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REDACTIONEEL

In deze Nieuwsbrief willen we de lezers weer eens bijpraten over geluid: de regels voor het meten
ervan zijn gewijzigd, maar de animo om te meten lijkt onder arbeidshygiënisten af te nemen. Dat is
niet in de laatste plaats te danken aan de ontwikkeling van modern instrumentarium, waarmee de
blootstelling aan schadelijk geluid beoordeeld kan worden zonder zelf metingen te verrichten. Blijft
een feit, dat dergelijke instrumenten niet ontwikkeld hadden kunnen worden zonder de beschikbaarheid van vele in het verleden uitgevoerde geluidsmetingen.
Verder worden er, behalve geluidabsorberende materialen, ook moderne technieken ontwikkeld om
geluidhinder te bestrijden. Met name voor kantoorsituaties, waar eerder sprake is van hinderlijk dan
van schadelijk geluid. Lees meer over soundmasking: is dit dè oplossing voor de 21e eeuw of moeten
we onze oren gespitst houden en ons het hoofd blijven breken over alternatieven?
Verder natuurlijk aandacht voor het NVvA-symposium dat ook dit jaar weer werd gehouden in de lommerrijke bossen bij Zeist. Van heinde en verre stroomden de deelnemers ook dit keer toe en we kunnen alweer spreken van een geslaagd evenement. Mijn gok is dat er volgend jaar weer een symposium komt! Maar niet dan nadat er dit najaar door de NVvA in samenwerking met de BOHS, een internationaal congres over REACH zal zijn georganiseerd! En nog wel in Brussel, als dat niet voorbij de
horizon is …

Namens de redactie,
Jodokus Diemel
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BERICHT VAN HET BESTUUR:
IT’S A MAN’S WORLD

Een meer dan geslaagd symposium en de uitreiking van maar liefst twee mooie buitenlandbeurzen. Hulde aan iedereen die daaraan
heeft bijgedragen! Het laat maar weer eens
zien dat we als NVvA een actieve vereniging
zijn. Met veel leden die goede ideeën hebben
en dat combineren met een forse dosis daadkracht. Voor ons als bestuur een leuke inspirerende club om te mogen besturen.
Wat dat voor ons de komende periode concreet gaat betekenen is natuurlijk altijd even
afwachten. Maar hieronder wil ik een kort
overzicht geven van onderwerpen waar we als
bestuur mee aan de slag gaan. Je zou kunnen
zeggen een samenvatting van het jaarplan
2009 zoals dat is goedgekeurd door de ALV
op 22 april jongstleden, tijdens het symposium.

Bestuurswisselingen
Tijdens de ALV hebben Dick Heederik,
Monique Heck en Wouter van Hoof hun
bestuurszetel beschikbaar gesteld. En dat zijn
toch altijd weer bijzondere momenten. Alle
drie zijn ze drie jaar lang actief geweest binnen het bestuur van de NVvA. Zelf heb ik daar
maar een klein deel van meegemaakt. Maar ik
kan jullie wel verklappen dat er door hun
drieën een hoop werk verzet is. En dan zullen
ze ook vast alledrie zeggen “dat dat wel meevalt” en “dat ze eigenlijk wel meer hadden willen doen”. Maar da’s was mij betreft allemaal
valse bescheidenheid. Beste Dick, Monique en
Wouter, dank voor alles wat jullie voor onze
vereniging gedaan hebben!
Ook heeft Huib Arts tijdens de ALV zijn voorzittershamer overgedragen aan ondergetekende. In zijn periode als voorzitter heeft Huib
heel veel onderwerpen op de agenda gezet,
initiatieven genomen, samenwerking met onze
zusterverenigingen gezocht en bovenal, de
vereniging extern op de kaart gezet. Ook hier
geldt dat ik daar maar een deel van nabij heb
meegemaakt. Maar zoals iedereen in ons
mooie jubileumboek kan nalezen (doen!) is er
door Huib veel bereikt. We zijn er als bestuur
dan ook heel blij mee dat Huib de portefeuille
externe contacten voor zijn rekening wil
nemen. Daar heeft hij echt een neus voor.
Verder hebben we tijdens de ALV twee nieuwe
bestuursleden kunnen verwelkomen: Leo van
4

der Biessen en Erik Tielemans. Leo gaat de
nieuwe portefeuille Toxische Stoffen voor zijn
rekening nemen en Erik neemt de portefeuille
Buitenland/Wetenschap over van Dick
Heederik.

Jaarplan 2009
Een ander belangrijk punt tijdens de ALV was
het Jaarplan 2009. In het jaarplan hebben we
als bestuur beschreven welke speerpunten we
de komende periode belangrijk vinden en
waar we mee aan de gang gaan. Het gaat
daarbij zowel om nieuwe speerpunten als om
zaken die al eerder in gang gezet zijn.
Hieronder een paar van die speerpunten.
Toxische stoffen
Met het instellen van de portefeuille toxische
stoffen willen we bereiken dat we als vereniging sneller en beter geïnformeerd zijn over
de ontwikkelingen op dit terrein. Niet alleen
om daarmee de leden sneller te kunnen informeren, maar ook om meer invloed te kunnen
uitoefenen op de wet- en regelgeving die ons
vak raakt. De discussie die ontstaan is rondom de brief de we als bestuur geschreven
hebben naar aanleiding van het standpunt
van Donner over reprotoxische stoffen, heeft
laten zien dat een zorgvuldige standpuntbepaling strijdig kan zijn met de gewenste reactiesnelheid. Vandaar dat we als binnenkort een
voorstel aan jullie zullen voorleggen over de
manier waarop wij denken dat we daar op een
goede en zorgvuldige manier mee kunnen
omgaan. De mogelijkheden voor het houden
van een digitale ledenraadpleging zullen we
daarbij niet onbenut laten.
Europese samenwerking
Door het aanhalen van de contacten met de
BOHS hebben we inmiddels de eerste stappen gezet om te komen meer samenwerking
met onze Europese zusterverengingen. Met
als eerste concrete uitkomst een gezamenlijk
symposium dat op 30 september en 1 oktober
gehouden gaat worden over REACH. Een
mooie gelegenheid om binnen Europa onze
ervaringen uit te wisselen en de praktische
consequenties met elkaar te bespreken.
Evidence based handelen
In de uitoefening van ons vak zijn we, vooral
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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daar waar het gaat om de “praktiserend
arbeidshygiënisten”, vaak pragmatisch en
oplossingsgericht bezig. Veelal met goede
resultaten. Toch denken we als bestuur dat het
geen kwaad kan om de effectiviteit van ons
handelen zo af en toe eens kritisch tegen het
licht te houden. Vandaar dat we in overleg met
het PKB (Prof. Klaas Biersteker fonds) gaan
onderzoeken op welke manier het fonds kan
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
Evidence Based richtlijnen op het terrein van
de arbeidshygiëne.

bieding. Wat te denken van de portefeuille
deskundigheidsbevordering, of de functie van
secretaris?
Graag horen we wat van jullie!

Erik Kateman, voorzitter
Erik.kateman@arbounie.nl
M 06 52501470

Certificering
Certificering is een onderwerp dat zowel binnen het bestuur als binnen de vereniging aan
de orde is. Al was het om te bezien of het huidige systeem nog voldoende aansluit op de
wensen vanuit de leden van de NVvA, de
eisen vanuit de overheid en de internationale
ontwikkelingen op dit terrein. Als bestuur hebben we in het najaar van 2008 onze visie op
dit punt in de Nieuwsbrief verwoord. Tijdens
het symposium is er een workshop gewijd aan
dit thema. Ook de overheid heeft inmiddels de
contouren geschetst van de kant die men op
wil met certificering binnen ons vakgebied.
Vandaar dat wij de komende periode binnen
de vereniging de discussie willen gaan starten over de vraag hoe wij, als leden van de
NVvA, om willen gaan met het thema certificering.
Website
Onze website kan een effectief medium zijn
om met elkaar te communiceren. Denk hierbij
aan het beschikbaar en toegankelijk maken
van de kennis en deskundigheid van onze
leden. Bijvoorbeeld vanuit de werkgroepen en
commissies. Ook kan de website een belangrijke rol vervullen bij discussie tussen de leden
onderling. Bijvoorbeeld als het gaat om de
standpuntbepaling over wettelijke ontwikkelingen rondom reprotoxische stoffen, of de
meningsvorming ten aanzien van certificering.
Om de huidige website beter geschikt te
maken is geld gereserveerd en zijn we op
zoek naar een nieuwe webhost, die ons daarin kan steunen.
A Man’s world …?
Oh ja, de titel van dit stuk. Eigenlijk een prijsvraag waardig. Maar voor zover het jullie nog
niet was opgevallen: het bestuur is op dit
moment nogal “a man’s world”. En da’s toch
wel een beetje, tja wat zal ik er van zeggen,
eenzijdig. Vooral als je nagaat dat bijna 40%
van de leden bestaat uit vrouwen. Dus
dames..... we hebben nog twee vacatures en
veel leuke en interessante thema’s in de aanNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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GELUID: NOG ALTIJD EEN RISICO
Ep Marinus

Lawaai op de arbeidsplaats is nog steeds een van de grootste risico’s voor de gezondheid van werknemers. Recente informatie uit de Arbobalans 2007/2008 geeft aan dat ongeveer 7% van de
beroepsbevolking regelmatig wordt blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus.. Hiervan zegt ongeveer
42% regelmatig gebruik te maken van gehoorbeschermingsmiddelen. De maatregelen die genomen
worden om lawaaischade te voorkomen zijn divers. Ongeveer 90% van de bedrijven stelt gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking. Daarnaast geeft 34% voorlichting over de risico’s en 25%
neemt maatregelen aan de bron. Verder neemt 11% maatregelen aan de overdrachtsweg en 5%
neemt organisatorische maatregelen.

Gehoorschade door lawaai scoort ook nog
steeds hoog bij het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten. Beroepsslechthorendheid staat
nummer 1 in de top 10 van meldingen. In 2007
waren er 1788 meldingen, dat is ongeveer 30%
van alle meldingen bij het NCVB. Belangrijke
risicogroepen zijn medewerkers in de bouw,
chauffeurs, metaal-, hout- en papierwerkers,
scheepsbouw, agrariërs, militairen, musici,
schoonmakers, etc. Groepen die ook aan hoge
geluidsniveaus blootstaan, maar nog niet zo op
de voorgrond zijn geweest zijn o.a. medewerkers in zwembaden, in de recreatie, in kinderdagverblijven en sportleraren.
Lawaai op de arbeidsplaats lijkt weer op de
agenda te staan, doordat er steeds meer aandacht bestaat voor de gevolgen. Van de komende groep werkenden (de jongeren) blijkt al
meer dan 100.000 jongeren een vorm van
gehoorverlies te hebben dat te wijten is aan het
steeds luisteren naar muziek. Vooral het luisteren met de koptelefoon zorgt niet alleen voor
een hoog geluidsniveau, maar de expositietijden worden ook steeds langer.
Samengevat, lawaai op de arbeidsplaats blijft
een belangrijk risico voor de gezondheid. Met
de nieuwe regelgeving en de nieuwe technieken zal naar de toekomst geprobeerd moeten
worden om gezondheidsschade te voorkomen.
Daarbij zal naar mijn mening nog meer aandacht besteed moeten worden aan het bestrijden van het lawaai. De druk op fabrikanten om
op zoek te gaan naar innovatieve technieken
zal opgevoerd worden.

Wetgeving
Enige tijd terug is er een gemeenschappelijk
standpunt vanuit de Europese gemeenschap
gekomen over lawaai op de arbeidsplaats (EG)
Nr 8/2002: “Minimum voorschriften op het
6

gebied van gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers
aan de risico’s van fysische agentia (lawaai)”.
De regelgeving is vertaald naar de
Nederlandse wetgeving. Ook heeft in die tijd de
Nederlandse overheid besloten dat de minimum regelgeving vanuit Brussel de maximale
nationale regelgeving moest worden. Dat betekent dat voor geluid de nationale “kop” verdween.
Bij de beoordeling en het toetsen aan grenswaarden mag men rekening houden met de
gedragen gehoorbescherming. Het geluidsniveau bij het gehoororgaan dat van gehoorbescherming is voorzien, mag echter de grenswaarde niet overschrijden.
Belangrijkste veranderingen zijn dat de toetsing
niet meer plaatsvindt op de equivalente
geluidsniveau van de werkzaamheid, maar op
basis van de dagdosis. Een ander aspect is dat
er nu duidelijk een grenswaarde is gesteld. De
waarde van 87 dB(A) is een compromis tussen
diverse partijen. Een deel van de landen ging
voor een grenswaarde van 85 dB(A), een deel
van de landen voor 90 dB(A).
Een belangrijk nieuw aspect is dat ook de wisselwerking tussen de blootstelling aan geluid
en ototoxische stoffen en trillingen in de beoordeling wordt meegenomen. Op de mogelijke
effecten van ototoxische stoffen wordt verder in
dit verhaal ingegaaan.
Doordat de regelgeving is veranderd moest ook
de NEN norm 3418 ‘Meten en beoordelen van
lawaai op de arbeidsplaats’ worden aangepast.
Nadat een 1e concept was vervaardigd bleek
dat internationaal ook de NEN_ISO 9612 (1997)
te worden aangepast. Verwacht wordt dat de
definitieve versie in de zomer van 2009 het licht
zal zien. Er is nu een (definitieve) drafversie
waarvan ik verwacht dat er geen ingrijpende wijNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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De (nieuwe) Nederlandse (en EG-) regelgeving bevat in het kort de volgende
punten:
1. beoordelen van het geluid en zo nodig
meten
2. vaststellen van het niveau, de aard en de
duur van de blootstelling
3. indien mogelijk de gevolgen van de
gezondheid bepalen, in wisselwerking
met ototoxische stoffen en trillingen
4. lawaaibestrijding (volgens arbeidshygiënische strategie)
5. voorlichting en onderricht
6. markering van werkplekken met schadelijk geluid
7. persoonlijke beschermingsmiddelen
Uitgangspunten daarbij zijn:
- karakteriseren dagelijkse blootstelling:
(LEX,8h) of Ppiek
- gehanteerde grenswaarden:
LEX,8h : 87 dB(A)
Ppiek : 200 Pa // 140 dB(C)
bovenste actiewaarden:
LEX,8h 85 dB(A)
Ppiek 180 Pa // 137 dB(C)
onderste actiewaarden
LEX,8h 80 dB(A)
Ppiek 112 Pa // 135 dB(C)

zigingen meer ingebracht zullen worden.

