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REDACTIONEEL
Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Allemaal bekende geluiden zo aan het eind van het jaar.
Geluiden van Sinterklaas- en kerstliedjes, getrappel van hoeven, geklop tegen het raam,
hoor de wind waait door de bomen en vergeet het vuurwerk niet! Met onze geluidsmeters
staan we er in elk geval niet bij. Het hoort bij de sfeer van koude winteravonden.
Europa maakt zich druk om andere zaken. Met name rond de werkplekken zijn er allerlei
aandachtspunten als het gaat om geluid. Niet voor niets was er een tijdje geleden “Europese
week van het geluid”. De deskundigen hebben van zich laten horen. Om dat alles in een
rustige omgeving tot je te nemen, hebben we er dit keer een thema van gemaakt. Geluid in
zijn rustigste vorm. Alleen het geritsel van papier en de rustige ademhaling van de lezer.
Voor deze momenten hebben Karin en Wendel hun best gedaan. Waarvoor dank.
Enfin, veel leesplezier.
John Matulessy
Hoofdredacteur

SLUITINGSDATUM KOPIJ NIEUWSBRIEF 2006-01:
18 januari

THEMA GELUID
Karin Heimeriks
Lawaaidoofheid is de meest gemelde beroepsziekte in Europa. Bijna 1 op de 3 werknemers
in de EU worden meer dan een kwart van hun werktijd blootgesteld aan lawaai
(voetnoot: Bron: europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Data to
describe the link between OSH and employability 2002, ISBN 92-95007-66-2).
Lawaai vormt vooral een probleem in fabrieken en in de bouw, maar het kan ook een rol
spelen in veel andere sectoren, zoals callcenters, scholen, orkestbakken en veehouderij.
Terecht dus dat de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk dit jaar in het
teken staan van lawaai op het werk. Een verslag van de conferentie ‘Weg met de herrie’ is
beschreven op pagina …….
In 2003 werd Richtlijn 2003/10/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling
van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai) aangenomen. Deze richtlijn
moet voor 15 februari 2006 in alle lidstaten in nationale wetgeving zijn omgezet.
In de richtlijn wordt gesteld dat de risico’s van blootstelling aan lawaai wordt weggenomen
aan de bron of tot een minimum beperkt, waarbij rekening wordt gehouden me de
technische vooruitgang en de beschikbaarheid van maatregelen om het risico aan de bron te
beheersen. Bovendien wordt een nieuw dagelijks maximumniveau van blootstelling aan
lawaai vastgesteld op 87 dB(A).
Meer over de richtlijn is te lezen in het artikel over de voordracht van Paul Schuurmann en
Carel Dietvorst van de Arbeidsinspectie die zij gaven op de startmanifestatie van de
Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid. In een interview met Paul Schuurmann
wordt een toelichting op verschillende aspecten van de implementatie van de nieuwe
regelgeving in het Arbobesluit gegeven.
Volgens Professor Dr. Bart Vinck, audioloog van de Universiteit Gent, werkt de nieuwe
richtlijn nog steeds lawaaidoofheid in de hand. De belangrijkste reden die hij hiervoor geeft,
is dat er (te) weinig aandacht is voor nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen
op medisch en technologisch vlak.
Zij hebben de stelling dat er geen structurele verbetering zal plaatsvinden doordat:
−
De gehanteerde blootstellingsnormen te hoog zijn
−
Er geen aandacht is voor het controleren van de effectieve demping van
gehoorbeschermers tijdens het dragen in de praktijk.
−
Het audiogram gebruikt wordt voor het opsporen van gehoorschade door lawaai.
Deze techniek is voor dit doel weinig geschikt en achterhaald.
Professor Vinck is oprichter van de stichting Hearing Academy, een non-profit organisatie
die vertegenwoordigers van alle betrokken partijen samenbrengt: wetenschappers,
beleidsmakers, professionals op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn,
werkgevers- en werknemersorganisaties. Het doel van de Hearing Academy is een brug te
slaan tussen wetenschap en praktijk en het opstellen van een fundamentele, coherente
aanpak.

Op 3 en 4 okober heeft Hearing Academy een congres georganiseerd, waar nieuwe
medische inzichten en technieken op het vlak van preventie van lawaaidoofheid naar voren
zijn gebracht. Enkele abstracts van dit congres zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen.
Uit studies blijkt dat de effectieve werking van gehoorbeschermers in de praktijk lager is dan
wordt aangenomen. Er is apparatuur voorhanden om het ‘restgeluid’ – geluid achter de
gehoorbeschermers - te meten, namelijk Real Ear Measurement (REM). Deze techniek leent
zich om de demping van gehoorbeschermers te meten tijdens het dagen en onder
geuidsbelasting.
Een ander punt dat de hearing academy ter discussie stelt is de huidige methode voor het
opsporen van lawaaislechthorendheid. Traditioneel gebruikt men hiervoor tonale audiometrie
(audiogram). Deze techniek stelt gehoorschade echter laattijdig vast. De techniek ‘Oto
Akoestische Emissies’ detecteert vroegtijdig gehoorschade en geeft een exacter beeld van
de werkelijke toestand van het gehoor.
Is het farmacologisch mogelijk gehoorverlies te voorkomen? Meer hierover en over de de
status en tekortkoming van de geluidstandaard staat beschreven in de abstracts van het
congres Hearing @ work georganiseerd door de Hearing Academy (e-mail:
info@hearingacademy.com).
De Goede Praktijken Prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Europese Week voor veiligheid
en gezondheid op het werk. Dit jaar is het thema van deze week ‘Weg met de herrie’. Akzo
Nobel heeft de eerste prijs gewonnen in een wedstrijd om lawaai op de werkplek te bestrijden.
De tweede prijs wordt gedeeld door twee organisaties. Het Verbond Papier en Karton krijgt
de prijs, en een nominatie voor de Europese Award, voor het ontwikkelen van een rekenformule, die het eenvoudiger maakt om kosten en baten van lawaaibestrijdende maatregelen
tegen elkaar af te wegen.
De aanpak van Hearing Coach zoals die ook bij Akzo is uitgevoerd, is hieronder beschreven.
Het instrument PIMEX waarmee onder ander blootstelling aan geluid kan worden gevisualiseerd, kan als voorlichtingsinstrument worden gebruikt om inzicht in risico’s bij werknemers
en werkgever te vergroten. De achtergrond en toepassing staat beschreven. Ook hebben we
een praktijkvoorbeeld uit de papier- en kartonindustrie, waarbij de geluidshinder bij Smurfit
Golfkarton is verminderd door een brongerichte aanpak waarbij van elke machine een
geluidskaart is opgesteld.

Karin Heimeriks, redactie Nieuwsbrief/website NVvA

ABSTRACT SYMPOSIUM HEARING ACADEMY
VERIFICATION OF THE “REAL WORLD PERFORMANCE” OF HEARING PROTECTORS
E. De Muynck1, K. Mulders1, A. Bockstael2, B.M. Vinck2,
Als voetnoot:
1
Ergotec BV, Department Industrial Audiology, Terneuzen, the Netherlands
2
Department of Audiology, University of Ghent, Belgium
When collective (engineering and/or administrative) measures fail to reduce noise under the
“safe” limits, the next line of defence is protecting ‘the person at risk’. When selecting the
most appropriate Personal Hearing Protector (PHP), the Occupational Health & Safety
professionals place a great significance upon the labelled attenuation values, based upon
the laboratory tests [ISO, ANSI standards].
On the other hand Notified Bodies recommend a derating of the labelled values based upon
‘field’ results showing a poor ‘Real World Performance’ of PHP’s.

Figure 1. Labelled attenuation values based upon laboratory tests versus field attenuation
results
An ambiguous situation and quite uncomfortable when purchasing decisions have to be
made.

In this study we discuss advantages and/or disadvantages of three standardised procedures
for measuring the attenuation of conventional personal hearing protectors;
- R.E.A.T. (Real-Ear attenuation At Threshold);
- ATF (Acoustic Text Fixture);
- MIRE (Microphone In Real-Ear).
Secondly we compare R.E.A.T measuring results (ISO 4869, EN 352-2) from disposable
earplugs [e.g. E-A-R plug from the Aearo Company] and custom moulded earplugs [e.g.
Variphone, from Variphone Benelux NV] with the measuring results using the MIRE
technology [REM -Real Ear Measurement - from Ergotec BV].
Results show that the REM technology is especially useful for measuring the attenuation of
conventional PHP’s. Secondly the study justifies above all the necessity of measuring the
attenuation on an individual basis, with the PHP ‘in place’ and under ‘real life’ conditions.
[Real Protection Value’ (RPV)]. Thirdly the REM technology demonstrates the feasibility of
measuring the residual noise (= noise behind the hearing protector)
For legal-medical reasons, knowledge on the ‘residual noise’ is far more important than
insight in the attenuation of the PHP as such;
Legally;
is there yes or no full compliance with the requirements of Directive 2003/10/EC of the
European Parliament? [‘daily exposure limit value’ of 87 dB (A), inclusive the PHP exceeded
or not].
Medically;
is said person still at risk for cochlear damage due to noise while wearing his hearing
protectors? [Temporary Threshold Shift- limit values exceeded or not]
References
ISO 4869-1, Acoustics –hearing protectors- part1; Subjective method for the measurement
of sound attenuation, Geneva, International Organization for Standardisation: 1990.
ANSI S12.6-1997. Method for measuring the real –ear attenuation of hearing protectors,
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ABSTRACT SYMPOSIUM HEARING ACADEMY
INTRODUCTION AND EXPLANATION OF OTOACOUSTIC EMISSIONS
D.T. Kemp
Noise damages the sensory mechanism of the ear - either immediately by physical destruction with intense noise, or slowly due to metabolic factors in the case of accumulated
moderate noise exposure. This damage cannot be seen by any imaging or scanning system.
Otoacoustic emissions (OAEs) provide the only direct way of observing changes in the
performance of the ear’s sensory mechanism. In this method the ear canal and middle ear
are used as a ‘stethoscope’ to record small sounds created as the sensory cells operate. A
microphone and loudspeaker probe is fitted into the ear canal and the acoustic response to
sound stimulation is digitally recorded and processed. Two methods are commonly used. In
the TEOAE method a Transient stimulus ( click) is used to Evoke an OAE in the form of an
echo from the inner ear (cochlea) . In the DPOAE method a musical tone pair stimulus is
used to evoked Distortion Product OAEs which appears as a tone of a different frequency.
Both methods can provide frequency specific information. Recording OAEs usually takes
one or two minutes only and can be performed in a quiet office.
The DPOAE and TEOAE methods are in widespread use to detect deafness in newborn
babies. OAEs are absent in the case of a defective cochlea. In many cases hearing loss in
babies is due to genetic causes but the cochlea is also easily damaged by some drugs, and
by a lack of oxygen.
When cochlear function is decreased OAEs are reduced. Even though each ear has a
different OAE response- it is usually very stable over many years. Any change in the
condition of the cochlea can be detected as a change in OAE. If the loss of hearing is
temporary - the OAEs recover. If it is permanent the OAEs are permanently decreased.
Once a good recording of the individuals OAE response has be registered – it can be used
as a reference for years to detect any deterioration in the health of that ear. Used in this
way the method can detect changes that would not be easily noticed in the audiogram.
Otoacoustic emission testing is valuable to confirm that damage has occurred in the cochlea.
Noise only causes cochlear damage and if the hearing loss is due to other damage not in
the cochlea – then OAEs will not be affected.
It is important to be aware of the limitations of the OAE method. The OAE test is not a
hearing test but a physical measurement of the condition of sensory cells in the cochlea. The
method cannot replace the audiogram. Communication with the cochlea is through the
middle ear which can be affected by other diseases not related to noise. In the case of
reduced OAEs it becomes necessary to confirm healthy middle ear function by tympanometry before making a judgement about any damage caused by noise.

