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Samenvatting advies Gezondheidsraad

Tillen

Voor het hele advies zie: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-arbeidsomstandigheden/tillen-tijdens-werk

De adviesvraag

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid is de Gezondheidsraad nagegaan of er nu of op termijn 

mogelijkheden zijn voor afleiding van een gezondheidskundige 

of veiligheidskundige grenswaarde voor tillen tijdens het werk. 

Het is een advies uit een reeks waarin de Commissie Signalering 

arbeidsomstandighedenrisico’s verschillende arbeidsrisico’s uit 

de Arbeidsomstandighedenwet en bijbehorende regelgeving 

onder de loep neemt. Ter beant woording van de vragen van 

de minister heeft de commissie de wetenschappelijke gegevens 

bestudeerd over nadelige gezondheidseffecten van tillen. Voor de 

commissie lag de focus op resultaten van longitudinale onder-

zoeken, omdat die het meest betrouwbare beeld geven. 

Omvang problematiek

In 2011 gaf bijna één op de vijf Nederlandse werknemers aan 

werk te doen waarbij zij regelmatig veel kracht moeten zetten, 

zoals bij tillen. Sectoren waarin veel en vaak getild wordt zijn de 

bouwnijverheid, landbouw, industrie, transport en de gezond-

heidszorg. In 2005 gaven 840.000 werknemers aan regelmatig 

meer dan 25 kilogram te moeten tillen. 

Onderzoek laat zien dat werknemers die regelmatig tillen 

gezond heidsklachten kunnen ondervinden. Deze klachten 

hebben vooral betrekking op pijnklachten in de lage rug die 

optraden ergens gedurende de afgelopen 12 maanden. Bekend 

is dat bij ongeveer een kwart van de mensen met deze lage rug-

klachten dit tot chronische klachten kan leiden, met duidelijk 

nadelige gezondheidseffecten. Dit kan niet alleen het welzijn in 

het dagelijks leven beperken, maar ook leiden tot een verlies aan 

productiviteit op het werk en tot ziekteverzuim. 

NIOSH-formule

In de Arbeidsomstandighedenwet staat geen wettelijke grens-

waarde voor tillen. Zowel de Europese en internationale richt-

lijnen als de richtlijnen van de Inspectie SZW verwijzen naar de 

herziene NIOSH formule voor tillen uit 1991.  

Dit is een rekenformule opgesteld door het National Institute 

for Occupational Safety and Health (NIOSH) die wereldwijd 

veelvuldig gebruikt wordt om te kunnen beoordelen of bepaalde 

tilsituaties risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid en 

gezondheid van werknemers. 

Om gezondheidsschade (aan de rug) te voorkomen ligt volgens 

de NIOSH het veilig tilgewicht dat een werknemer handmatig 

kan tillen tussen 5 en 23 kilogram, waarbij 23 kilogram geldt als 

onder de meest optimale omstandigheden getild wordt.  

De NIOSH-formule is gebaseerd op biomechanisch, fysiolo-

gisch en psychofysiologisch onderzoek. Volgens de commissie 

biedt de formule een goede handreiking voor de interpretatie 

van de verschillende factoren bij tillen die belastend voor de ge-

zondheid zijn. De NIOSH formule legt geen eenduidig verband 

tussen het maximaal toelaatbare tilgewicht en de gezondheids-

schade die ermee te voorkomen is.

Risico’s voor de gezondheid door tillen

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de gevolgen van 

tillen in de wetenschappelijke literatuur uitgebreid bestudeerd. 

In veel onderzoek wordt informatie over de mate van blootstel-

ling en de gezondheidsklachten verkregen via zelfrapportage. 

De commissie heeft geconcludeerd dat het op basis van de 

beschik bare gegevens niet mogelijk was om aan te geven in 

welke  mate kan worden getild zonder dat er gezondheids-

klachten ontstaan. Wel was het mogelijk in beeld te krijgen 

hoe groot het extra risico is op gezondheidsklachten als gevolg 

van tillen tijdens het werk. Daarvoor zijn de resultaten uit de 

beschikbare studies gecombineerd in een meta-analyse. 

De meta-analyse bracht de relatie tussen tillen en klachten aan 

de lage rug in kaart. Hieruit bleek dat voor het (regelmatig) til-

len van 23 kilogram geldt dat dit jaarlijks het aantal werknemers 

met lage rugklachten per 100 werknemers met 3,3 verhoogt.  

Bij ongeveer een kwart van de werknemers zullen de klachten 

zich ontwikkelen tot chronische klachten aan de lage rug. 

Het is volgens de commissie aannemelijk dat in de beschreven 

epidemiologische studies vaak onder niet optimale omstandig-

heden werd getild. Dit betekent dat de meta-analyse een 

inschatting geeft van de te verwachten gezondheidsklachten 

als gevolg van het tillen van 23 kilogram onder niet optimale 

omstandigheden. Wanneer deze 23 kilogram onder optimale 

omstandigheden zou worden getild zoals de NIOSH-formule 

aangeeft, zal het risico op lage rugklachten lager zal zijn dan het 

berekende risico in de meta-analyse. 

Behalve klachten van de lage rug kan tillen tijdens werk ook 

klachten veroorzaken van de heupen, de knieën, het nekschou-

der gebied of de armen. 

Advies commissie

Werknemers krijgen door tillen vooral klachten in de lage rug. 

De commissie heeft onderzocht of er een niveau van tillen 

vast te stellen is waarbij klachten aan de lage rug voorkómen 

worden. Dit blijkt echter niet mogelijk. 

Op dit moment wordt in de Nederlandse wet- en regelgeving 

verwezen naar de NIOSH-formule ter preventie van lage 

rugklachten door tillen. De commissie is van mening dat de 

NIOSH-formule een internationaal geaccepteerde reken-

methode is om risicovolle belasting bij een tiltaak te voor-

kómen. Zij raadt daarom aan de NIOSH formule te blijven 

hanteren als best beschikbare instrument om het ontstaan van 

nieuwe klachten te voorkómen.


