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Fiche 5 (Analyse): 
Definities, orde van grootte  

1. Definities 
Globale lichaamstrillingen zijn trillingen van voertuigen (wagens, heftrucks, rolbruggen...) of van machines 
(hijskranen, machineplatformen, ...) die het lichaam binnendringen langs de voeten, het zitvlak en/of de rug 
en aangrijpen op heel het lichaam, maar in het bijzonder de ruggengraat. 

2. Kenmerken 
De trillingen worden gekenmerkt door: 

• hun frequenties in het gamma 0,7 tot 100 Hz 
 daarboven worden de trillingen geabsorbeerd en verspreid in de oppervlakkige weefsels 

• hun amplitudes 
 kunnen worden uitgedrukt: 
 in termen van verplaatsing van de materie (in meter, m) 
 of in verplaatsingssnelheid (in meter per seconde, ms-1) 

 maar worden meestal uitgedrukt in termen van versnelling dus in ms-2 (meter per 
seconde kwadraat) 
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3. Eenheden 

• In het algemeen worden de trillingen uitgedrukt door de amplitude (Aw) van de effectieve 
versnelling (RMS) in de verticale as (die normaliter de overheersende as is) 
• frequentiegewogen in functie van de gevoeligheid van het menselijk lichaam aan de 

verschillende frequenties 
• ofwel globaal voor het ganse interval (0,7 tot 100 Hz) 
• ofwel per 1/3 octaafband gecentreerd op 0,8, 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3,15, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 

16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80 Hz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De gewogen versnellingsamplitudes kunnen de volgende zijn: 
• Equivalente versnelling Aweq  (in ms-2): Continue versnelling die, over de volledige 

meetperiode, dezelfde blootstelling zou geven (in termen van trillingsenergie) dan de 
wisselende en onregelmatige trillingen of de schokken die reëel voorkomen (uitgedrukt in 
ms-2). 

• Versnelling van de persoonlijke blootstelling AEP  (in ms-2): Continue versnelling die, 
gemeten over 8 uren per dag en 5 dagen per week, dezelfde blootstelling zou geven (in 
termen van trillingsenergie) als de reële blootstelling van de werknemers tijdens een 
typische werkweek, ongeacht het feit of deze al dan niet gedurende 8 uren per dag en 5 
dagen per week werkt (uitgedrukt in ms-2). 

verticale as Z 

transversale assen X en Y 

Bron 1
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4. Som van de trillingen 

• Wanneer twee onafhankelijke trillingen Aw1 en Aw2 tegelijkertijd in dezelfde richting aanwezig 
zijn, wordt de resulterende gewogen versnellingsamplitude weergegeven door Aw = Aw1 + Aw2. 

• Wanneer  Aw1 en Aw2 onafhankelijk van elkaar, tegelijkertijd in onderling loodrechte op elkaar 
staande richtingen aanwezig zijn, bekomt men  

A A Aw w1
2

w2
2= +  

5. Orde van grootte 

• De onderstaande tabel geeft, voor verschillende machines, de globale gewogen equivalente 
versnellingsamplitude volgens de Z-as (die meestal overwegend is) 

• Deze waarden zijn de meest voorkomende amplitudes. 

• Zwakkere amplitudes kunnen het gevolg zijn van: 
• een machine die in een uitzonderlijk goede staat verkeert 
• kwalitatief hoogstaande ophangingen 
• een goed vlak wegdek. 

• Grotere amplitudes zijn het gevolg van: 
• een gebrekkig onderhoud 
• beschadigde of onaangepaste ophangingen 
• onregelmatig wegdek. 

 
Soort machine Aweq (ms-2) 

 Gemiddeld Maximum 

Scheplaadmachine 
Nivelleer machine  
Trilwals 
Terreinvrachtwagen 
Terreinheftruck 
Laadmachine op banden 
Laadmachine op rupsbanden 
Bulldozer 
Maaimachine 
Landbouw en bosbouwtractor 
Vorklift: < 2 ton 
  2 tot 10 ton 
  > 10 ton 
Wegtractor 
Vrachtwagen 
Gebruiksvoertuig 
Kraanwagen 
Brugkraan, rolbrug 
Locomotief 
Bus 
Auto: weg in goede staat 
 weg in slechte staat 
Metro - trein 
Cokesfabriek 
Breekmolen 
Betonpers 
Zware pers 

0,6 
0,7 
0,8 
0,7 
1.4 
0,7 
0,9 
0,7 
0,6 
0,8 
0,9 
0,8 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0,6 
0,5 
0,4 

1,9 
1,5 
1,5 
2,4 
2,3 
2,3 
2,0 
2,0 
1,0 
1,8 
2,2 
1,5 
2,0 
1,1 
1,4 
0,8 
1,1 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
0,6 
0,8 
1,1 
1,1 
0,8 

 
De Europese gegevensbank betreffende de globale lichaamstrillingen kan geraadpleegd worden op 
de website http://umetech.niwl.se/vibration/WbVhome.html  

http://umetech.niwl.se/vibration/WbVhome.html
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Fiche 6 (Analyse): 
Réglementering 

 

De Belgische reglementering 
In België, is er momenteel een Koninklijk Besluit (december 2003) in voorbereiding teneinde de 
Europese Richtlijn 2002/44/CE in Belgisch recht om te zetten, hieronder beschreven. 
Dit KB en hun bijlagen zullen hoofdstuk IV van titel IV vormen  
voor de code van het welzijn op het werk. 
 

De norm ISO 2631 (1997) 
• De norm ISO 2631 specificeert grenswaarden met betrekking tot de verticale as  

(die meestal de overheersende is) voor de binnendringende trillingen: 
• < 0,32 m/s2 geen hinder 
• < 0,5   m/s2 geen gevolg voor de gezondheid 
• < 0,8   m/s2 potentiële risico voor de gezondheid, voorzorgen moeten genomen worden 
• > 0,8   m/s2 te verwachten gevolgen voor de gezondheid 
 
Deze waarden komen niet overeen met een ogenblikkelijke waarde die gemeten wordt op een 
specifiek moment gedurende de dag, maar komen overeen met de gemiddelde waarde gemeten 
over 8 werkuren.  

Europese richtlijn 2002/44/EG van 25 juni 2002 
Deze Richtlijn betreft de trillingen die binnendringen langs de handen-armen (trillingen van 
het hand-arm-systeem) en de trillingen die langs de voeten en zetel doordringen (globale 
lichaamstrillingen). 
Het is dus wenselijk hieronder deze Europese Richtlijn voor te stellen voor deze twee 
vormen van trillingen, zelfs indien de huidige fiche zich voornamelijk tot de globale 
lichaamstrillingen richt. 