Meten op de arbeidsplaats
In de Nederlandse regelgeving staat dat het
geluid op de werkplek volgens een schriftelijk
vastgelegd tijdschema op deskundige wijze
moet worden beoordeeld en zonodig gemeten.
Doel daarvan is vast te stellen op welke
arbeidsplaatsen er werknemers blootstaan aan
schadelijk geluid. In het kader van de RI&E
geldt een extra inventarisatieverplichting.
Daarbij is het vaststellen van de aanwezigheid
van schadelijk geluid niet voldoende. Voor een
doelgerichte aanpak van het geluidsprobleem
moet een aantal vragen worden beantwoord,
zoals:
- Op welke plaatsen en bij welke werkzaamheden komt schadelijk geluid voor?
- Hoe hoog zijn de geluidsniveaus?
- Hoeveel werknemers zijn aan dit geluid blootgesteld?
- Hoe groot is de totale geluidsbelasting van
de werknemer gedurende een gemiddelde
werkdag (dagdosis)?
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

Bruikbare en betrouwbare (reproduceerbare)
gegevens over het geluidsniveau op de
arbeidsplaats kunnen alleen worden verkregen
via een goed gestructureerd meetprogramma.
NEN-ISO 9612 vormt hierbij de basis voor het
vaststellen van de dagdosis, gebaseerd op drie
meetstrategieën. De norm is zowel van toepassing op het meten met een geluidsniveaumeter
als met een dosismeter.
Allereerst beoordeelt men het geluid en stelt
men vast of er sprake is van geluidniveaus van
80 dB(A) of meer. Een indicatie is, indien men
op één meter afstand van elkaar met stemverheffing moet spreken, er mogelijk sprake is van
geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A).
Ook kan men de geluidssituatie beoordelen op
basis van kennis van gegevens uit de literatuur
en de branchegegevens. Bijvoorbeeld door de
metaalbranche is de site 5x beter ontwikkeld
waarop veel informatie is te vinden over
geluidsniveaus en werkzaamheden (zie website
http://www.5xbeter.nl en het artikel van Marti
Beeftink in deze Nieuwsbrief).
De wijze waarop de lawaaibelasting wordt vastgesteld hangt sterk af van de werkzaamheden.
Een organisatie kent bijvoorbeeld verschillende
functies en een functie kent weer verschillende
taken. Als er een sterk fluctuerende werksituatie bestaat zal men een andere meetstrategie
kiezen dan als er sprake is van een stationaire
situatie.

Meetstrategie
De norm ISO-EN 9612 gaat uit van drie mogelijke strategieën, of methoden om de dagdosis
te bepalen:
1. werkzaamhedeninventarisatie en metingen
per werkzaamheid
2. meting bij random samples van werkzaamheden
3. metingen gedurende meerdere hele werkdagen
Er is een bijlage die de beoordeling van de
meetonzekerheden bepaalt. Afhankelijk van de
omstandigheden geeft de norm aanwijzingen
van de meest geschikte methode. In alle gevallen is de start een werkzaamhedeninventarisatie.

Strategie 1
Deze methodiek lijkt veel op de meetstrategie
zoals beschreven in de (oude) NEN 3418. Uit
de gemeten geluidsniveaus bij verschillende
werkzaamheden en de expositietijden berekent
men de dagdosis. Hierbij zijn van belang:
• Inzicht in werkprocessen
• Taakanalyse
• Observaties
• Metingen gedurende werkzaamheden
7
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Minimaal 5 minuten per taak meten
Minimaal 3 metingen per taak
Afwijkingen niet groter dan 3 dB(A)
Berekening van de dagdosis (op basis van
werkzaamheden en tijdsduur)

van een 1/2 uur
• Afwijkingen niet groter dan 6 dB(A)

Strategie 2
Ook bij de ‘random samples stategie’ ofwel het
meten van functies, is het van belang tijdens de
metingen goed zicht te houden op de activiteiten. Aangevuld met interviews en zelf enige
metingen uit te voeren. Het volgende is van
toepassing:
• Functie is een verzameling van taken
• Werkzaamhedenanalyse
• Groep samenstellen met gelijke werkzaamheden
• Minimale meettijden zijn afhankelijk van de
groepsgrootte:
• Groep < 5 personen: meettijd 5 uur
• Groep van 5 tot 15 personen: meettijd 5 uur
+ [(N – 5) * 0,5] uur. Dus bij 10 personen
betekent dit: 5 uur + (10-5) * 0,5 = 7,5 uur
• Groep tussen de 15 en 40 personen: 10 uur
+ [(N -15) * 0,25] uur. Dus bij 30 personen is
de meettijd: [10 uur (30-15) * 0,25] = 14 uur
• Groepen van meer dan 40 personen: meettijd
is 17 uur; deze kan bekort worden door de
groep te splitsen.
• ‘Random’ metingen: minimaal 10 metingen

Strategie 3
Metingen gedurende meerdere hele werkdagen; uitgangspunt hierbij is:
• Representatieve werkdagen
• Minimaal 3 meetdagen
• Homogene groep; bij afwijkingen > 5 dB(A)
extra meetdagen
• Aanbevolen: bewaakte dosimetrie
• De dosimeter liefst op de schouder, op 0,1
m vanaf het hoofd.
• Interviews
• Tussentijds ook momentane metingen
Meetonnauwkeurigheden
De dosimetriemethode vereist een grote verzameling van data om een representatief beeld te
kunnen verkrijgen van de geluidsbelasting per
functie. Uit de literatuur blijkt dat de benodigde
data om een representatief beeld te krijgen
flink kan oplopen in meetduur en meetperiode
(Thierry L., Uncertainties related to the sampling of occupational noise, Proceedings
Symposium Le Man, 2005.)
Metingen vinden plaats op oorhoogte. De
belangrijkste bronnen van onzekerheid zijn:
• Variatie in werkzaamheden en omstandigheden

Tabel 1. Welke meetstrategie bij welke taak
Soort werk

Strategie 1

Strategie 2

Strategie 3

Vaste werkplek, eenvoudige taak
Vaste werkplek, complexe en/of
meerdere taken
Mobiele werker, voorspelbaar
werk en weinig taken
Mobiele werker met groot aantal
en / of complexe taken
Mobiele werker met
onvoorspelbare activiteiten
Mobiele werker of werker met vaste
werkplek, maar met veelzijdige taken
en onvoorspelbare tijden van de taken
Mobiele werker of werker met vaste
werkplek, geen vaste taken, alleen
objectief vast te stellen
= kan
= aanbevolen
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• Instrumentatie en kalibratie
• Microfoonpositie
• Bijdrage van de wind, het tikken tegen de
microfoon, etc.
• Onvolkomenheden in de werkzaamhedenanalyse
• Bijdrage door afwijkend gedrag van de
onderzochte personen

Meetapparatuur
De meetapparatuur moet voldoen aan de eisen
uit NEN-EN-IEC 61672-1: 2003, zowel een 1
als 2 klasse mag worden toegepast, waarbij de
voorkeur uitgaat naar een klasse 1 instrument
zeker bij sterk fluctuerende geluiden en pieken.
Een geluiddosismeter moet voldoen aan NENEN-IEC 61252: 1995/A1:2001.
De meetapparatuur moet periodiek gekalibreerd worden (minimaal 1x per 2 jaar). De
kalibratiedatum moet in het meetrapport vermeld worden.
Ototoxische stoffen en gehoorschade
Gehoorverliezen door ototoxische stoffen is een
bekend verschijnsel. Denk aan de zware metalen en aan het gebruik van kinine bij malaria. Er
is nog niet veel bekend over het exacte mechanisme. Wel is bekend dat de verschijnselen lijken op de verschijnselen die optreden bij blootstelling aan lawaai.
Ototoxische stoffen veroorzaken, afhankelijk
van het type stof, gehoorverliezen in het lage-,
midden- of hoogfrequente gebied. Vaak begint
gehoorverlies in het hoogfrequente gebied
waarna dit zich langzaam uitbreidt naar de
lagere frequenties, gepaard aan hyperacusis en
tinnitus. Er zijn naar schatting wel 100.000 toxische stoffen in de vorm van medicatie, chemische stoffen en zware metalen.

Het is bij de bekende beroepsgroepen, zoals
de bouwvakkers, elektrotechnici, metaalbewerkers, schilders, etc dus van belang de mogelijkheid te erkennen dat gehoorverlies niet alleen
van lawaai kan zijn, maar dat ook blootstelling
aan ototoxische stoffen van invloed kan zijn op
het gevonden gehoorverlies.

Gehooronderzoeken
De cijfers over slechthorendheid hangen sterk
af van de methode die gebruikt is om die vast
te stellen. Lawaaislechthorendheid kan vastgesteld worden aan de hand van het toondrempelaudiogram, het spraakaudiogram, de eigen
beleving van slechthorendheid en middels Oto
Akoestische Emissie. De klassieke audiometrie
meet het gehoorverlies, de OAE-meting stelt
gehoorschade (schade aan de buitenste haarNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

Enkele bekende ototoxische stoffen
zijn:

Medicijnen:
Aminoglycosides (gentamicine, neomycine
etc)
Lis diuretica (diamox, bumex, etc)
Antimalaria middelen (kinine)
Chemotherapeutica (bleomycine, cisplatin,
vinblatine, etc)
Pijnstillers (aspirine, fenprofen, ibuprofen,
etc)
Organische oplosmiddelen:
Alcoholen (ethanol, methanol)
Aromatische koolwaterstoffen (benzeen,
styreen, tolueen)
Alifatische koolwaterstoffen (n-Hexaan,
heptaan)
Gechloreerde koolwaterstoffen (tri- en
perchloorethyleen)
Metalen:
Arseen, cadmium Chroom VI, Cobalt,
Kwik, Lood, Mangaan,
Pesticiden:
Arseen, bromaten, lindaan, pentachloorfenol
Zie ook: Journaal Stoffen en preparaten
3/2009;
www.irsst.qc.ca.een/ut/Oto.htm

cellen) vast. Kenmerken van lawaaischade zijn
de beschadiging bij de buitenste haarcellen. De
OAE is een gevoelige methode die de eerste
beschadiging van de buitenste haarcellen kan
vaststellen.
Het OAE-gram of liever de OHC-scan lijkt op
het drempelaudiogram, maar is dus niet te vergelijken met het audiogram. Alleen het complete verdwijnen van de buitenste haarcellen correspondeert met een gehoorverlies van 60 dB.
Zie bijgaand voorbeeld van een OAE-meting
(bron: Hearing Coach).
Bron: Hearing Coach
Door de ontwikkeling van de Oto Akoestische
Emissie (OAE) is de verwachting dat de
diagnose lawaaislechthorendheid mede
bepaald kan worden op basis van de resultaten
van deze test. Hiermee is een objectieve
methodiek beschikbaar die de schade sneller in
kaart brengt en de invloed van de onderzochte
persoon beperkt.
De methode van de OAE is zeker bruikbaar
voor vroegtijdig opsporen van lawaaischade.
Het is goed in te zetten als screeningsmethode.
9
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Contra-indicaties zijn gehoorverliezen van meer
dan 60 dB en een middenoorpathologie. Een
goed functionerend middenoor kan objectief
vastgesteld worden door tympanometrie.
Het drempelaudiogram stelt op een subjectieve
wijze vast de gehoortoestand van de onder-

zochte. Dat wil zeggen dat mogelijk ook andere
verliezen gemeten worden.
Om na te gaan wat het effect is van het
gehoorverlies zou ook een spraakaudiogram
gemaakt moeten worden.

