
Hulpfiches, Analyse 

fiches_trih.doc : 5/12/2003  6 

Fiche 4 (Analyse): 
Definities, orde van grootte 

1. Definities 
Hand-arm trillingen zijn trillingen die door trillende machines via de handen het menselijk lichaam 
binnendringen en die vooral een invloed hebben op de bovenste ledematen (handen-armen). 

2. Kenmerken 
De trillingen worden gekenmerkt door: 

• Hun frequenties: van 5 tot 1500 Hz. 

• Hun amplitudes 
• kunnen worden uitgedrukt  

 in termen van verplaatsing van de materie (in mm) 
 of in verplaatsingssnelheid (in m per seconde) 

• maar worden meestal uitgedrukt in termen van versnelling (in meter per seconde kwadraat, 
ms-2) 
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• Hun richting: 
 X-as = loodrecht op de handpalm 
 Y-as = evenwijdig met de handpalm 
 Z-as = in het verlengde van de arm. 
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3. Eenheden 

• In het algemeen worden de trillingen uitgedrukt door de amplitude (Aw) van de effectieve 
versnelling (RMS) gemeten in elk van de drie assen (AX, AY, AZ). 
• frequentiegewogen in functie van de gevoeligheid van het hand-armsysteem aan de 

verschillende frequenties 
• ofwel globaal voor het ganse interval (5, 1500 Hz) 
• ofwel per 1/3 octaafband gecentreerd op 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 

80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 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). 

4. Som van 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= +  
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5. Orde van grootte 
• De onderstaande tabel geeft, voor verschillende machines, de richtwaarde aan voor de 

resulterende amplitude (AEP, 3 assen = 2
EPZ

2
EPY

2
EPX AAA ++ ) in de 3 trillingsassen (gemiddelden en 

variatiebreedten). 
• De dominantie van een bepaalde as hangt af van het type van machine (zie ook Fiche 16, keuze 

van de meetas). 
• Deze waarden geven de meest voorkomende amplitudes weer. 
• Zwakkere amplitudes kunnen het gevolg zijn van: 

• de uitzonderlijk goede staat van de machine 
• goed uitgebalanceerde werktuigen 
• het gebruik van trilvrije handvatten 

• Grotere amplitudes zijn het gevolg van: 
• een gebrekkig onderhoud 
• slecht uitgebalanceerde werktuigen 
• handvatten zonder vering 

 

Machines Resulterende equivalente versnelling (ms-2)
 gemiddelde minimaal maximaal 

Bosmaaier                    achterste handvat 
         voorste handvat 

7,0 
7,9 

2,6 
3,3 

18 
17 

Afkortzaagmachine (met ophanging)    achterste handvat 
          voorste handvat 

12,9 
7,3 

3,3 
3,9 

24,1 
14,6 

Afkortzaagmachine (zonder ophanging) achterste handvat 
           voorste handvat 

29,9 
19,2 

7,8 
14,3 

46,8 
28,7 

Boormachine 10,9 5,0 21,8 

Slijpmachine 8,2 3,3 19,8 

Haakse slijpmachine (schijfslijpmachine) 6,0 2,0 17,6 

Verticale slijpmachine 7,3 3,3 13,7 

Trilschuurmachine 8,2 3,3 11,2 

Polijstmachine 4,7 2,6 8,2 

Decoupeerzaag 8,6 3,3 17,1 

Klopboormachine 12,5 5,0 32,6 

Schiethamer 16,2 5,0 20,8 
Klinkwerk  klinkhamer 

 tas 
5,6 
17,0 

1,5 
- 

23,1 
- 

Breekhamer, afsteekmachine, afbraammachine 11,5 2,0 30,0 

Slijpmachine op onderstel 8,4 2,0 32,5 

Pneumatische schroevendraaier, schroefmachine 4,8 1,8 7,8 

Slagschroefsleutel, vastboutmachine 6,0 2,0 22,2 

Hydropneumatisch slagschroefsleutel 3,6 1,0 6,5 

Moersleutel 1,7 1,0 3,9 

Ratelsleutel 5,2 1,0 10,4 

Rotsboormachine 15,0 - 32,0 

 
De Europese gegevensbank betreffende de hand-arm trillingen kan geraadpleegd worden op de 
website http://umetech.niwl.se/vibration/HAVhome.html  

http://umetech.niwl.se/vibration/HAVhome.html
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Fiche 5 (Analyse): 
Reglementering 

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. 