1. Beschrijving 

• Trillingen van het hand-arm-systeem 
• Veroorzaakt door trillende machines die met de hand worden vastgehouden 
• Dringen het lichaam binnen langs de handen en de armen 
• Brengen gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich mee 
• Geven aanleiding tot bot- en gewrichtsaandoeningen, vaatletsels en neurologische 

aandoeningen 

• Globale lichaamstrillingen 
• Vindt men terug bij toestellen en voertuigen 
• Dringen het lichaam binnen langs voeten en zitvlak  
• Brengen gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich mee 
• Veroorzaken aandoeningen van de lage rug of andere beschadigingen van de wervelzuil 
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2. Eenheden 
• AEP   ms-2 frequentiegewogen 
• Versnelling van de persoonlijke blootstelling: versnelling die bij een normale blootstelling 

over een standaard referentieperiode van 8 u per dag, 5 dagen per week gedurende het 
ganse jaar, op het vlak van trillingsenergie overeenkomt met de reële blootstelling.  

• Hand-arm-systeem:   
• Meting van de versnelling van de persoonlijke blootstelling in de 3 assen 
• Berekening van de resultante volgens: AEP= (A2

EPX + A2
EPY + A2

EPZ)0.5 
• Interpretatie van het risico voor de hand dat het meest wordt blootgesteld 

• Globale lichaamstrillingen:  
• Meting in de 3 assen 
• Keuze van de hoogste waarde door toekenning van een gewicht van 1,4 aan de 

versnellingen in de assen X en Y:  Max(1.4 AEPX, 1.4 AEPY,  AEPZ) 

3. Grenswaarden 

• AW  : versnellingswaarden die de actie teweegbrengen, hieronder actiewaarde genoemd 

• GW  : grenswaarde van de blootstelling 
 

 AW GW 

Hand-arm-systeem 2,5 ms-2 5 ms-2 

Globale lichaam 0,5 ms-2 1,15 ms-2

4. Blootstelling 

• De werkgever gaat eerst na of er tijdens het werk trillingen zijn of kunnen worden veroorzaakt 

• Indien dit het geval is, beoordeelt hij de blootstelling en indien nodig meet hij ze  

• Deze beoordeling of deze metingen worden gepland en uitgevoerd 
• In het kader van het dynamisch risicobeheersingsysteem  
• Door een deskundige 

 De werkgever zelf indien hij over de nodige kennis beschikt 
 Een preventieadviseur van een EDPBW of een erkend laboratorium  

• Met een gepast tijdsintervaltijd  

• De beoordeling is gebaseerd op : 
• De specifieke kenmerken van het werk 
• Gerelateerd aan de passende informatie over de aard en de omvang van de trillingen 

 In het bijzonder van de fabrikant 
 De emissiegegevens van de fabrikant 

Nota bene: de meest betrouwbare informatie kan worden geraadpleegd via 
onderstaande websites: 
http://umetech.niwl.se/vibration/HAVhome.html 
http://umetech.niwl.se/Vibration/WBVHome.html 
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• Indien meting, zijn de apparaten en methoden aangepast aan: 
• Specifieke kenmerken van de te meten trillingen  
• Omgevingsfactoren 
• Kenmerken van de meetapparatuur 
• Metingen kunnen eventueel  gebeuren door steekproeven die representatief moeten zijn 

voor de persoonlijke blootstelling 

5. Beoordeling van de risico's. Aandacht besteden aan 
• De niveaus, de duur en de aard van blootstelling  

 in het bijzonder voor wat betreft de intermitterende trillingen of herhaalde schokken 
• De grenswaarden en actiewaarden 
• De informatie die door fabrikanten werd verstrekt (machinerichtlijn) 
• Het bestaan van alternatieve uitrustingen die ontworpen zijn om de trillingshinder te 

verminderen 
• De weerslag op gezondheid en veiligheid van de werknemers die hiervoor vatbaar zijn 
• Bijzondere arbeidsomstandigheden 

 In het bijzonder werken bij lage temperaturen 
• Indirecte gevolgen voor de veiligheid als gevolg van de wisselwerking tussen trillingen en de 

werkplek of andere arbeidsmiddelen 
 Behandelen van de opdrachten 
 Goede aflezing van de meetapparatuur 
 Stabiliteit van de machines 
 Losraken van verbinding  

6. Beoordeling van de risico's 

• De gegevens van de beoordeling en/of van de metingen worden onder een aangepaste vorm 
bewaard 

• Samen te bewaren met de te nemen maatregelen om de risico's uit te sluiten of tot een minimum 
te beperken. 
Hierbij dient men rekening te houden met de technische vooruitgang en de beschikbaarheid van 
maatregelen om het risico aan de bron te beheersen 

• Het geheel herzien indien er zich belangrijke veranderingen voordoen en indien het 
gezondheidstoezicht hiertoe indicaties geeft  

7. Actieprogramma 

• De risico's worden aan de bron verwijderd of tot een minimum beperkt 
• volgens de algemene preventieprincipes van de wet inzake het welzijn  

• Rekening houdend  
• met de technische vooruitgang 
• met de beschikbaarheid van maatregelen om het risico aan de bron te beheersen 
• in het bijzonder voor wat betreft de gevoelige risicogroepen  

• Indien blootstelling AEP > AW ( 2,5 ms-2 of 0,5 ms-2), zal de werkgever volgende stappen 
ondernemen 

 opstellen van een programma met omschrijving van technische  
 en/of organisatorische maatregelen 
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• dit om de blootstelling aan trillingen en de risico's hieraan verbonden tot een minimum te 
herleiden  

• met bijzondere aandacht voor: 
 Andere werkmethoden met een kleinere blootstelling 
 De onderhoudprogramma's van de uitrustingen, de werkplaats en werksystemen 
 Het concept en de inrichting van de werkplek en -plaatsen 
 De beschikbaarheid van aangepaste arbeidsmiddelen, ergonomisch goed ontworpen en 

zo weinig mogelijk trillingen veroorzakend 
 Het verstrekken van hulpmiddelen die de trillingen afzwakken (stoel, handvat) 
 De opleiding en voorlichting van de werknemers over 
 Een juist én veilig gebruik van de werkuitrustingen 
 Een vermindering van de trillingen 

 De organisatie van de werktijd 
 Het beperken van de duur en intensiteit van blootstelling 
 De organisatie van het uurrooster  
 Met voldoende rustperioden 

 Het verschaffen van beschermende kledij tegen koude en vocht 

8. Grenzen van de blootstelling 

• In geen enkel geval mag de grenswaarde (GW) van blootstelling (5 ms-2 of 1,15 ms-2) worden 
overschreden 

