
Betere Arbo Meetsystemen 

 
 

 

Kennis- en netwerkdag “arbeidsgebonden trillingen” 
 

Ruim acht procent van de werknemers in Nederland staat bloot aan arbeidsgebonden trillingen en schokken 

(NEA 2018). Niet zelden leidt dit tot gezondheidsklachten, bijvoorbeeld aan de lage rug of aan de handen (het 

“witte vingersyndroom”).   

Maar de meldingen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten laten dit niet zien. En dat is vreemd. Het 

vermoeden bestaat dat bij dergelijke gezondheidsklachten niet altijd een relatie wordt gelegd met een 

beroepsziekte veroorzaakt door schokken. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Betrekken we 

hierbij de klachten die in de praktijk geuit worden, dan mogen we concluderen dat trillingen en schokken de 

afgelopen 10 jaar nog niet de aandacht krijgen die ze verdienen.  

In het belang van preventie, herkenning en om meer van elkaar te leren, organiseren wij woensdag 20 

november een kennisdeeldag.  

Wat gaan we met elkaar delen? 

• De ervaringen met trillingen in de risico-inventarisatie. 

• De ervaringen met de multidisciplinaire richtlijn “rugklachten door trillingen”. 

• De ervaringen met PAGO-/PMO-monitoring. 

• De ervaringen met beoordelen / meten. 

• Zijn de waarden in de wetgeving wel afdoende? 

• De rol die arbocatalogi kunnen spelen. 

• Informeren we werkgevers en werknemers wel voldoende? 

• De ervaringen met maatregelen die de reductie van het risico moeten reduceren. 

• Welke kennis ontberen we? 

Jan Doornbusch van Vibrations@work en mede-auteur van de multidisciplinaire richtlijn lichaamstrillingen zal de 

aanzet geven. Bas Möllenkramer van Möllenkramer training zal daarop zijn ervaringen voorleggen. Roelie Koops 

van Koops Ergonomie zal ingaan op trillingen en ergonomie. Vervolgens gaan we met elkaar tot conclusies 

komen die de basis moeten vormen voor een landelijke aanpak.  

Kosten voor deelname bedragen €100,- euro excl. BTW incl. lunch. Uw deelname kan worden doorgegeven aan 

een collega wanneer u verhinderd bent. Uiterlijk vijf werkdagen kosteloos te annuleren, anders zal het complete 

bedrag gefactureerd worden. 

Aanmelden kan bij Henrick van Niekerk: henrick@basystemen.nl / 06-42651783 met kennis- en netwerkdag 

arbeidsgebonden trilling als referentie.  

                                                      

                                                                   
   

LOCATIE: 

Het Oude Tolhuys 

Weg naar Rhijnauwen 13-15 

3584 AD Utrecht 

 

Woensdag 20 nov 2019 

Tijd: 10:00 – 16:00 

Inloop vanaf 09:30 

1 Hobéon SKO punt 