Norm ISO 5349 (2001) 
• De norm ISO 5349 (2001) specificeert geen enkele grenswaarde  maar geeft een  

model voor voorspelling van risico op vaatstoornissen  (verschijnsel van de witte vinger, 
syndroom van Raynaud). 

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 
Hand-arm trillingen 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 

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:  
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• 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 

• 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) 
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• 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 

• 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 
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 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 

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 
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• 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 

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 6 (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 de trillingen van een boormachine 
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2. Berekening van AEP 

• Indien Aweq,i de gewogen equivalente versnellingsamplitudes zijn gedurende de arbeidsfasen 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 
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• 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. 

• 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= ∑         de som van alle perioden 

 
 Voorbeeld: 

 

Fase nr. Machine Aweq,i 

(ms-2) 

Hi 
( uren per week) 

AEP,i 

(ms-2) 

1 

2 

verticale slijmachine

klopboormachine 

5,6 

12,5 

25 

10 

4,4 

6,3 

 
Aweq    = 8,2 ms-2 gedurende 35 h 
AEP = 7,6 ms-2 

3. Berekening van de resulterende AEP in de drie assen 

• Indien gemeten wordt volgens de drie assen X, Y en Z, 
 AEP, 3 assen = 2

EPY
2
EPY

2
EPX AAA ++  

• Indien uitsluitend gemeten of geschat wordt (tabel) volgens één enkele as: correctiefactor k voor 
het schatten van de resultante met de formule: AEP,3 assen = k AEP dominante  as  
• als de amplitudes in de twee andere assen verwaarloosbaar klein zijn: k = 1 
• als de amplitudes in de twee andere assen = 50% van de amplitude in de dominante as:  

k = 1,2 
• bij twee dominante assen met dezelfde amplitude: k = 1,4 
• bij drie assen met de dezelfde amplitude: k = 1,7. 

4. Interpretatie op basis van AEP (Europese richtlijn 2002/44/EG) 

• Vermoedelijke gevolgen (actieniveau) als AEP, 3 assen ≥ 2,5 ms-2 

• Onaanvaardbaar risico    als AEP, 3 assen ≥ 5    ms-2. 
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Fiche 7 (Analyse): 
Ophangingssystemen 

1. Definitie 

• Een ophangingssysteem bestaat uit soepele (geen starre) bevestigingen tussen de verschillende 
onderdelen, om zo de overdracht van trillingen tussen deze onderdelen te verminderen. 

• Bij een trillende machine zijn dat:  
• de ophanging van de handvatten (trilvrije handvatten) 
• de ophanging van het werktuig (rubberen huls rond beitel) 
• de vering van de handschoenen (trillingsdempende handschoenen). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Overdraagbaarheid bij een ophanging ZONDER schokdemper 

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

• De overdraagbaarheid van de trillingen is gelijk aan: 
• 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: 
 

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

3. Overdraagbaarheid bij 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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• 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. Deze toename is groter 
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 gedempt worden. 
 

Bron 4 
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5. Procedure van de keuze 
• Bepalen van de te dragen massa m. 
• Aan de hand van een frequentieanalyse, de laagste frequentie (fe ) van de te dempen trillingen 

bepalen: 
• deze frequentie kan doorgaans vastgesteld worden op grond van de rotatiesnelheid van de 

machine  
Voorbeeld: 6.000 omwentelingen/min: 100 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 k 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. Materialen 
• Vilt of kurk: tapijten geplaatst onder de funderingen van de machine  

(motoren, sneldraaiende ventilatoren) 
• mogelijke resonantiefrequenties: 20 Hz tot 50 Hz 

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

belast, veeleer dan op samendrukking 
• Metalen veren: 

• mogelijke resonantiefrequenties: 2 Hz tot 10 Hz 
• Pneumatische systemen: 

