknemer 

Een individuele inventarisatie van de aanwezige kennis bij zowel werkgever als 

werknemer. Dit geeft inzicht in de attitude van de werkgever en werknemer in termen 

van mening, invloed vanuit de omgeving en aanwezige kennis. De mogelijke 

variabelen die van invloed zijn vanuit de sociale omgeving en de eigen effectiviteit, in 

termen van bedrijfsbeleid voor de werkgever en gedrag en mening van de werknemer. 

Deze variabelen geven inzicht in de gedragsintentie van zowel werkgever en 

werknemer om daadwerkelijk gedrag te laten zien.  

Ad 2. Folder voor zowel de werkgever als de werknemer 

De folder zal gericht zijn op kennisvergroting, wat vervolgens zijn invloed heeft op 

attitude en sociale invloed van zowel werkgever als werknemer en de eigen 

effectiviteit zal vergroten. Met als uiteindelijke doelstelling een vergrote 

gedragsintentie om daadwerkelijke gedragsverandering te laten zien.  

Ad 3. Presentatie voor zowel de werkgever als de werknemer 

Idem als bij ad 2. 

Ad 4. Nieuwsbrief voor de werknemer en tussen en eind rapportage voor de 

werkgever (per meting) 

De tussentijdse nieuwsbrief en rapportages zijn gericht op het geven van feedback van 

het ten toon gespreide gedrag en het eventueel in kaart brengen van aanwezige 

barrières om te komen tot het gewenste gedrag.  

 

 

Op de volgende pagina’s staan respectievelijk het ASE-determinantenmodel, conform 

bovenstaande literatuur, ingevuld voor de werknemer en voor de werkgever. Het is de 

bedoeling dat het interventieonderzoek dat aan de hand van het ASE-model is opgezet 

en uitgezet uiteindelijk resultaten oplevert m.b.t toename van gedrag en acties vanuit 

de werkgever en de werknemer met betrekking tot het inzetten van beleid en acties 

om de uiteindelijke blootstelling aan lichaamstrillingen te verminderen. In dit 

onderzoek ligt de focus op de ingezette acties en de gedragsveranderingen door zowel 

werkgever als werknemer. Deze zijn gelinkt aan het ASE-model. In het VIBRISKS 

onderzoek zal de verdere link gelegd worden naar de daadwerkelijke uitkomstmaat, 

namelijk verminderde blootstelling aan lichaamstrillingen. 
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Het ASE-determinantenmodel voor de werknemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

            

 

Kennis & Externe variabelen 

 Algemeen gedeelte 

vragenlijst 

 Status voorlichting en 

ervaring hiervan 

Attitude 

 Mening 

 Invloed omgeving 

Sociale Invloed 

 Normen 

 Kennis en mening 

 Gedrag 

Eigen Effectiviteit 

 Gedrag 

 Mening  

Gedragsintentie 

 Mening 

 Intentie te veranderen 

Gedrag 

 Actie en intentie om te veranderen 

 Behoud en terugval zal in een 

later stadium getoetst moeten 

worden 

Barrières 

 Inventarisatie 
belemmeringen m.b.t. 

intentie te veranderen 

 Toename kennis door 

voorlichting toetsing 

Vaardigheden 

 Toename kennis 

 Intentie te veranderen 

Feedback 

 Intentie te veranderen 

 Status voorlichting en 

ervaring hiervan 
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Het ASE-determinantenmodel voor de werkgever 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

       

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Kennis & Externe variabelen 

 Inventarisatie bedrijfsbeleid 

 Inventarisatie kennis 

Attitude 

 Kennis 

Sociale Invloed 

 Normen 

 Kennis  

Eigen Effectiviteit 

 Bedrijfsbeleid  

Gedragsintentie 
 Bedrijfsbeleid 

Gedrag 

 Actie toetsen in wijziging 
bedrijfsbeleid 

 Behoud en terugval zal in een 

later stadium getoetst moeten 

worden 

Barrières 

 Inventarisatie belemmeringen 
m.b.t. bedrijfsbeleid 

 Toename kennis door 

voorlichting toetsing 

Vaardigheden 

 Toename kennis 

 Verandering bedrijfsbeleid 

Feedback 

 Veranderingen bedrijfsbeleid 

 Toename kennis 
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Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek was procesevaluatie van de interventie. Dit was een 

onderdeel van de interventie op zich. De interventie had als doel het verminderen van 

de blootstelling in termen van duur, frequentie en intensiteit aan lichaamstrillingen. In 

dit onderzoek werd gekeken naar positief en negatief beïnvloedende onderdelen 

vanuit de interventie met betrekking tot verandering in gedrag en actie bij zowel de 

werkgever als de werknemer. Dit werd vormgegeven aan de hand van het ASE-

model. De belangrijkste uitkomstparameters waren kennis, mening en gedrag bij de 

werknemers. Identificatie van belemmeringen en beleidsmatige veranderingen, bij de 

werkgevers.   

 

 

Probleemstelling  
Werknemers die werken met grondverzetmachines, vorkheftrucks, kranen, tractoren, 

vrachtwagens en andere voertuigen worden dagelijks blootgesteld aan 

lichaamstrillingen. Er is nog veel onbekendheid bij zowel werkgever als werknemer 

over de mate van blootstelling hieraan, de effecten van een te grote blootstelling aan 

lichaamstrillingen en de mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen in termen 

van gedrag en beleid door zowel werkgever als werknemer. De sociale en financiële 

lasten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door deze blootstelling aan 

lichaamstrillingen kunnen behoorlijk zijn, naast de gezondheidsschade die hierdoor 

kan optreden. Deze punten maakten een interventieonderzoek dan ook tot een 

noodzaak binnen deze sectoren.  