• Indien het persoonlijke blootstellingsniveau deze grens overschrijdt, moet de werkgever 
onmiddellijk:  
• de redenen identificeren 
• onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau 

beneden de grenswaarden  
• de beschermings- en preventiemaatregelen aanpassen om te voorkomen dat de situatie 

zich herhaalt  

9. Persoonlijke bescherming 
• Sommige uitrustingen kunnen de blootstelling aan trillingen verminderen  

10. Voorlichting – opleiding van de werknemers / CPBW 

• Een voorlichting en opleiding dient in alle gevallen voorzien te worden voor wat betreft : 
• De resultaten van de beoordelingen en metingen 
• Genomen maatregelen om het risico weg te elimineren of tot een minimum te beperken 
• Veilige werkmethoden om de trillingen te beperken 
• De GW en de AW 
• De mogelijke schade die de gebruikte arbeidsmiddelen kunnen veroorzaken 
• Waarom en hoe signalen op te sporen en te melden zijn Het nut van het opsporen en 

melden van symptomen van letsels 
• De omstandigheden waarin het de gezondheidstoezicht verplicht is en de doelstellingen van 

dit toezicht 
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11. Raadpleging en deelneming van de werknemers en hun vertegenwoordigers 

• volgens de algemene bepalingen van de opdracht en werking van het CPBW:  
• De beoordeling van de risico's en vaststelling van de maatregelen die genomen werden  
• De maatregelen ter voorkoming of vermindering van de risico's van blootstelling aan 

trillingen 

12. Gezondheidstoezicht 

• De werknemers die blootgesteld zijn aan trillingen worden onderworpen aan een aangepast 
gezondheidstoezicht 
• tenzij uit de risicobeoordeling blijkt dat zij geen gezondheidsrisico lopen 

• Het gezondheidstoezicht is verplicht indien blootstelling > AWS (2,5 ms-2 of 0,5 ms-2) 

• Het wordt uitgevoerd volgens de algemene bepalingen van het gezondheidstoezicht van 
werknemers 

• Doelstellingen 
• Vroegtijdige diagnose en preventie van alle aandoeningen die het gevolg is van blootstelling 

aan mechanische trillingen 

• Het gezondheidstoezicht wordt aangepast indien een aantoonbare ziekte of schadelijk gevolg 
voor de gezondheid: 
1. in verband kan worden gebracht met deze blootstelling  
2. te verwachten is in de specifieke arbeidsomstandigheden van de werknemer  
3. kan worden opgespoord d.m.v. beproefde technieken 

• Het gezondheidsdossier wordt bijgehouden volgens het algemeen Reglement  

• Indien de bedrijfsarts een ziekte of aandoening vaststelt die het gevolg kan zijn van een 
blootstelling aan trillingen op de werkplaats:   
• In dit geval zal hij de werknemer op de hoogte brengen en krijgt de werknemer informatie en 

advies aangaande het gezondheidstoezicht dat na beëindiging van de blootstelling zal 
verdergezet worden 

• Kan de bedrijfsarts voorstellen om de gezondheidstoestand van iedere andere werknemer 
die op soortgelijke wijze is blootgesteld opnieuw te onderzoeken 

• In die gevallen zal de werkgever 
• Op de hoogte worden gebracht zonder het beroepsgeheim te schenden 
• De risicobeoordeling herzien 
• Het preventieprogramma herzien 
• Bij het treffen van de nodige maatregelen om het risico weg te nemen of te verminderen 

rekening houden met het advies van de preventieadviseur 
• Ook voor wat betreft de eventuele toewijzing van ander werk waarbij geen blootstellingrisico 

meer bestaat aan de desbetreffende werknemer 
• Hij zorgt voor een stelselmatig gezondheidstoezicht 
• Hij treft maatregelen om de gezondheidstoestand van iedere andere werknemer die op 

soortgelijke wijze is blootgesteld opnieuw te laten onderzoeken 
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13. In werkstelling 

• Van kracht voor 06 – 07 – 2005 

• Maximale overgangsperiode: 06 – 07 – 2010 

• Maximale overgangsperiode: 06 – 07 – 2014 voor de landbouw- en bosbouw sector 
• voor de werkuitrusting beschikbaar gesteld vóór 6 juli 2007 
• die niet toelaten de grenswaarden van blootstelling na te leven rekening houdend met de 

laatste technische vooruitgang en/of van de inwerkstelling van de organisatorische 
maatregelen. 

• Afwijking voor zee- en luchtvaart 
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Fiche 7 (Analyse): 
Evaluatie en interpretatie van de 

gemiddelde blootstelling 
1. Definities 

• Equivalente versnelling Aweq (uitgedrukt in ms-2): de continue versnelling die over de volledige 
meetperiode, dezelfde blootstelling zou geven (in termen van trillingsenergie) als de wisselende 
en onregelmatige trillingen of schokken die reëel voorkomen. 

• Versnelling van de persoonlijke blootstelling AEP: de continue versnelling die, gedurende 8 
uren per dag, 5 dagen per week dezelfde blootstelling zou geven (in termen van 
“trillingsenergie”) als de reële blootstelling van de werknemer gedurende een typische 
werkweek, ongeacht of hij al dan niet gedurende 8 uren per dag en 5 dagen per week werkt, 
uitgedrukt in ms-2. 
 

Voorbeeld van een opname van trillingen met een duur van 15 minuten 
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2. Berekening van AEP 

• Indien Aweq,i de gewogen equivalente versnellingsamplitudes zijn gedurende de arbeidsperiode i 

• Indien Hi de gemiddelde duur in uren is van de verschillende arbeidsperioden per week 

• Indien HT de totale duur van de verschillende arbeidsperioden is: 
• wordt de gewogen equivalente versnelling over de totale duur (HT) gegeven door 

A (A H ) / Hweq weq,i 
2

i T= ∑        waarbij de som geldt voor alle arbeidsperioden 

• de versnelling van de persoonlijke blootstelling wordt weergegeven door  
A A . H / 40EP weq=     waarbij H het gemiddelde aantal uren per week is tijdens dewelke de 
arbeidsperioden waaruit de Aweq,i voortvloeien, plaatsvinden. 
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• De berekeningen van  Aweq.i en AEP kunnen eveneens uitgevoerd worden door de intermediaire 
berekening van de amplitudes voor de persoonlijke blootstelling: 

• /40H.AA iiweq,iEP, =  
waarbij Hi de gemiddelde duur over een representatieve week aanduidt tijdens dewelke de 
arbeidsperiode i wordt uitgeoefend 

• A AEP EP,i
2= ∑  

is de som van alle perioden 
 
Voorbeeld:  

 