• mogelijke resonantiefrequenties: 1 Hz tot 3 Hz 

7. Inschatting van de basis opwekkingsfrequentie 
• Meestal is dit de laagste frequentie, aangezien de harmonische altijd een veelvoud zijn van deze 

basisfrequentie 
• Bepalen op grond van de kenmerken van de machine  

• slagfrequentie: 1200 slagen/min.  20 Hz 
• rotatiesnelheid: 6000 omwentelingen/min. 100 Hz 
• ordes van grootte: 

 breekhamers, steenboormachines, betonbrekers, ... tussen 250 en 4000 slagen/min t.t.z. 
tussen 4 en 70 Hz 

 slijpmachines, polijstmachines, afkortzaagmachines, ... tussen 5000 en 20.000 
omwentelingen/min. t.t.z. tussen 70 en 300 Hz 

 kleine en sneldraaiende polijst- en afbraammachines van meer dan 20.000 
omwentelingen/min. t.t.z. meer dan 300 Hz. 

Bron 1 
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Fiche 8 (Analyse): 
Trillingsdempende handvatten 

 

1. Het overtrekken van het handvat met een verend materiaal 

• Enkel trillingen boven de 200 Hz kunnen hierdoor gedempt worden 

• Om trillingen lager dan 200 Hz te dempen moet het handvat al zo dik met verend materiaal 
overtrokken worden dat het onmogelijk is het werktuig nog goed in de hand te houden 

• Wel wordt op deze manier rechtstreeks contact met een koud metalen handvat vermeden. 
Hierdoor vermindert het risico op vaataandoeningen. 

2. In de handel verkrijgbare trillingsdempende handvatten 

• Deze handvatten kunnen enkel dienen om hulphandvatten te vervangen 

• Ze zijn ook enkel nuttig voor slijpmachines: dempen de trillingen met 30 tot 80% 

• Bij percussiemachines (klopboormachines, steenboren) hebben ze geen of zelfs een omgekeerd 
effect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron 3 
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Fiche 9 (Analyse): 
Aanbevelingen bij de aankoop van machines die 

trillingen opwekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Europese richtlijn betreffende de veiligheid van de machines (89/392/EEG) 

• Sinds 1 januari 1995 zijn fabrikanten krachtens deze richtlijn verplicht op de machine te 
vermelden: 
• of de waarde van de trillingsamplitude indien deze waarde boven 2,5 ms-2 is 
• of het feit dat de amplitude kleiner of gelijk is aan 2,5 ms-2

. 

• Deze waarden moeten volgens een aan het machinetype aangepaste testcode worden 
vastgesteld (ISO 8662) 

• Deze amplitudes kunnen enkel gebruikt worden om verschillende machines te vergelijken, 
omdat ze niet noodzakelijk overeenstemmen met de amplitudes waaraan de werknemers in een 
bepaalde werksituatie zullen worden blootgesteld 

• Een machine die volgens de testcode minder trilt, zal echter doorgaans ook minder trillingen 
veroorzaken in werksituaties. 

2. Belangrijkste criteria voor de keuze van een machine 

• De machine moet aangepast zijn aan het uit te voeren werk 

• Voeding van de machine: elektrisch of pneumatisch, meestal bepaald door het uit te voeren werk 

• Het gewicht van de machines zo laag mogelijk, om de werkbelasting te verminderen 
• hoe lichter de machine echter, des te sterker de trillingen 

• Machines die weinig lawaai voortbrengen verdienen de voorkeur. 
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3. Bijkomende criteria met betrekking tot trillingen 

• Als de trillingsamplitude op de handvatten of andere onderdelen die in aanraking komen met het 
lichaam groter is dan 2,5 ms-2, moet aan de fabrikant de volgende vragen worden gesteld: 
• wat is de gewogen versnellingsamplitude 

 bij normaal gebruik 
 bij toepassingen waarin sterkere trillingen opgewekt worden? 