 

 

Vraagstellingen 
De doelstelling van dit onderzoek richt zich op beantwoording van de volgende vijf 

onderzoeksvragen: 

1. Zal er door een multidisciplinaire benadering, zoals vormgegeven binnen dit 

interventieonderzoek, bij de werknemer een verhoging zijn van het 

kennisniveau omtrent lichaamstrillingen?  

2. Zal er door deze benadering een toegenomen gevormde mening zijn bij de 

werknemer?  

3. Zal er door deze benadering een toegenomen bewuster gedrag ten aanzien van 

lichaamstrillingen zijn bij de werknemer? 

4. Wat zijn belemmeringen om bovengenoemde procesmaten onvoldoende vorm 

te geven door de werkgever?  

5. Zijn er meer beleidsmatige veranderingen opgetreden door de deelname aan 

het interventieonderzoek bij de werkgever? 

 

De voortvloeiende vraagstelling naar het VIBRISKS onderzoek zal zijn, leidt de 

introductie van een interventieprogramma tot een extra vermindering van de 

blootstelling aan lichaamstrillingen in werksituaties vergeleken met de trillingsgrootte 

in de werksituaties waar de ‘care as usual’ wordt gedaan? Deze vraag zal in dit 

onderzoek echter niet beantwoord worden, daar dit behoort tot het VIBRISKS 

onderzoek en mede ook in verband met de benodigde follow up tijd die hiervoor 

nodig is. De procesmaten zoals hier benoemd zijn echter wel belangrijke voorspellers 

of de blootstelling aan lichaamstrillingen veranderd is.  
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Methode  
 

 

Organisatie van dit onderzoek 

Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek werd uitgezet bij werknemers die 

worden blootgesteld aan lichaamstrillingen en hun werkgevers, die deelnemen aan het 

VIBRISKS onderzoek. De implementatie van het interventieprogramma werd 

vormgegeven nadat de Medisch Ethische Commissie van het Amsterdam Medisch 

Centrum goedkeuring had gegeven voor het studie ontwerp, protocol, procedure en 

informed consent vorm.  

 

 

Planning en uitvoering interventieonderzoek 

Het interventieonderzoek werd gestart in november 2006 en loopt tot september 2007. 

Voor de planning van dit interventieonderzoek binnen het VIBRISKS onderzoek, zie 

bijgaande figuur.



13 
 

Procesevaluatie van een gerandomiseerde en gecontroleerde studie betreffende de effectiviteit van een interventieprogramma in een populatie met blootstelling aan lichaamstrillingen: een pilot studie, 

drs. C.W.M. Hosmus, 2007 

 

Tijdslijnen VIBRISKS onderzoek en Interventieonderzoek 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

VIBRISKS Onderzoek 

Start 

VIBRISKS 

Februari 2003 Einde 

VIBRISK

S 

Februari 2007 

Baseline meting 
VIBRISKS 

Mei 2005 

Follow Up 1 

meting 

VIBRISKS 

Mei 2006 
 

Follow Up 2 

meting 

VIBRISKS 

Mei 2007 

Start 

Interventieonderzoek 

November 2006 

 

Einde 

Interventieonderzoek 

September 2007 
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Informed consent 

Alle werkgevers en werknemers die deelnemen aan het VIBRISKS onderzoek, ontvingen 

een informatiefolder. Zowel de werkgevers als de werknemers hadden reeds hun 

informed consent gegeven, daar dit interventieprogramma onderdeel is van het 

VIBRISKS onderzoek waaraan zij reeds deelnamen. Voor de werknemers die ingesloten 

werden in het interventieprogramma, werd een additioneel informed consent verkregen 

gedurende de eerste bijeenkomst van het interventieprogramma met de bedrijfsarts.  

 

 

Studie populatie 

De studiepopulatie werd verkregen uit de deelnemende groepen van werknemers en 

werkgevers vanuit het VIBRISKS onderzoek. Werkgevers (N=9) en werknemers 

(N=322) van negen verschillende bedrijven werden geincludeerd. Zij werden over een 

periode van zeven maanden gevolgd. De trillingsblootstelling werd hoofdzakelijk 

veroorzaakt door grondverzetmachines, mobiele kranen, grasmaaimachines, forklift 

trucks, bosmachines, trucks en lorries ten tijde van uitvoering van de normale 

werkactiviteiten. 

 

Informatietabel betreffende het aantal werknemers, aantal werknemers die de actiegrens 

overschrijden, bedrijfsgrootte, resultaat van de randomisatie en de response van de 

werknemers op de vragenlijsten (bijlage 14 t/m 19).  
 

Bedrijf Aantal 

werknemers 

Aantal 

werknemers 

die A(8) 

overschrijden 

Bedrijfsgrootte 

K = Klein < 10 

M = Medium 10- 50 

G = Groot > 50 

Randomisatie 

Interventiegroep = 1 

Care as usual Groep = 2 

 

Response van de 

werknemers (%) 

1 10 5 M 2 9 (90%) 

2 10 6 M 1 7 (70%) 

3 19 18 M 1 14 (74%) 

4 4 0 K  2 3 (75%) 

5 111 47 G  2 64 (58%) 

6 10 0 M 1 8 (90%) 

7 6 3 K 1 4 (67%) 

8 14 11 M 2 13 (93%) 

9 138 42 G  1 117 (84%) 

Totaal 322 132 2 x G 

5 x M 

2 x K 

 238 (74%) 
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Stroomdiagram randomisatie VIBRISKS onderzoek en Interventieonderzoek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werknemers (binnen bedrijven) 
die A(8) overschrijden: Ja of Nee 

Werkgevers en werknemers van 9 verschillende bedrijven 

Baseline gegevens: 
322 werknemers blootgesteld aan lichaamstrillingen 

gedurende hun normale werkzaamheden  
(response vragenlijst, 74% => 238 werknemers) 

Werknemers (binnen bedrijven) 
die A(8) overschrijden: Ja of Nee 

5 bedrijven 

Randomisatie en Stratificatie: 
op bedrijfsniveau 

Interventieprogramma groep (n=69) 