Fase nr. Voertuig Aweq,i 

(ms-2) 
Hi 

(uren per week) 
AEP,i 

(ms-2) 

1 

2 

vrachtwagen 

vorklift 

0,60 

1,10 

25 

10 

0,47 

0,55 

 
Aweq  = 0,78 ms-2 gedurende 35 uren 
AEP  = 0,73  ms-2 

 

3. Berekening van AEP in de dominant as 

• Meting in de 3 assen 

• Keuze van de hoogste waarde door toekenning van een gewicht van 1,4 aan de versnellingen in 
de assen X en Y:  Max(1.4 AEPX, 1.4 AEPY,  AEPZ) 

4. Interpretatie op basis van de AEP 

• Europese richtlijn 2002/44/EG  
• AW  : versnellingswaarden die de actie teweegbrengen: 0,5 ms-2 
• GW  : grenswaarde van de blootstelling: 1,15 ms-2 

• Norm ISO 2631, 1997 
• Risico voor de gezondheid: 

 geen geobserveerde effecten indien AEP < 0,50 ms-2 
 mogelijke of te verwachten effecten  indien AEP > 0,80 ms-2 

• Ongemak 
 geen  indien  AEP < 0,32 ms-2 
 gemiddeld indien  AEP < 0,80 ms-2 
 groot  indien  AEP < 2 ms-2 
 zeer groot indien  AEP > 2 ms-2 
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Fiche 8 (Analyse): 
Ophangingssystemen 

1. Definitie  

• Een ophangingssyteem bestaat uit soepele (geen starre) bevestigingen tussen de verschillende 
onderdelen, ten einde de overdracht van trillingen tussen deze onderdelen te verminderen. 

• Voor een voertuig gaat het om: 
• de banden: tussen de weg en het wielstel 
• de ophanging van de motor ten opzichte van het wielstel 
• de ophanging van de cabine ten opzichte van de motor 
• de ophanging van de zetel tussen de cabine en de werknemer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Voor een vaste machine, of een trillend platform gaat het om: 
• de ophanging tussen de trillingsbron en het platform waarop de werknemer zich bevindt 
• eventueel, de ophanging van de zetel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Overdraagbaarheid van een ophanging ZONDER schokdemper 

• Een ophanging vervult, in de eerste plaats, de functie van een veer 
• met spankracht k (kracht nodig om de veer 1cm in te drukken). 

• De overdraagbaarheid is 
• de verhouding tussen de kracht, overgebracht naar de andere kant van de ophanging, en de 

opwekkende kracht 
• hetzij, ongeveer de verhouding tussen de overgebrachte trillingen en de trillingen aan de 

bron. 

• Bij een eenvoudig systeem varieert de overdraagbaarheid in functie van de frequentie, zoals 
weergegeven in onderstaande figuur:  
 
 

Bron 3 Bron 4 
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• zij bedraagt 100 % voor de zeer lage frequenties 
• zij is groter dan 100 % (versterking) rond een frequentie die men “resonantiefrequentie” (fo) 

noemt 
• zij is lager dan 100 % - de ophanging heeft dus een dempend effect - voor de frequenties 

hoger dan 1,4 fo  
• deze demping neemt ongeveer toe met een factor 4 bij elke verdubbeling van de frequentie. 

• De resonantiefrequentie wordt weergegeven door f 0,159 k / m0 = , waarbij m de massa (kg) is 
die op de ophanging rust. 

• Eenvoudiger voorgesteld: f 15,77 / d0 st= , waarbij dst de samendrukking is van de 
ophanging (in mm) als de massa onbeweeglijk op de ophanging rust. 

• Deze uitdrukking toont aan dat een lage resonantiefrequentie slechts kan bekomen worden door 
ophangingen die door de massa sterk worden samengedrukt: 
• indien fo = 10 Hz, bedraagt de samendrukking 2 mm 
• indien fo = 5 Hz, bedraagt de samendrukking 10 mm 
• indien fo = 2 Hz, bedraagt de samendrukking 60 mm 
• indien fo = 1 Hz, bedraagt de samendrukking 250 mm. 

3. Overdraagbaarheid van een ophanging MET schokdemper 

• Een schokdemper moet de ophanging bij snelle bewegingen stijver maken 

• De overdraagbaarheid van de trillingen varieert in dit geval volgens de frequentie (zie 
onderstaande grafiek), en dit in functie van de stijfheid van de schokdemper. 
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0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 1 2 3 4
Frequentie (Hz)

 

f0f0 f0   f0
1.4 f0

zonder schokdemping

zwakke schokdemping

sterke schokdemping

 

Overdraagbaarheid (%)

0

100

200

300

400

0 1 2 3 4
Frequentie (Hz)

 

f0f0 f0   f0
1.4 f0

zonder schokdemping



Hulpfiches, Analyse 

fiches_trig.doc: 5/12/2003  20 

De schokdemper 
• vermindert de overdraagbaarheid indien de trillingsfrequenties de resonantiefrequentie 

benaderen 
 en vermindert zo, voor deze frequenties, het risico dat de ophanging breekt 

• maar vermeerdert de overdraagbaarheid van trillingen boven 1,4 fo en dit naarmate de 
schokdemper krachtiger is 
 hij vermindert zo de doeltreffendheid van de ophanging door meer trillingen door te 

laten. 

4. Keuze van de ophanging 

• De ophanging moet aangepast zijn aan de te dragen massa,  
zoniet wordt ze platgedrukt en wordt ze ondoeltreffend. 

• Zij moet aangepast zijn aan de frequenties van de trillingen  
die moeten getemperd worden. 

5. Procedure van de keuze 

• Bepalen van de te dragen massa in m. 

• Aan de hand van een spectrale analyse, de laagste frequentie (fe ) van de te temperen trillingen 
bepalen 
• deze frequentie kan meestal worden bepaald op grond van de rotatiesnelheid van de 

machine 
Voorbeeld: 1200 toeren per minuut: 20 Hz 

• indien dit niet het geval is, vereist de bepaling geperfectioneerde meetapparatuur en de 
beroepsbekwaamheid van een expert. 

• Een resonantiefrequentie fo kiezen 
• zo laag mogelijk onder fe; 
• minstens lager dan fe/1,4; 

• De gewenste stijfheid bepalen k = 39,4 m f0
2. 

• De passende ophanging bepalen in functie van m en k. 

• Indien bij het opstarten of het afzetten van de machine, de opwekkingsfrequentie fe het risico 
loopt het frequentiegamma van 0 tot 1,4 fo te overschrijden 
• moet een schokdemper 
• of een gespecialiseerd systeem voorzien worden(expert). 