• in welke omstandigheden werden de metingen verricht? 
• volgens welke testcode of -norm werden de metingen verricht? 
• welke maatregelen werden er getroffen om de trillingen te dempen? 
• welke aanvullende technische maatregelen voor trillingsdemping zijn er mogelijk (prijs, 

details)? 
• welke maatregelen kunnen er nog genomen worden om de blootstelling aan trillingen bij het 

werk zo veel mogelijk te beperken (tips voor het gebruik en het onderhoud van de machine, 
...)? 

• wat is de maximale amplitude die door de machine niet zal overschreden worden? 

4. Informatie en opleiding van de werknemers over: 

• De functie van de machine 

• Het correcte gebruik van de machine (veilig en doeltreffend met de machine werken) 

• De oorzaak van de trillingen (onbalans in de slijpschijven, ...) 

• De beste werkwijze om zo weinig mogelijk trillingen te genereren 

• Het correcte onderhoud van de machine en de werktuigen 

• De risico’s van de blootstelling aan trillingen die door de machine worden voortgebracht. 
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Fiche 10 (Analyse): 
Algemene principes van trillingsdemping 

1. Trillingsdemping op de machine zelf: tot 50%, door de fabrikant uit te voeren 
• Door aanpassingen aan de inwendige structuur van de machine of aan de isolatie rond het 

lichaam van roterende of slaande onderdelen 
• Door het inbouwen van trillingsdempende systemen op het slagmechanisme of op de 

handvatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trillingsdemping op het werktuig (beitel, boor, ...) indien van toepassing 
• Het werktuig moet aangepast zijn aan het uit te voeren werk 
• Het werktuig moet regelmatig geslepen worden 

• werken met botte werktuigen verlengt de blootstellingsduur 
• Men moet VERMIJDEN het werktuig zelf in de hand te houden (Voorbeeld: afbraambeitel) 

• het werktuig trilt 2 tot 3 keer zo sterk als de handvatten 
• het aanbrengen van verend materiaal op het werktuig kan de trillingen  
 verminderen met een factor 3. 

3. Trillingsdempende handvatten 
• een trillingsdempend handvat is des te doeltreffender (trillingsdemping met  

meer 50%) naarmate de verende constructie soepeler is 
• nochtans kan een te sterk verende constructie de controle van de machine  

moeilijker maken; hierdoor verhoogt de grijpkracht, met als gevolg dat de 
trillingen sterker worden doorgegeven aan de handen en armen 

• er moet dus een gulden middenweg gevonden worden; het is belangrijk dat de  
machines in reële arbeidsomstandigheden en met de operators getest worden. 

4. Onderhoud van de machine 
• Regelmatig onderhoud door een bevoegd technicus 
• Nazicht van de verschillende onderdelen, in het bijzonder het antitrillingssysteem 
• Onderdelen vervangen vóór ze breken, om de machine in goede staat te houden 

• een beschadigde machine werkt minder doeltreffend (met een langere blootstellingsduur als 
gevolg) en veroorzaakt 2 tot 4 keer meer trillingen 

• Opleiding van de operators: 
• keuze van het werktuig 
• onderhoud van het werktuig (slijpen, aanscherpen, ...) 
• gebruik van de machine: houding, greep, uit te oefenen druk, ... aanzetten. 

 

Bron 2 
Bron 2 

Bron 2 

Bron 2 

Bron 3 
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Fiche 11 (Analyse): 
Trillingsdemping bij slijpmachines 

Het betreft hier: rechte slijpmachines, verticale slijpmachines, haakse slijpmachines 
(schijfslijpmachines). 
 
 
 
 
 
, 
 

1. Oorzaak van de trillingen 

• De draaiende schijf (slijpsteen) vertoont een zekere onbalans (zwaartepunt is verschoven ten 
opzichte van de as) en is de voornaamste oorzaak van de trillingen 

• De amplitudes zijn recht evenredig met de onbalans 

• Eenzelfde slijpmachine, die voorzien is van slijpschijven met een verschillende onbalans, kan 
trillingen met zeer uiteenlopende amplitudes opwekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Demping van de door de slijpschijf opgewekte trillingen 

• Gebruik van slijpschijven met een lichte onbalans (1 à 4 gram, duurder in aankoop) 

• Met kleinere toleranties bij het uitboren (0,3 à 0,2 mm) 