Inhoud: (hoge blootstelling) 
1. Interventieprogramma op individuele 

basis met als doel reductie aan 
blootstelling 

2. Informatieve presentatie 
3. Brochure 
4. Feedback van baseline en follow up 

veldmetingen van de VIBRISKS studie 

 
  

Care as usual groep (n=190) 

Inhoud: (lage blootstelling) 
1. Brochure 
2. Feedback van baseline en 

follow up veldmetingen van 
de VIBRISKS studie 

4 bedrijven 

Ja: N=69 Nee: N=114 Ja: N=63 Nee: N=76 

Care as usual groep (n=63) 

Inhoud: (hoge blootstelling) 
1. Brochure 
2. Feedback van baseline en 

follow up veldmetingen van 
de VIBRISKS studie 

Follow up metingen na 7 maanden 
- VIBRISKS vragenlijst follow up 2 
- Post vragenlijst interventie programma 
- Veldmetingen  

   



 

 
Procesevaluatie van een gerandomiseerde en gecontroleerde studie betreffende de effectiviteit van een interventieprogramma in een 

populatie met blootstelling aan lichaamstrillingen: een pilot studie, drs. C.W.M. Hosmus, 2007 

16 

Voor dit onderzoek is gewerkt met een steekproef van 40 werknemers voor de resultaten 

van zowel de voor- als nameting. Dit heeft te maken met de afgesproken doorlooptijd van 

dit onderzoek (scriptie), binnen het interventieprogramma. In het VIBRISKS onderzoek 

zal de totale populatie worden geanalyseerd.  

 

 

Inclusie criteria 

Werknemers die worden blootgesteld aan lichaamstrillingen gedurende hun normale 

werkactiviteiten en die werken in een van de negen geselecteerde bedrijven. 

Geincludeerd werden ook de werkgevers van elk van de negen geselecteerde bedrijven. 

Een longitudinaal herhaald meetontwerp, met de mogelijkheid om de verschillen tussen 

de interventiegroep en de ‘care as usual’ groep te controleren vanaf de baseline, zal de 

invloed van het ‘healthy worker effect’ begrenzen.  

 

 

De onderzoeksgroep 

Voor het doel van dit onderzoek, werd de vereiste groepsgrootte voor de interventie 

vastgesteld met behulp van het verwachte effect van het programma betreffende 

lichaamstrillingen blootstellingniveaus in representatieve werksituaties binnen de 

geselecteerde bedrijven (Tiemessen, submitted). Voor dit doel werd de geplande 

onderzoeksgroep als voldoende beschouwd.  

 

 

‘Care as usual’ groep 

Werkgevers en werknemers in deze groep ontvingen geen interventieprogramma op 

individuele basis en ontvingen geen informatieve presentatie. Deze groep trad op als de 

controlegroep, in die zin dat zij een informatiebrochure ontvingen en feedback kregen 

over de gemeten resultaten. Daar er een nieuwe Europese richtlijn is geïmplementeerd in 

2005, zouden bedrijven in overeenstemming met deze richtlijn, op deze feedback moeten 

reageren samen met de preventiemedewerker. Binnen deze groep zouden dus minimaal 

alle activiteiten gedaan moeten worden bij de werknemers passend bij deze richtlijn.  

 

 

Interventiegroep 

Werkgevers en werknemers van deze groep kregen het (individuele) 

interventieprogramma met als doel reductie van de blootstelling aan lichaamstrillingen en 

een informatieve presentatie (bijlagen 12 en 13), een informatie brochure (bijlagen 10 en 

11), feedback op de gemeten resultaten (bijlagen 20 t/m 23) en een interview over het 

lichaamstrillingen beleid.  

 

 

De activiteiten in beide groepen zijn in dezelfde begin periode van de interventie 

uitgevoerd, om het zogenoemde Hawthorne effect (bias, door gelijktijdige inzet wordt 

elkaar invloed vermeden) te minimaliseren.  
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Randomisatieprocedure 

Randomisatie vond plaats op bedrijfsniveau (blok randomisatie), waarbij rekening werd 

gehouden met: de bedrijfsgrootte (groot, medium of klein) en lichaamstrillingen 

blootstelling (≥ of < dan de actiewaarde van 0.5 m/s
2
). Dit betekende dat vijf bedrijven in 

de interventiegroep vielen en vijf bedrijven in de groep ‘care as usual’ vielen.  

 

 

De interventie 

De populatie werd verdeeld in twee groepen op bedrijfsniveau. De bedrijven werden 

ingedeeld op het aantal werknemers, als groot (> 50 werknemers), medium (10-50 

werknemers) of klein (<10 werknemers). De studiepopulatie bestond uit twee grote 

bedrijven, zes medium bedrijven en twee kleine bedrijven. Een groot, drie medium en een 

klein bedrijf zijn na randomisatie op bedrijfsniveau toegevoegd aan de interventiegroep 

en de andere vijf bedrijven werden toegevoegd aan de ‘care as usual’ groep. De 

werknemers werden vervolgens verdeeld in twee groepen: 

1. de werknemers die ten tijde van het werk werden blootgesteld aan lichaamstrillingen 

gelijk of overstijgend aan de actiewaarde van 0,5 m/s
2
; 

2. de werknemers die ten tijde van het werk werden blootgesteld aan lichaamstrillingen 

kleiner dan de actiegrens van 0,5 m/s
2
.  

De eerste groep (de hoog blootgestelde groep) werd opnieuw verdeeld in twee groepen in 

de finale interventiegroep en de ‘care as usual’ groep. De totale studiepopulatie bevatte 

drie verschillende groepen: 

1. de hoog blootgestelde interventiegroep; 

2. de hoog blootgestelde ‘care as usual’ groep; 

3. de laag blootgestelde ‘care as usual’ groep (zie stroomdiagram randomisatie).  