6. Voorzorgen 

• Een ophanging waarvan de resonantiefrequentie zeer laag is (lager dan 5 Hz) loopt het risico dat 
het systeem onstabiel wordt, in dat geval kan het noodzakelijk zijn ophangingen aan te brengen 
in de richting van de horizontale assen. 

 

 
 
 

Bron 4 
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• Wanneer het gaat om een machine die op een oppervlak geplaatst is (ventilator op de grond, 
compressor op een andere machine, ...) kan het interessant zijn 
• de machine stevig op een zwaar betonnen voetstuk te monteren 

 waardoor de te dragen massa wordt vergroot 
 en het zwaartepunt wordt verlaagd 

• de ophanging te berekenen in functie van de totale massa (machine + voetstuk), hetgeen 
 het gebruik van een stijvere ophanging mogelijk maakt (k belangrijker) 
 terwijl dezelfde resonantiefrequentie kan worden aangehouden en 
 de problemen inzake zijdelingse onstabiliteit worden beperkt. 

BETON

 
 

• Een ophanging verliest zijn doeltreffendheid wanneer 
• er andere starre aansluitingen zijn tussen de delen die moeten worden opgehangen: 

 buizen 
 aansluitingen van water, elektriciteit, ... 

• het materiaal degradeert 
 door natuurlijke slijtage 
 door blootstelling aan chemische agentia 

• afval (olie, aarde) zich opstapelt tussen de delen van de ophanging. 

7. Materialen 

• Vilt of kurk: tapijten geplaatst onder de funderingen van de machine  
(motoren, sneldraaiende ventilatoren) 
• mogelijke resonantiefrequenties: 20 tot 50 Hz. 

• Rubber: rubberen blokken geplaatst tussen de verschillende onderdelen 
van een machine (ophangingen van motoren, cabines van rolbruggen,  
traagdraaiende ventilatoren ...): 
• mogelijke resonantiefrequenties: 5 tot 30 Hz. 
• lagere resonantiefrequenties wanneer het rubber op afschuiving wordt  

belast, veeleer dan op samendrukking; 
• ophangingen die in het algemeen silentblocs worden genoemd. 

• Metalen veren: 
• mogelijke resonantiefrequenties: 2 tot 10 Hz. 

• Pneumatische systemen: opblaasbare luchtkussens op een verschillende  
druk (fo regelbaar) gebruikt voor de ophanging van cabines van vrachtwagens,  
rolbruggen, zetels: 
• mogelijke resonantiefrequenties: 1 tot 3 Hz. 

Bron 1 
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• De volgende tabel geeft de grootte van de gegenereerde frequenties volgens de machine: 
 

Type van machine Frequentiegamma’s 
(Hz) 

Drukwals 
Motorkieper < 4,5 T 
Kiepwagen - terreinvrachtwagen 
 
Bus 
Wegtractor en vrachtwagen 
 
Heftruck 
 
 
 
Nareiniger 
Laadmachine op banden < 4,5 T 
Laadmachine op banden > 4,5 T 
Laadmachine op rupsbanden 
Scheplaadmachine 
Nivelleermachine 
Bulldozer < 50 T 
Laadmachine 
Landbouwtractor 

 
 
zonder ophanging 
met ophanging 
 
cabine non suspendue 
cabine suspendue 
1 tot 2 ton 
2 tot 5 ton 
5 tot 10 ton 
alle terrein 

3  tot 10 
3 tot 4  

1,5  tot 2,5 
1,5 tot 2  
2  tot 3 
2  tot 3 

1,5 tot 3 
4  tot 8 

3,5 tot 6 
3  tot 5 
2  tot 3 

14  tot 16 
2,5 tot 7 
1,5 tot 3 
8 tot 10 
3 tot 7 
2 tot 3 
4 tot 9 

2 tot 12 
2 tot 4 
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Fiche 9 (Analyse): 
Zetels 

 

1. Inleiding 

• De zetel is slechts een onderdeel van de ophanging waarvan de algemene principes werden 
uiteengezet in Fiche 8. 

• Het is slechts een deel van de oplossing en niet de oplossing. 

• Het is dus onontbeerlijk andere dempingsmogelijkheden  te zoeken in functie van de situatie: 
• aangepaste banden 
• ophanging van de motor 
• ophanging van de cabine. 

2. Specifieke belasting 

• Zoals men ziet in Fiche 8, is de resonantiefrequentie een functie van: 
• de stijfheid van het gebruikte verend materiaal (veer, silentbloc ...) 
• de gedragen massa, in dit geval 

 het gewicht van de zetel zelf 
 het gewicht van de werknemer. 

• Voor een zwaarder persoon zal de resonantiefrequentie lager zijn en de overdraagbaarheid 
licht of, in bepaalde gevallen, sterk verschillend zijn. 

• Bij sommige zetels kan de stijfheid van de ophanging geregeld worden in functie van de te 
dragen massa, zodat steeds dezelfde overdraagbaarheid kan bewaard worden, ongeacht het 
gewicht van de werknemer. Deze mogelijkheid wordt door de werknemers vaak miskend of 
verwaarloosd. 

3. Keuze van een trillingsdempende zetel 

• De laagste frequentie fe van de te dempen trillingen bepalen: 
• deze onderste opwekkingsfrequentie varieert in functie van de machine (zie tabel Fiche 8) 

 van 1 tot 3 Hz voor een wegtractor 
 van 2 tot 12 Hz voor een schepmachine 
 .... 

• een zetel kan dus bijzonder doeltreffend zijn in het tweede geval en daarentegen in het 
eerste geval de trillingen versterken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron 2 
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• Een zetel kiezen die beantwoordt 
• aan de ergonomische criteria 

 zitvlak van de zetel 
 voldoende lang (minstens 400 mm) om van houding te kunnen veranderen (bevordert 

de bloedsomloop in de benen) 
 niet te lang (400 tot 440 mm), (vergemakkelijkt het uitstappen) 
 lichtjes naar achterhellend (0 tot 5°) en bedekt met oneffen materiaal om het naar voor 

glijden te vermijden. 
 hoogte van de rugleuning: 
 schouders en hoofdsteun (vrachtwagens) 
 onder de schouderbladen indien de bestuurder vaak naar achter moet kijken 

(heftruck) 
 geen te harde rugleuning om de trillingen voor/achter te dempen 
 optimale houding met mogelijkheid tot regeling van: 
 de hoogte van de rugleuning 
 de helling van de rugleuning 
 de positie voor/achter 
 de lumbale steun 

• aan de criteria van een goede trillingsdemping 
 regeling van het gewicht van 50 tot 120 kg, 
 zo geconcipieerd dat resonantiefrequenties bekomen worden die zo ver mogelijk onder 

0,7 fe blijven 
 uitgerust met een schokdemper om de versterking van de resonantie maximaal te 

reduceren wanneer de machine wordt gestart of afgezet. 

