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Toolbox: Trillingen. 

Datum: juni , 2020 

Intro:  

Trillingen kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid. Naarmate het lichaam langer wordt blootgesteld 

aan trillingen neemt de kans op gezondheidsschade toe. Het gaat dan met name om lage rugklachten 

en beschadiging van de wervelkolom. Lichaamstrillingen komen binnen via de voeten en het zitvlak. 

Onderzoek naar trillingen bij rijdende werktuigen heeft aangetoond dat de rijsnelheid en de 

ondergrond de grootste invloed hebben op trillingen. Werkzaamheden die buiten de norm vallen, 

mogen wel worden uitgevoerd, maar niet acht uur achter elkaar. Deze werkzaamheden moeten 

worden afgewisseld met andere, minder belastende werkzaamheden gedurende de werkdag (Bron: 

Huub Oude Vrielink, Ergolab Research). 

 

Werkzaamheden die binnen de trillingsnorm vallen:  

 Graafwerkzaamheden 

 Laden transportmaterieel 

 Transport van (mobiele graaf)machine (zelfrijdend) met of zonder kar of wagen over asfalt 

 Transport van (mobiele graaf)machine, met of zonder  kar of wagen over half verhard 

pad/grasland bij lage snelheid. 

 Maaien 

 Voor trekkers gelden ongeveer dezelfde normen. 

 

Werkzaamheden die de norm mogelijk overschrijden: 

 Onjuist gebruik van bepaalde hulpstukken zoals bijvoorbeeld een sloophamer (mobiel 

graaf)machines  

 Voor landbouwtrekkers: 

 Het aanrijden van een kuil 

 Het schudden van gemaaid gras 

 Transport op enigszins ongelijke ondergrond met rijsnelheden boven de 15 km/u 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zo kan je de trillingsbelasting verminderen: 

 

 1. Pas de rijsnelheid aan (geen asfalt, dan minder dan 15 km/u) 

 2. Rij zoveel mogelijk op vlakke ondergrond  

 3. Rij soepel en gelijkmatig 

 4. Let op de werkhouding en zithouding en verander regelmatig van houding 

 5. Maak gebruik van de instelmogelijkheden van de stoel 

 6. Zorg voor voldoende zicht 

 7. Zorg voor een goede lichamelijke conditie 

 8. Las voldoende pauze in en kom uit die stoel 

  

 

 

Factoren die van invloed zijn op trillingen. 

Factoren die van invloed zijn op trillingen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Opmerkelijk is dat 

het gevoel iets anders doet vermoeden dan de cijfers weergeven. Een voorbeeld hiervan is de 

bandenspanning. Die lijkt voor het gevoel veel invloed te hebben op de trillingen, maar in de praktijk is 

dat maar beperkt. Dit komt omdat er verschillende soorten trillingen zijn, waarbij de ergste telt. 

 

 

Grote invloed    Beperkte invloed 

 
Rijsnelheid     Bandentype 
Ondergrond     Bandenspanning 
Dempingstechniek machine   Vermogen machine 
Rijgedrag     Massa machine 
 
 