Just as in audiometry accurate measurements cannot be made if the test room is noisy or if
the ear is blocked with wax. Finally, ears which already have a substantial sensory hearing
loss produce very little OAE and so additional damage cannot be easily monitored by OAEs
In summary: OAE registration should be a routine part of hearing health care in industry. It
provides a reference against which future changes can be detected and measured.
Confirmation of OAE decline is an essential step in confirming damage caused by noise. The
method is sensitive, objective and complements audiometry.
D.T. Kemp
Centre for Auditory Research,
UCL Ear Institute 332Gray’s Inn Road London WC1X8EE United Kingdom

ABSTRACT SYMPOSIUM HEARING ACADEMY
NOISE-INDUCED HEARING LOSS: A PHARMACOLOGICAL PROPHYLAXIS
K. Ehrenberger

Noise is a sound pollution of low information content and inappropriate effort of energy. This
disproportion of information and energy is psychologically irritating.
There is a somatic correlate to this psychological irritation: in cochlear signal transduction
ribbon-type synapses of the inner hair cells encode the complexity of auditory information by
fast and tonic release of the neurotransmitter glutamate
(Griesinger et al. 2005). Noise enhances the tonic release, overwhelming the informational
fast and synchronous release necessary for speech discrimination
(Khimich et al. 2005).
Under the pathological conditions of a longlasting tonic release, the physiological transmitter
glutamate exerts postsynaptically a uniform neurotoxic action on the peripheral dendrites of
the afferent auditory neurons. This model of a glutamatergic otoneurotoxicity promises to
make a crucial contribution to the understanding of the origin of noise-induced hearing loss
and tinnitus (Ehrenberger & Felix 1995).
In otoneurotoxicity, signal molecules and –ions drive intracellular apoptotic processes
and reactive oxygen species (ROS) are incriminated to be the main mediators of the tissue
lysis.
In the human cochlea, moderate noise induces the expression of antioxydative enzymes
which play a protective role against otoneurotoxicity (Rabinowitz et al. 2002). These findings
correspond to the “sound conditioning” experiments in animals
(Miller et al. 1963; Yoshida et al. 1999), and hold up as a model for corresponding pharmacological
approaches. Calcium-antagonists, transmitter-antagonists, signal- proteinantagonists and ROS-scavengers provide to protect cellular structures from noise-induced
damages (Plontke & Zenner 2004).
In the cochlea of guinea-pigs, quinoxaline derivatives, as glutamate antagonists, prevent
noise-induced pathology and trigger dendritic and synaptic repair mechanisms in glutamatergic neurons (Pujol & Puel 1999).
The quinoxaline derivative Caroverine exhibits three distinct pharmagological properties
suitable for the impediment of noise-induced otoneurotoxicity: calcium-antagonism, glutamate-antagonism and ROS-scavenging (Ishida et al. 1980; Ehrenberger & Felix 1992;
Udilova et al. 2003). In guinea-pigs as well as in humans, promising otoprotective properties
of Caroverine could be evaluated (Ehrenberger 2002, 2005; Chen et al. 2004).
These results will be presented and discussed in respect to prospective strategies in
pharmacological noise protection.
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ABSTRACT SYMPOSIUM HEARING ACADEMY
STATUS AND SHORTCOMINGS OF NOISE STANDARDS
K. Buck and A. Dancer
Occupational and community noise still are probably the most important annoyance in
everybody’s daily life. At the working place, noise is one of the major reasons for occupational disability. These disabilities can be hearing impairment due to excessive noise and
insufficient hearing protection. They also may be due to accidents due to an already
acquired hearing loss (misunderstood communication, missed alarm signals or other
acoustic cues …). Therefore noise reduction and noise protection programs are implemented in many industrialized countries.
As far as continuous and intermittent noise is concerned, the basic facts and standards are
quite well accepted and leave little controversial matters. All standards use A-weighted noise
exposure levels for the determination of the maximally allowed exposure times. The differences between the existing standards and regulations in the US and in Europe are mainly a
political matter. The proposed standards of the two main regulating institutions in the US,
OSHA and NIOSH, differ in the interpretation of age-related threshold shift. NIOSH includes
this shift into the overall risk, and so proposes a maximum daily (8 hours) equivalent
exposure level to 85 dBA and an exchange rate of 3 dB, whereas OSHA proposes 90 dBA
and an exchange rate of 5 dB. In Europe the new directive (2003/10/EG) of the EU corresponds to a lesser-risk criterion (3% instead of 6%), and proposes 80 dBA with an exchange
rate of 3 dB. This goal might be possible to obtain in the industry, but seems difficult if not
impossible to be implemented in the armed forces.
In the field of impulse noise, the different exposure criteria, CHABA (USA) Pfander (Germany) …, are designed for noise produced by the military community (weapon noise, shock
waves etc). For the calculation of the maximum allowable number of events, they take into
account the peak pressure of the signal, and its duration (A, B, C, D...). All of these exposure
criteria have been designed using small arms and the extrapolation to large caliber weapon
lead to an overprotection as well for protected as for unprotected ears. This has demonstrated by different animal and human studies. To avoid this overprotection and to better
assess the actual efficiency of the hearing protectors two other criteria have been proposed.
One, proposed by PRICE and KALB, measures the pressure time history of the impulse
noise and calculates the movements of the cochlear sensory structures. This movement is
analyzed and a number reflecting the damage done by this noise, called Auditory Damage
Unit (ADU) is calculated. This method is more difficult to implement and still is controversial
inside the scientific community. The other one, proposed by ATHERLEY and MARTIN,
DANCER and others, evaluates impulse noise in the same way as continuous noise
(comparable to ISO 1999). An A-weighted equivalent noise level for 8 hours is calculated
using the time pressure history of the noise impulse. The maximal acceptable number of
rounds per day is reached, when the LAeq8h of 85 dB is reached. The advantage of this
proposal is that it fits perfectly into the noise protection standards for continuous noise (ISO
1999 for example, NIOSH, …).
For impulse noise, the new EU directive (2003/10/EG) disallows all exposures that lead to a
peak pressure level higher than 137 dBC underneath the hearing protector. Regardless of

measurement methods, this might still be acceptable for impulse noise in an industrial
environment, but for a military environment, if applied, this level will lead to the interdiction of
use for some medium and for all large caliber weapons that have been safely used with
adequate hearing protection until now. This limit defined for the residual peak pressure
underneath the hearing protection has neither scientific nor experimental basis. Different
studies have shown (Albuquerque study, NATO RSGs...) that it is actually possible to
expose subjects wearing a simple hearing protection up to 100 impulses of 187 dB free-field
peak pressure without any consequence for the hearing (no TTS), even so the residual peak
pressure under the hearing protector is about 176 dB (39 dB over the proposed limit; ~100 x
the allowed peak pressure!).
For small caliber weapons and in an industrial environment, this will lead to protection
devices that exclude any verbal communication inside a group, and so will probably lead to
accidents due to this lack of communication.
Concluding, it can be said, that the method for the evaluation of noise limits for continuous
noise are well accepted. The controversies are political and are more or less governed on
the political decision about the amount of hearing loss that an employee has to accept at the
end of his career without being compensated. In the field of impulse noise, the A-weighted
energy is easy to use and gives good estimations of the risk either for unprotected or
protected ears, even when the residual peak pressure under the hearing protection is very
high. In the European Community, the new regulations that have to be implemented by the
member states probably will have little impact on the industry. However the military will only
have the choice between not to implement these regulations, or to stop certain training
activities and shooting with all medium and large caliber weapons.
K. Buck and A. Dancer
French-German Research Institute
BP 70034
68301 Saint Louis CEDEX
e-mail: buck_k@isl.tm.fr
www.isl.tm.fr

START CONFERENTIE EUROPESE WEEK VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID
'WEG MET DE HERRIE"
Wendel Post

Op 24 oktober jl. was in Congrescentrum De Fabrique de Startmanifestatie van de Europese
Week voor Veiligheid en Gezondheid. Het thema van de Europese Week was "Weg met de
herrie".
Waarom weg met de herrie?
De inleiding werd verzorgd door drs. T. van '
t Hek, radiopresentator en voormalig huisarts.
Hij vertelde dat lawaaidoofheid nog niet de aandacht krijgt die het verdiend. Op de prioriteie
tenlijst van de huisartsen komt lawaaidoofheid op de 140 plaats. Samen met Dr. Ir. J. de
Laat, audioloog en hoofd Audiologisch Centrum LUMC, gaat Van '
t Hek in op het testen van
lawaaidoofheid. Er zijn namelijk drie testen op internet om na te gaan hoe goed je gehoor is
in praktijksituaties. Uiteraard zijn het geen diagnostische testen, maar een eerste indicatie of
je minder goed hoort. Voor vier tot twaalf jarigen is er www.kinderhoortest.nl, voor 12 tot 24
jaar www.oorcheck.nl en voor 24 jaar en ouder www.nationalehoortest.nl.
De zaal bleek Oost-Indisch doof toen een vrijwilliger gevraagd werd om mee te doen met de
test. Slechts één aanwezige was na enige aarzeling bereid om de test te ondergaan. Hij
kreeg een aantal woorden aangeboden in ruis. Op grond van de antwoorden werd vastgesteld of het gehoor goed, net niet goed genoeg, net onvoldoende of slecht is. De categorie
'
net niet goed genoeg'geeft lawaaidoofheid aan. De proefpersoon viel in deze categorie. En
te oordelen aan de blikken in de zaal was hij niet de enige.
Dat klopt wel, volgens het verhaal van Prof. Dr. J. Grote, KNO arts en initiatiefnemer
oprichting Nationale Hoorstichting. Grote vertelde dat zo'
n 10% van de wereldbevolking een
gehoorverlies heeft. Nederland is daarop geen uitzondering, dus 1 op de 10 Nederlanders
heeft te maken met gehoorverlies van hoge tonen. Zij zullen zich in 1 op 1 situaties prima
weten te handhaven, maar voor de rest (vergaderingen, verjaardagen, congressen, rumoerige omgeving) staan zijn buiten de maatschappij. En, zo stelt Grote, als er niets gedaan
wordt dan zal in 2015 12% van de wereldbevolking, dus ruim 700 miljoen mensen, een
probleem met het gehoor hebben.