• Zogenaamde “stille” slijpschijven 
• dewelke het geluidsniveau effectief met 10 dB(A) verminderen 
• maar geen invloed hebben op de opgewekte trillingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron 2 

Bron 2 
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3. Trillingsdemping op de slijpmachine zelf 

• Verkies machines waarbij de opgewekte amplitudes kleiner zijn dan 2,5 ms-2 (zie Fiche 9) 

• Uitgerust met een verende laag tussen het hoofdhandvat en de eigenlijke machine: 
• kan de trillingen met 50% verminderen, maar het gewicht van de machine wordt met 1 kg 

verhoogd, wat de verkregen trillingsdemping op zich al gedeeltelijk verklaart 

• Keuze van de voeding, pneumatisch of elektrisch: 
• pneumatische machines zijn lichter maar minder krachtig dan elektrische slijpmachines 
• dit verlies van kracht kan gedeeltelijk worden gecompenseerd door het gebruik van 

slijpschijven met een fijnere gradering 
• bij pneumatische slijpmachines moet de uitlaat zich absoluut in tegengestelde richting van 

de handen bevinden om vaatstoornissen niet in de hand te werken. 

• Sommige pneumatische slijpmachines zijn uitgerust met een systeem dat zorgt voor een 
automatische correctie van de onbalans van de slijpschijf: 
• dit kan de trillingen met 50% dempen 
• maakt de slijpmachine lichter  
• en doeltreffender, doordat zachtere slijpschijven worden gebruikt. 

4. Demping van de trillingen die veroorzaakt worden door het contact  
tussen de slijpschijf en het materiaal 

• Deze trillingen variëren in functie van: 
• het bewerkte materiaal 
• de korrelgrootte van de slijpschijf 
• de rotatiesnelheid 
• de door de operator uitgeoefende druk. 

• Pneumatische slijpmachines trillen minder sterk tijdens het slijpen dan wanneer ze onbelast 
draaien, omdat de slijpschijf tijdens het werken minder snel draait 

• Elektrische slijpmachines daarentegen trillen net meer bij het slijpen, omdat de rotatiesnelheid bij 
dit type van machine constanter is en er heel wat harmonische trillingen ontstaan 

• Als de operator een grotere krachtinspanning moet leveren, zijn ook de grijpkracht en de 
drukkracht groter. De hand zal het handvat vaster omsluiten, de overdraagbaarheid van de 
trillingen naar de hand en de arm wordt groter. 

5. Trillingsdemping op de handvatten 

• Het hulphandvat, dat lichter is, trilt meestal twee keer zo sterk als het hoofdhandvat met de 
bedieningsknop 

• Hoe verder verwijderd van het lichaam van de slijpmachine, hoe sterker de trillingen  
op dit handvat 

• (Hulp)handvatten mogen niet van metaal vervaardigd zijn om de handen niet  
af te koelen 

• Ideaal zijn trillingsdempende handvatten (zie Fiche 8), wat de trillingen met  
30 à 80% kan dempen. 

Bron 2 

Bron 3 
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6. Vervangen van de slijpmachine 

• Gedeeltelijke mechanisatie: 
• knipmachine, persen, snijbranden met werktuigmachine 

• Vervangen door andere, beter aan de taak aangepaste machines: 
• een elektrische afkantmachine (decoupeerzaag) veroorzaakt weliswaar sterkere trillingen 

maar vermindert de blootstellingsduur 
• afschuinen door middel van een brander op een rail, waardoor blootstelling aan trillingen 

geheel vermeden wordt 
• polijstmachines met minder trillingsopwekkend papier voor de eindafwerking. 

7. Onderhoud 

• Slijpschijven: 
• slijpschijven met een lichte onbalans gebruiken 
• slijpschijven die bij transport of opslag beschadigd werden, weggooien 
• om veiligheidsredenen de slijpschijf voor gebruik testen (geluidsproef door beklopping) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Slijpmachines: 
• pneumatische slijpmachines  

 regelmatige controle (wekelijks) van de rotatiesnelheid 
 maandelijks nazicht van de snelheidsregelaar na demontage 
 regelmatig onderhoud om vuilafzetting en vermogensverlies, en de daaruit 

voortvloeiende langere blootstellingsduur, te voorkomen 
 defecte onderdelen vervangen om daardoor veroorzaakte trillingen te voorkomen 
 onderhoud door een vakman. 