Het interventieprogramma had als doel de trillingsblootstelling te verminderen van de 

werknemers binnen het VIBRISKS onderzoek. Beide programma’s bestonden uit het 

geven van feedback met betrekking tot de gemeten waarden van de daadwerkelijke 

veldmetingen, een informatie brochure (bijlage 11) die naar beide groepen werd 

verzonden en een interview met de hoofdonderzoeker en werknemer van het bedrijf met 

betrekking tot hun lichaamstrillingenbeleid. Het verschil tussen beide programma’s was, 

dat in de groep welke een interventieprogramma ontving, een interventieprogramma op 

individuele basis en een extra informatieve presentatie (bijlage 13) werd aangeboden. Een 

pre- (november 2006) en post (mei 2007) interventievragenlijst (bijlagen 14 t/m 19), die 

eveneens aan de hand van het ASE-model ontwikkeld is en een veldmeting (mei 2007) 

werd uitgevoerd binnen alle drie de groepen vanuit het VIBRISKS onderzoek. De follow-

up periode tussen pre en post metingen was zeven maanden, lopend van november 2006 

t/m september 2007. De spreiding in tijd had te maken met het feit dat er verschillende 

momenten van inzet van het interventieprogramma waren bij de deelnemende groepen. 

Zo waren de deelnemende werknemers die grasmaaimachines bedienen 

seizoensgebonden. De kern van de interventie bevatte een multidisciplinaire aanpak, 

zowel door werkgever, werknemer als de bedrijfsarts.  
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Inhoud van het interventieprogramma 

Bij de evaluatie van het interventieprogramma werd het ASE-model als uitgangspunt 

genomen (Attitude, Social influence en (self) Efficacy) (Mudde, Vries de, 1998). Zoals 

reeds in de inleiding beschreven, probeert het model de attitude en attitude veranderingen 

te verklaren. Het stelt dat attitude kan worden verklaard vanuit de intentie een bepaalde 

attitude/houding te tonen. Deze intentie kan worden verklaard door de drie 

determinanten: 

1. wel of geen voordeel van een bepaald gedrag / houding; 

2. de sociale invloed van een bepaalde houding / gedrag; 

3. ontvangen effectiviteit, de mogelijkheid van iemand een bepaalde houding te tonen. 

 

Het interventieprogramma in dit onderzoek bestaat uit vijf verschillende onderdelen: 

1. (individuele) gezondheid toezicht met het doel blootstelling te reduceren (bijlage 3); 

2. een informatieve presentatie (bijlage 12 en 13); 

3. een informatie brochure (bijlage 10 en 11); 

4. feedback over de resultaten aan de werkgevers, werknemers (en de bedrijfsarts) 

(bijlage 20 t/m 23); 

5. een kort gesprek over lichaamstrillingenbeleid met de werkgever.  

 

 

Ad (1) Interventieprogramma 

Dit interventieprogramma werd uitgevoerd op individueel niveau en specifiek enkel voor 

die bestuurders die werden geincludeerd in de interventiegroep (bijlage 3).  

Het doel van het interventieprogramma was om de bewustwording te vergroten van de 

werknemers die risico lopen en het maken van afspraken om een reductie van 

lichaamstrillingen blootstelling voor de specifieke werknemer mogelijk te maken. Elke 

werknemer ontving een uitnodiging van de bedrijfsarts voor een eerste gesprek van 

ongeveer twintig minuten. Op deze wijze werd het interventieprogramma meer afgestemd 

op de individuele werknemer daar elke werknemer werkt in zijn eigen specifieke 

omgeving, met zijn eigen machines en zijn eigen werkzaamheden en -taken. De 

bedrijfsarts die het gezondheid toezicht uitvoerde werd voorafgaand getraind door de 

twee hoofdonderzoekers om een gestandaardiseerde benadering te garanderen.  

 

Het interventieprogramma bestond uit twee verschillende onderdelen welke als doel 

hadden de lichaamstrillingen te reduceren: 

1. Algemene informatie voor de werkgever en de werknemer; 

2. Afspraken maken en deze testen met de bedrijfsarts om zo de blootstelling aan 

lichaamstrillingen te verlagen. 

 

Ad 1. Algemene informatie voor de werkgever en de werknemer 

De informatie bestond uit de nieuwe richtlijn, de actie en grens waarde en de implicaties 

en herhaling van de informatie vanuit de brochure. Voor zowel de werkgever als de 

werknemer werd opgeschreven welke algemene informatie belangrijk voor hen was.  
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Ad 2. Afspraken maken en deze testen met de bedrijfsarts om zo de blootstelling aan 

lichaamstrillingen te verlagen 

Voor zowel werkgever als werknemer, werden afspraken gemaakt met de bedrijfsarts ten 

tijde van de ontmoetingen die bestonden uit hoe de blootstelling aan lichaamstrillingen te 

veranderen in termen van intensiteit, duur en frequentie. Praktische mogelijkheden om de 

intensiteit te veranderen bestonden uit verandering in houdingen, veranderingen in de 

uitvoering van sommige activiteiten door de werknemers en technische innovaties van de 

machines die werden ingezet door de werkgevers. Praktische mogelijkheden om de 

frequentie en duur te veranderen bestonden uit verandering in rustpauze intervallen en 

micropauzes. Dit moest mogelijk gemaakt worden door de werkgevers en ten uitvoer 

gebracht worden door de werknemers.   

 

 

Inhoud van de training van de bedrijfsarts 

De bedrijfsartsen die deelnamen aan dit onderzoek werden getraind. Deze training was 

nodig om een gestandaardiseerde procedure te verzekeren ten tijde van de meeting met de 

werkgevers en de werknemers. Hoofddoel van de training van de bedrijfsartsen door de 

hoofd onderzoekers was hen te informeren over de nieuw geïmplementeerde Europese 

richtlijn, de praktische implicaties, wat te doen met schadelijke lichaamstrillingen op de 

werkvloer, getraind worden in het stellen van uitvoerbare doelen voor elke individuele 

werknemer en wat gedaan moest worden in de health surveillance deel van het 

interventieprogramma (bijlage 1, 2 en 4).  