Grote geeft aan dat de bewustwording van het probleem en de omvang en gevolgen ervan
onvoldoende is. Ook bij partijen zoals de WHO. Het is daarom van belang om lawaai en
preventie van gehoorverlies op de agenda te krijgen en te houden. Let wel, aldus Grote, we
leven in de eeuw van de communicatie en het gehoor is het belangrijkste orgaan voor
communicatie.
Grote noemt drie doelgroepen voor preventie: bejaarden, herrie op de werkvloer en jongeren.
Wat herrie op de werkvloer betreft ziet Grote mogelijkheden voor preventie. De nieuwe
wetgeving biedt mogelijkheden omdat het de aandacht weer vestigt op het onderwerp en op
individuele gehoorbescherming. Wat gehoorbescherming betreft wijst Grote op het belang
van motivatie; medewerkers moeten gemotiveerd worden om gehoorbescherming te dragen.
Grote doet een oproep aan de vakbonden om hierin een grotere rol te spelen en een meer
uitdagend beleid te vormen. Verder geeft Grote aan dat het goedkoper en beter controleerbaar is om machines te produceren die 10 dB minder geluid produceren. Hij propageert de
regel om geen machines te kopen die gehoorschade veroorzaken en de kwaliteit van het
productieproces negatief beïnvloeden. Hij onderstreept zijn oproep tot preventie met een
aantal getallen:
• Kosten gehoorverlies voor de maatschappij bedragen 2,4% van het bruto nationaal
verlies;
• Sociaal economische klasse van personen met gehoorverlies is 2x zo laag als van
normaal horenden;
• De werkloosheid onder jongeren met hoge tonenverlies is 3x zo hoog dan onder normaal
horenden.
Hoe gaan we om met lawaai?
De plenaire discussie gaat in op hoe we met lawaai omgaan op het werk. Aan het woord
komen D. Spreeuwers, directeur Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en bedrijfsarts,
J. Koning, VNO-NVC, D. van Haaster, voorzitter FNV Bouw, Ir. J. Blok, directie Bouw
Arbeidsinspectie en Drs. H. van der Laan, voorzitter hoofddirectie Arbo Unie BV. Een aantal
uitspraken uit de discussie.
VNO-NCW:
• Wetgeving lost niet alle problemen op, maar kan daarbij helpen. Oplossing van het
probleem komt uit bewustwording en gedrag/houding van mensen.
• Er was weinig besef. Lawaai moet maatschappelijk gedragen worden.
• Veel bestaande situaties kun je zonder kapitaalvernietiging niet verbeteren. In die
situaties moet je tijdelijk gehoorbeschermingsmiddelen aanbieden.
• VNO-NCW heeft met sociale partners zo'
n 7 jaar geleden de eerste arboconvenanten
gesloten. Zij adviseert de achterban om afspraken te maken op bedrijfstakniveau en
daarnaast een plan van aanpak op bedrijfsniveau op te stellen.
FNV Bouw:
• In basishouding is er geen verschil van mening tussen werkgevers en werknemers(organisaties). In de praktijk gaat dit vaak moeizaam.
• Enige tijd geleden was er de campagne 1 op 6 om bouwvakkers te wijzen op valgevaar.
Één op de drie bouwvakkers werkt 25% van de tijd in teveel herrie.

•

Bewustwording probleem komt ook door nieuwe wetgeving met heldere normen en
duidelijke sancties.
• Vakbond wil het verplicht verstrekken van otoplastieken in bouw CAO opnemen.
Arbeidsinspectie:
• Er zijn teveel onderwerpen om aandacht aan te geven. Valgevaar is de bouw is bijvoorbeeld een onderwerp dat hoog op de prioriteitenlijst staat doordat er nog steeds doden bij
vallen.
• De wetgeving is al 20 jaar oud, het is absurd dat deze discussie nu opnieuw
gevoerd moet worden en dat er klaarblijkelijk in 20 jaar nog niets veranderd is!
• De arbeidsinspectie heeft de mogelijkheid om werkgevers en werknemers een boete op
te leggen. Sancties worden met name opgelegd aan de werkgever. De Arbeidsinspectie
onderscheidt ten aanzien van de werknemers drie categorieën: (1) zij die niet weten; (2)
zij die niet kunnen en (3) zij die niet willen. In de laatste categorie kan, bij systematisch
niet dragen van gehoorbeschermingsmiddelen en werkgever die alle maatregelen heeft
getroffen, een boete voor de werknemer volgen.
Arbo Unie
• De Arbo-dienst staat voor goede bedrijfsgezondheidszorg. Afwezigheid van herrie is een
element van goede bedrijfsgezondheidszorg.
• De Arbo-dienst richt zich op bewustwording, bijvoorbeeld door zichtbaar maken van
geluid (door Pimex zie artikel Visualisatie van blootstelling aan geluid).
• De Arbo-dienst stimuleert goede en praktische oplossingen, bijvoorbeeld door bij te
dragen in de totstandkoming van de Arbo-catalogi. De Arbo-catalogus moet een praktische en pragmatische brancheaanpak geven en zo grote en kleine bedrijven helpen om
aan de slag te gaan. Een voorbeeld hiervan is de digitale Arbo-meetkoffer voor de Houthandel en Timmerindustrie. Het voortouw voor de Arbo-catalogi kan genomen worden
door de Stichting van de Arbeid.
Goede praktijkencompetitie
De prijsuitreiking van de goede praktijkencompetitie werd gedaan door staatsecretaris van
SZW, H. van Hoof. Van Hoof geeft aan dat de acht genomineerden variëren van herrie in
het gymnastieklokaal tot aan een heftruckbedrijf en van veel techniek naar veel creativiteit.
Hierbij is letterlijk en figuurlijk een probleem waar je niet alle dag mee bezig bent goed in
beeld gebracht.
Dagvoorzitter Van '
t Hek stelt dat mensen zich niet realiseren aan welke risico'
s ze zijn
blootgesteld. Van Hoof geeft aan dat moet worden gewerkt aan een cultuuromslag. Van '
t
Hek vraagt hoe deze cultuuromslag nu wel gerealiseerd zal worden. Hij memoreert aan de
opmerking van Blok van de Arbeidsinspectie dat de wetgeving al 20 jaar oud is maar niet
van de grond is gekomen. Gaat dat dan nu wel gebeuren.
Van Hoof geeft aan dat het probleem enerzijds steeds meer in beeld is. Hij noemt als
voorbeeld de goede praktijken die genomineerd zijn. Als tweede noemt Van Hoof de
Arboconvenanten waarin SZW stimuleert dat werkgevers en werknemers afspraken maken

en zich hieraan verbinden om problemen aan te pakken. Dit past binnen het beleid van de
overheid om alleen doelvoorschriften vast te leggen. Van Hoof geeft aan dat het voor de
hand liggend is dat werkgevers en werknemers afspraken maken hoe aan de doelen te
voldoen. Immers zij kennen de situatie en dit verhoogd het draagvlak voor het daadwerkelijk
aanpakken van het probleem.

De publieksprijs is gewonnen door Hear, Hear! van Akzo Nobel. De aanpak met het Hearing
Conservation Programm (zie artikel De HearingCoach) leverde Akzo Nobel de meeste
stemmen van het publiek op.
De vakjury gaf twee tweede prijzen. De ene aan "Gelukkig weer verstaanbaar in het
onderwijs" door Preventief Arbo Adviesbureau. Het juryrapport geeft onder meer aan "naast
schadelijk geluid kan hinderlijk geluid voorkomen. Niet direct schadelijk, wel irriterend en
oorzaak stress. Stress in onderwijs is vaak reden voor verzuim. De aanpak is in principe
zeer goed overdraagbaar naar andere sectoren".
De andere tweede prijs en een Europese Nominatie was voor het Verbond Papier & Karton
met de Geluidsreductiefactor. "Veel technische en organisatorische maatregelen zijn
mogelijk, maar welke is het meest effectief? Met de geluidsreductiefactor wordt de effectiviteit van een maatregel aangegeven. Dit is een goede aanpak waarin bron aanpak centraal
staat".

De vakjury bekroonde Akzo Nobel met de eerste prijs. "Alle lagen in het bedrijf zijn betrokken bij de aanpak. De aanpak richt zich op 100% bescherming van de werknemers en is
goed overdraagbaar naar andere sectoren". Ook Akzo Nobel werd genomineerd voor de
Europese Goede Praktijken Competitie.
Afsluiting Startmanifestatie
Dagvoorzitter Van '
t Hek sluit de startmanifestatie af en vat de dag als volgt samen:
"Herrie is een probleem dat zich afspeelt om de oren, in de oren maar met name tussen de
oren".
Meer lezen?
Kijk op www.Arbo.nl/euweek/2005/ voor achtergrondinformatie, informatie goede
praktijkencompetitie en juryrapport.

Wendel Post arbeidshygienist Arbo Unie

DE AANPAK: MAATREGELEN EN WETGEVING
RICHTLIJN LAWAAI
Wendel Post
Enige tijd geleden is een nieuwe Europese richtlijn voor lawaai op het werk vastgesteld. In
februari 2006 wordt deze richtlijn onderdeel van het Arbobesluit, ter vervanging van de
bestaande bepalingen over geluid. Op de startmanifestatie van de Europese Week voor
Veiligheid en Gezondheid kreeg de lezing van Paul Schuurmann en Carel Dievorst van de
Arbeidsinspectie over de Richtlijn Lawaai veel belangstelling. Aan de orde kwamen de
totstandkoming van de richtlijn, de verschillen met de bestaande regelgeving en hoe de
Arbeidsinspectie daarmee omgaat.

****Kader****
Stelling
Een structurele aanpak van geluidsproblematiek binnen een arbeidsorganisatie is niet
afhankelijk van het optreden van de Arbeidsinspectie, maar van de wil van de werkgever en
de werknemers om de problemen daadwerkelijk het hoofd te bieden door de risico'
s te
erkennen, te herkennen en ze tot een aanvaardbaar risico terug te brengen.
De arbeidsinspectie wil daarbij stimuleren en activeren en zal, waar nodig, sanctioneren,
overtuigd als zij is van de noodzaak tot aanpak van deze problematiek.
Arbeidsinspectie, Startmanifestatie EU week, workshop de aanpak: maatregelen en
wetgeving, 24-10-2005
****Einde kader****

Van EU richtlijn naar Arbobesluit
Europese wetgeving wordt vastgesteld door de Europese Raad en het Europees Parlement.
De Europese richtlijnen zijn verplichte wetgeving voor de lidstaten. De richtlijnen bevatten
minimum voorschriften die door de lidstaten verder kunnen worden uitgewerkt. Meestal
bevat de Europese richtlijn een implementatietermijn waar binnen de richtlijn in de nationale
wetgeving moet zijn uitgewerkt.
Voor de Richtlijn Lawaai geldt een implementatietermijn van 3 jaar. De Richtlijn Lawaai zal
de bestaande richtlijn uit 1986 vervangen. Uiterlijk februari 2006 moet minimaal de inhoud
van de richtlijn in de wetgeving van de lidstaten zijn opgenomen.
Implementatie Richtlijn Lawaai in Nederlandse wetgeving
Het standpunt van de Nederlandse overheid is dat de Europese richtlijnen één op één in de
Nederlandse wetgeving worden overgenomen. Met andere woorden de Europese minimumvoorschriften gelden in Nederland als maximum. Dit past in het beleid om zo min mogelijk
Nationale kop boven de Europese regelgeving te hanteren.