4. Nazicht van de doeltreffendheid van de zetel (expert) 
• Het nazicht van de doeltreffendheid gebeurt door een gelijktijdige meting van de gewogen 

equivalente versnellingen volgens de verticale as: 
 over het ganse frequentiegebeid van 0,1 tot 80 Hz 
 of in 1/3 octaafbanden 

• op de zetel, door middel van een genormaliseerde schijf meestal bestaand uit drie 
orthogonale versnellingsmeters georiënteerd volgens de X, Y en Z assen,  waarop een 
werknemer van gemiddeld gewicht zit (80 kg) 

• op het chassis, door middel van een meetcel bestaande uit 3 orthogonale 
versnellingsmeters georiënteerd volgens de X, Y en Z assen en stevig vastgehecht. 

• Door de berekening van de verhouding tussen de gemeten amplitudes volgens elke as: 
• > 1: de zetel versterkt in feite de trillingen, hij zal verkeerd gebruikt worden door de 

werknemers die de ophanging zullen proberen te neutraliseren om dit trillingsversterkende 
effect te elimineren 

• < 1: de zetel dempt de trillingen en blijkt dus over het ganse frequentiegebied of voor deze 
frequentieband doeltreffend te zijn. 

5. In de praktijk 
• Alle zetels dempen de trillingen in de hogere frequenties (boven de 5 à 10 Hz.) 
• Weinig zetels bieden een substantiële vermindering van de trillingen bij de laagste frequenties.  
• Een zogenaamde "ergonomische" zetel die alleen aan de bovenstaande criteria voor het zitvlak 

en de rugsteun (kuipstoel) beantwoordt, kan de trillingen aanzienlijk versterken. De gebruikers 
zullen deze zetel verkiezen omwille van zijn comfort, maar hij verhoogt het risico te wijten aan 
trillingen (trillingen versterken). 

• Een trillingsdempende zetel kan doeltreffend zijn op één machine (schepmachine ...) en geen 
enkel effect hebben bij een andere (vrachtwagen, ...) wegens de verschillende aard van de 
trillingen. 
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Fiche 10 (Analyse): 
Bestrijding van trillingen op een klassieke vrachtwagen 

1. De verschillende delen van een volledige ophanging 

• De voertuigbanden. 

• De ophanging van het chassis ten opzichte van het wielstel. 

• De ophanging van de motor ten opzichte van het chassis. 

• De ophanging van de cabine. 

• De zetel van de bestuurder. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. De voertuigbanden 

• De aanbevolen bandenspanning moet nauwgezet worden nageleefd 
• voor de veiligheid en de duurzaamheid van de banden 
• maar eveneens voor het dempen van de trillingen. 

• De fabrikant raadplegen voor de optimale eigenschappen. 
 

3. Ophanging van chassis en motor 

• Deze ophangingen komen hier niet ter sprake. Zij zijn afhankelijk van de eigen kenmerken van 
elk voertuig. 

• Onderhoud en regelmatige controles zijn wederom noodzakelijk, zowel wat betreft de 
doeltreffendheid van de trillingsdemping als vanuit het standpunt van de veiligheid en de 
duurzaamheid van het voertuig. 

4. Ophanging van de cabine 

• De klassieke ophanging bestaat uit rubberblokken 

• Een zgn. ophanging “lage frequenties” bestaat uit een ophanging  
op 4 punten door veerbladen en schokdempers. Regelmatig oliën van de  
veerbladen-ophangingen is noodzakelijk om de doeltreffendheid van de  
ophanging te vrijwaren (demping met 30 tot 50 % de trillingen in vergelijking  
met de klassieke ophanging). 
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5.  De zetel 

• Zetels gebruiken met de vermelding “zetel voor nutsvoertuig” overeenkomstig de Franse norm 
NF-R 18-401 (in dit verband bestaan er geen Europese noch Belgische normen). 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Opmerkingen  

• Sommige maatregelen kunnen soms genomen worden om de trillingen aan de bron te beperken: 
• homogene verdeling van de lading over de totale lengte van het voertuig en op de 

wielstellen 
• verplichte compartimentering van de lading bij tankwagens, zodat de bewegingen 

voor/achter worden verminderd 
 de cabine en de zetel zouden in dit geval moeten worden uitgerust met een voor - achter 

ophanging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De trillingen zijn in sterke mate afhankelijk van de staat van de verkeerswegen. 

• De invloed van de snelheid is niet dezelfde in alle omstandigheden en voor alle voertuigen 
• hogere snelheden geven a priori aanleiding tot 

 hogere versnellingsamplitudes (voor hetzelfde motor regime) 
 hogere frequenties die gemakkelijker kunnen worden gedempt 

• de invloed van de staat van de weg is daarentegen belangrijker 
• de staat van het voertuig, en meer bepaald de uitbalancering en de geometrie tussen de 

wielen, beïnvloedt in sterke mate de trillingsamplitudes bij bepaalde snelheden van het 
voertuig. 
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Fiche 11 (Analyse): 
Bestrijding van trillingen op een heftruck 

 

1. Elementen die de trillingen ter hoogte van de bestuurder beïnvloeden 

• Staat van de wegen 

• Soort voertuig 

• Rijsnelheid 

• Voertuigbanden 

• Ophanging van de cabine 

• Ophanging van de zetel. 
 

2. Wegen 

• Een oneffen weg (kasseien) geeft aanleiding tot gewogen equivalente versnellingen die twee 
maal groter zijn dan een effen betonnen weg 

• Elke oneffenheid verminderen en zelfs elimineren: 
• nivellering, fijne kiezel, ...  
• deurdrempels op vloerniveau, ... 
• platen over greppels en voren 
• inrichting van de (verkeersdrempel) snelheidsbrekers… 

 

3. Soort voertuig 

• De nominale lading van het voertuig moet aangepast zijn aan de effectief 
te vervoeren lading 

• Het voertuig moet aangepast zijn aan het werk en meer bepaald aan het terrein  
(Voorbeeld: truck van minder dan 2 ton voorzien voor effen wegdek in goede staat). 

• Het gewicht van het voertuig heeft weinig invloed op de trillingsamplitudes.  
Een voertuig met DIESEL motor geeft aanleiding tot gewogen equivalente  
versnellingen die 20 % hoger zijn ten opzichte van een voertuig met ELEKTRISCHE motor. 