 

 

De meetings 

Inhoud van de meeting tussen de bedrijfsarts, werknemer en werkgever was in de eerste 

meeting (voor de implementatie van het interventieprogramma) met de bedrijfsarts, 

afspraken maken met betrekking tot blootstellingvermindering met de werkgevers. De 

bedrijfsarts stelde een bepaalde doelstelling vast in blootstellingreductie (bijlage 3) in 

termen van duur en intensiteit. De schatting werd gebaseerd op de metingen van het veld 

op de baseline en de follow up 1 van het VIBRISKS onderzoek (indien toepasbaar, niet 

iedere werknemer is gemeten), de baan karakteristieken, andere relevante informatie van 

de werkgevers. De overeenkomsten om de reductie te bereiken in blootstelling werden 

opgeschreven op papier en geëvalueerd na twee weken na de tweede meeting (ten tijde 

van de implementatie van het interventieprogramma) tussen de werknemer en de 

hoofdonderzoeker.  

 

Voorbeelden van afspraken kunnen zijn: 

1. na 30 minuten rijden, ga ik uit mijn voertuig en neem 15 minuten rust; 

2. ik zal mijn stoel instellen voor ik ga rijden; 

3. ik zal mijn rijsnelheid verminderen zelfs als er geen obstakels of oneffen ondergrond 

aanwezig zijn. 
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Indien nodig, werden ook afspraken gemaakt met de werkgever om de werkgever zijn 

doelstelling te laten behalen. Als bepaalde doelstellingen van de afspraken niet behaald 

werden, werden de werkgevers uitgenodigd om zeker te zijn dat de gemaakte doelstelling 

kon worden bereikt of moest worden bijgesteld. Bij de derde meeting (aan het einde van 

de implementatie van het interventieprogramma) nam de hoofdonderzoeker samen met de 

werknemer de doelstelling en de gemaakte afspraken door die gemaakt waren ten tijde 

van de eerste meeting en toekomstplannen werden voorgesteld. Deze derde meeting vond 

plaats in een steekproefsgewijs geselecteerde groep.  

 

 

Ad (2) Informatieve presentatie 

De informatieve presentaties zijn specifiek voor de werkgevers en de werknemers en 

werden gegeven door de hoofdonderzoeker (bijlagen 12 en 13).  

 

 

Werkgever  

De hoofdonderzoeker organiseerde een algemene bijeenkomst voor de werkgevers van de 

verschillende bedrijven die deelnamen aan het interventieprogramma. De presentatie voor 

de werkgevers had tot doel:  

1. het bewustzijn te vergroten betreffende de risico’s van blootstelling aan 

lichaamstrillingen; 

2. informatie verstrekken over de Europese richtlijn met betrekking tot 

lichaamstrillingen; 

3. gaf inzicht in praktische mogelijkheden om blootstelling aan lichaamstrillingen te 

verminderen en de rol van de werknemer, werkgever en de bedrijfsarts hierbij; 

4. tips voor beleid met betrekking tot lichaamstrillingen op bedrijfsniveau.  

 

 

Werknemer  

De hoofdonderzoeker organiseerde voor elk bedrijf dat deelnam aan de interventiegroep, 

een algemene bijeenkomst voor de werknemers van de verschillende bedrijven die 

deelnamen in het interventieprogramma. De presentatie voor de werknemers had tot doel: 

1. het bewustzijn te vergroten betreffende de risico’s van blootstelling aan 

lichaamstrillingen; 

2. informatie verstrekken over de Europese richtlijn met betrekking tot 

lichaamstrillingen; 

3. gaf inzicht in praktische mogelijkheden om blootstelling aan lichaamstrillingen te 

verminderen en de rol van de werknemer, de werkgever (en de bedrijfsarts). 
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Ad (3) Informatiebrochure 

De informatiebrochure is speciaal voor de werkgever en de werknemer ontwikkeld en 

werd per post verzonden (bijlagen 10 en 11).  

Alle deelnemers, deelnemers aan het interventieprogramma als ook de deelnemers aan 

het ‘care as usual’ programma ontvingen deze informatiebrochure. De inhoud van de 

brochure voor zowel de werkgever als de werknemer is vergelijkbaar met de inhoud van 

de informatieve presentatie.  

 

 

Ad (4) Feedback van de resultaten 

De feedback betreffende de resultaten van de voorgaande metingen in het veld 

(VIBRISKS baseline meting en de eerste follow up meting) werd in de vorm van een 

algemeen rapport verzonden aan de werkgevers en in de vorm van een nieuwsbrief naar 

de werknemers per post (bijlagen 20 t/m 23). Alle deelnemers, deelnemers aan het 

interventieprogramma als ook de deelnemers van de ‘care as usual’ groep ontvingen deze 

feedback.  

 

Ad (5) Kort gesprek over lichaamstrillingenbeleid met de werkgever 
Twee maanden na de start van de interventiestudie, werd de werkgever uitgenodigd voor 

een presentatie en kort gesprek met de hoofdonderzoeker. Dit ging over het 

lichaamstrillingenbeleid binnen het bedrijf. Het hoofddoel van dit gesprek was inzicht te 

krijgen in mogelijke veranderingen ten gevolge van de implementatie van deze 

interventiestudie. 

 

 

Inhoud van het ‘care as usual’ programma 

Het ‘care as usual’ programma bestond uit drie verschillende onderdelen: 

1. een informatie brochure; 

2. de feedback betreffende de resultaten; 

3. een interview met de werkgever over het lichaamstrillingenbeleid. 