In Nederland was in de loop der jaren de norm voor schadelijk geluid 5 dB strenger geworden dan de richtlijn uit 1986. Hierdoor sluiten de huidige normen al aan op de EU Richtlijn
Lawaai.
Verschillen met bestaande regelgeving
• Niet meer op machine gericht, maar geheel op werknemer gericht
Nu: "Machines mogen niet meer geluid veroorzaken dan 85 dB(A), tenzij …" wordt "als de
dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) …"
• Verschuiving van het equivalente geluidsniveau naar de dagdosis.
• De grenswaarde voor blootstelling in het oor is 87 dB(A). Deze grenswaarde mag niet
overschreden worden. Het gaat hier om de dagelijkse blootstelling, waarbij rekening
wordt gehouden met de gebruikte gehoorbeschermingsmiddel.
Bovenstaande geeft aan dat volgend jaar in een aantal situaties een bedrijf gemakkelijker
weg kan komen met alleen het verstrekken van gehoorbeschermingsmiddelen dan nu het
geval is. Wel stelt de nieuwe wetgeving eisen aan de demping van het gehoorbeschermingsmiddel. Echter, de arbeidshygiënische strategie blijft zeker bestaan, verzekert
Dietvorst na vragen hierover door de aanwezigen.
Uitgangspunten bij aanpak
• Blijvende aanpak voor schadelijk lawaai
• Alert op onderschatting van de problematiek (sluipend, effecten op langere termijn,
onomkeerbaar)
• Richtlijn geeft minimum voorschriften m.a.w. strikte naleving biedt geen garantie voor
uitsluiten van gehoorschade.
Actieplan
Het actieplan ten aanzien van lawaai bestaat uit de volgende stappen:
1. Beoordelen of, indien nodig, meten van geluidssituatie en vaststellen dagdosis per
werknemer(groep)
2. Toetsen aan actie- en grenswaarden
3. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak en markeren van de werkplekken met geluidsniveau boven 85 dB(A)
4. Audiometrisch onderzoek
5. Voorlichting en onderricht aan medewerkers.
Ad. 1. Beoordelen geluidssituatie en vaststellen dagdosis
NEN 3418; 2003 beschrijft hoe geluidsituaties moeten worden beoordeeld. Dietvorst
benadrukt dat meten niet altijd nodig is. Indien geluidsniveau kan worden beoordeeld aan de
hand van voldoende betrouwbare bronnen kan daarmee worden volstaan.
Om de geluidssituatie te beoordelen noemt Dietvorst achtereenvolgens de verstaanbaarheidstoets, de indicatieve meting (bepalen LAeq in eenvoudige situaties) en dosimetrie. Het
vaststellen van de dagdosis kan met een datalogger (dagdosis en LAeq per tijdsinterval) en
werkzaamhedenanalyse. Met de werkzaamhedenanalyse kan per activiteit het LAeq, de

tijdsduur en partiële dosis LEX,t worden vastgesteld. Hieruit kan de dagdosis, LEX,T, worden
berekend.
Vanuit de zaal komt de vraag of hiermee dosimetrie een belangrijker wordt als methode op
geluid te meten. Dietvorst beaamt dat dit in een aantal situaties de aangewezen methode zal
zijn. Indien er een onregelmatig patroon in werkzaamheden is bijvoorbeeld of bij werkzaamheden op steeds andere werkplekken.
Dietvorst wijst op belang van de werkzaamhedenanalyse met name in het kader van de
bronaanpak. Door een goede werkzaamhedenanalyse kan gekeken worden welke bijdrage
een specifieke handeling of bron heeft aan de totale dagdosis. De werkzaamheden/bronnen
met de hoogste partiële doses kunnen dan worden aangepakt voor de meest effectieve
aanpak van het geluidsprobleem.
Ad. 2. Toetsen aan actie en grenswaarden
De Richtlijn Lawaai maakt onderscheid naar een grenswaarde die niet overschreden mag
worden, een bovenste actiegrens en een onderste actiegrens.

Onderste actiegrens
Bovenste actiegrens
Grenswaarde, incl. effect
GBM

Dagdosis LEX,, ,8h
80 dB(A)
85 dB(A)
87 dB(A)
Weekgemiddelde 87 dB(A)

Piekwaarde LC, piek
112 Pa (135 dB(C))
140 Pa (137 dB(C))
200 Pa (140 dB(C))

De grenswaarde is het blootstellingniveau, na demping door het gehoorbeschermingsmiddel, dat niet overschreden mag worden. Voor medewerkers met een incidentele blootstelling
en waarbij geen patroon in de blootstelling is (bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs) mag een
weekgemiddelde worden genomen. Het weekgemiddelde geluidsniveau mag niet hoger zijn
dan 87 dB(A), rekening houdend met de gebruikte GMB.
Indien de onderste grenswaarde wordt overschreden dan is de werkgever verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te verstrekken. Deze gehoorbescherming moet passend, individueel
en naar behoren aangemeten zijn.
Wordt de bovenste grenswaarde overschreden dan is de werknemer verplicht gehoorbescherming te dragen. De werkplekken met een geluidniveau boven 85 dB(A) moeten worden
gemarkeerd en de werkgever moet een plan van aanpak opstellen hoe het geluidniveau
naar maximaal 80 dB(A) zal worden teruggedrongen.
Wordt, inclusief de demping van de gehoorbeschermingsmiddelen, de grenswaarde
overschreden dan moet direct actie worden genomen, moet de oorzaak van de overschrijding worden opgespoord en moeten de getroffen maatregelen worden aangepast.
Een vraag die opkomt naar aanleiding van de grenswaarde en het verrekenen van het
dempende effect van gehoorbescherming is welke waarde voor de demping van de gehoorbescherming moet worden genomen. Moet je je daarbij richten op de door de leverancier
aangegeven dempingsfactoren? Of moet je de effectieve demping van gehoorbeschermingsmiddelen nemen. Als voorbeeld wordt de verminderde bescherming van een gehoor-

kap bij brildragers genoemd. De suggestie wordt gedaan om de gegevens over gemiddelde
bescherming die uit onderzoek bekend zijn hiervoor te nemen. De vraag of de Arbeidsinspectie daartoe een overzicht van praktijkwaarden zal opnemen in haar documenten kon
(nog) niet beantwoord worden.
Ad. 3 Plan van aanpak
Doel van het plan van aanpak:
Resultaat:
Weg:
Middelen:

Minimaliseren van de blootstelling
Voorkomen gehoorschade
Arbeidshygiënische strategie
Toepassen stand van techniek, bijvoorbeeld aanschaffen
geluidarme apparaten

Ad. 4 Audiometrie
Audiometrie moet worden aangeboden indien uit de beoordeling blijkt dat er gezondheidsrisico'
s bestaan.
Bij overschrijding van de onderste grenswaarden moet audiometrie worden aangeboden aan
iedereen die regelmatig een dosis van 80 dB(A) ontvangen. Bij overschrijding van de
bovenste grenswaarde moet audiometrie worden aangeboden aan iedere werknemer.
Een frequentie voor audiometrie wordt niet gegeven. Audiometrie moet met regelmatige
tussenpozen worden aangegeven. Een nadere invulling door SZW volgt nog.
Ad. 5 Voorlichting en onderricht
Over voorlichting en onderricht is bepaald dat deze toegespitst moet zijn op de werksituatie,
gericht moet zijn op bewustmaking, de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor
eigen en andermans gezondheid moet versterkten en de inspanningen van de werkgever
inzichtelijk moet maken.
Rol Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de wettelijke minima. Dit zijn de beoordelingsverplichting, het plan van aanpak, gebruik en effectiviteit gehoorbescherming. De Arbeidsinspectie zal zich richten op overschrijdingen van de bovenste grenswaarde (85 dB(A)).
Wendel Post, arbeidshygiënist Arbo Unie

GELUID EN DE OVERHEID

Een aantal vragen gesteld over de nieuwe richtlijn geluid aan Paul Schuurmann,
beleidsmedewerker geluid en trillingen van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Paul Schuurmann is op dit moment bezig de implementatie van de
richtlijn in de Nederlandse regelgeving. Daarvoor had hij ook zitting in de Raadswerkgroep in Brussel, die de richtlijn heeft voorbereid.
Een nieuwe richtlijn, waarom?
Richtlijnen worden op gezette tijden geëvalueerd. Daarbij wordt onder meer bekeken of de
richtlijn nog voldoende actueel is, en of er soms een of andere aanleiding is om de richtlijn te
herzien. De Europese Commissie bepaalt of en wanneer er aan een richtlijn (nieuwe of
herziening) gewerkt wordt. In 1999 vond ze het hoog tijd voor een herziening van richtlijn
86/188/EEG, de eerste richtlijn over lawaai op het werk, uit 1986.|
Verschillen tussen de huidige en nieuwe richtlijn. De twee belangrijkste:
1. De beoordeling van de blootstelling van een werknemer geschiedt volgens de nieuwe
richtlijn aan de hand van de dagelijkse blootstelling, dat wil zeggen de dagdosis. Niet
meer aan de hand van de equivalente geluidniveaus op de werkplek of bij de werkzaamheid. Dat betekent dat een zorgvuldige beoordeling (meting) van de dagdosis nog belangrijker wordt.
2. Er is een grenswaarde geïntroduceerd van 87 dB(A), waarbij rekening wordt gehouden
met de dempende werking van de gebruikte individuele gehoorbeschermingsmiddelen.
Dat betekent dat dit niveau in het oor (op het trommelvlies) niet overschreden mag worden. Dit stelt dus, vooral in hoge geluidniveaus, eisen aan de dempende werking van
gehoorbeschermingsmiddelen.
Wat betekent de nieuwe richtlijn voor Nederland?
Bij een zorgvuldige toepassing van de nieuwe richtlijn zal er niet zo veel veranderen. Wel
belangrijk is dat in het algemeen meer aandacht voor de problematiek komt, want nog
steeds 350.000 à 400.000 werknemers beschermen zich op het werk niet of niet voldoende
tegen lawaai, terwijl ze veel in hoge lawaainiveaus werken. Ik hoop dat deze "opgelegde"
nieuwe regelgeving die aandacht zowel bij werkgever als bij werknemer zal aanwakkeren.
Betekent de nieuwe richtlijn dat er binnen europa één beleid kan worden afgestemd en dat de
uitkomsten beter te vergelijken zijn?
Inderdaad geldt voor de hele Unie dezelfde richtlijn, die overal op 15 februari 2006 in de
nationale regelgeving moet zijn opgenomen, waardoor landelijke verschillen tot een minimum beperkt zullen zijn. Belangrijk voor een "gelijke behandeling" is dat ook de handhaving
in de lidstaten niet te veel uiteen moet lopen. Dat is echter een nationale verantwoordelijkheid van de lidstaten, waar de Commissie geen invloed op heeft. In internationaal verband