 

4. Rijsnelheid 

• De rijsnelheid van een voertuig is afhankelijk van zijn lading en van de staat  
van de weg 

• De rijsnelheid varieert in het algemeen tussen de 10 en 15 km per uur 

• Een verhoging van de snelheid met 1 km per uur verhoogt de trillingsamplitudes  
met 0,1 ms-2 

 De snelheid aanpassen aan de staat van de weg, vooral in geval van een leeg 
voertuig. 
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5. Voertuigbanden 

• Volle banden en met lucht gevulde banden veroorzaken vergelijkbare trillingsamplitudes.  

• Daarentegen, zijn de trillingsfrequenties van luchtbanden lager dan die van volle banden, 
hetgeen een invloed heeft op de keuze van de zetel en van de ophanging (zie Fiches 8 en 9). 

6. Ophanging van de cabine 

• Normaliter is er geen vering op de cabine van een heftruck. 

• Sommige nieuwe trucks zijn uitgerust met een anti-trillingscabine die zeer doeltreffend is. 

7. Ophanging van de zetel         (Fiche 9) 

• Correcte regeling van de zetel: 
• gewicht van de werknemer, regeling voor/achter, helling van de rugleuning … 

• Starre bevestiging van het chassis waarop de zetel staat op het voertuig (dikwijls  
op de motorkap) 

• “Lage frequenties”-ophanging van de zetel           (Fiche 8) 

• De versleten zetels vervangen en nieuwe, aangepaste zetels kiezen (EEG  
gehomologeerde zetels aanbevelen, b.v. voor landbouwtractors zetels van categorie  
A, klasse II, waarvan binnenruimte vergelijkbaar is met die van een heftruck) 

• Nieuwe zetel: 
• rugleuning tot op hoogte van de schouderbladen, regelbare helling. 

8. Voorspelling van de trillingsamplitudes 

• Betrouwbaarheidsgebied van het voorspellingsmodel: 
• heftruck tussen 1,5 en 4 ton 
• twee geteste zetels: normaal en trillingsdempend 
• afmetingen van de voertuigbanden in verhouding tot de grootte van de machines 
• snelheid tussen 10 en 15 km per uur. 

• Noodzakelijke parameters 
 code weg  0 = effen  1 = straatstenen 
 code lading  0 = leeg  1 = beladen 
 code zetel  0 = normaal  1 = trillingsdempend 
 code voertuig  0 = diesel  1 = elektrisch 
 code banden  0 = volle  1 = diagonale 
 code gewicht  (gewicht van de werknemer in kg - 70) / 10 
 snelheid in km per uur 

• Model 
• verticale versnelling ter hoogte van de zetel (ms-2) = 

 0,271 + 0,929 weg + 0,274 banden - 0,601 zetel - 0,138 gewicht + 0,088 snelheid; 
• verticale versnelling ter hoogte van de vloer van de cabine  (ms-2) = 

 - 0,124 + 1,156 weg - 0,225 lading -0,144 voertuig - 0,202 banden + 0,129 snelheid. 
 

Bron 2 
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Fiche 12 (Analyse): 
Bestrijding van trillingen op werfmachines 

 
 
Betreft: bulldozers, laadmachines, werfvrachtwagens, hijskranen, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De aanbevelingen van Fiche 10 voor wat betreft baanvrachtwagens zijn algemeen 
van toepassing, met enkele wijzigingen of bijzonderheden die hieronder worden vermeld. 

2. Nivellering van de rijbanen 

• Deze nivellering is onontbeerlijk: 
• voor een beperking van de trillingen van om en bij de 50 % tijdens  

het traject 
• voor de duurzaamheid van de machines zelf. 

3. Banden 

• Luchtbanden zijn aangewezen: 
• grotere daling van de laagfrequente trillingen 

• Rupsbanden veroorzaken trillingen ter hoogte van de bestuurder  
waarvan de frequenties liggen tussen 3 en 10 Hz. 

4. Ophanging van de cabine 

• In het algemeen onbestaande voor laadmachines (laadmachines op banden of rupsbanden, 
hydraulische schoppen, ...). 

• Hydropneumatische ophanging of met bladveren voor transportvoertuigen (alle 
terreinvrachtwagens, ...). 

5. Zetel 

• De ideale zetel is de zetel met pneumatische vering die een belangrijke demping realiseert in 
het zeer lage frequentiegebied 

• Aanpassing nodig specifiek voor elke machine, gelet op de verschillende frequenties van de  
trillingen per machine. 
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6. Transversale trillingen 

• Het slingeren van werfmachines, inzonderheid van laadmachines met schop en bevrachting 
vooraan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vandaar dat de trillingen volgens de X as (voor - achter) vaak gelijk zijn aan of zelfs groter zijn 
dan die volgens de verticale Z as, vooral tijdens het laden en het lossen. 

• Voorzien in een lage- frequentievering volgens de X as. 

7. Opleiding van de werknemer 

• De stijl van werken beïnvloedt in sterke mate de trillingen en dus het comfort en de risico’s, 
zonder de prestaties te veranderen: 
• remmen, minder bruusk versnellen, veranderen van richting, snelheid bij het lossen, ... voor 

de bedieners van transportmachines 
• progressief te werk gaan, progressief lossen, werken met een minder grote hefboomarm 

(goede positiekeuze) voor de bedieners van laadmachines 

• De bestuurder van een transportmachine dient niet in het voertuig te blijven tijdens het laden 
(zeer intense schokken: risico van rechtstreekse trauma’s ter hoogte van de wervelkolom) 

• Elke bestuurder moet opgeleid worden m.b.t. het correcte gebruik van de zetel: wat betreft de 
stand (hoogte, afstand) en wat betreft de belasting (regeling van het gewicht). 
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Fiche 13 (Analyse): 
Techniek om trillingen op een rolbrug te beperken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rijbaan 
• Plaatsen van een rubberen dichting onder de rail en op de bevestigingen van  

de rail, vermindering van de rechtstreekse trillingen maar ook van onrechtstreekse  
trillingen door slijtage van het loopvlak te beperken 

• Elimineren van openingen tussen de rails: 
• verbinden van de uiteinden van de 2 rails door aluminiothermie 
• aan elkaar lassen van de 2 rails, vervolgens slijpen, maar opgelet voor de  

kwaliteit van het laswerk 
 scheuren ontstaan in het algemeen rond de lasnaad en de tijd toegewezen aan 

herstellingen is vaak te kort opdat goed werk kan geleverd worden, zonder de rail te 
demonteren. De hitte van het laswerk doet de rubberen dichting onder de rail smelten 
waardoor er schokken ontstaan telkens de rolbrug erover rijdt 

• Vermindering van de slijtage van de rail te wijten aan het over en weergaan van het  
loopwiel: 

 slijtage door wrijving tussen de rand van het loopwiel en de zijkant  
van de rail vermindert de geleiding van het loopwiel en veroorzaakt  
trillingen. De rails kunnen met grafietstaven gesmeerd worden, of  
beter door het loopwiel continu te oliën. 