Gehoorbeschermingsmiddelen
In de wet staat dat de werkgever aan werknemers die werken in een omgeving met schadelijk geluid, passende gehoorbescherming met
voorgeschreven demping ter beschikking moet
stellen. Wat houdt de term passend nu precies
in, en wat is er voorgeschreven over de demping? Kortweg komt het erop neer dat bij het
uitkiezen van gehoorbeschermingsmiddelen
aan de volgende eisen moet worden voldaan:
• voldoende demping, dat wil zeggen tot beneden de schadegrens van 80 dB(A);
• aangepast aan de omstandigheden in de
werkomgeving;
• beantwoordend aan de persoonlijke voorkeur
van de gebruiker.
Het spreekt vanzelf dat gehoorbeschermingsmiddelen voldoende demping moeten bieden.
10

Dat wil zeggen dat de gehoorbeschermers het
geluidsniveau in de gehoorgang in ieder geval
tot beneden de schadegrens van 80 dB(A)
terugbrengen en bij toetsing aan de grenswaarde in ieder geval onder de 87 dB(A). De effectieve demping moet dus zijn aangepast aan de
equivalente geluidsniveaus in de werkomge-

ving. Daarbij moet er tevens op worden gelet
dat de demping niet al te groot is. Een te grote
demping kan de gebruiker het gevoel geven
afgesloten te zijn van de omgeving. Bovendien
kunnen er onnodig problemen door ontstaan bij
het waarnemen van waarschuwingssignalen en
bij de noodzakelijke communicatie. Vandaar dat
men er meestal naar streeft het geluidsniveau
in de gehoorgang te reduceren tot een waarde
tussen 70 en 80 dB(A).
Een ander aspect is het gebruik van gehoorbeschermers in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Middelen behoren
elkaar natuurlijk niet in de weg te zitten. Ook
zal de gehoorbeschermer aangepast moeten
zijn aan de werkomstandigheden. In een
warme omgeving zullen bijvoorbeeld oorkappen
minder geschikt zijn omdat ze de warmteafgifte
en de zweetuitscheiding belemmeren. Bij
inwendige gehoorbeschermers zijn vooral de
hygiënische omstandigheden van belang. Ook
bepaalde aandoeningen aan het oor kunnen
het gebruik van inwendige beschermers beperken.
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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Bepalen van de demping.
Voor het bepalen van de demping, dus ook het
veststellen van het geluidsniveau achter de
beschermer zijn verschillende methoden, de
Octaafbandmethode, de HML-methode en de
HML-checkmethode. De meest nauwkeurige
methode is die waarbij men uitgaat van het frequentiespectrum van het geluid.
Leveranciers van gehoorbeschermers specificeren de demping van hun producten als functie van de frequentie in octaafbanden. Deze
specificatie behoort te zijn gebaseerd op een
proef, uitgevoerd volgens NEN-ISO 4869-1.
Beschikt men over een octaafspectrum van het
geluid op de werkplek waar de gehoorbeschermers zullen worden toegepast, dan kan met
behulp van de gegevens van de fabrikant worden berekend hoe hoog het geluidsniveau in de
gehoorgang zal worden bij toepassing van de
bewuste gehoorbeschermer. Dit doet men door
voor elke octaafband het op de werkplek gemeten niveau te verminderen met de zogenoemde
'aangenomen demping'. De effectieve demping
wordt vaak bepaald door de gemiddelde demping bij die octaafband te verminderen met 1 of
2x de standaarddeviatie.
De HML-methode gaat uit van drie dempingwaarden (H, M, L), die worden afgeleid van de
verzwakking in octaafbanden, zoals die bij de
proef volgens NEN-ISO 4869-1 zijn bepaald.
Normaal verstrekt de fabrikant deze waarden
bij de dempingspecificaties van de gehoorbeschermer. Om de methode te kunnen toepassen is het noodzakelijk behalve over gegevens
over het A-gewogen geluidsniveau, ook te
beschikken over gegevens over het C-gewogen
geluidsniveau.
De HML-checkmethode is een afgeleide van de
HML-methode, waarvoor het niet nodig is te
beschikken over het C-gewogen geluidsniveau.
De methode gaat uit van een gehoormatige
beoordeling van het geluid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds geluid
met een overwegend midden- en hoogfrequent
karakter, en anderzijds geluid met overwegend
laagfrequent karakter. In dit laatste geval is de
procedure het eenvoudigst: het geluidsniveau in
de gehoorgang wordt dan berekend door de Lwaarde af te trekken van het gemeten geluidsniveau op de werkplek.
In het geval van geluid met een overwegend
midden- en hoogfrequent karakter wordt eerst
de M-waarde afgetrokken van het gemeten
geluidsniveau op de arbeidsplaats. Ligt het
resultaat boven 80 dB(A), dan wordt vervolgens
de H-waarde afgetrokken van het gemeten
geluidsniveaus. Ligt het resultaat hiervan nog
steeds boven 80 dB(A), dan behoort een ander
type gehoorbeschermer met een grotere demNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

ping te worden geselecteerd. Ligt de uitkomst
beneden 80 dB(A), dan kan de demping voldoende zijn. Voor een definitieve uitspraak
daarover is echter aanvullende informatie nodig
en behoort te worden teruggevallen op één van
de andere methoden. Voor een berekening kan
gebruikt gemaakt worden van een calculator
van de Britse overheid, zie
www.hse.gov.uk/noise/calculator.htm.
Nog beter is het, om de werkelijke demping te
meten in de gehoorgang achter de gehoorbescherming. Er zijn de laatste tijd effectieve
onderzoeken op de markt die bij bepaalde
otoplastieken de effectieve demping kunnen
vaststellen. Men kan dus ook na enige tijd vergelijken of de demping nog klopt. Hiervoor
maakt men gebruik van de oto akoestische
emissie (OAE) methode. De otoplastiek dient
dan te beschikken over twee kanalen. Via het
ene kanaal biedt men de toon aan en via het
andere kan men het verschil tussen de aangeboden toon en de ontvangen toon vaststellen.
Een andere methodiek is de zogenaamde
MIRE-techniek of via Insertion Gain meting die
wordt toegepast bij hoortoestellen. Hierbij wordt
een kleine microfoon achter de beschermer
geplaatst en zo wordt gemeten hoeveel geluid
achter de beschermer komt. Een kleine lekkage
door het snoertje van de microfoon kan hierbij
verwaarloosd worden.

Ep Marinus
Achmea Vitale
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VERBETERCHECK SCHADELIJK
GELUID
Marti Beeftink

Als het gaat om het beoordelen van geluidniveau’s werken de sociale partners in de branche voor
Metaalbewerking en Metalektro samen aan concrete instrumenten. Door het project “5xBeter, Werken
is gezond” zijn diverse ‘Verbeterchecks’ ontwikkeld, onder meer voor het beoordelen van schadelijk
geluid.
'5x Beter, Werken is gezond' is een samenwerkingsproject tussen de partijen: Koninklijke Metaalunie,
FME, FNV, CNV en De Unie. Het project biedt bedrijven en medewerkers in de Metaalbewerking en
Metalektro kosteloos informatie, onafhankelijk advies en hulpmiddelen op het gebied van lasrook,
schadelijk geluid en oplosmiddelen.

De Verbeterchecks zijn digitale instrumenten.
Een bedrijf dat de checks succesvol heeft
afgerond, voldoet aan de eisen van de
Arbowet. Zo heeft de Arbeidsinspectie de
Verbeterchecks Lasrook, Schadelijk Geluid en
Oplosmiddelen reeds goedgekeurd. Dat betekent dat een positieve uitslag van een verbetercheck garandeert dat aan alle eisen van de
wetgever op dit gebied is voldaan.
De praktijk leert dat een dagdosis lager dan
80 dB(A) in de Metaal, mede gezien de aard
van bepaalde werkzaamheden, niet altijd eenvoudig haalbaar is. De Verbetercheck
Schadelijk Geluid beoordeelt daarom een
bedrijf uiteindelijk niet alleen op basis van de
hoogte van de dagdoses, maar houdt ook
rekening met het aantal maatregelen dat het
bedrijf al heeft getroffen om de geluidssituatie
binnen het bedrijf te verbeteren.

Marti Beeftink
12

Plan van aanpak
Maximaal is een score van drie sterren te
behalen. De gegeven beoordeling wordt pas
behaald nadat de geselecteerde maatregelen
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Als de dagdosis meer dan 80 dB (A) bedraagt en er geen
PBM worden aangeboden, scoort het bedrijf
altijd onvoldoende. In de andere gevallen
bedraagt de beoordeling minimaal één ster.
Het betreft hier een eerste beoordeling. De
score wordt toegekend nadat een plan van
aanpak is gekozen. Het plan van aanpak kan
vervolgens bij de RI&E worden gevoegd.
Activiteiten
De hoogte van de dagdosis wordt niet alleen
bepaald door het geluid dat wordt veroorzaakt
door de activiteiten waarmee de werknemer
zich bezighoudt, maar ook door andere luidruchtige activiteiten in de directe omgeving.
Denk aan het geluid van machines op de
afdeling en het geluid dat door anderen wordt
geproduceerd. In de metaalindustrie kunnen
hoge dagdoses voorkomen. Slijpen heeft bijvoorbeeld een geluidsniveau tussen de 95 en
105 dB(A). Dit betekent dat één uur slijpen
per dag een dagdosis tussen de 86 en 96
dB(A) veroorzaakt. Hierbij zijn andere luidruchtige activiteiten op dezelfde afdeling nog
niet meegenomen. Het is daarom belangrijk
om te weten wat schadelijk geluid veroorzaakt
en hoe daarmee goed om te gaan.
De Verbetercheck Schadelijk Geluid brengt
allereerst de huidige geluidssituatie in kaart.
Vervolgens biedt het de mogelijkheid om,
conform de arbeidshygiënische strategie,
actuele geluidsreducerende maatregelen te
selecteren. Als hulpmiddel wordt de top drie
van belangrijkste bijdragen voor de geluidbelasting op een afdeling weergegeven. Hierbij
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

H_1232 Nieuwsbrief nr2 2009.qxd

10-06-2009

12:39

Pagina 13

wordt vervolgens concreet ‘doorgerekend’ wat
het rendement is als de gekozen maatregelen
worden uitgevoerd. Via deze systematiek is
op voorhand een gegronde keuze te maken in
het al dan niet nemen van geluidsreducerende maatregelen die, conform de huidige stand
der techniek, toepasbaar zijn.

Voor wie is de verbetercheck?
De Verbetercheck Schadelijk Geluid is ontwikkeld voor bedrijven binnen de sectoren
Metaalbewerking en Metalektro, waar medewerkers worden blootgesteld aan schadelijk
geluid. Als één van onderstaande twee
omschrijvingen op de te beoordelen onderneming van toepassing is, dan is de
Verbetercheck een handig hulpmiddel voor
een overzichtelijke rapportage met mogelijke
verbeterpunten:
1. Binnen de onderneming worden luidruchtige werkzaamheden uitgevoerd (bijvoorbeeld slijpen, lassen, schoonblazen met
perslucht, gebruik van pneumatisch
gereedschap, zagen, etc.)
2. Binnen de onderneming vinden er activiteiten plaats waarvoor de werknemers
gehoorbeschermers ter beschikking hebben gekregen of waar deze verplicht
gedragen dienen te worden.

Praktisch bekeken is er veel mogelijk om te
voorkomen dat het gehoor te lang wordt
blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus. Op
de arbeidsplaats kan worden gekeken hoe
het geluid kan worden teruggedrongen naar
een acceptabel niveau door het nemen van
verschillende maatregelen.
De Verbetercheck Schadelijk Geluid is een
hulpmiddel waarmee werkgevers en werknemers:
• Een overzicht krijgen waarin zichtbaar is
welke werknemers aan welk geluidsniveau
worden blootgesteld. Hiervoor hoeft in principe geen enkele geluidsmeting te worden
gedaan
• Inzicht krijgen in de verschillende maatregelen die per activiteit kunnen worden
genomen om een te hoog geluidsniveau te
verlagen
• Een rapport krijgen, dat geaccepteerd is
door de arbeidsinspectie.

Betrouwbaarheid
De Verbetercheck Schadelijk Geluid berekent
de dagdosis op basis van:
•
•
•

de verblijfstijden van de werknemers
de duur van de activiteiten
bijbehorende ‘andere’ geluidsniveaus

NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

dan de eigen activiteiten.
De verblijfstijden en de duur van de activiteiten dienen hierbij door de gebruiker ingevoerd
te worden. De betrouwbaarheid van de uitkomsten ligt daardoor voor een deel in de
nauwkeurigheid van de door de gebruiker
ingevoerde gegevens.
Het per activiteit gehanteerde geluidsniveau
is een gemiddelde waarde die door middel
van onderzoek is vastgesteld op basis van
geluidmetingen in de praktijk. Aangezien er
niet wordt gemeten kan de dagdosis niet
exact worden berekend. De door de
Verbetercheck Schadelijk Geluid bepaalde
dagdosis is echter wel nauwkeurig genoeg
om de geluidssituatie binnen een onderneming inzichtelijk te maken.
Gehanteerde grenswaarden
Sociale partners in de metaalbewerking en
Metalektro streven voor zover technisch, economisch en operationeel haalbaar is, naar
een maximale dagdosis van 80 dB(A), omdat
er boven de 80 dB(A) gehoorschaderisico
bestaat. Zo lang aan deze grens van 80
dB(A) niet is voldaan, is het uitgangspunt
voor deze verbetercheck dat er een plan van
aanpak gemaakt en gehoorbescherming
gedragen dient te worden.
Vanaf een dagdosis van 80 dB(A) is de werkgever verplicht om Persoonlijke
BeschermingsMiddelen (PBM) aan te bieden.
En bij een dagdosis van 85 dB(A) is de werknemer verplicht om de PBM te dragen.

Wetgeving
Uiteraard is iedere ondernemer vrij om zelf te
bepalen op welke manier de huidige geluidssituatie in kaart wordt gebracht. Bijvoorbeeld
met een akoestisch onderzoek (geluidsmetingen). In dat geval ligt de bewijslast bij de
ondernemer. Concreet moeten bedrijven kunnen aantonen dat zij in hun onderneming
onder de wettelijke grenswaarden blijven, met
inachtneming van de arbeidshygiënische strategie.
Als na het doorlopen van de Verbetercheck
Schadelijk Geluid blijkt dat de geluidssituatie
van de onderneming als voldoende wordt
beoordeeld, is voldaan aan wat de Arbowet
over geluid voorschrijft. Een belangrijke voorwaarde voor de Arbeidsinspectie om een
onderneming op dit punt goed te keuren.
Benodigdheden
De Verbetercheck Schadelijk Geluid rekent de
dagdosis per werknemer of afdeling uit. Het is
daarvoor van belang dat de gegevens nauwkeurig worden ingevuld. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:
13
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• De afmetingen van de afdelingen waarin
wordt gewerkt (hieronder verstaan we een
ruimte die bouwkundig is afgesloten van
andere ruimten)
• Een lijst met werkzaamheden per afdeling
• De gemiddelde tijdsduur van de geluidsproducerende activiteiten per afdeling of per
medewerker.
Ter voorbereiding wordt aangeraden om de
voorbereidingsbladen te printen en in te vullen. Dit bespaart veel tijd tijdens het invullen
van de Verbetercheck.
Het ‘Verbeterboek’ ofwel de arbocatalogus,
een levend document, bestaat uit twee onderdelen: de Verbeterchecks en de afzonderlijke
oplossingen. De opgenomen afzonderlijke
oplossingen dragen bij aan gezondere werkplekken. In de beschrijvingen van de oplossingen is aangegeven welke bijdrage dat is.
Het is niet altijd zeker of de afzonderlijke
oplossingen al volstaan om een gezonde en
veilige werkplek te realiseren. Daarvoor is
een systematische beoordeling nodig. De
Verbeterchecks bieden die zekerheid.