werkt de SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) bijvoorbeeld aan afstemming van
handhaving.
Wat betekent de nieuwe richtlijn voor de arbeidshygiënist?
De arbeidshygiënist zal vaker een totaalbeeld van de geluidbelasting van een werknemer
moeten maken om een juiste beoordeling te kunnen maken van de maatregelen die nodig
zijn, zoals het maken en uitvoeren van een plan van aanpak en het verstrekken en dragen
van gehoorbeschermingsmiddelen. Hoe beter dat systematisch gebeurt (bijvoorbeeld
volgens de methodiek van NEN 3418), hoe beter de aanpak en prioritering gestalte kan
krijgen.
Wat betekent de nieuwe richtlijn voor een preventiemedewerker?
In grote lijnen hetzelfde als voor de arbeidshygiënist: een goed totaalbeeld van de geluidsituatie in zijn bedrijf, gericht op de persoonlijke situatie van de individuele werknemers.
Kunnen beoordelen wanneer deskundigheid moet worden ingeschakeld, zowel voor het in
kaart brengen van de geluidsituatie, het opstellen van een plan van aanpak als voor het
aanbieden van bijvoorbeeld audiometrie.
Er wordt aangegeven dat de lawaaiblootstellingsnormen die in 2006 in werking treden het risico
van lawaaidoofheid niet zullen verminderen. Integendeel. Met het invoeren van de grenswaarde
van 87 decibel men accepteert dat 30% van de werknemers een '
onnodig'gehoorverlies oploopt.
Hier wordt gesproken over de grenswaarde voor blootstelling van 87 dB(A), zoals die in de
Europese richtlijn is opgenomen. Dat is echter niet de enige bepaling, en ook niet de
belangrijkste. De centrale bepaling is dat bij een dagelijkse blootstelling boven 85 dB(A) – in
de ruimte, dus zonder dat er rekening wordt gehouden met gehoorbescherming – de
werkgever aan de hand van de RIE een plan van aanpak moet maken en uitvoeren, waarin
technische of organisatorische maatregelen zijn opgenomen om de blootstelling tot een
minimum te beperken. De maatregelen dienen te geschieden aan de bron, tenzij dat
redelijkerwijs niet mogelijk is. Vanaf dit niveau van blootstelling is de werknemer bovendien
verplicht gehoorbescherming te gebruiken, die overigens al door de werkgever beschikbaar
moet zijn gesteld bij blootstellingsniveaus boven 80 dB(A). In de richtlijn (en dus ook straks
in ons arbobesluit) staan allerlei zaken opgesomd waarmee rekening moet worden gehouden bij het voorkomen of beperken van de blootstelling, bijvoorbeeld gebruik van alternatieve werkmethoden, de keuze van juiste arbeidsmiddelen, het ontwerp en de indeling van de
werkplek, technische maatregelen, passend onderhoud, organisatie van werkzaamheden
enzovoorts, alles met het doel het lawaai te verminderen. Als ondanks al deze maatregelen
de blootstelling toch nog hoger is dan 87 dB(A), rekening houdend met de demping van de
door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermingsmiddelen, moet de werkgever
onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau
beneden die grenswaarde, de oorzaak van de overschrijding vaststellen en maatregelen
nemen of herzien om herhaling van die overschrijding te voorkomen. De grenswaarde komt
dus pas in beeld als andere maatregelen, hoger in de arbeidshygiënische hiërarchie, niet
mogelijk zijn of niet voldoende resultaat opleveren.
Paul Schuurmann

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Arbeidsomstandigheden (ARBO)
Afdeling Majeure Risico'
s en Arbeidsveiligheid (M&A)
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
T 070-333 5269
F 070-333 4062
E pschuurmann@minszw.nl

HearingCoach
HearingCoach Benelux is sinds 2002 operationeel en gespecialiseerd in de preventie van
lawaaislechthorendheid. Hiertoe implementeert HearingCoach gehoorzorgprogramma'
s bij
bedrijven en instellingen die worden blootgesteld aan lawaainiveaus boven de 80 dB (A). Het
multidisciplinair gehoorzorgprogramma bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
1. Meten van de individuele lawaaibelasting met behulp van dosimetrie (dosebadges);
2. Berekenen van een individueel risicoprofiel o.b.v. persoonlijke gegevens en lawaaibelasting;
3. Controleren van de gehoorbeschermer op lekdichtheid en effectieve demping;
4. Voorlichten en trainen van medewerkers (bewustwording risico'
s, uitleg lawaai en
gehoorschade, gedragsverandering met betrekking tot het juist en consequent dragen
van de gehoorbeschermer, inventariseren beleving en gedrag werknemer);
5. Meten en volgen van de gehoorstatus (OAE-audimetrie).
Daarnaast organiseert HearingCoach Benelux B.V. in samenwerking met de Universiteit
Gent twee maal per jaar de opleiding "Hearing Conservation". In deze cursus, die is
geaccrediteerd door de verschillende beroepsorganisaties, worden sociaal geneeskundigen,
arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen getraind in het opzetten van een gehoorzorgprogramma met als doel de preventie van lawaaislechthorendheid.
Winnaar goede Praktijken prijs 2005
Akzo Nobel won, met het HearingCoach-concept, de eerste prijs (vakjury- en publieksprijs) in de
Goede Praktijken Competitie. Staatssecretaris van Hoof reikte de goede Praktijkenprijs uit tijdens
de startbijeenkomst van de Europese week ‘Weg met de herrie’.

Een groot voordeel van dit concept is dat het door de eigen interne of externe arbodienst
kan worden uitgevoerd. Eventueel kan HearingCoach haar expertise aanvullen daar waar
nodig is.
De aanpak van HearingCoach zoals die ook bij Akzo is uitgevoerd, staat hieronder beschreven.

1.

Bepalen individuele lawaaibelasting

Om medewerkers optimaal te kunnen beschermen tegen lawaai, is
het belangrijk om per medewerker te weten wat de dagelijkse
hoeveelheid lawaai is, waar hij / zij aan blootgesteld wordt.
Hiertoe worden dosebadges uitgereikt (minimaal 6 per
functiegroep/ werklocatie), die de individuele lawaaibelasting en duur meten (Lep-waarde).

2.

Opmaak risicoprofiel (NIHL-RF)

De lawaaibelasting, duur en persoonlijke gegevens (geboortedatum en geslacht) leiden na
analyse uiteindelijk met behulp van een database tot een persoonlijk risicoprofiel. Het
risicoprofiel geeft objectief aan of iemand gehoorbescherming nodig heeft en voorspelt hoe
sterk het gehoor in de tijd zal afnemen zonder bescherming.
3.

Controle gehoorbeschermer

Om lawaaislechthorendheid te voorkomen is het van belang om naast het bepalen van de
lawaaibelasting, nog een aantal andere zaken te meten. Het is namelijk belangrijk om te
controleren of de gehoorbeschermer 100% effectief is. Hiertoe wordt een lekdichtheidsmeting
uitgevoerd.
De lekdichtheidsmeting is de eerste stap om het otoplastiek te controleren op betrouwbaarheid. Met behulp van luchtdruk wordt bepaald of het otoplastiek vrij is van lekkages. Zo niet,
dan kan de leverancier een correctie uitvoeren om te zorgen dat het otoplastiek lekdicht
functioneert. Indien dit niet haalbaar is, kan een nieuwe afdruk worden gemaakt voor
vervaardiging van een nieuwe set.
Een kleine lekkage in een otoplastiek kan leiden tot vermindering van de demping van 5 tot
15 dB. Regelmatige controle hierop is dan ook uiterst belangrijk.
Verder wordt met behulp van geavanceerde meettechnieken bepaald wat de feitelijke
demping van het otoplastiek is. Deze meting vindt dus plaats tijdens het gebruik van het
otoplastiek door de werknemer. Uit deze meting zal blijken of de demping juist is ingesteld.
Zonodig wordt de demping gecorrigeerd en afgesteld op de wetenschappelijk bewezen
veiligheid van 75 dB (A). Correcties zullen nodig zijn indien de demping onjuist is ingesteld of
als er caviteit optreedt (resonanties in het gehoorkanaal).
4.

Coaching werknemer

Eén van de belangrijkste oorzaken van gehoorschade is dat “de hoorbeschermer niet,
onjuist of onvoldoende wordt gedragen”. Hiervoor zijn allerlei redenen denkbaar:
• onvoldoende besef van risico'
s;
• comfortproblemen;
• verkeerd gebruik van de hoorbeschermer;
• verkeerde plaatsing van de hoorbeschermer;
• verandering van plaats van de beschermer door fysieke inspanning;
• niet tijdige vervanging van versleten hoorbeschermers;
• opzettelijke vervorming van de hoorbeschermer ter verhoging van het comfort.
Het niet dragen van de hoorbeschermer gedurende enkele uren per dag reduceert in
belangrijke mate de effectieve reële demping van de hoorbeschermer.

Het zo veel mogelijk reduceren van het lawaai aan de bron en het beschikbaar stellen van
goede gehoorbescherming is een absolute noodzaak. Maar zolang de gemiddelde werknemer zich onvoldoende realiseert welke risico'
s lawaai met zich meebrengt (en wat is lawaai)
en de gehoorbeschermer niet, onjuist of onvoldoende wordt gedragen, zal de ontwikkeling
van gehoorschade alleen maar toenemen.
Het kernprobleem is dus veelal het gedrag van de werknemer. Om dit op een positieve
manier te beïnvloeden, heeft HearingCoach een module ontwikkeld teneinde een gedragsbeïnvloeding teweeg te brengen.
Het uiteindelijke doel is:
•
•
•
•
•
•
•
5.

het (indien mogelijk) vermijden van lawaai;
bewustwording van mogelijke risico'
s;
vergroten van de betrokkenheid ten aanzien van lawaaislechthorendheid;
het aanspreken van het management op haar verantwoordelijkheden;
het nemen van eigen verantwoordelijkheid zowel professioneel als privé (en elkaar
hierop aanspreken);
het juist en consequent dragen van gehoorbescherming;
het reduceren van de ontwikkeling van de gehoorschade.
Oto Akoestische Emissies (OAE-gram) / Meting gehoorstatus

Met behulp van een OAE-meting (het meten van oto akoestische emissies) wordt de
gehoorstatus van ieder individu - in een paar minuten en op de werklocatie - vastgesteld. Dit
geeft een objectief beeld van het gehoor. De feitelijke status van de trilharen in de gehoorgang wordt namelijk gemeten. En veel eerder dan een medewerker gehoorverlies opmerkt,
kan een functieverval van de trilharen worden geconstateerd.
Met andere woorden: men is al in staat om gehoorschade te meten terwijl de medewerker
daar zelf nog geen last van heeft. Hierdoor kan worden voorkomen dat het gehoor (eventueel) verslechtert met alle gevolgen nadien.
Met behulp van de jaarlijkse OAE-meting kan de trilhaarfunctie heel nauwkeurig worden
gevolgd, waarmee men een instrument in handen heeft om het rendement van de gehoorbeschermers en het gevoerde beleid meetbaar te maken.

Deze vorm van audiometrie is een betrekkelijk nieuwe methode waarbij de deelnemer zelf
helemaal niets hoeft te doen. De kleine meetsonde in het oor produceert klikjes en pieptonen die normaal gesproken door ons oor worden ‘teruggekaatst’. Ons binnenoor beschikt
namelijk over duizenden trilhaartjes (trilhaarcellen) die er voor moeten zorgen dat wij
verschillende lage en hoge tonen kunnen horen.

Als de trilhaarcellen gezond zijn, worden eerdergenoemde klikjes en pieptonen weer
‘teruggekaatst’ en met zeer geavanceerd apparatuur gemeten. Zijn de trilhaarcellen voor
een bepaalde toon beschadigd, dan zal er minder of geen geluid terugkomen.
Op deze manier wordt het hele gehoor gescand en is men in staat om de exacte lawaaischade (kan ook door privé veroorzaakt zijn) in het binnenoor vast te stellen.
Meting op locatie
Snelheid van de meting (binnen 10 minuten)
Preventief
Professionele uitstraling
Objectief
Geen audiocabine vereist
Onderscheidend vermogen
Uitslag werkt gedragsbeïnvloedend

Zeer reproduceerbaar
Innovatief
Prijsconcurrerend
Nauwkeurigheid (8 punten per octaaf
Mogelijkheid tot eenvoudige groeps-OAE
Comfortabele meting
Geen uitleg aan deelnemer vereist
Uitslag digitaal beschikbaar

Belangrijk is te realiseren dat éénmaal opgelopen lawaaischade door werk en/of privé niet
meer is te herstellen. Het enige wat men nog kan en eigenlijk moet doen, is zorgen dat de
schade niet meer toeneemt. En dat is het voordeel van deze methode, omdat nu de
bestaande exacte gezondheidstoestand van het binnenoor is gemeten. In een volgende
meting zal blijken of de gehoorschade al dan niet is toegenomen!