De drie facetten van dit programma waren identiek aan de facetten zoals omschreven in 

het interventieprogramma. De bedrijfsartsen werden geacht geïnformeerd te zijn over de 

nieuwe Europese richtlijn, de inhoud en werden geacht hier capabel invulling aan te 

geven zoals omschreven in het protocol van deze richtlijn (Tiemessen, 2007). 
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De pre- en post vragenlijsten 
Zowel bij de start van het interventieonderzoek in november 2006, als aan het einde na de 

zeven maanden follow up periode, mei 2007, werden vragenlijsten uitgezet. Deze 

vragenlijsten werden aan de hand van het ASE-model ontwikkeld (bijlagen 14 t/m 19).  

Het doel van de vragenlijsten voor de werkgevers was het verschil voor en na deelname 

aan het interventieprogramma in kaart te brengen op de punten bedrijfsbeleid en kennis 

van de werkgever en evaluatie betreffende de ontvangen voorlichting omtrent 

lichaamstrillingen.  

Het doel van de vragenlijsten voor de werknemers was het verschil voor en na deelname 

aan het interventieprogramma in kaart te brengen op de punten kennis, de mening, het 

gedrag en de ervaren invloed van de werknemer op de omgeving, de intentie om 

veranderingen in het werk aan te brengen en evaluatie met betrekking tot de ontvangen 

voorlichting betreffende lichaamstrillingen.  

 

 

Analyse  

Voor de analyse is de somscore bepaald van de uitkomstparameter kennis. Dit is bepaald 

door middel van het optellen van de goede antwoorden uit de vragenlijsten. Een goed 

antwoord kreeg 1 punt, een niet goed antwoord 0 punten. Er was een totaalscore te 

behalen van 22. Bij de uitkomstparameters gedrag en mening is gekeken of er een 

verandering optrad in de voormeting ten opzichte van de nameting. Dit is nader 

vormgegeven in een tabel betreffende vergelijking van de ‘voor’ versus de ‘na’ 

uitkomsten (bijlage 24). Vervolgens zijn de somscores betreffende de uitkomstparameter 

kennis met elkaar vergeleken met een paired T-toets, uitgevoerd in SPSS 13.0.1 voor 

Windows (bijlagen 25 en 26). Betreffende de vraagstellingen 4 en 5, zijn vier 

vragenlijsten die ingevuld zijn door werkgevers handmatig met elkaar vergeleken 

betreffende het invullen hiervan voor en na het interventieprogramma.  
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Resultaten  

 

 
De resultaten zullen aan de hand van de vraagstelling worden uitgewerkt.  

 

 

1. Zal er door een multidisciplinaire benadering, zoals vormgegeven binnen dit 

interventieonderzoek, bij de werknemer een verhoging zijn van het kennisniveau 

omtrent lichaamstrillingen?  

 

Zoals reeds in de analyse beschreven, is de somscore bepaald van de uitkomstparameter 

kennis. Dit is bepaald door middel van het optellen van de goede antwoorden uit de 

vragenlijsten die de werknemers hebben ingevuld, zowel voor als na de interventie. Een 

goed antwoord kreeg 1 punt, een niet goed antwoord 0 punten. Er was een totaalscore te 

behalen van 22.  

De totale somscore van deze uitkomstparameter voor de interventie bedroeg 14.26  2.16 

en na de interventie 13.97  2.92. Deze somscores zijn vervolgens met elkaar vergeleken 

met een paired T-toets (n=34, in verband met 6 missing). Hieruit komt naar voren dat er 

geen verschil is tussen het kennisniveau voor versus na het interventieprogramma 

(P=0.97). Indien er geen toename van kennis is, zal dit geen gedragsverandering geven.  

 

 

2. Zal er door deze benadering een toegenomen gevormde mening zijn bij de 

werknemer?  

 

Bij deze uitkomstparameter is gekeken of er een verandering optrad in de mening van de 

werknemer bij de voormeting ten opzichte van de nameting (zie ook bijlage 24). Met 

name is er aandacht voor de vragen 23 (rijsnelheid), 28 (frequente pauzes), 31 

(stoelvering), 33 (kennis) en 34 (kennis). Dit daar dit in feite bepalende determinanten 

zijn in de blootstelling aan lichaamstrillingen.  

Vraag 23 betreffende de rijsnelheid, laat bij de score betreffende het oneens zijn met de 

stelling een toename van het percentage zien, van 70.0% naar 82.5%. Dit betekent dat een 

groter deel van de werknemers van mening zijn invloed te hebben op de rijsnelheid en dat 

dit niet onvermijdelijk is.  

Vraag 28 betreffende de frequentie van pauzes, laat bij zowel de score betreffende het 

oneens zijn als bij de score betreffende het eens zijn, geen verschillen zien tussen de voor 

en de nameting. De mening van de werknemer betreffende dit punt is niet veranderd. 

Vraag 31 betreffende de stoelvering, laat bij de score betreffende het oneens zijn met de 

stelling een toename van het percentage zien, van 5.0% naar 7.5%. Dit betekent dat een 

toegenomen deel van de werknemers van mening zijn dat een geveerde stoel niet 

belangrijk is voor de gezondheid.    

Vraag 33 betreffende kennis, laat bij de score betreffende het oneens zijn met de stelling 

een toename van het percentage zien, van 37.5% naar 45.0%. Dit betekent dat een 

toenemend aantal werknemers van mening zijn te weinig te weten over lichaamstrillingen 

en dit in relatie tot het uitgevoerde interventieonderzoek wat hier juist op stuurde (!). 
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Vraag 34 ten slotte, eveneens betreffende kennis, laat bij de score betreffende het eens 

zijn me de stelling een toename van het percentage zien, van 72.5% naar 82.5%. Dit 

betekent dat de werknemers in toenemende mate van mening zijn te weten hoe zij er voor 

kunnen zorgen dat de lichaamstrillingen in hun werk verminderen.  

 

 

3. Zal er door deze benadering een toegenomen bewuster gedrag ten aanzien van 

lichaamstrillingen zijn bij de werknemer? 