En nu?
Om gebruik te maken van de verbeterchecks
en de andere producten van “5xBeter, Werken
is gezond” is niet meer nodig dan eenvoudig
te registreren op de website: www.5xbeter.nl

Marti Beeftink, arbeidshygiënist
Verbetercoach bij het project “5xBeter,
Werken is gezond”

Biologisch voedsel: SAFE AND SOUND!
Laatst ben ik er behoorlijk ingetuind, om het zo
maar eens te zeggen. Bij de supermarkt om de
hoek verkoopt men tegenwoordig aardappelen
van biologische teelt.Als rechtgeaard arbeidshygiënist met een Wageningse opleiding, kan ik die
natuurlijk niet laten liggen.Wat goed is voor het
milieu, zal vast ook goed zijn voor mijn eigen
gezondheid. Blijft na het koken lekker stevig, stond
er nog op de verpakking. Daar houd ik wel van.
Ook de verpakking leek heel wel koosjer, want
‘composteerbaar’.“Deze verpakking kan bij het
GFT afval, informeer bij uw gemeente.”
Dat vond ik een overdreven advies, bovendien
doet onze gemeente niet aan gescheiden afvalinzameling.Alles wat je in de vuilniszak aan de straat
zet, wordt door het afval energie bedrijf opgestookt.Wel in een hoog-rendementsketel tegenwoordig, dus we doen heus wel een beetje groen.
Maar daar gaat het hier niet over.
Kort en goed, meteen meegepakt, een biologisch
kilo’tje, om dezelfde avond nog op te eten.
Maar bij het uitpakken had ik een vreemde
gewaarwording, een echte AH-Erlebnis: Het geluid
dat werd voortgebracht bij het uitpakken!
Knisperend vers, dat verwacht je bij chips, maar
een aardappel die je gaat koken en in de andijviestamppot wilt prakken, die hoeft echt niet knisperend uit de verpakking te komen.
Het was dan ook de verpakking die knisperde,
niet de aardappelen. En wel met een kabaal dat
letterlijk pijn deed aan mijn oren. Iedere keer dat
ik een aardappel uit het zakje pakte om die te
schillen, werd er weer een aanslag op mijn trommelvliezen gepleegd.Verschrikkelijk!
Nu had ik toevallig een geluidsniveaumeter in huis,
die zou ik die week nodig hebben voor mijn werk.
Niet gedraald dus en de meter gepakt.Wat bleek?
Piekgeluiden van 95 tot 100 d(B)! Gemeten bij
mijn oren, terwijl ik met de andere hand aardappelen uit het zakje haalde. Bij metingen met A-filter kwam ik uit op 77 tot 80 dB(A), gemiddeld
over één minuut.
Geen wonder dat het aardappelschillen pijn deed
aan mijn oren.Voortaan een bosje peterselie erin.
Nu is het zo, dat ik hooguit tweemaal per week
aardappelen eet. Maar wat te denken van de vakkenvullers en van de mensen die bij de biologische
aardappelboer werken en die al die aardappelen
dag in dag uit in die zakjes moeten stoppen en
vervolgens die zakjes in kratten doen? Zouden die
gehoorbescherming dragen? Gaat u eens kijken en
meld het bij …
Ir. O.J. de Zemel
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GELUIDHINDER IN EEN CALL-CENTER
Sybrand van der Meulen

Binnen een bedrijf wordt met enige regelmaat
onder de medewerkers een tevredenheidonderzoek gehouden door het facilitair bedrijf.
Op één afdeling werd in 2004 wat negatiever
gescoord (0,3 - 0,6 procentpunt) ten aanzien
van de werkomgeving dan gemiddeld in het
gebouw, vooral ten aanzien van geluidhinder,
gebrek aan privacy en concentratievermogen.

De afdeling en het probleem
Het ging hier om een call-centerachtige werkomgeving op een open vloer waarop ook een
deel van een andere afdeling was gehuisvest
en waar tevens flexibele werkplekken aanwezig waren. Op de flexplekken werkten vooral
mensen van de verkoopafdeling met enige
regelmaat. De medewerkers van de betreffende afdeling doen enerzijds de telefonische
benadering van klanten, met de bedoeling
producten en diensten te verkopen, maar er
wordt ook door klanten zelf hiervoor gebeld.
Anderzijds functioneert de afdeling als helpdesk voor ondersteuning van klanten met vragen en problemen. De afdeling werkt internationaal.
Desgevraagd werd aangegeven dat ca. 20 60% van de tijd werd besteed aan het voeren
van telefoongesprekken. De rest bestond uit
andersoortig werk zoals het opzoeken van
informatie, administratieve handelingen en
ander in de regel systeemgebonden werk. De
meeste medewerkers op deze afdeling waren
jonge mensen van ca. 20-30 jaar. Naast de
mindere score bij het tevredenheidonderzoek
waren er ook al individuele klachten geuit
over problemen met de (telefonische) communicatie met klanten, waarbij slechte verbindingen en verminderde verstaanbaarheid door
buitenlandse gesprekspartners mede een rol
speelden. Zeker wanneer men te maken krijgt
met slechte verbindingen of moeilijk verstaanbare buitenlanders, worden medewerkers eerder gestoord door geluid uit hun omgeving.
Vaak gaat men daardoor zelf ook harder
spreken hetgeen een kettingreactie tot gevolg
kan hebben. Ook medewerkers met een van
nature harde stem kunnen extra irritatie
opwekken. Men gaf aan voor het eigen werk
geen informatie uit de gesprekken van collega’s nodig te hebben – en dus waren die
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

alleen maar (ver)storend.

De oplossing?
Het facilitair bedrijf meende dat geluidsmaskering hier wel een goede oplossing zou zijn
en bestelde daarvoor alvast de apparatuur.
Naar aanleiding van dit voortraject werd door
het management van de betreffende afdeling
de arbodienst ingeschakeld. Enige oriëntatie
over geluidsmaskering als oplossing voor
geluidhinderproblematiek leverde een paar
positieve maar zeker ook enkele negatieve
projecten op.

Geluidmaskering (Sound masking)
Geluidmaskering is in feite het toevoegen
van informatieloos geluid aan een ruimte,
zodat het betekenisvolle stoorgeluid niet
meer als zodanig herkenbaar is – wordt
gemaskeerd – waardoor dat minder storend wordt. De frequentiekarakteristiek
kan worden aangepast op het voor die
afdeling typische geluid waardoor het
totale geluidsniveau in de ruimte toch zo
laag mogelijk gehouden kan worden. Het
werkt vooral bij geluid dat over wat grotere afstanden als storend wordt ervaren.
Als nadelen van geluidsmaskering kunnen
worden genoemd het onvermogen om de
directe geluidsoverdracht vanuit de directe
omgeving (b.v. directe collega’s) te
camoufleren (te hoge niveaus). Daarnaast
ligt door dit systeem het totale geluidsdruk niveau per definitie hoger dan zonder
geluidsmaskering. Daarmee is het in zichzelf een belastende factor geworden voor
het waarnemingsvermogen en de prikkelverwerking van de betrokken medewerkers. Als gevolg hiervan kunnen grotere
vermoeidheid, hoofdpijn, irritatie en andere ‘stress-achtige’ verschijnselen optreden.

Er werd een vragenlijst in elkaar gezet,
zoveel mogelijk gebaseerd op de vragen uit
het tevredenheidsonderzoek, die inzicht zou
kunnen geven in de mogelijke oorzaken van
de problematiek en uitgezet onder de mede15
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werkers. Er werd onder meer gevraagd naar:
geluidhinder door gesprekken op de eigen
afdeling, of door gesprekken van andere
groepen, gehinderde concentratie door activiteiten of onrust op en buiten de eigen afdeling, de kwaliteit van de apparatuur, privacy.
Er kon gescoord worden op een schaal van 1
to 5 (heel erg, erg, vrij, nauwelijks, niet).
De resultaten van dit onderzoekje (totaalscores op basis van 15 reacties; dit is een respons van ca. 75-80%) waren:
• Storing door hinderlijk geluid:
2,9
• Storing door geloop/beweging:
3,5
• Vermoeidheid aan het einde van de dag: 3,2
De volgende deelvragen scoorden minder
dan 3 (ofwel tussen vrij hinderlijk en erge hinder):
• afleiding bij voeren telefoongesprek:
• vooral door geluid/gesprek op eigen
afdeling:
• en dat anderen kunnen meeluisteren:

2,8
2,4
2,9

De voorzichtige conclusie luidde: problemen
ontstaan door te veel hinder, veroorzaakt
door telefonische gesprekken en gesprekken
tussen collega’s onderling, in combinatie met
een gebrek aan privacy.
De vraag was dus of dit zou kunnen worden
opgelost door ‘nog meer herrie’ toe te voegen,
door het installeren van een geluidsmaskeringssysteem (soundmasking). Dit houdt in,
een informatieloze ruis afgestemd op de
geluidskarakteristiek in de betreffende ruimte.
De apparatuur werd in overleg met de afdelingsmanager geïnstalleerd en ingeregeld buiten kantooruren. De medewerkers werd hierover niets verteld.

De oplossing!
Kort na de installatie werden klachten geuit
over hoofdpijn. De installatie werd bijgeregeld
maar de klachten bleven en in overleg met
het management werd besloten de apparatuur (voorlopig) uit te zetten. De hoofdpijnklachten werden hierop minder, maar de oorspronkelijke klachten bleven (uiteraard).
Op advies van de arbodienst werd besloten
de indeling van de ruimte te veranderen en
geluidsabsorberende maatregelen in de vorm
van akoestische schotten te plaatsen. In het
plafond bleek al voldoende geluidwerend
plaatmateriaal te zijn verwerkt.
Er werden tussen de bureau’s schotten van
1.20 m hoog en tussen de afdeling en het
algemene looppad schotten van 1.80 m hoog
geplaatst. Deze dienden als afscherming van
gepraat en geloop en om voldoende geluidsabsorberend oppervlak binnen de afdeling te
16

bieden. Ook werd de open servicecell (kopieermachine, printers) aan de binnenzijde van
geluidwerend materiaal voorzien; een en
ander mede op advies van een gespecialiseerd bureau.
Helaas had de gekozen leverancier nogal wat
problemen met het leveren van kwalitatief
goede spullen zodat na een switch naar een
andere leverancier uiteindelijk begin 2006 de
schotten werden geplaatst.
De geluidsindruk op de afdeling is hierdoor
aanmerkelijk verbeterd. Ook bleek dat de
medewerkers tevreden waren met de genomen maatregelen.
Na het weer aanzetten van de geluidsmaskeringsapparatuur bleek ook nu weer dat de
klachten over hoofdpijn toenamen. Het bleek
niet meer mogelijk de apparatuur goed in te
regelen en daarom werd deze uitgeschakeld.
De medewerkers gaven hierna aan dat wat
hun betreft de geplaatste schotten voldoende
verbetering van de problematiek hadden
gegeven en dat de geluidsmaskeringsapparatuur niet behoefde te worden gerepareerd.

Evaluatie
Om diverse redenen (wisseling medewerkers,
nieuwe indeling van de ruimte, wisseling van
op de vloer aanwezige afdelingen, nieuwe
manager, enz.) is uiteindelijk besloten geen
herhalingsmeting onder de medewerkers uit
te voeren, waardoor helaas geen concrete
vergelijking kan worden gemaakt tussen de
geluidsbeleving van de medewerkers vóór en
ná de hele operatie.
Resultaat blijft echter wel dat in dit geval, bij
deze problematiek, met het inbrengen van
meer geluidsabsorberend materiaal en
gedeeltelijke afscherming tussen werkplekken, er meer verbetering in de geluidshinderaspecten gerealiseerd bleek te kunnen worden dan met behulp van geluidsmaskering.
Zowel vóórdat het geluidsabsorberend materiaal werd aangebracht als nadat dit was
gerealiseerd klaagden de medewerkers bij
ingeschakeld geluidsmaskeringssysteem
meer over hoofdpijn dan wanneer dit systeem
was uitgeschakeld. Dit kan worden veroorzaakt door het relatief hoge achtergrond
geluidsniveau, dat vergelijkbaar is met dat
van lawaaiige luchtbehandelingsinstallaties.
Berekening van de STI-waarde (Speech
Transmission Index) in deze situatie met
geluidsmaskeringssysteem, zou mogelijk op
‘goed’ uit kunnen komen. Dat zou in deze
situatie te weinig (dus: ‘slecht’) kunnen zijn,
waardoor de neiging kan ontstaan harder te
gaan praten. De activiteiten kunnen worden
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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gekarakteriseerd als ‘complex’, zeker ook
door het gebruik van ‘vreemde’ talen.
Enerzijds zou geluidsmaskering dus een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ‘speech
privacy’ maar anderzijds zorgt het voor een
slechtere spraakverstaanbaarheid, doordat
het een zo hoog achtergrond geluidsniveau
levert, dat dit niet past bij de taakuitvoering.
Door de wisselende bezetting op de vloer zou
het systeem ook te vaak niet goed op de
bestaande situatie ingeregeld kunnen zijn,
waardoor ook eerder overlast dan een positief
effect wordt ondervonden.
Kortom, of geluidsmaskering succesvol kan
worden ingezet zal veelal afhangen van de
aard van de werkzaamheden, de inrichting
van de ruimte, de bezetting daarvan en met
name de wisselingen daarin. En natuurlijk van
de aanwezigheid van andere geluidwerende
voorzieningen, zodat het totale geluidsdruk
niveau op een voldoende lage waarde gehouden kan worden. Een zorgvuldige afweging of
er met andere middelen niet ook het gewenste effect kan worden bereikt, dient onderdeel
te zijn van het besluitvormingsproces. Wordt
toch besloten tot installatie van een dergelijk
systeem, dan is een goede begeleiding en
follow-up heel belangrijk om zonodig op tijd
bij te kunnen sturen.