6
Werknemersverklaring
Aan iedere deelnemer wordt bovendien een werknemersverklaring ter ondertekening
voorgelegd, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan:
•
•
•
•
•

gebruikersgedrag otoplastiek;
kwaliteit en comfort otoplastiek;
voorlichting preventie;
tevredenheid ingestelde demping;
veiligheid.

Het opstellen van een dergelijke verklaring committeert de werknemer aan een goede
invulling van gehoorbescherming. Ook is deze verklaring voor de werkgever een ondersteunend middel om aan te tonen dat de werknemer in de gelegenheid is gesteld om alle
voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn.
7
Rapportage
Alle gegevens worden vastgelegd in een database. Per werknemers ontvangt de klant een
individuele rapportage van alle uitgevoerde metingen, bevindingen en correcties. Met
betrekking tot het OAE-gram (het betreft hier een medische meting) zal een bedrijfsarts
betrokken moeten worden.
Omdat er een historische opbouw plaatsvindt kan HearingCoach rapporteren over de
ontwikkelingen in de loop der tijd.

VISUALISATIE VAN BLOOTSTELLING AAN GELUID
Ing. G. Beijer en Ir. D. Bouwman
PIMEX (Picture Mix Exposure) is een instrument waarmee blootstelling kan worden gevisualiseerd. Het instrument koppelt (met software) video opnames van werksituaties synchroon
aan een visuele weergave van meetgegevens en is hiermee onder andere een krachtig
voorlichtingsinstrument om inzicht in risico’s te vergroten en gedragsverandering te bewerkstelligen.
Oorspronkelijk is het instrument ontwikkeld in Zweden door het National Institute of Working
Life. Inmiddels worden in verschillende landen verschillende versies van PIMEX succesvol
gebruikt in o.a. Zweden, Finland, Oostenrijk, Engeland en Amerika. Arbo Unie en Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen hebben PIMEX in 2004 (opnieuw) geïntroduceerd in Nederland.
Achtergrond
In de NVvA Nieuwsbrief nr. 4 van november 2004 was er reeds aandacht voor PIMEX. Toen
naar aanleiding van de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de praktische toepassing van PIMEX in combinatie met gevaarlijke stoffen in MKB Nederland.
Uit dit onderzoek bleek dat het instrument goed bruikbaar is binnen het MKB, zowel bij
individuele bedrijven als op branche niveau. Het betrof echter alleen een haalbaarheidsstudie en er zijn meer stappen nodig om de inzet van PIMEX binnen Nederland daadwerkelijk
gerealiseerd te krijgen. Inmiddels is er, in navolging op de haalbaarheidsstudie, ook een
vervolg gegeven in de vorm van een subsidieproject in het kader van het programma VASt
(Versterking Arbobeleid Stoffen). Doelstelling van dit project is om PIMEX in voorbeeldbranches uit te proberen en het instrument verder te ontwikkelen en de methodiek verder in
Nederland te ontsluiten.
In dit kader wordt PIMEX op dit moment binnen de actieplannen van een zes-tal VASt
branches op zeer uiteenlopende manieren toegepast.
Benodigdheden
PIMEX (Picture Mix Exposure) bestaat uit een aantal elementen, te weten een PC/laptop
met PIMEX PC software, een videocamera, een A/D converter en een meetinstrument.

Figuur 1. PIMEX, de benodigdheden

In feite kan elk arbeidshygiënisch meetinstrument worden ingezet mits het voldoet aan
bepaalde voorwaarden. Zo is een analoog output signaal (nog) een vereiste, maar zijn er
ook voorwaarden wat betreft afmetingen en gewicht (het mag bewegingsvrijheid niet
belemmeren), voeding (accu of batterijen) en responstijd (snelheid waarmee verandering in
concentratie/ niveau wordt doorgegeven).
PIMEX en geluid
De ervaringen met PIMEX in combinatie met gassen, dampen en stof zijn dusdanig positief
dat het streven is om ook andere arbeidshygiënische parameters te kunnen benaderen met
het PIMEX principe.
De keuze viel op “geluid” omdat op dat gebied legio toepassings-mogelijkheden voorzien
worden.
Na enige technische “uitdagingen” is het gelukt om ook een geluidmeter te koppelen aan het
PIMEX systeem en nu kan dus ook geluid letterlijk in beeld worden gebracht.
PIMEX-geluid is inmiddels getest in een metaalbedrijf. Daar wordt veelvuldig met perslucht
gewerkt om het werkgebied van metaalbewerkingsmachines schoon te blazen. Geluidsdempers voor het persluchtpistool zijn beschikbaar maar worden om uiteenlopende redenen niet
gebruikt. Veel gebruikte “argumenten” betreffen bijvoorbeeld: “teveel gedoe” of “mét of
zonder, dat scheelt maar weinig”.
Ook komt het nogal eens voor dat medewerkers beschikbare gehoorbescherming vooral
dragen tijdens de daadwerkelijke machinale metaalbewerking, na afronding van de bewerking de gehoorbescherming uit/ afnemen maar vervolgens wel het werkvlak schoonblazen
zonder gehoorbescherming omdat deze handeling op de een of andere manier in de
beleving van sommige medewerkers geen werkelijk deel uitmaakt van de procesvoering,
terwijl de handeling wel met grote regelmaat plaatsvindt.
Dat geluiddemping van perslucht bijdraagt aan reductie van het geluidsniveau is met een
PIMEX opname in beeld gebracht.

Figuur 2: Het fragment geeft een voorbeeld van een Pimex-opname waarbij het effect van
gebruik van geluiddemping wordt geïllustreerd. De medewerker draagt een kleine geluidmeter met de microfoon nabij z’n rechter oor. Links van het video beeld geeft een bewegende
balk variatie in het geluidsniveau aan; rechts gebeurt hetzelfde in grafiekvorm, waarbij het
verloop van het geluidsniveau gedurende de meettijd wordt getoond. De medewerker op de
video blaast zijn werkplek schoon met een persluchtpistool: eerst zonder geluidsdemper
(eerste gedeelte van de grafiek), en vervolgens met geluiddemping (tweede gedeelte
grafiek, na 20 seconde). Direct is zichtbaar dat gebruik van de demper leidt tot (forse) daling
van het geluidsniveau (tijd op de x-as, geluidsniveau op de y-as).
Dat PIMEX aanzet tot gedragsverandering werd met deze proefmeting duidelijk. De
medewerker uit de proefmeting gebruikte zelf namelijk een persluchtpistool zonder geluiddemper. Zijn demper was ooit beschadigd geraakt en hij had niet de moeite genomen een
nieuwe te plaatsen. Vrijwel direct na de opname (en directe bespreking van de beelden en
bevindingen) is hij gebruik gaan maken van een persluchtpistool met geluiddemper.
Ter illustratie van geluiddemper en persluchtpistool onderstaande figuren.

Figuur 3: geluiddemper

Figuur 4: persluchtpistool

Toepassing PIMEX
PIMEX geluid is geen instrument dat de reguliere geluidsmetingen (conform NEN 3418)
vervangt. Beschouw het als instrument waarmee kan worden “ingezoomt” op
werkzaamheden/ handelingen waarvan bekend is dat er van hoge (piek)niveaus sprake is.
PIMEX geluid brengt bedoelde handelingen in beeld en verschaft gedetaileerd inzicht in
momenten én oorzaken van hoge niveaus.
De kracht van het instrument ligt in de herkenbaarheid en de ongecompliceerde vorm van
presentatie. Getallen zijn voor veel werknemers (maar ook werkgevers) vaak te abstract.
Derhalve zijn medewerkers en werkgevers veelal eenvoudiger te overtuigen door een
visueel ingestelde presentatie wijze: men neemt zelf het verschil in geluidsbelasting waar
naar aanleiding van bijvoorbeeld een aanpassing van de werkwijze. Inzicht in exacte getallen
(geluidsniveaus) zijn dan t.b.v. de bewustwording/ gedragsverandering niet eens zo heel
belangrijk (uiteraard wel t.a.v. toetsing aan wettelijke grenswaarden).
Kortom, PIMEX is geschikt als voorlichtingsinstrument en kan een directe bijdrage leveren
aan:
-

het vergroten van het bewustzijn van blootstelling aan hoge geluidniveaus (bij zowel
werkgevers en werknemers);
het vergroten van draagvlak voor het treffen van maatregelen (door werkgevers) en
het juist toepassen van deze beheersmaatregelen (door werknemers);
het inzichtelijk maken van het effect van beheersmaatregelen en/ of aangepaste
werkwijze op het geluidsniveau;

PIMEX biedt gelegenheid tot directe interventie op de werkplek. De opnamen zijn ter plekke
af te spelen zodat medewerkers direct kunnen worden voorgelicht over de gesignaleerde
geluidsniveaus en de oorzaken daarvan.
In samenspraak met de medewerker(s) kan ter plekke worden bekeken of de interventie,
bijvoorbeeld het effect van aanpassing van werkwijze (bv. een rustigere manier van werken
bij metaal-op-metaal geluid), of toepassing van een technische beheersmaatregel ( zoals
bijvoorbeeld het gebruik van geluiddempers bij persluchtpistolen) resulteert in een verlaging
van de geluidsniveaus.

De ervaring is dat met een relatief beperkte meetinspanning (één dagdeel) een groot aantal
bruikbare opnamen gemaakt kunnen worden en ter plekke als voorlichtingsmateriaal ingezet
kan worden.
Vervolg
PIMEX geluid kan op verschillende niveaus ingezet worden als voorlichtingsmateriaal.
Allereerst op bedrijfsniveau: de beeldopnames kunnen direct één op één met de betrokken
werknemer(s) of tijdens werkoverleg met de werknemers en werkgevers besproken worden.
PIMEX geluid kan echter ook op een hoger niveau ingezet worden waarbij een grotere
doelgroep bereikt wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld filmpjes geproduceerd worden ten behoeve
van algemeen voorlichtingsmateriaal dat bijvoorbeeld op branche niveau inzetbaar is. Denk
daarbij aan digitale toolboxmeetings, Goede Praktijken vs Slechte praktijken, interactieve
CD-ROM’s, e-learning, etc. Maar PIMEX biedt ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld opleidingsinstituten (bv. voorlichtingsvideo’s tbv vakopleidingen), leveranciers (tbv productontwikkeling) en arbodienstverlening (tbv gerichte advisering).
PIMEX geluid kan in alle bedrijfstakken/ branches waar sprake is van lawaaiproblematiek
ingezet worden.
PIMEX geluid is momenteel volop in ontwikkeling en heeft onlangs bijvoorbeeld meegedaan
in de Goede Praktijken Competitie in het kader van de Europese week ‘weg met de herrie’.
In navolging van de huidige samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Programma VASt) is Arbo Unie van plan om ook PIMEX geluid onder de
aandacht te brengen bij de relevante afdeling van het ministerie van SZW.
De kennis en ervaringen omtrent PIMEX én de software wordt beschikbaar gesteld door
middel van een cursus georganiseerd door PAOG Nijmegen (in samenwerking met Arbo
Unie en het National Institute of Working Life te Zweden). De cursus wordt juni 2006
(opnieuw) aangeboden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G. Beijer, arbeidshygiënist (RAH)
Arbo Unie Regio Boxmeer, locatie Oss
Postbus 175
5340 AD Oss
T 06-52502343
M g.beijer@zo.arbounie.nl
Ir. D. Bouwman, Arbeidshygiënist (RAH)
Arbo Unie Regio Boxmeer, locatie Oss
Postbus 175
5340 AD Oss
T 06-52502302
M d.bouwman@zo.arbounie.nl