2. Reikwijdte van de rolbrug 

• De reikwijdte van de rolbrug moet zo kort mogelijk zijn.  
Het is aan te raden deze tot maximum 30 m te beperken. 

3. Plaats van de cabine 

• De plaats van de cabine is vaak in functie van de reikwijdte 

• Het verdient de voorkeur de cabine aan het uiteinde te monteren in plaats van in het midden van 
de draagbalken 

• Indien de cabine zich in het midden bevindt, zijn de trillingen van lage frequentie (5 Hz) 
belangrijk en is het moeilijker om ze te dempen. 
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4. Ophanging van de cabine 

• De principes van de ophanging werden in Fiche 8 uiteengezet. 

• De “silentblocs” (rubberen blokken) die de cabine dragen werden  
door de fabrikant van de rolbrug gekozen op basis van de massa  
van de cabine en in het algemeen om technische redenen. 
De resonantiefrequentie is dikwijls te hoog (7 Hz) 

• De soepele ophanging moet een resonantiefrequentie fo lager dan 2 Hz hebben. Om dit te 
bekomen gebruikt men in het algemeen een pneumatische vering. Deze kan een bepaalde 
onstabiliteit volgens de horizontale assen teweegbrengen en het is noodzakelijk om de 
onderzijde van de cabine volgens deze assen aan de draagbalk te bevestigen 

• Door de aard van het elastomeer van het silentbloc (neopreen, butyl, ...) te wijzigen kan de 
demping van de trillingen verbetert worden zodat resonantieverschijnselen beperkt worden. 

 

5. Ophanging van de zetel 

• De principes van de ophanging van de zetels werden in Fiche 9 uiteengezet  

• Het probleem is anders wanneer de cabine zich al dan niet in het centrum  
bevindt omdat de opwekkingsfrequenties van de trillingen verschillen  
(5 Hz bij een centrale cabine en tussen 5 en 12 Hz wanneer de cabine zich  
aan het uiteinde van de rolbrug bevindt). 

6. Gebruik van de elektronische regeling 

• De verplaatsingssnelheid kan geregeld worden door relais, die bruuske versnellingen en 
vertragingen (schokken) veroorzaken, waardoor de aandrijfmotor beschadigd wordt. Het gebruik 
van een elektronisch systeem laat een continue regeling toe van de versnellings- en 
vertragingspieken. Het afremmen van de motor gebeurt op deze wijze soepeler dan bij gebruik 
van de remmen. Een rechtstreekse vermindering van schokken bij het starten en het stoppen is 
hiervan het resultaat, maar indirect heeft dit ook een positieve invloed omdat de slijtage van de 
aandrijfmotoren (raderwerk, ...) vermindert. 

7. Onderhoud 

• Het onderhoud, in het bijzonder van de rijbaan, de loopwielen en de aandrijfmotoren, is 
primordiaal in de strijd tegen trillingen en vermijdt een progressieve verslechtering van de 
toestand. 

 
 
 
 

Bron 4 
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Fiche 14 (Analyse): 
Persoonlijke bescherming 

 

• Buikgordel 
• Er zijn in de handel gordels verkrijgbaar, die rond het middel worden aangebracht, om de 

lage rugstreek te ondersteunen, maar: 
 de doeltreffendheid van deze gordels tegen de gevolgen van trillingen is niet bewezen 
 het systematisch gebruik van deze gordels wordt door artsen afgeraden omdat op 

middellange en lange termijn de buik- en rugspieren hierdoor verslappen. 
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FICHE 15 (ANALYSE): 
Gevolgen van globale trillingen en gezondheidstoezicht 

1. Gevolgen voor de gezondheid 

• Vastgestelde gevolgen: 
• discus hernia bij bestuurders van trillende machines 

na langdurig zitten 
• lage rugklachten. 

• Vermoede gevolgen: 
• osteo-articulaire pathologieën ter hoogte van de lumbale wervelzuil 
• gastro-intestinale problemen analoog aan deze veroorzaakt door stress. 

• Niet-vastgestelde gevolgen: 
• geen verband tussen 

 rugklachten van de werknemers 
 en hun afwijkingen (vooral artrose) van de wervelzuil. 

• Verklaring: 
De meest frequente gevallen van blootstelling aan globale lichaamstrillingen (whole body 
vibrations) betreffen bestuurders van transportvoertuigen die ook gedurende lange periodes 
dezelfde werkhouding aannemen. De problemen kunnen te wijten zijn aan trillingen, aan de 
werkhouding of aan deze twee risicofactoren tegelijk. 

2. Vermoede gevolgen op korte termijn 

• Ongemak 

• Wagenziekte wanneer de blootstelling aan trillingen met frequenties lager dan 1 Hz belangrijk is 

• Vermindering en zelfs verlies van de hand-oog coördinatie en van de handvaardigheid 

• Visuele vermoeidheid wanneer de persoon en/of het voorwerp dat moet geobserveerd worden 
hevig trilt aan frequenties lager dan 5 Hz. 

3. Gezondheidstoezicht 

• Volgens de Belgische reglementering die op 01 januari 2004 van kracht is: 
• voorafgaande gezondheidsbeoordeling 
• periodieke jaarlijks gezondheidsbeoordeling met een radiologisch onderzoek van de 

wervelzuil. 

• Er zou een consensus bestaan om aan te nemen dat een jaarlijks radiologisch onderzoek van 
de wervelzuil niet gerechtvaardigd is, gelet op het risico (röntgenstralen) dat dit onderzoek 
inhoudt. 
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• Aanbevolen procedure: 
• voorafgaande gezondheidsbeoordeling met radiografie van de wervelzuil 
• initiële en jaarlijkse anamnese: 

 antecedenten van klachten en musculo-skeletale problemen van de rug 
 sportieve antecedenten, vrije tijd, ... 
 professionele antecedenten 
 huidige professionele blootstelling en blootstellingsduur, het soort machine, 

werkhouding, ... 
• klinisch onderzoek van de wervelzuil en in het bijzonder van de mobiliteit 
• uitgebreid radiologisch onderzoek i.f.v. eventuele klachten en wanneer er een vermoeden 

bestaat van osteo-articulaire afwijkingen. 

4. Criteria van het Belgische Fonds voor de Beroepsziekten 

• Arbeidsongeschiktheid wordt erkend wanneer 
• de werknemer rugklachten vertoont 
• lumbale artrose radiologisch wordt vastgesteld 
• de beroepsblootstelling gedurende minstens 5 jaar heeft plaatsgevonden 
• persoonlijke blootstelling aan een versnelling > 0,7 ms-2. 
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