 

Bij deze uitkomstparameter is gekeken of er een verandering optrad in de voormeting ten 

opzichte van de nameting (zie ook bijlage 24). Bij deze uitkomstparameter is juist de 

aandacht voor alle vragen, immers is gedrag gezien in het licht van het ASE-model, in 

feite het belangrijkste item. Dit daar het gedrag de primaire uitkomstmaat, namelijk 

blootstellingdaling, bepaald. Er is hier gekozen voor de optie ‘Nooit’ versus de optie 

‘Wel’, waarbij onder de optie ‘Wel’, de som van de waarden is genomen betreffende de 

beantwoording in termen van ‘Soms’, ‘Vaak’ of  ‘Altijd’. Immers is de omslag in 

beantwoording van de vragen van de optie ‘Nooit’ naar  ‘Soms’ een positieve 

ontwikkeling. In onderstaande tabel staat de toename (+) versus de afname (-) bedoeld als 

term van verandering van de voormeting ten opzichte van de nameting.  

 

Gedrag Verandering Voor ten opzichte van Na (%) 

 Nooit Wel 

vraag 39 0.0% 0.0% 

vraag 40 -2.5% +5.0% 

vraag 41 0.0% 0.0% 

vraag 42 -5.0% +7.5% 

vraag 43 -2.5% +5.0% 

vraag 44 -5.0% +7.5% 

vraag 45 0.0% +2.5% 

vraag 46 +2.5% -2.5% 

vraag 47 +5.0% -5.0% 

vraag 48 0.0% 0.0% 

vraag 49 0.0% +2.5% 

 

Bij vraag 40 betreffende het feit of de werknemer zijn bestuurdersstoel goed instelt, is er 

een positieve gedragsontwikkeling te zien (zie ook de uitgebreide tabellen in bijlage 24).  

Bij vraag 42 betreffende het feit of de werknemer drempels / kuilen probeert te 

vermijden, is er eveneens een positieve gedragsontwikkeling te zien.  

Bij vraag 43 betreffende het feit of de werknemer de rij periodes afwisselt met niet 

rijdend werk, is ook een positieve gedragsontwikkeling te zien. 

Bij vraag 44 betreffende het rijden over veel slecht wegdek / oneffen ondergrond (stelcon 

platen of klinkers), is een toename te zien van het daadwerkelijk doen in deze. Dit is in 

principe een negatieve gedragsontwikkeling.  

Vraag 46 betreffende het feit of de werknemer iets aan zijn conditie doet, is een afname te 

zien na het interventieprogramma. Dit is eveneens een negatieve gedragsontwikkeling.  

Vraag 47 betreffende het doen van oefeningen door de werknemer voor zijn rugspieren, 

is eveneens een afname te zien na het interventieprogramma. Dit is ook een negatieve 

gedragsontwikkeling.  
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4. Wat zijn belemmeringen om bovengenoemde procesmaten onvoldoende vorm te 

geven door de werkgever?  

 

Er zijn 4 vragenlijsten die ingevuld zijn door de werkgever handmatig doorgenomen, 

zowel de vragenlijst voor de interventie al de vragenlijst na de interventie. Opvallend 

binnen deze 4 vragenlijsten was met name dat de indruk bestaat dat het kennisniveau bij 3 

van de 4 werkgevers verminderd lijkt te zijn. Deze 3 hebben echter het minder intensieve 

interventieprogramma gehad. De werkgever met het intensieve interventieprogramma, 

heeft duidelijke beleidsslagen kunnen maken.  

Betreffende eventuele belemmeringen met betrekking tot bovengenoemde procesmaten, 

is op basis van deze 4 vragenlijsten geen eenduidige uitspraak doen. Het lijkt dat het 

hebben van kennis bij de werkgever hierin wel een doorslaggevende rol in heeft. Dit is 

echter onvoldoende te onderbouwen.  

 

 

5. Zijn er meer beleidsmatige veranderingen opgetreden door de deelname aan het 

interventieonderzoek bij de werkgever? 
 

Bij de werkgever die het intensieve interventieprogramma heeft gevolgd, blijkt duidelijk 

uit de situatie van voor versus na de interventie, dat er sprake is van het opstellen van een 

gericht plan van aanpak betreffende lichaamstrillingen, het opstarten van een 

inventarisatie betreffende oorzaken lichaamstrillingen, het ten uitvoer gaan brengen van 

een actief beleid gericht op vermindering van blootstelling aan lichaamstrillingen en de 

intentie hebben om dit beleid de komende periode ook meer te gaan formaliseren. De 

terrein gesteldheid is opgenomen in de RI&E. Daarnaast meldt deze werkgever dat er 

sprake is van een gedrag- en cultuurverandering binnen het bedrijf. De werknemers 

hebben in zijn ervaring een toenemend bewustzijn betreffende het onderwerp 

lichaamstrillingen en er vinden toenemend meldingen plaats betreffende slecht onderhoud 

van terreinen, waardoor deze werkgever in staat gesteld wordt om een nodige interventie 

op te starten. Bij de andere 3 werkgevers is geen positieve beleidsmatige verandering 

opgetreden, een werkgever is zelfs minder beleidsmatig actief geworden op het gebied 

van dit onderwerp.  
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Discussie 

 

 
De doelstelling van dit onderzoek was procesevaluatie van de interventie. Dit was een 

onderdeel van de interventie op zich. De interventie had als doel het verminderen van de 

blootstelling in termen van duur, frequentie en intensiteit aan lichaamstrillingen. In dit 

onderzoek werd gekeken naar positief en negatief beïnvloedende onderdelen vanuit de 

interventie met betrekking tot verandering in gedrag en actie bij zowel de werkgever als 

de werknemer. Dit werd vormgegeven aan de hand van het ASE-model.  

De belangrijkste uitkomstparameters waren kennis, mening en gedrag bij de werknemers. 