MINDER LAST VAN GELUID IN PAPIER EN KARTON
P. Balk

Op 1 november 2001 heeft de papier-, golfkarton- en kartonindustrie een handtekening
gezet onder een Arboconvenant met de overheid en met werknemersbonden. Doelstelling
van het convenant was om binnen vijf jaar de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de
sector te verbeteren. Dit heeft onder andere geleid tot een aantal verbeterpunten waaronder
het reduceren van de geluidsbelasting. Nu 4 jaar later zijn veel doelstellingen bij Smurfit
Golfkarton, een wereldwijde golfkartonproducent met een aantal vestigingen in Nederland en
aangesloten bij de branchevereniging Golfkarton, bereikt.
Hieronder een mooi praktijkvoorbeeld.
Coördinator veiligheid en milieu, Engel Berends, meet het geluidsniveau bij de nieuwe
vlakstansmachine bij Smurfit Golfkarton BV te Loenen (Gld). Tijdens de aanschaf van deze
nieuwe verwerkingmachine is er rekening gehouden met de geluidsbelasting. “Dit is duidelijk
te merken”, verteld Engel, “in vergelijking met zijn oudere zusjes in deze fabriek produceert
deze machine enkele decibellen minder geluid, en dat scheelt enorm!”.
KAM-Manager Patrick Balk legt uit dat door de overheid geluidsnormen zijn vastgesteld die
beschermende maatregelen vereisen. “In het arboconvenant zijn doelstellingen opgenomen
om het schadelijk geluid op de werkplek terug te dringen. Bedrijven worden vanuit de BBC
(branche begeleidingscommissie) geholpen met het nemen van investeringsbeslissingen bij
de keuze voor een nieuwe machine. Het arboconvenant heeft er tevens voor gezorgd dat we
naar een meer brongerichte aanpak gaan werken. Van elke machine is een geluidskaart
opgesteld die volgens een vaste planning intern wordt gecontroleerd. Door deze controles
wordt het inzichtelijk welk deel van de machine meer geluid gaat produceren en kan gelijk
worden aangepakt, daarnaast wordt er getracht het geluidsniveau steeds naar een lager
(werkbaar) niveau te brengen”.
Het directiebeleid van Smurfit is er echter altijd al op gericht schadelijk geluid aan te pakken.
Bedrijfsleider Han Oudejans: “We dragen allemaal al ongeveer vijftien jaar oorplastieken die
voor elke medewerker op maat zijn gemaakt. Nu krijgen steeds meer geluidsproducerende
machines een eerder genoemde omkasting. Ons doel is een zo werkbaar mogelijke situatie
creëren. Dat lukt prima. De bediening is makkelijk en verloopt veilig, het onderhoud is ook
goed en zonder gevaar te doen, de onderlinge communicatie verloopt prettiger en je hebt
gewoon minder irritant geluid!”.

P. Balk, K.A.M. Manager, Smurfit Golfkarton

Minder last van geluid in papier en karton
Yvonne
Coördinator veiligheid en milieu, Engel Berends, meet het geluidsniveau bij de nieuwe
vlakstansmachine bij Smurfit Golfkarton BV te Loenen (Gld). Tijdens de aanschaf van deze
nieuwe verwerkingmachine is er rekening gehouden met de geluidsbelasting. “Dit is duidelijk
te merken”, vertelt Engel, “in vergelijking met zijn oudere zusjes in deze fabriek produceert
deze machine enkele decibellen minder geluid, en dat scheelt enorm!”.

Engel Berends meet het geluidsniveau

KAM-Manager Patrick Balk legt uit dat door de overheid geluidsnormen zijn vastgesteld die
beschermende maatregelen vereisen. “In het arboconvenant zijn doelstellingen opgenomen
om het schadelijk geluid op de werkplek terug te dringen. Bedrijven worden vanuit de BBC
(branche begeleidingscommissie) geholpen met het nemen van investeringsbeslissingen bij
de keuze voor een nieuwe machine. Het arboconvenant heeft er tevens voor gezorgd dat we

naar een meer brongerichte aanpak gaan werken. Van elke machine is een geluidskaart
opgesteld die volgens een vaste planning intern wordt gecontroleerd. Door deze controles
wordt het inzichtelijk welk deel van de machine meer geluid gaat produceren en kan gelijk
worden aangepakt, daarnaast wordt er getracht het geluidsniveau steeds naar een lager
(werkbaar) niveau te brengen”.
Het directiebeleid van Smurfit is er echter altijd al op gericht schadelijk geluid aan te pakken.
Bedrijfsleider Han Oudejans: “We dragen allemaal al ongeveer vijftien jaar oorplastieken die
voor elke medewerker op maat zijn gemaakt. Nu krijgen steeds meer geluidsproducerende
machines een eerder genoemde omkasting. Ons doel is een zo werkbaar mogelijke situatie
creëren. Dat lukt prima. De bediening is makkelijk en verloopt veilig, het onderhoud is ook
goed en zonder gevaar te doen, de onderlinge communicatie verloopt prettiger en je hebt
gewoon minder irritant geluid!”.

'WEG MET DE HERRIE"
Van de redactie
Naast keteldoofheid ook hardhorend door levend lawaai
Bron: Signaleringsrapport Beroepsziekten 2005, NCVB (www.beroepsziekten.nl).

Naast lawaaislechthorendheid door geluid van mechanische bronnen (‘keteldoofheid’),
blijken levende lawaaibronnen een toenemende risicofactor. Reeds bekend zijn de risico'
s in
zwembaden en varkenshouderijen. PAGO projecten onder keurmeesters leverden de
afgelopen jaren 45 meldingen van lawaaislechthorendheid op. Uit de recente literatuur
blijken werkenden in kinderdagverblijven en werkers met dieren zoals hondentrainers, door
hun werk kans op lawaaischade te lopen. Zo liggen de gemiddelde dagdoses in kinderdagverblijven rond de 82-85 dB(A) met gemeten pieken tussen de 103 en 105 dB(A). Ruim 20%
van de werkenden staat bloot aan waarden boven de 85 dB(A), terwijl 5% van de werkenden
te maken krijgt met waarden boven de 90 dB(A). De constatering dat een bedrijfstak als
kinderdagverblijven hoge lawaainiveaus kent, betekent ook een aanbeveling aan jeugdartsen om het gehoor van kinderen in dergelijke situaties te screenen.
Bij een risico-evaluatie moeten deze levende lawaaibronnen worden gesignaleerd en vroege
opsporing van gehoorschade via het PAGO is gewenst. Een ‘PAGO lawaai’ komt in aanmerking voor functiegroepen zoals keurmeesters, dierenartsen, beheerders van dierenasiels,
leidsters van kinderdagverblijven, zwembadinstructeurs en docenten lichamelijke opvoeding.
Gehoorbescherming of akoestische maatregelen kunnen helpen deze beroepsziekte te
voorkomen.
Reactie staatssecretaris Van Hoof: "De regelgeving en handhaving op de naleving van
maatregelen ter preventie van gehooraandoeningen door levend lawaai vind ik afdoende.

Bestrijding "aan de bron" ligt in dit geval niet altijd voor de hand. Akoestische maatregelen in
de werkruimte, wel vaak mogelijk, zijn te prefereren boven persoonlijke gehoorbescherming.
In convenanten met de kinderopvang en de recreatiesector wordt door de branche aandacht
geschonken aan preventie." (http://overheid.nieuwsbank.nl)
Een foute start in het beroepsleven
Bron: www.ew2006.osha.eu.int
Het aantal arbeidsongevallen ligt bij jonge werknemers 50% hoger dan bij oudere werkers.
Dit percentage stijgt nog steeds en tragisch gevolg hiervan is dat jonge mensenlevens
worden verwoest. Mogelijke preventieve maatregelen zijn risicovoorlichting aan kinderen,
integratie van veiligheid en gezondheid in de beroepsopleiding, inachtneming van de
geestelijke en lichamelijke onvolwassenheid van jongeren op de werkplek en training en
toezicht in de werksituatie.
Het thema van de Europese campagne voor veiligheid en gezondheid op het werk staat in
2006 is jonge werknemers. De campagne richt zich op jeugdigen. Dit zijn jonge werknemers
en hun werkgevers zowel als scholen, onderwijsinstellingen en arbeidsbureaus. De campagne beoogt een goede start van het beroepsleven door:
• Bevordering van risicobewustzijn bij kinderen en jongeren
• Bevordering van de sensibilisering van jongeren voor veiligheid en gezondheid in de
werksituatie
• Bevordering van kwaliteitswerk voor jongeren – veilige en gezonde arbeidsplaatsen en
werkmethoden
• Ondersteuning van de opzet van netwerken en uitwisseling van informatie tussen
belanghebbenden
• Ondersteuning van het europees pact voor de jeugd voor werkgelegenheid, onderwijs en
opleiding
Onderdeel van de campagne vormt een in oktober 2006 te houden week waarin overal in
Europa activiteiten (waaronder de Startmanifestatie en de goede praktijken competitie)
zullen worden georganiseerd. Op de webpagina'
s www.Arbo.nl en www.osha.eu.int kunnen
in de loop van de campagne steeds nieuwe hulpmiddelen, informatie en nieuws worden
gevonden.
Het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid roept iedereen op (ook actief)
deel te nemen aan deze gedecentraliseerde campagne die in heel Europa gaat lopen. Begin
nu te plannen!

AH, LAAT JE HOREN …
In februari 2006 wordt de nieuwe Europese richtlijn voor lawaai op het werk onderdeel van
het Arbobesluit. Op de startmanifestatie van de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid werd tijdens de lezing van Paul Schuurmann en Carel Dievorst van de Arbeidsinspectie
de volgende stelling gedeponeerd:
Een structurele aanpak van geluidsproblematiek binnen een arbeidsorganisatie is niet
afhankelijk van het optreden van de Arbeidsinspectie, maar van de wil van de werkgever en
de werknemers om de problemen daadwerkelijk het hoofd te bieden door de risico'
s te
erkennen, te herkennen en ze tot een aanvaardbaar risico terug te brengen.
De arbeidsinspectie wil daarbij stimuleren en activeren en zal, waar nodig, sanctioneren,
overtuigd als zij is van de noodzaak tot aanpak van deze problematiek.
Volgens Professor Dr. Bart Vinck, audioloog van de Universiteit Gent en oprichter van de
stichting Hearing Academy, werkt de nieuwe richtlijn nog steeds lawaaidoofheid in de hand.
De belangrijkste reden die hij hiervoor geeft, is dat er (te) weinig aandacht is voor nieuwe
wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen op medisch en technologisch vlak.
Zij hebben de volgende stelling:
Door de nieuwe richtlijn zal er geen structurele verbetering plaatsvinden doordat:
− De gehanteerde blootstellingsnormen te hoog zijn;
− Er geen aandacht is voor het controleren van de effectieve demping van gehoorbeschermers tijdens het dragen in de praktijk;
− Het audiogram gebruikt wordt voor het opsporen van gehoorschade door lawaai.
Deze techniek is voor dit doel weinig geschikt en achterhaald.
Bovenstaande stellingen worden binnenkort via de discussielijst gelanceerd.
Laat je mening hierover horen via discussie@arbeidshyiene.nl