Sybrand van der Meulen
IBM Nederland
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NEA 2008: NATIONALE ENQUÊTE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Wendel Post

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008 (TNO, CBS, ministerie SZW) is blootstelling aan geluid met twee vragen gemeten. Als eerste werd gevraagd of de werknemer zijn stem
moet verheffen om zich verstaanbaar te maken op het werk, als indicatie voor een kritiek geluidsniveau van 80dB(A). De tweede vraag ging over het gebruik van gehoorbeschermers tijdens het
werken in lawaaiige omgeving. De toevoeging ‘wanneer u werkt in lawaai’ bij deze tweede vraag
maakt een preciezer beeld mogelijk van het gehoorbeschermende gedrag van respondenten.

Tabel 1: Sectoren met lawaai en sectoren waar maatregelen nodig zijn (NEA 2008).
Top 5 sectoren met lawaai op de
werkplek1
Bouwnijverheid
61%
Industrie
48%
Landbouw en visserij
46%
Horeca
37%
Vervoer en communicatie
30%
Totaal alle sectoren
26%

Top 5 sectoren waarin maatregelen t.a.v. geluid
volgens deelnemers nodig zijn
Industrie
18%
Vervoer en communicatie
15%
Bouwnijverheid
14%
Landbouw en visserij
13%
Horeca
10%
Totaal alle sectoren
10%

Gevraagd is of de werknemer zijn stem moet verheffen om zich verstaanbaar te maken op het
werk, als indicatie voor een kritiek geluidsniveau van 80 dB(A)
1

Een kwart van de ondervraagden in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008 geeft
aan soms of regelmatig op de werkplek hard te moeten praten om zich verstaanbaar te maken. In
Bouwnijverheid en de Industrie waren dit 61% respectievelijk 47%. Toch wordt ook in deze sectoren gehoorbescherming door lang niet iedereen consequent gedragen. Ruim drie op de tien werknemers in de Bouw of de Industrie geeft aan geen of soms gehoorbescherming te dragen in
lawaai. Bij de totale groep deelnemers is bij zes op de tien het gehoorbeschermende gedrag voor
verbetering vatbaar.
Één op de tien deelnemers ziet ruimte voor verbetering aan werkgeverszijde; zij oordelen dat er
geen of onvoldoende maatregelen genomen zijn. Relatief meer deelnemers uit de Bouwnijverheid
en Industrie oordelen ongunstiger over de genomen maatregelen. In de Industrie vindt achttien
procent de genomen maatregelen onvoldoende of ontbreken. In de Bouwnijverheid veertien procent. Hiermee staan beide sectoren, samen met Vervoer en Communicatie (15%), eveneens in de
top 3 van sectoren waar volgens de deelnemers maatregelen nodig zijn.
Opvallend is ook het verschil tussen mannen en vrouwen: slechts 15,7 % van de vrouwen tegen
34,8 % van de mannen, geeft aan soms tot regelmatig in een omgeving met verhoogd geluidniveau te werken. Slechts 17,5 % van de vrouwen die in lawaai werken, gebruiken in dat geval
gehoorbeschermers; bij de mannen is dat 72,1 %.
Interessant om te weten wat de verklaring daarvoor is …?

Wendel Post, Arbo Unie
redactie Nieuwsbrief en Website
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Totaal

Handel

Bouwnijverheid

Industrie

Landbouw en visserij

55-64 jaar

25-54 jaar

15-24 jaar

Vrouw

Man

74,0

Nee

65,2

23,9

10,9

7,2

84,3 69,1

12,7 23,7

3,0

74,7

18,0

7,3

74,8

18,1

7,1

54,3

35,5

10,2

52,5

26,3

21,2

4,4

38,6 79,5

45,6 16,1

15,8

20,3

40,5

Ja, soms

Nee

27,9

23,8

48,3

40,9
10,0

Niet nodig, er zijn al voldoende
maatregelen
33,7

7,8

2,2

Wel nodig, genomen maatregelen zijn onvoldoende

Wel nodig, er zijn nog geen
maatregelen
2,6

46,5

56,3

Niet nodig, want het speelt
hier niet

Maatregelen nodig t.a.v. geluid? [N=21.633]

39,1

Ja,regelmatig

1,8

5,1
2,5

6,9

25,2 33,6

67,9 57,0

82,5 47,4

8,7 19,2

8,8 33,4

2,2

7,9

33,5

56,5

39,4

20,0

40,6

2,3

8,0

34,8

54,9

39,5

23,4

37,1

2,6

10,0

41,5

45,9

31,6

19,4

49,1

3,2

15,0

51,3

30,5

17,4

22,9

59,7

1,9

11,7

2,1

5,7

60,8 30,3

25,5 61,9

8,3 49,5

26,9 25,2

64,9 25,3

9,7

Horeca
2,7

7,6

32,3

57,5

86,9

6,0

7,1

62,6

27,7

Wanneer u werkt in lawaai, gebruikt u dan gehoorbeschermers, zoals oorkappen of oordopjes? [N=6.733]

18,8

Ja, soms

7,2

Vervoer en communicatie
3,8

10,7

34,2

51,4

55,5

18,9

25,6

69,8

22,1

8,1

Financiële dienstverlening
1,7

6,2

22,1

70,0

79,4

6,7

13,9

90,9

8,1

1,0

Zakelijke dienstverlening
1,5

6,0

26,0

66,5

44,2

20,2

35,6

82,3

13,0

4,7

Openbaar bestuur
2,0

6,3

36,8

54,9

33,4

24,3

42,3

82,4

14,2

3,4

Onderwijs
2,8

6,8

23,3

67,1

83,9

7,2

8,8

75,4

20,1

4,5

Gezondheids- en
welzijnszorg
1,9

4,7

26,4

67,0

86,2

7,4

6,4

86,8

11,3

1,9

Cultuur en overige
dienstverlening
1,5

8,2

35,4

54,9

48,0

21,8

30,2

72,0

20,2

7,8

12:39

Ja, regelmatig
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Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken? [N=20.870]
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Blootstelling aan lawaai, gebruik gehoorbeschermers en noodzaak aanpak geluid (NEA 2008)
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ARBEIDSHYGIËNE VOORBIJ DE
HORIZON …
NVvA SYMPOSIUM 22-23 APRIL 2009
Het was een stralende dag, 22 april 2009, het jaarlijks symposium van de NVvA trok als vanouds
vele bezoekers. Zodanig dat het verkeer in de wijde omtrek danig ontregeld werd. Om tien uur ’s ochtends stonden er lange files richting Zeist, gezamenlijk 90 kilometer lang. Op de A2, zowel vanuit
Amsterdam als vanuit het zuiden samen 30 km, 25 km op de A12, 16 km op de A27 vanuit het zuiden en dan nog 20 km op de A28 vanuit Amersfoort. Menig bezoeker had op zoveel drukte niet gerekend en miste de opening en (een deel van) de speech van Kate Jones van de BOHS.
De autoreizigers kennen dan wel het probleem van files, maar ook de openbaar vervoer reizigers
hadden het niet gemakkelijk om het NVvA symposium te bereiken. Echter na de jaarlijkse problemen
met taxi’s stond er dit jaar een minibus (20 plaatsen) te wachten. Misschien had ik geluk, maar het
leek wel of het allemaal soepeler ging. Ook de terugreis ging goed, al was het nog haasten om de
laatste bus te halen.

Aan het aantal deelnemers was nog niet af te
lezen dat er sprake is van economische recessie. Geen sprake van crisis in de NVvA! In het
kader van duurzaamheid werd een biologisch
katoenen tasje met symposiuminformatie en
flyers aan de deelnemers overhandigd. Na de
introductie van Huib Arts, voor de laatste keer
als voorzitter, zoals hij aankondigde, kwam
Mieke Lumens met de gebruikelijke lijst met
praktische zaken. Hier bleek dat, gezien de
lange lijst met sponsoren, de recessie toch
zeker nog geen grote rol speelde.
De samenvattingen van de voordrachten kunt
u nalezen in het supplement van TtA en binnenkort op onze website, evenals de meeste
getoonde presentaties.

Huib Arts opent het symposium
BOHS in Zuid-Afrika
Als BOHS ambassador mocht Kate Jones de
aftrap verzorgen. De BOHS heeft jaarlijkse
ambassadors die de uitwisseling met landen
in ontwikkeling op gang houden en hieraan
bijdragen door kennis te delen. Hierbij ligt,
20

vanwege historische banden, de focus op
Zuid Afrika en Maleisië. Kate heeft als
ambassador voor Zuid Afrika opgetreden.
Normaliter ontwikkelt de ambassador een cursusprogramma en verzorgt dat ook zelf. In
Zuid Afrika worden zeer veel biologische
monsters genomen. Dit is puur een wettelijke
verplichting en dat blijkt dan ook uit de opvolging van de resultaten. Er wordt namelijk
niets mee gedaan. Kate Jones heeft een cursus ontwikkeld en gegeven om aan te zetten
tot het gebruik van die informatie voor exposure assessment. De cursus werd echter
vooral bezocht door verpleegkundigen en niet
door de degenen die verstand horen hebben
van de werkplek en beoordeling van blootstelling. Het aandachtsgebied van de verpleegkundigen blijkt vooral ziekte te zijn. Een ook
in Nederland nog steeds voorkomend fenomeen dat de medisch georiënteerde deskundigen niet communiceren met de werkplekbeoordelaars bleek evenzeer te gelden in
Zuid-Afrika. De cursus is vervolgens zo aangepast dat ook verpleegkundigen een eerste
interpretatie kunnen geven van de resultaten,
maar benadrukte vooral dat zij meer gaan
communiceren met de arbeidshygiënische en
veiligheidskundige professionals.
Wat kunnen wij leren van Zuid Afrika?
Ondanks de armoede en achterstanden is
men daar in staat om jaarlijks 50.000 biologische metingen uit te voeren. Hoe zij dit georganiseerd krijgen, gezien de beperkte middelen? Dit is iets waar in Nederland nog veel
mee geworsteld wordt. De follow up bestaat
voor Kate uit het versterken van de banden,
dat is echter moeilijk te realiseren omdat men
de functie van ambassador slechts één jaar
bekleedt.
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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Kate Jones (BOHS)
Buitenlandbeurs 2008
Om over de horizon te blijven kijken werd vervolgd met presentaties van de winnaars van de
buitenlandbeurzen 2008. Onder de noemer
maatschappelijk ondernemen heeft de NVvA
een bedrag gereserveerd om buitenlandse projecten te steunen. Jolanda Willems besprak het
project dat zij samen met Dhr. Ricardo
Lachman uit Suriname heeft uitgevoerd. In
Suriname wordt de arbeidshygiëne vooral vanuit het ministerie aangestuurd. De organisatie is
opgedeeld in een arbeidsinspectie, een sociale
inspectie, een medisch bureau en een juridisch
bureau. Suriname heeft geen eigen wetgeving
op dit gebied. De Nederlandse Arbowet 1998
wordt gehandhaafd met de nadruk op veiligheid. In de private sector is het aspect arbeidsomstandigheden goed geregeld, er is echter
geen onderlinge uitwisseling en er zijn geen
opleidingsmogelijkheden. Er is voor gekozen
om een werkbezoek aan Nederland te faciliteren, “train de teacher”.
Het valt dan op dat er grote cultuurverschillen
zijn. Zo bleek op werkbezoek met de
Arbeidsinspectie dat deze niet alles rapporteerde wat hij zag, maar alleen de prioriteiten. Wat
door Ricardo als erg goed werd ervaren waren
de adviezen die werden meegegeven. Ook dat
de arbeidshygiënist in Nederland de prioriteiten
aangeeft, in plaats van de bedrijfsmanager,
vond hij een opvallend en positief verschil.
In Suriname zijn nu colleges met arbeidshygiënische vakken gestart, waar onder andere
praktische ‘tools’ worden besproken. Mogelijk
kan er in de toekomst een uitwisseling van studenten plaatsvinden en er zou vanuit de universiteit een arbeidshygiënische vereniging opgezet kunnen worden.
Joost van Rooij ziet, in vergelijking met Kate
Jones, de inzet van de beurs ook als een vorm
van ambassador ship. Hij heeft samen met
Daan Huizer in Indonesië een tweedaagse training ontwikkeld voor HSE-professionals bij
bedrijven en lokale overheden, en voor toekomNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

stige professionals (studenten, maar ook hun
docenten). Beide doelgroepen zijn momenteel
nog vooral op veiligheid en milieu gErikht, de
arbeidshygiëne is onderbelicht.
In de training zijn instrumenten zoals EASE,
IHSTAT en COSHH Essentials aan de orde
geweest. De bedoeling was dit te doen in een
cursus die zichzelf zou moeten terugverdienen
plus een gratis lezing en workshop aan de
Universiteit. Helaas kon de cursus geen doorgang vinden door onvoldoende inschrijvingen.
De lezing en de workshop werden overweldigend goed bezocht door een ethousiast
publiek. Een vervolg zit mogelijk in het verder
geven van vooral praktijkgErikhte workshops en
het invullen van opleidingen aan de Universiteit
van Surabaya.