Identificatie van belemmeringen en beleidsmatige veranderingen, bij de werkgevers.   

De kennis van de werknemers is niet veranderd door de toepassing van dit 

interventieprogramma. De mening van de werknemers is wisselend toegenomen maar 

ook afgenomen, juist op de determinerende onderdelen. Daarnaast heeft het 

interventieprogramma een positieve gedragsontwikkeling laten zien op de 

determinerende onderdelen gebruik bestuurdersstoel, omgaan met status wegdek en het 

nemen van minipauzes. Echter is er ook een negatieve gedragsontwikkeling zichtbaar 

betreffende de frequentie van het blootgesteld worden aan slecht wegdek, actie 

betreffende conditie en het doen van oefeningen voor de rugspieren. Bij de werkgevers is 

geen eenduidige uitspraak te doen over mogelijke belemmeringen met betrekking tot 

vormgeving van de procesmaten. Het volgen van het intensieve interventieprogramma 

geeft de indruk een positieve ontwikkeling te hebben bij beleidsmatige veranderingen bij 

de werkgever.  

 

Momenteel is er een gebrek aan bewijs betreffende effectieve strategieën om de 

blootstelling aan lichaamstrillingen te verminderen. Hierdoor moest vertrouwd worden op 

de ervaringen die opgedaan waren in eerdere epidemiologische onderzoeken, literatuur 

data en op incidentiele informatie betreffende voorlichtingsmateriaal dat reeds ontworpen 

was voor verschillende aspecten betreffende lichaamstrillingen. Met behulp van literatuur 

waarin belangrijke determinanten betreffende de blootstelling aan lichaamstrillingen, in 

kaart gebracht zijn, konden deze worden geincludeerd in het interventieprogramma.  

Om een vermindering van de blootstelling aan lichaamstrillingen mogelijk te maken, is 

geprobeerd het gedrag te veranderen of tenminste de intentie van gedragsverandering 

betreffende lichaamstrillingen. Volgens het ASE-model, moet het interventieprogramma 

zich richten op verandering in attitude (A), sociale invloedsverwachtingen (S) en eigen 

effectiviteitverwachtingen (E). Daarom zijn naast de determinanten van blootstelling aan 

lichaamstrillingen, de theoretische principes van het te weeg brengen van 

organisatorische en gedragsmatige veranderingen, belangrijk. Dit impliceert dat het te 

adviseren is om een interventieprogramma te ontwikkelen dat van multidisciplinaire aard 

is. Niet enkel de werknemer maar ook de werkgever moet betrokken zijn.  

Naast de ontwikkeling van een interventieprogramma van multidisciplinaire aard, is een 

ander belangrijk facet van zo’n interventieprogramma, een actieve benadering van het  

implementeren van de preventieve maatregelen. De werkgevers passief voorzien van een 

informatie brochure is niet genoeg om een gedragsverandering te bewerkstelligen bij 

zowel de werkgever als de werknemer.  
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Door het geven van voorlichting (in de vorm van een interventieprogramma) op 

individuele basis en interactieve presentaties aan zowel de werkgevers als de 

werknemers, kan een verandering in attitude worden bereikt. Echter is het kennisniveau 

van de werknemers niet veranderd, is de mening zowel toe- als afgenomen op bepaalde 

punten en is het gedrag zowel positief als negatief ontwikkeld. Redenen hiervoor kunnen 

zijn de korte follow-up tijd (7 maanden) van dit onderzoek. Dit is waarschijnlijk te kort 

om een verandering in deze uitkomstparameters te vinden. Daarnaast is de 

onderzoekspopulatie in deze pilot studie waarschijnlijk te klein geweest om hierin 

duidelijke veranderingen te kunnen waarnemen.  

 

Tevens moet de intentie om een bepaalde attitude te veranderen niet worden verward met 

de bereidheid om een bepaalde attitude te veranderen. De literatuur laat zien dat de 

bereidheid om gedrag te veranderen in concept anders is dan de intentie een bepaalde 

attitude te veranderen. Bereidheid wordt gedacht reactief te zijn van nature en wordt 

geassocieerd met weinig acceptatie van de consequentie van het nieuwe gedrag (Gibbons, 

2000). Intenties worden gedacht gerelateerd te zijn aan concepten als commitment, actie 

en acceptatie van de consequentie van het nieuwe gedrag (Gibbons, 2000).  

Over het algemeen tonen werkgevers en werknemers bereidheid om een bepaald gedrag 

te veranderen maar enkel een klein deel van de werkgevers en de werknemers hebben  

daadwerkelijk de intentie om hun gedrag te veranderen.  

 

In toekomstig interventieonderzoek is het van belang dat er naast een grotere 

onderzoeksgroep en een langere follow-up periode, nog meer nadruk komt te liggen 

betreffende het nader in kaart brengen van de bereidheid en de intentie tot 

gedragsverandering.  
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Conclusie 
 

 

De kennis van de werknemers is niet veranderd door de toepassing van dit 

interventieprogramma. De mening van de werknemers is wisselend toegenomen maar 

ook afgenomen, juist op de determinerende onderdelen. Daarnaast heeft het 

interventieprogramma een positieve gedragsontwikkeling laten zien op de 

determinerende onderdelen gebruik bestuurdersstoel, omgaan met status wegdek en het 

nemen van minipauzes. Echter is er ook een negatieve gedragsontwikkeling zichtbaar 

betreffende de frequentie van het blootgesteld worden aan slecht wegdek, actie 

betreffende conditie en het doen van oefeningen voor de rugspieren.  

Bij de werkgevers is geen eenduidige uitspraak te doen over mogelijke belemmeringen 

met betrekking tot vormgeving van de procesmaten. Het volgen van het intensieve 

interventieprogramma geeft de indruk een positieve ontwikkeling te hebben bij 

beleidsmatige veranderingen bij de werkgever.  
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