OPROEP BELANGSTELLENDE LEDEN VOOR EEN BESTUURSFUNCTIE VAN DE
COMMISSIE RAHN
Mart van der Steeg
De afgelopen jaren zijn voor de RAHN vrij turbulent geweest: de oprichting als vereniging,
aanzienlijke bestuurswisselingen, het beïnvloeden van het certificeringproces, de integratie
als commissie binnen de NVVA en de overleggen met SCA over de afronding en overdracht
van een aantal zaken ter opheffing van de SCA. Een andere activiteit was het overleg met
SKO om het traject in te zetten voor internationale erkenning door de IOHA van het SKO
certificeringsysteem van arbeidshygiënisten.
Nu het meeste stof is neergedaald, de certificering door SKO goed verloopt en de RAHN als
commissie binnen de NVVA is verankerd, is het tijd voor een nadere bezinning op de
toekomst. Deze zal zeker ook vrij turbulent zijn, gezien de wetsontwikkelingen m.b.t.
deskundige ondersteuning, het afkalvende aanbod aan opleidingsmogelijkheden voor
arbeidshygiënisten, de meer nadrukkelijke samenwerking tussen de verschillende beroepsen kennisverenigingen, de veranderende rol c.q. nieuwe mogelijkheden van de arbeidshygienist etc. Dit alles is ook van invloed op de activiteiten van de commissie RAHN.
Gezien de geschetste ontwikkelingen, de behoefte van enkele bestuurleden om weer eens
wat anders te gaan doen (een aantal bestuursleden is al relatief lang actief, enkelen zelfs al
vanaf het moment van de oprichting van de RAHN) is de commissie RAHN op zoek naar
enkele bestuursleden die gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de taken van de
RAHN in de komende '
uitdagende'jaren en daarmee een bijdrage te leveren aan het profiel
van de gecertificeerde arbeidshygiënist.
De RAHN taakelementen zijn op dit moment:
Opstellen van het professioneel statuut gecertificeerde arbeidshygiënist
(inmiddels als concept aangeboden aan het NVvA bestuur)
Vertegenwoordiging van de gecertificeerde arbeidshygiënisten binnen de
NVvA
-Monitoren van het verloop van het SKO/SAH certificeringstelsel, middels overleg met
SKO en de gecertificeerde AH'
s
Vertegenwoordiging in NVvA onderwijscommissie
Periodieke salarismonitor
Contacten met IOHA vertegenwoordiger NVvA ivm. erkenning SKO
certificering
(Mede)organiseren en stimuleren van symposia en nascholingsactiviteiten
De commissie RAHN nodigt belangstellenden uit (gecertificeerde arbeidshygiënisten maar
ook arbeidshygiënisten die gecertificeerd willen worden) om zich aan te melden bij de
voorzitter van de commissie RAHN. In een bestuursvergadering van de RAHN worden de
belangstellende dan uitgenodigd, en kan van gedachten gewisseld worden over de taken
binnen het bestuur.
Mart van der Steeg, Voorzitter commissie RAHN
mail: m.van_der_steeg@dienst.vu.nl
telefoon: 020-5989032

IOHA CONGRES 2005-11-23
Van 19 tot 23 september j.l. vond de 6e IOHA conferentie plaats in het zonnige Zuid-Afrika.
Aangemoedigd door het aansprekende thema (Promoting Occupational Hygiene in Africa
and Globally), dan wel door de schitterende locatie (Pilanesberg National Park) waren rond
de 200 geïnteresseerden afgekomen op dit driejaarlijkse evenement.
De keuze om deze editie van de conferentie in Zuid-Afrika te organiseren bood onze
Afrikaanse collega’s een goede mogelijkheid om hun werk te komen presenteren. Exotische
studies naar arbeidshygiënische risico’s omtrent pesticidewinkels in Tanzania, Mboroboro
kindherders in Cameroen, ziekenhuisafval uit Ethiopische ziekenhuizen en goud-raffinage
binnen Zuid-Afrikaanse huishoudens, gaven
een dimensie aan de arbeidshygiëne die wij
in de Westerse wereld niet (meer) kennen.
Des te meer een reden om ook in Derde
Wereldlanden arbeidshygiënische initiatieven te steunen. Dit was een rode
draad door de verschillende sessies. ILO
en WHO proberen de arbeidshygiëne in
ontwikkelingslanden te stimuleren o.a. door
de promotie van het zogenaamde “Control
Banding”. Dit kwam dan ook veelvuldig aan
de orde in de vorm van presentaties en
workshops. Dat Control Banding ook in de
Westerse wereld wordt opgepakt, bleek uit
presentaties over onder andere “COSHH
Essentials”,
het
Nederlandse
“Stoffenmanager” en andere control tools.

Binnen het programma was ook de
mijnbouw, waaruit de arbeidshygiëne in
Zuid-Afrika grotendeels is
voortgekomen, prominent aanwezig. Bovendien leverde deze tak van sport, met een
spectaculaire rondleiding door een platinamijn voor geïnteresseerden, een bijdrage
waarvan het hart van menig arbeidshygiënist harder gaat kloppen.

Hieraan gerelateerd, maar misschien minder spannend, was ook veel aandacht voor de
kwartsproblematiek. Dat binnen Nederland eveneens wordt stilgestaan bij dit onderwerp,
bleek wel uit de ‘construction’ sessie die met vijf Nederlandse sprekers geheel van eigen
bodem kwam. Nederland was immers goed vertegenwoordigd met een delegatie van
pakweg 12 mensen. Zowel onderzoeksinstituten (IRAS, Radboud Universiteit, TNO),
arbodiensten (ArboUnie) als adviesbureaus (IndusTox, IVAM) waren present.
Naast het inhoudelijke gedeelte was ook het sociale programma goed aan haar omgeving
aangepast. De game-drive met aansluitende ‘bush braai’ zorgden ervoor dat zelfs de
arbeidshygiënisten met een doorgewinterde angst voor kwartsstof, respectievelijk PAK’s
werden verleid buiten hun boekje te gaan. Resultaat was dat men aan het einde van de
week de diverse diersoorten in het park niet alleen aan hun fysieke kenmerken, maar ook
aan hun smaak kon herkennen.
Ik denk dat de organisatie ondanks de nodige tegenslagen in de aanloopfase terug kan
kijken op een geslaagde conferentie. De financiële bijdrage die ik heb ontvangen van de
NVvA in het kader van de Bob van Beek prijs (2004) heb ik dan ook dankbaar gebruikt om
de begroting sluitend te krijgen. Mijn dank hiervoor.

Meer informatie over IOHA 2005 (o.a. powerpoint presentaties) is te vinden op:
http://www.saioh.org/ioha2005/Proceedings.htm.
Het volgende IOHA-symposium zal worden gehouden in Taiwan in 2008.
Daan Huizer

CURSUSSEN EN SYMPOSIA
30 november, 1, 7, 8, 15 en 22 december 2005
PAOG-Heyendaelcursus: Preparatie, Interventie en Gezondheidsonderzoek bij Ongevallen
en Rampen met Gevaarlijke stoffen (PIGOR), Nijmegen
Info: PAOG-Heyendael, tel. 024-3610342, e-mail: a.wolf@apaog.umcn.nl
30 november en 7 december 2005
Zonering en explosieveiligheid, Utrecht, Amsterdam
Info: Arboplan, tel. 020-6716121, e-mail: arboplan@arboplan.nl, website: www.arboplan.nl
1 en 8 december 2005
Opslag van gevaarlijke stoffen, Utrecht, Amsterdam
Info: Arboplan, tel. 020-6716121, e-mail: arboplan@arboplan.nl, website: www.arboplan.nl
7 december 2005
Vervolgcursus Ergonomische analyseren en ontwerpen
Info: EON, tel. 053-4361760, info@eon.nl, www.eon.nl
8-9 december 2005
Toxicologie, Utrecht
Info: PaON; tel. 071-5214155; e-mail: office@paon.nl; www.paon.nl
15 december 2005
Cursus Ergonomie voor fabricagetechnologie
Info: EON, tel. 053-4361760, info@eon.nl, www.eon.nl
19 december 2005
Training Adviesvaardigheden, Amsterdam
Info: tel: 020-5664949, website: www.nspoh.nl/oac
Leergang 2005-2006
Preventiemanagement en Casemanagement
Info: VDO Opleidings- en adviescentrum, tel. 024-3530600, e-mail: vdo@ls.han.nl, website:
www.vdo.han.nl
Leergang 2005-2006
Time Stressmanagement
Info: VDO Opleidings- en adviescentrum, tel. 024-3530600, e-mail: vdo@ls.han.nl, website:
www.vdo.han.nl
10 januari 2006
Leeftijdsbewust arbobeleid, Amsterdam

Inlichtingen: www.nspoh.nl, tel: 020-5664949.

16 en 30 januari en 6 februari 2006
Adviseren en acquireren nieuw, Amersfoort
Inlichtingen: www.nspoh.nl, tel: 020-5664949.

17-18 januari 2006
Industrial Crystallisation and Precipitation, Amsterdam
Info: PaON; tel. 071-5214155; e-mail: office@paon.nl; www.paon.nl
18 januari 2006
Plantmanagement, Zeist en Hoevelaken
Info: PaON; tel. 071-5214155; e-mail: office@paon.nl; www.paon.nl
30 januari, 13 februari en 13 maart 2006
Van kans naar project, succesvol acquireren, Amsterdam
Inlichtingen: www.nspoh.nl, tel: 020-5664949.
1 en 15 februari, 8, 22 en 29 maart, 12 april 2006
Chemical Engineering, Antwerpen
Info: PaON; tel. 071-5214155; e-mail: office@paon.nl; www.paon.nl
2-3 februari 2006
Total Productive Manufacturing, Utrecht
Info: PaON; tel. 071-5214155; e-mail: office@paon.nl; www.paon.nl
7-8 februari en 19-20 september 2006
Drogen in de procesindustrie, Zwolle, Rotterdam
Info: PaON; tel. 071-5214155; e-mail: office@paon.nl; www.paon.nl
7 maart en 26 september 2006
Validatie van meetresultaten, Rotterdam, Zwolle
Info: PaON; tel. 071-5214155; e-mail: office@paon.nl; www.paon.nl
22 en 23 maart 2006
NVvA-symposium “Blootstelling en gezondheid in een vernieuwd perspectief’’.
Woudschoten Congrescentrum, Zeist
Info: NVvA-secretariaat, Postbus 1762, 5602 BT Eindhoven, tel. 040-2926575, e-mail:
nvva@arbeidshygiene.nl, website: www.arbeidshygiene.nl
24 maart, 7 en 21 april, 12 en 19 mei, 9 juni 2006
Kwaliteit van arbodienstverlening, Amsterdam
Inlichtingen: www.nspoh.nl, tel: 020-5664949.
3, 10, 24 april en 12 juni 2006
Arbeids en organisatiekunde, Amsterdam
Inlichtingen: www.nspoh.nl, tel: 020-5664949.
10-14 juli 2006
IEA-congres 2006, MECC, Maastricht
Info: www.iea2006.org

INHOUD
Nieuws uit de vereniging
Cursussen en symposia

GELUID
Verification of the “real world performance” of hearing protectors
Introduction and explanation of otoacoustic emissions
Noise-induced hearing loss: a pharmacological prophylaxis
Status and shortcomings of noise standards
Minder last van geluid in papier en karton
'
Weg met de herrie"