Pauze
Op een of andere manier lijken de onderbrekingen tussen de sessies door erg kort. Vooral als
de koffie uit de automaat moet komen en er
pas halverwege de pauze ook beneden koffie
verschijnt.
Geen Bob van Beekprijs 2009
De jaarlijkse Bob van Beekprijs werd dit jaar
niet uitgereikt, de kwaliteit van de vier inzendingen was op één na te mager zodata van enige
competitie geen sprake was. De deelnemer die
goed genoeg was, doet volgend jaar alsnog
mee, als er hopelijk meer en kwalitatief voldoende scripties worden ingediend. Er is zowiezo een terugloop te constateren in het aantal
aangeboden scripties, hetgeen de vraag deed
rijzen of we in de huidige opzet door moeten
gaan met de Bob van Beekprijs. Na een
meningspeiling in de zaal (ouderwets met
handopsteken) werd besloten aan het bestuur
te vragen om een nieuwe ‘stimuleringsprijs’ te
ontwikkelen, mogelijk met een frequentie van
eens per twee jaar.

Mieke Lumens, Dook Noy: wat zeg je me nu?
21
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Arbokennisnet
Vanwege het ontbreken van presentaties voor
de Bob van Beekprijs, was er een noodprogramma opgetuigd. Daarin gaf Huib Arts in
uiteenzetting over het ‘Arbokennisnet’. Dit is
een website die kennisdossiers biedt over
ongeveer alle actuele onderwerpen op het
gebied van arbeidsomstandigheden. Waar het
Arboportaal per onderwerp een beknopte
samenvatting geeft, voor werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers, richt het
Arbokennisnet zich juist op de deskundigen in
het veld. De onderwerpen worden vrij diepgaand behandeld en bieden een overzicht
van recente ontwikkelingen en de meest actuele wetenschappelijke kennis. State of the art,
om zo te zeggen.
De afzonderlijke dossiers worden per onderwerp steeds geschreven door een viertal professionals: de inhoudelijk deskundige (bijvoorbeeld een arbeidshygiënist) als hoofdauteur
en de andere kerndeskundigen (bedrijfsarts,
A&O, veiligheidskundige) als auteurs van de
medische en de psycho-sociale aspecten,
veiligheidsaspecten en de wettelijke basis.
Het is de bedoeling dat het Arbokennisnet een
bijdrage levert aan ‘Evidence Based’ werken
en het ontwikkelen van richtlijnen daarvoor. Zo
kan het richtlijnen gaan bieden voor professioneel handelen in diverse situaties. Er is voorzien in een evaluatie, om na te gaan of het
Arbokennisnet inderdaad voor professionals
de rol gaat spelen waarvoor het is opgezet.
In de loop van 2009 zal het Arbokennisnet,
dat reeds operationeel is, geheel worden
ingevuld. Daarna zal het regelmatig naar de
actuele stand van wetgeving en wetenschappelijke kennis moeten worden bijgewerkt.
Hiervoor wordt nog gezocht naar samenwerking met uitgevers om dit te kunnen blijven
financieren.
IRAS onderzoek EMV
Daarna praatte Hans Kromhout de zaal bij
over een onderzoeksgebied van IRAS waar
hij als hoogleraar Arbeidshygiëne invulling
aan gaat geven: elektromagnetische velden
(EMV) en gezondheid. Het onderwerp veroorzaakt publieke onrust en is nog altijd deels
een prooi voor schemerige interpretaties van
stralingsdeskundigen van onbestemd allooi,
zoals magnetiseurs en wichelroedelopers.
Over de feitelijke gezondheidseffecten is nog
veel onduidelijk, al zijn er wel aanwijzingen
dat die er zijn, zoals neurodegeneratieve ziekten. De bewijzen en aanwijzingen voor
gezondheidsschade door EM-velden komen
uit epidemiologische studies. Zo loopt er
sinds de introductie van de GSM een
patiënt/controle onderzoek in 13 landen. Maar
de resultaten van dit onderzoek uit de ver22

schillende deelnemende landen zijn deels
tegenstrijdig. Ook zijn de mogelijke werkingsmechanismen nog niet verklaard. Verder is er
in Zwitserland onderzoek geweest dat een
potentiëel verband aantoonde tussen woonafstand (binnen een 50-meter corridor) tot
hoogspanningsleidingen en het optreden van
de ziekte van Alzheimer. In Nederland komt
bewoning binnen die corridor overigens weinig voor.
Er is door de overheid subsidie beschikbaar
gesteld (vanaf 2006: 17 miljoen euro) om
nader onderzoek te verrichten. Aan Hans en
het IRAS de taak om helderheid te scheppen
in de kennis omtrent EMV. Dat zal gebeuren
in de vorm van cursorisch onderwijs plus
experimenteel en epidemiologisch onderzoek.
Het onderzoek zal onder andere inhouden:
patiënt/controle onderzoeken naar het ontstaan van neuro-degeneratieve aandoeningen
door EMV en van hersentumoren bij kinderen
door GSM-gebruik (project Mobi-kids).
Verder wordt in samenwerking met het RIVM
een ‘Activiteiten Expositie Matrix’ ontwikkeld,
analoog aan de Job Exposure Matrix.
Verder zal er (onder andere) bij personeel in
zorginstellingen cohort-onerzoek worden uitgevoerd naar chronische effecten door het
werken met bijvoorbeeld MRI-scanners, waarbij sprake is van statische magnetische velden (SMV).
Ten bewijze dat het invullen van zijn hoogleraarsopdracht (beheersmaatregelen!) hem
ernst is, toonde Hans de zaal enkele
beheersmaatregelen die hij al op het spoor
was gekomen:
Vijf waarschuwingsstickers voor de zachte
prijs van 75 euro, en “Rayguard”, een ebbehouten piramide, te plaatsen midden in de
woonkamer om de aanwezigen te vrijwaren
van negatieve gevolgen van EM-velden. Voor
slechts 795 euro te bestellen via internet.

ALV en Certificering
Tijdens de lunch werd een ALV gehouden,
waar de voorzittershamer door Huib Arts
werd overgedragen aan Erik Kateman. Verder
traden er drie bestuursleden af en twee vervangers traden aan. Er wordt nog gezocht
naar aanvulling, zie ook het ‘bericht van het
bestuur’ in deze Nieuwsbrief.
Het systeem van (her)certificering kwam in de
ALV kort ter sprake; in de middag stond er
hierover een workshop over het certificeringssysteem op het programma. In de volgende
Nieuwsbrief zal er uitgebreider verslag worden gedaan van deze workshop, waar verschillende inleiders elkaar in de haren vlogen
over de voor- en nadelen van het (huidige)
ceritficeringssysteem, in een poging de vraag
“Waar moet dit naartoe?” te beantwoorden.
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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Bovendien werd nog tijdens het schrijven van
dit verslag bekend, dat het ministerie SZW
eigenzinnige eisen heeft waaraan de certificering van in de arbowet genoemde kerndeskundigen moet gaan voldoen. Slikken of stikken? Het NVvA-bestuur heeft hals over kop
een ledenraadpleging uitgeschreven.
Verdwijnt de arbeidshygiënist uit de arbowet
(en daarmee uit Nederland?) of worden we
juist nog hoger gekwalificeerd dan de meesten nu al zij? Meer hierover in de volgende
Nieuwsbrief!
Het bestuur tijdens de lunch-ALV

Voor de beoordeling worden EPA modellen
gebruikt en rekenmodellen op basis van door
de fabrikant bepaalde emissiefactoren. Als
alternatieven worden door de zaal modellen
zoals Consexpo en ECETOC voorgesteld. De
berekende doses zijn getoetst aan de ADI
(acceptable daily intake) van acht vluchtige
organische stoffen.
Als resultaat kwam eruit, dat wanneer voldaan is aan de grenswaarde voor houtstof, er
ook geen probleem is te verwachten van
VOS, wanneer de producten voldoen aan de
geldende standaard (maximaal 0,5 % residu

Erik zwaait Huib uit, met bloemen.
Middagsessies
De onderwerpen en presentaties van de middagsessies op het symposium waren natuurlijk weer onmogelijk samengesteld. In iedere
sessie zaten wel een of meerdere presentaties die interessant waren, maar ja, er moet
gekozen worden.
Sessie REACH
In de REACH sessie werd de aftrap gedaan
door Ralf Cornelissen (IVAM/UvA), die zichzelf afvroeg waar het verband met REACH
lag. Dat was een inkoppertje, want REACH
gaat ook over de gevaren van blootstelling bij
consumentenproducten. De uitgevoerde studie die hij presenteerde beschreef de mogelijke blootstelling aan restproducten uit verduurzaamd hout. Dat verduurzaamde hout kan
worden toegepast als vloer-, gevel- of dakbekleding; door uitdampen van VOS (vluchtige
organische stoffen) zouden er problemen kunnen ontstaan.
Er zijn drie voorbeeldscenario’s uitgewerkt:
• professionele blootstelling bij timmerlieden,
vloerenleggers
• blootstelling (inademing) van gebruikers in
een huiskamer
• opname (hand-mond contact) door op de
vloer kruipende kinderen
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

bij buitengebruik). Ook de opname via de huid
zal bij de professionele gebruikers de ADI
niet overschrijden.
Ook het risico voor kruipende kinderen lijkt
beperkt: de berekende dosis overschrijdt niet
de ADI. Alleen bij het uitdampen in de huiskamer zou er voor vier stoffen mogelijk een
periode zijn (1 tot 4 weken) waarbij de dagelijkse blootstelling verhoogd is. Dit is eenvoudig te voorkomen door de partijen vloerdelen
na productie langer te laten luchten.
Overigens zouden de producenten degenen
zijn die hiervoor een blootstellings-scenario
moeten opstellen.
In zijn presentatie nam Joost van Rooij
(IndusTox) globaal de hele inrichting van
REACH met alle onduidelijkheden doorgenomen. Per november 2010 moeten stoffen met
een gebruiks- of productievolume van 1000
ton/jaar of meer zijn geregistreerd. Voor
R50/R53 stoffen (zeer giftig/chronisch giftig
voor aquatisch milieu) geldt een ondergrens
van 100 ton/jaar, voor CMR-stoffen is dat 1
ton/jaar).
Heel kort werden de generieke exposure scenario’s aangetipt en de mogelijke rol van
arbeidshygiënisten daarbij. Exposure
Scenario’s (ES of BS – blootstelling scena23
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rio’s) vormen de uitdaging voor producenten
en ‘down stream users’. Met behulp van generieke exposure scenario’s kunnen specifieke
ES op maat gemaakt worden. Een ES
beschrijft hoe de risico’s die met het voorziene gebruik samenhangen, beheerst kunnen
worden. Daarin moet worden ingegaan op de
omstandigheden van het gebruik (operational
conditions) en praktische maatregelen (RMM:
risk management measures).

Sessie Fysische Factoren
Fysische factoren blijven meestal wat onderbelicht op het NVvA symposium. In deze sessie werd allereerst stilgestaan bij het meten
van geluid, wat brengt de nieuwe norm en
wat zijn de effecten van beperking aan
lawaaiblootstelling.
Michiel van Eeden gaf aan dat de oude vertrouwde NEN 3418 gaat verdwijnen ten gunste van de ISO 9612. De nieuwe norm geeft
een meetvoorschrift voor taakgebonden, functiegebonden en dagelijkse blootstelling. Bij
het meten van taken worden per taak minimaal drie metingen van vijf minuten uitgevoerd en vervolgens wordt door sommatie de
dagblootstelling bepaald. Voor de functiemethoden hangt de meetduur af van het aantal
medewerkers, er moeten minimaal vijf metingen worden uitgevoerd. Bij het meten van
dagblootstellingen moet minmaal drie dagen
gemeten worden. Of dit drie mandagen zijn of
drie kalenderdagen blijkt onvoldoende uit de
norm. Er mag een maximaal verschil zijn van
drie dB tussen de meetresultaten, anders
mankeert de homogene blootstelling en is
meer onderzoek noodzakelijk. Opvallend commentaar uit de zaal is de opmerking; dat geen
klant dit gaat betalen. Opvallend vooral in vergelijking met de 50.000 jaarlijks in Zuid Afrika
verzamelde biologische monsters, zoals in de
ochtend werd besproken.
Wat wel werd betaald was de uitvoering van
metingen van trillingen bij een busbedrijf.
Louis de Jong presenteerde de resultaten van
trillingsmetingen op zes verschillende bussen.
In de Europese richtlijn zijn twee manieren
vastgelegd om de grenswaarde te definieren;
de RMS waarde of de VDV waarde. In
Nederland is gekozen voor de RMS-waarde.
Maar moet dit dan gelden voor de hoogste as
of voor de som-waarde?
De VDV waarde lijkt beter te passen bij trillingen met een hoge crestfactor. De
Arbeidsinspectie stelt in de voormalige interne richtlijn, dat men rekening moet houden
met een crestfactor boven zes. Op welke
wijze dit moet wordt evenwel niet aangegeven. De zaal suggereert dat je dan geen trillingen hebt gemeten. Kortom bij het meten
24

van trillingen is er nog veel onduidelijkheid.
Louis adviseert dan ook om vooral alles goed
vast te leggen: de meetomstandigheden
natuurlijk, maar ook de meetwaarden per as
(RMS, VDV), de vectorsom en crestfactoren.
Tot slot laat Erik Kateman zien dat wij ons
werk niet goed doen, of in ieder geval er niet
goed over publiceren. Uit een Cochrane
Revew waaraan hij heeft deelgenomen, blijkt
dat ingrepen op geluidniveaus nauwelijks
effect hebben op de ontstane gehoorschade.
In ieder geval blijkt er weinig onderbouwing te
zijn in de wetenschappelijke literatuur in combinatie met Cochrane kwaliteitseisen.