• elektrische slijpmachines 
 vereisen weinig onderhoud 
 herstellen bij defect of doorgebrande motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron 2 
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Fiche 12 (Analyse): 
Invloed van Hand-Arm trillingen 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gevolgen voor de gezondheid 
De pathologie is afhankelijk van de trillingsfrequenties opgewekt door de gehanteerde machines 

• Machines met laagfrequente trillingen (< 60 Hz), zoals percussiemachines, breekhamers, 
afsteekmachines, ...: 
• bot- en gewrichtsaandoeningen (holte in bot, artrose) in de schouders (< 20 Hz), de 

ellebogen (< 40 Hz) en de polsen 
• in de polsen, ellebogen en schouders (< 60 Hz): ziekte van Kienböck (necrose van het os 

lunatum) of van Köhler (pseudo-artrose van het os scaphoïdeum). 

• Machines met trillingen van middelmatige frequenties (60 tot 200 Hz): roterende machines 
(4.000 tot 12.000 toeren/min.) zoals verticale slijpmachines, polijstmachines, ...: 
• vaatstoornissen (fenomeen van Raynaud of “witte vingers”) in de vingerkootjes of de 

handpalm. 

• Machines met hoogfrequente trillingen (> 200 Hz): snel draaiende machines (> 12.000 
toeren/min.) zoals snellopende polijstmachines of afbraammachines, ...: 
• aandoeningen van de zenuwen in vingers en handen: paresthesieën, tintelingen, 

gevoelloosheid in de vingers, verlies van tastzin en van warmte- en koudegevoel. 
 
Opmerkingen 

• Machines met dominant laagfrequente trillingen kunnen ook hoge frequenties voortbrengen en 
dus zowel bot- en gewrichtsaandoeningen als vaatstoornissen en zenuwstoornissen 
veroorzaken 

• Omgekeerd genereren machines die overwegend hoogfrequente trillingen opwekken, vaak ook 
trillingen met lage frequenties, en kunnen derhalve ook vaatstoornissen en zelfs bot- en 
gewrichtsaandoeningen veroorzaken. 

2. Symptomen 

• Bot- en gewrichtsaandoeningen: beperking van de bewegingen en pijn in de gewrichten van 
handen en armen 

• Vaatstoornissen: fenomeen van witte vingers (syndroom van Raynaud) treedt op bij beroeps- of 
privéactiviteiten waarbij de handen afgekoeld zijn 

• Zenuwstoornissen: tintelingen, paresthesieën, gevoelloosheid en vermindering van de tastzin, 
vergelijkbaar met de symptomen van het carpale tunnelsyndroom maar dan uitgebreid tot de 
hele hand. 
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Fiche 13 (Analyse): 
Gezondheidstoezicht 

1. Schaal van Stockholm voor de classificatie van vaatstoornissen 
 

Stadium Graad Beschrijving van de crisis 

 0  - Geen aanvallen 

 1  Licht Occasionele aanvallen, uitsluitend gelokaliseerd in 
de eindkootjes van een of meer vingers  

 2  Matig  Occasionele aanvallen in de tweede en derde 
vingerkootjes (zelden in het eerste kootje) van een 
of meer vingers 

 3   Ernstig Veelvuldige aanvallen in alle kootjes van meerdere 
vingers 

 4  Zeer ernstig Idem als in stadium 3, met tropische veranderingen 
van de huid van de vingertoppen 

 

2. Internationale schaal voor de classificatie van zenuwstoornissen 
 

Stadium Symptomen 

0 Blootstellingen aan trillingen, geen enkel symptoom 

1 Intermitterende paresthesieën, met of zonder pijn 

2 Intermitterende of aanhoudende paresthesieën, vermindering van de gevoelszin 

3 Intermitterende of aanhoudende paresthesieën, vermindering van de tastwaarneming 
en/of de vingervaardigheid 
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