Buitenlandbeurs 2009
Na afloop was er niet veel tijd voor een borrel
omdat de laatste bus naar het station alweer
snel vertrok. In het biologische katoenen tasje
paste wel het mooie fotoboek van David
Parker, over kinderarbeid. Hoewel het te
gemakkelijk is, zet dat je perspectief weer
even op scherp. Het is dan ook een goede
zaak dat de eerste prijs voor maatschappelijk
ondernemen (NVvA Buitenlandbeurs 2009)
naar Mariëtte de Graaf gaat. Zij gaat een project uitvoeren, gErikht op het verbeteren van
de arbeidsomstandigheden van kinderen in
de leerindustrie in Bangladesh. Uiteraard was
voor haar ook het contact met David Parker
interessant. Ze gaat zich richten op het in
kaart brengen van de arbeidshygiënische risico's en maakt daarbij gebruik van contacten
bij het IREWOC (International Research On
Working Children). Het bestuur vond het voorstel van Mariëtte het ultieme voorbeeld van
een activiteit in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wenst haar
veel succes bij het realiseren van haar doelen.
Als tweede ontvangt dit jaar Henri Heussen
een buitenlandbeurs voor zijn plan om in een
tweetal landen een cursus mogelijk maken
inzake het managen van chemische gevaren.
De doellanden zijn Tanzania en India. Hij gaat
dit project uitvoeren in samenwerking met het
National Institute for Occupational Health in
Zuid Afrika, de Sri Ramachanara University in
India, het Health & Safety Laboratory (HSL)
in Groot Brittannië en het Expertise Centrum
Toxische Stoffen van Arbo Unie. Omdat deze
trainingen in een iets andere vorm al gegeven
zijn in Zuid-Afrika wordt de kans op resultaat
groot geacht.
Uw verslaggevers van dag één waren echter
geen getuige van de prijsuitreiking, aan het
feestelijke avondprogramma hebben wij niet
deelgenomen. Maar daarvoor was er een
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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goede vervanger aanwezig, in de persoon
van Karel Witters. We laten vanaf hier Karel
aan het woord.

Avondprogramma
Voor de feestavond van het symposium werd
het voorafje geserveerd in een kapelachtige
ruimte waar een groep fijnproevers in een
kring plaatsnam. In het midden van de kapel
staat de charismatische ceremoniemeester
Stijn ons al op te wachten. Door de aanwezige djembé’s rijst het vermoeden dat we in
een percussieworkshop terecht zijn gekomen.
Stijn omschrijft het als “resynchronize your
senses”. Nou kom maar op. Na een korte toelichting op wat we gaan resynchroniseren en
met welke instrumenten, gaan we al snel aan
de slag. Binnen tien minuten is de hele groep
enthousiast het ene na het andere Afrikaanse
ritme aan het slaan, schudden en klappen.
Ongetwijfeld kent u de vuistregel “Als je je
best moet doen om je verstaanbaar te maken
dan is het geluidsniveau schadelijk”. Nou, dat
was het. Geluidsniveaus van 90 dB(A) waren
geen uitzondering en ik vraag me direct af of
de arbocatalogus voor orkesten al klaar is en
welke best practices daar dan in staan. Mijn
dagdosis begint ondertussen aardig op te
lopen. Saillant detail is dat één van de schrijvers van dé norm, NEN 3418, vlak naast mij
zit en met zijn enthousiasme een belangrijke
oorzaak van mijn later natuitende oren zal
zijn. Maar wat hebben we het leuk! De tijd
vliegt en na ongeveer een uur sluiten we de
workshop spetterend af.
Op naar de kelder waar dansvloer, band, bar
en lopend buffet op ons staan te wachten. Het
wordt een geslaagde feestavond waarin mij
pijnlijk duidelijk wordt dat zelfs een draai in de
foxtrot mij en mijn danspartner tot wanhoop
drijven kan: ‘Sorry dame, voor mijn té grote
voeten’.

Symposium dag 2
De tweede dag van het symposium. Eerst
maar eens een stevig ontbijt: een mix van
English breakfast, Franse toast en een bakje
fruit. Goed voor een dosis vitamines en een
Brain Freeze. We starten weer met een plenaire aftrap. Mieke Lumens geeft aan dat de
dag in samenwerking met de BA&O georganiseerd is. Volgend jaar met de NVVK congrescommissie?

NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

Tussentijds overleg.
Door een aantal sprekers krijgen we meer
inzicht in de WorkAbility Index. Lex Burdorf
toont schokkende cijfers. Ik wist althans nog
niet dat er een flinke ongelijkheid is in de
levensverwachting binnen Nederland. Als u
alleen basisonderwijs gevolgd heeft is deze
verwachting 5-6 jaar lager dan wanneer u
‘WO’ bent. De ongelijkheid is nog duidelijker
als je kijkt naar het aantal jaren gezond leven.
Voor u en mij beginnen serieuze gezondheidsproblemen gemiddeld pas op ons zeventigste. Voor de eerder genoemde groep al
twintig jaar eerder. Deze ongelijkheid levert
een groot maatschappelijk probleem op. dat
meer dan actueel is met de toenemende vergrijzing.

Ochtendsessie: Meten is weten!
Op naar sessie L. Sinds ik arbeidshygiënist
ben begrijp ik niet waar deze uitspraak vandaan komt. Bijna dagelijks probeer ik klanten
uit te leggen dat meten lang niet altijd weten
is. De sessie wordt geheel verzorgd door het
IRAS, in de personen van hoogleraar Hans
Kromhout en twee van zijn studenten.
Susan Peters doet verslag van een interessant bouwproject. Tijdens het project zijn alle
functies bemeten op blootstelling aan
cementstof. Interessant omdat de focus
meestal ligt op blootstelling aan kwarts.
Bovendien zijn alle metingen uitgevoerd tijdens hetzelfde project, van de man die de
fundering stort tot aan de tegelzetter.
Vervolgens geeft Eef Voogd de resultaten van
een enquête onder gebruikers van de
‘Lasrookassistent’. Een digitaal tool om blootstelling te beoordelen.
Er zijn inmiddels 199 gebruikers van de assistent: de 200ste registratie is goed voor een
IRAS-handdoek. Waarschijnlijk is dat inmiddels al wel opgehaald, dus op naar de 300.
Discussie achteraf over ons bestaansrecht.
De assistent zou het aantal metingen naar
lasrook kunnen verminderen, de werkgever
25
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kan immers zelf een beoordeling uitvoeren.
En zou dat dan niet jammer zijn voor de
arbeidshygiëne? Nee, juist niet. De toekomst
van de arbeidshygiëne, van arboadvisering in
het algemeen, ligt voor een deel in het ontwikkelen van dit soort assistenten. Een en
ander geheel in lijn met de arbocatalogi en
best practices.
De meerwaarde van de adviseur ligt bij de
begeleiding van de werkgever, met de focus
op de invoering van beheersmaatregelen en
de evaluatie daarvan. Goed nieuws is dat
Lasrookassistent versie 2.0 eind 2009 het
licht zal zien.

ons op om bij bedrijven kritisch te zijn over de
herkomst van producten. Weet het bedrijf wel
hoe en waar de producten gemaakt zijn? En
wie dat dan gemaakt heeft – wellicht met kinderarbeid – en onder welke omstandigheden.
Ik kan mij zelf een situatie herinneren waarbij
een scheepswerf van luxe jachten de casco’s
inkoopt in Zuid-Afrika. Lekker goedkoop. De
werf ging pas écht nadenken over de omstandigheden in Zuid-Afrika toen in één casco
asbest werd aangetroffen. Met name voor de
‘kleine’ bedrijven een ver van mijn bed show,
waar wij wellicht een signalerende rol in kunnen spelen.

Hans Kromhout sluit de sessie af met een
verhaal over - het ter ziele gaan van - de
werkgroep Meetmethoden. De werkgroep,
ingesteld door de commissie
Arbeidsomstandigheden van de SER, heeft
voor een groot aantal stoffen beoordeeld of
een valide meetmethode aanwezig is. Hier
blijkt nog veel werk te doen waar u in de
praktijk ongetwijfeld ook wel eens tegenaan
gelopen bent.

Al met al een goed symposium met voor elk
wat wils. Hulde aan de symposiumcommissie
voor de strakke organisatie!

Verslag dag één: Wouter de Haan, met bijdragen van Jodokus Diemel
Verslag dag twee: Karel Witters
Allen maken deel uit van de redactie
Nieuwsbrief en Website.

Middagsessie: Q of ZZZ?
Mijn korte nachtrust begint inmiddels zijn tol
te eisen. Zo kan het gebeuren dat mijn
gedachten in sessie Q afdwalen. De sheets
van Christian Schumacher over de Duitse
manier van risicobeoordeling bij biologische
agentia gaan langs mij heen. Ik word enigszins lamgeslagen door de Deutsche
Gründlichkeit waarmee Christian een overzicht geeft van de Duitse regelgeving en aanpak. Ik hoop deze op de website nog eens
rustig na te lezen.
Tweede spreker is Harry Stinis die volgens
zijn abstract ons een stoomcursus biologische
agentia gaat geven. Nou dat werd het. In
sneltreinvaart weet Harry ons mee te nemen
langs een diversiteit aan bacteriën en virussen waarbij actuele dilemma’s langskomen,
zoals bijvoorbeeld ‘vaccineren of niet?’ Harry,
door jou eet ik al jaren geen pepermuntjes
meer die door de vriendelijk lachende toiletjuffrouwen aangeboden worden.
Slotsessie: past the European horizon …
Het symposium wordt afgesloten met een plenaire sessie. David Parker, physician and epidemiologist in Occupational Medicine, geeft
een beeld van zijn reizen over de wereld, op
zoek naar kinderarbeid. Hij legt deze kinderen
en hun arbeid vast op de gevoelige plaat en
heeft die gepubliceerd in het boek ‘Before
their time, the world of child labor’.
Tot mijn verrassing krijgen we een exemplaar
ter herinnering mee naar huis. David roept
26
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NVvA BUITENLANDBEURS 2008: TRAININGEN ARBEIDSHYGIËNE IN INDONESIË
Daan Huizer
In navolging van een initiatief van onze Britse zustervereniging (BOHS) introduceerde de
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne de ‘NVvA Buitenlandbeurs’ in het voorjaar van 2008.
Deze beurs is in het leven geroepen om buiten onze landsgrenzen initiatieven te ontplooien om
arbeidsomstandigheden te verbeteren. Voor ons (Daan Huizer, Joost van Rooy) was dit een buitenkans om latent aanwezige plannen mogelijk te maken. Indonesië was bij ons al in de picture door
betrokkenheid bij een milieu-educatiecentrum op Sulawesi en door familiebanden. Tot dan toe was
het er nog niet van gekomen om ook vakinhoudelijk iets te betekenen voor het land, maar dat de
arbeidshygiëne in Indonesië in de kinderschoenen staat was duidelijk

Arbeidshygiëne heeft in een transitieland als
Indonesië, waar nog basale problemen zoals
kinderarbeid bestaan, wellicht niet de hoogste prioriteit. Dit neemt niet weg dat slechte
arbeidsomstandigheden moeten worden aangepakt. Reden genoeg dus om de ook de
arbeidshygiëne in Indonesië een steun in de
rug te geven.
Tijdens het jaarlijkse symposium in april
2008 werd bekend gemaakt dat ons voorstel
werd gesteund. Tijd om de plannen in de
praktijk te brengen dus!

Plannen
Via de zoekwoorden “Indonesia” and “occupational hygiene” levert Google weliswaar
ruim 40.000 hits, maar slechts heel summier
is informatie beschikbaar waaruit je iets uit
kunt afleiden over initiatieven, opleidingen en
bijvoorbeeld vakverenigingen in de arbeidshygiëne. Zo is het land niet vertegenwoordigd
in de IOHA (International Occupational
Hygiene Association). Ook arbeidshygiënisch
getinte publicaties uit Indonesië zijn schaars,
zo niet afwezig.
Het zal toch niet zo zijn dat in een land met
ruim 220 miljoen inwoners en een sterk toenemende productie en export van onder
andere textiel en electronica helemaal geen
aandacht wordt besteed aan arbeidsomstandigheden?
Via contacten bij multinationals was ons
inmiddels duidelijk geworden dat er bij grote
internationaal georiënteerde bedrijven wel
degelijk vraag was naar opgeleide mensen,
maar dat er te weinig goed opgeleide kandidaten waren. Ons plan om de praktische
arbeidshygiënische tools EASE, IHSTAT en
COSHH Essentials door middel van training
onder de aandacht te brengen, zou dus op
voldoende respons moeten kunnen rekenen.
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

Daan Huizer legt uit.
Partners
Nog voordat de mogelijkheid van de
Buitenlandbeurs zich aanbood, had Joost al
enkele gesprekken gevoerd met contactpersonen die mogelijk onze trainingen konden
faciliteren. Hierbij hadden we 2 doelgroepen
voor ogen:
• arbo-professionals uit het veld (medewerkers van (lokale) overheden, HSE-experts
uit bedrijven etc.)
• toekomstig arbo-professionals (docenten
en studenten van een grote universiteit)
Om de eerste groep te bereiken maakte het
bedrijf Phitagoras Global Duta in Jakarta
(West-Java, meer dan 15 miljoen inwoners)
een goede indruk. Phitagoras verzorgt trainingen en consultancy services aan bedrijven in Indonesië op het terrein van milieu,
veiligheid, kwaliteit en management.
Arbeidshygiëne was in het cursuspakket
onderbelicht, dus dit leek een goed aanknopingspunt.
Ook contacten met de Universitas Surabaya
(UBAYA), een grote universiteit in Surabaya
(Oost-Java, ruim 2 miljoen inwoners) met
27
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verschillende faculteiten zoals Farmacie,
Rechten, Engineering, met daaronder de
departementen industrial, chemical and
manufacturing engineering, leken uit te monden in een mogelijke samenwerking. Beide
partners waren in voor de samenwerking,
dus leek alles een kwestie van inplannen en
uitvoeren.

Aanloop naar de trainingen
Om het beschikbaar gestelde bedrag van de
Buitenlandbeurs aan te vullen tot het benodigde budget om de reis te kunnen maken
was het noodzakelijk om aan deelnemers van
de Phitagoras trainingen in Jakarta (het
betrof de arbo-professionals uit het veld)
een inschrijftarief naar lokale maatstaven te
laten betalen. Deelnemers in Surabaya (met
name studenten) konden kosteloos deelnemen, maar de Universiteit zou wel de organisatiekosten voor haar rekening nemen.
Inmiddels waren wij al gestart met het aanpassen en vertalen van de IndusTox-workshops EASE, IHSTAT en COSHH Essentials
en was een introductiecollege
Arbeidshygiene en toxicologie in de maak.
Ons 2-daags programma vorderde gestaag.
Kort voor vertrek meldde UBAYA wel 100
man te verwachten. In Jakarta viel het aantal
inschrijvingen nog wat tegen, maar dat zou
de week voor de trainingen wel goed komen
zo was de ervaring. Dat laatste deed ons
toch minimaal twijfelen over de slagingskans
van de training in Jakarta, maar we hadden
het ticket al geboekt, dus was er ook niet
heel veel keus meer. (Moet je in Nederland
eens proberen; een paar dagen voor de training nog even melden dat je ook komt….).
Trainingen Jakarta en Surabaya
Bij aankomst in Jakarta (maart 2009) bleek
dat er uiteindelijk toch te weinig inschrijvingen waren en hebben we moeten besluiten
om de training af te gelasten. Niet zozeer de
economische recessie had zijn tol geëist, van
meerder personen hoorden we dat hoogstwaarschijnlijk de aankomende parlementsverkiezingen in Indonesië roet in het eten hadden gegooid. In de aanloop naar verkiezingen sponsoren bedrijven liever kansrijke politici dan dat ze werknemers naar trainingen
sturen… De training in Surabaya was daarentegen een groot succes en overtrof onze
verwachtingen ruimschoots. De ontvangst op
UBAYA University was hartelijk en het voorwerk was duidelijk gedaan. Na een kennismakingsdag ontvingen we de volgende ochtend ongeveer 100 man voor het ochtendcollege! (Dat dit in een andere zaal was dan
gepland, vanwege het gedeeltelijk uitvallen
van de elektriciteit is het vermelden niet
28

waard. Het verbluffende tempo waarop de
nieuwe zaal gereed werd gemaakt echter
wel).
Ook het netwerk van UBAYA was indrukwekkend, getuige de opkomst van zowel docenten van andere universiteiten, als arbo-professionals uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van NGO’s (non-governmental
organisations). Met name de afvaardiging
vanuit het bedrijfsleven was groot. Het college werd goed ontvangen. Interessant detail:
waar komen deze arbo-professionals vandaan? Op basis van onze eerdere zoektocht
waren weinig opleidingsinstituten te vinden.
Ook de workshops (3x een halve dag) die
aansluitend zijn georganiseerd voor ongeveer
vijfentwintig 3e en 4e-jaars studenten en enkele docenten van de studierichting Chemical
Engineering, werden goed ontvangen.
Ondanks het feit dat deze studenten slechts
een beperkte kennis van arbeidshygiëne hadden (in hun curriculum hebben zij alleen een
introductie Health and Safety gehad) sloten
de geboden workshops goed aan. Ook het
niveau van de studenten was prima.

Arbeidshygiëne in Indonesië anno 2010
Dat de snel groeiende economie weliswaar
steeds meer budgettaire mogelijkheden biedt
om het welzijn van werknemers te verbeteren, neemt nog niet weg dat de arbeidshygiënische kennis in Indonesië naar onze beleving beperkt is. Een korte vragenlijst die we
na terugkeer in Nederland hebben rondgestuurd onder de aanwezigen van ons introductiecollege leert ons dat er (naar inschatting van de respondenten) ongeveer 450 –
500 arbeidshygiënisten /arbo-professionals
actief zijn in Indonesië, waarvan ongeveer
40% binnen een bedrijf, 30% als consultant
en 20% aan een universiteit. De overige ca.
10% heeft één of meerdere combinaties
hiervan als dagtaak. Het aantal opleidingen
in Environmental Health of Occupational
Health and Safety (vaak onder het begrip
Public Health gevat) is waarschijnlijk (te)
beperkt voor een land dat 220 miljoen zielen
telt, maar in een aantal grote steden, met
name op Java, zijn opleidingen beschikbaar.
Uit gesprekken met vakbroeders die aanwezig waren bij het introductiecollege in
Surabaya valt op dat het niet zeldzaam is dat
mensen met (naar onze maatstaven) relatief
weinig bagage op het terrein van de arbeidshygiene toch een verantwoordelijke (arbo)functie bekleden. Dit kan iets zeggen over
het niveau van de opleidingen, maar ook
over het aantal beschikbare opgeleide arboprofessionals en de behoefte hieraan.
Een echte vakvereniging voor arbo-professionals ontbreekt. Via internetfora en emaillijsNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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ten hebben mensen uit het veld wel geregeld
contact, maar op basis van onze inventarisatie heeft dit nog niet geleid tot het oprichten
van een nationale vereniging . De grote
afstanden kunnen hierbij belemmerend werken. Een bezoek aan een denkbeeldig “IVvAsymposium” heeft iets meer voeten in aarde
dan een autoritje van ten hoogste 2 uur naar
Conferentieoord Woudschoten!

Plannen voor de toekomst
Naar aanleiding van de positieve reacties op
zowel het college als de trainingen, en ook
de daaropvolgende contacten met workshopdeelnemers, wordt momenteel een vervolg
voorbereid. Onze ervaringen nodigen uit om
de band tussen ‘Arbeidshygiënisch
Nederland’ en onze Indonesische vakbroeders te verstevigen. We hopen op een voortzetting en uitbreiding van het geven van
praktijkgerichte arbeidshygiënische workshops in Indonesië (bijvoorbeeld in biologische monitoring) . Hierbij willen we ook in
Jakarta een tweede poging wagen om een
training te organiseren.
Daarnaast denken we aan het bieden van
ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe specialisatie ‘Occupational &
Environmental Health’ aan Universiteit van
Surabaya (UBAYA).
De Universiteit van Surabaya heeft ambities
voor het opzetten van een nieuwe specialisatie binnen de opleiding Chemical
Engineering. Zij onderkent dat er behoefte is
aan goed opgeleide HSE-professionals in het
bedrijfsleven.
Dit raakt aan het recente initiatief dat via de
BOHS werd ontplooid om internationale trainingsmodules in industrial hygiene te ontwikkelen, die internationaal worden aangeboden
en gekoppeld kunnen worden aan een (internationaal) erkend certificaat (zie ook de April
edition van The Occupational Hygiene
Newsletter van de BOHS). Wellicht kan aansluiting worden gevonden met dit initiatief.

Joost van Rooy geeft duiding

Tenslotte rest een woord van dank richting
de NVvA, voor het mogelijk maken van dit
initiatief. Gezien de enthousiasmerende voorstellen die dit jaar zijn ingediend voor de
‘Buitenlandbeurs 2009’ is er voldoende
draagvlak bij de leden om dit soort initiatieven te ondersteunen. Arbeidshygiene, ook tot
voorbij de horizon dus!

Daan Huizer, Joost van Rooij
IndusTox Consult Nijmegen
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CONTACTBIJEENKOMST CGC-NVT:
TIJDRAAM VOOR GRENSWAARDEN

De deur van het ziekenhuis (waar ik werk) valt achter me dicht. Snel de auto in op weg naar Den
Bosch voor een bijeenkomst van de Contact Groep Chemie (CGC). Altijd even zoeken want ik ken
maar twee plekken in Den Bosch: het CS met vergadercentrum La Gare en daar vlakbij die bakker op
de hoek. U weet wel met die heerlijke Bossche bollen. Na enig zoeken de vergaderlocatie gevonden.
De CGC organiseert op 12 maart 2009 deze bijeenkomst samen met de sectie Arbeidstoxicologie
van de Nederlandse Vereniging van Toxicologie.
De titel van de bijeenkomst belooft veel interessants “Het tijdraam van grenswaarden voor beroepsblootstelling”.

De uitnodigingstekst geeft al een prikkelend
schot voor de boeg. Een citaat:
“Grenswaarden voor beroepsblootstelling
bestaan normaliter uit een concentratie in de
werkatmosfeer gekoppeld aan een middelingtijd. De middelingtijd refereert aan de duur
waarvoor de gemiddelde concentratie geldt,
het tijdraam. Voor beroepsblootstelling zijn er
twee verschillende tijdramen in gebruik, TGG
8-uur en TGG 15-min. Maar soms schiet dit
concept te kort. Bijvoorbeeld voor stoffen
waarbij piekblootstelling relevant is. In weer
andere gevallen is er een bepaalde blootstellingsduur nodig voordat er een effect
optreedt; er is dan een latentietijd. En epidemiologen gebruiken vaker een ruimer tijdraam, zoals jaargemiddelde concentratie of
de cumulatieve blootstelling als maat voor
blootstelling aan stoffen met een chronische
toxiciteit. Hoe moet de arbeidstoxicoloog een
blootstelling aan een stof op de werkplek
beoordelen als de twee gebruikelijke tijdramen niet passen?”.
“Nu het vaststellen van grenswaarden voor
beroepsblootstelling een private aangelegenheid is geworden, is het mogelijk een stap
vooruit te doen en deze beter af te stemmen
op het toxicologisch relevante tijdraam.”

Strippenkaart en piekblootstelling
Ik kan u zeggen dat de middag razend interessant was. De sprekers zou ik zeker te kort
doen als ik hier een samenvatting zou proberen te geven. Ik beperk me daarom tot een
aantal opvallende items die ik graag met u
wil delen. Toxicoloog Rob Bos geeft een aardig historisch overzicht van grenswaardes.
Een uitspraak die blijft hangen is “de persoonsgebonden strippenkaart”. Dit is een fictieve kaart die een medewerker ‘stempelt’ bij
blootstelling aan een stof waarvoor bij proefdieren een lifetime average concentratie is
30

vastgesteld, een TGG-40 jaar. Strippenkaart
vol? Ander werk zoeken! Van mij zou een
chipkaart de voorkeur hebben, je werkt in
Rotterdam of niet.
En dan Wil ten Berge van Santoxar. Mooi
verhaal over 1,3-butadieen en de kankerincidentie in de rubberindustrie. De stof is uitgebreid getest op proefdieren. Om het verschil
in effect op de proefdieren aan te geven de
oneliner “Ratten geven geen krimp, muizen
sterven als ratten”. Na deze tweede spreker
wordt het mij steeds duidelijker: mijn wetenschapshart klopt sneller maar ik ga geen
eenduidig antwoord krijgen op de vraag bij
welke stof ik rekening moet houden met het
tijdraam en hoe ik dat dan doe.
Liesbeth Preller van TNO vertelt over piekblootstelling aan oplosmiddelen. Een korte
déjà vécu, jaren geleden heeft een eerdere
presentatie van haar mij geïntroduceerd in de
piekblootstelling. De handvatten in het oude
SER-rapport staan wat dat betreft nog overeind. Goed om het verhaal opgefrist te krijgen. Liesbeth bevestigt mijn vermoeden dat
er weinig wetenschappelijke voortgang is in
de gedachten over piekblootstelling.

Koffie, pepermunt, softenon
Even pauze. Nog maar een bak koffie en het
derde zakje pepermuntballen scoren. Lex
Burdorf houdt een meeslepend verhaal over
asbest waardoor ik het puntje van mijn stoel
weer opzoek. Asbest zit al tijden in mijn
gedachten als een ‘oud’ risico waar we alles
wel over weten: gevaarlijk, vroeger veel
gebruikt en een lange latentietijd voor het
gezondheidseffect. Ik leer al snel dat ik weinig weet van asbest, blootstelling en de kankerincidentie. En passant neem ik me voor
om nu toch echt die schoorsteenpijp van
asbest op mijn dak eens goed in de verf te
zetten, hoe bedoel je, oud risico? Lex geeft
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2
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aan dat er op dit moment circa 450 doden
per jaar zijn door asbest. En de piek wordt
pas verwacht in 2018 – 2022. Het verhaal
wordt afgewisseld met foto’s uit de ‘oude’
doos. Werknemers vol trots aan het werk,
niet wetende dat hun trots ze mogelijk fataal
gaat worden. Prachtige anekdote over isoleerders in de scheepsindustrie die asbest
verspuiten geïllustreerd met een foto. De
man is gekleed in een colbert om zijn status
als vakman aan te geven.
Tot slot een verhaal van Aldert Piersma over
reprotoxische stoffen. Als voorbeeld geeft hij
Thalidomide, ook wel bekend als Softenon.
De eerste eye-opener voor mij is dat gebruik
van softenon door zwangeren niet alleen
maar afwijkingen geeft aan de armen. Het
medicijn kan ook vreselijke gevolgen hebben
op onder andere de benen, oren en het
gehoor. De tweede eye-opener is het sensitive window, dit is de periode waarin de zwangerschap gevoelig is voor de stof. Voor softenon is dit window slechts 17 dagen van de
gemiddeld 280 dagen durende zwangerschap. Ongelofelijk dat dit zo nauw luistert.

Vragen, vragen…
De afsluitende discussie met alle sprekers en
het vierde zakje pepermuntballen. Er is nog
veel onduidelijk, er moet nog veel onderzoek
gedaan worden. Of dit op korte termijn
gerealiseerd gaat worden? Juist nu het vaststellen van grenswaarden een private aangelegenheid is geworden is dat maar de vraag.
Arbo staat bij veel bedrijven en de overheid
nog niet hoog genoeg op de agenda. Ook de
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten zou veel beter moeten. Ondertussen
zit de gemiddelde arbeidshygiënist met zijn
handen in het haar. Gebruik ik nog steeds de
oude MAC en toch maar ’s die cursus volgen
voor het opstellen van grenswaarden. Andere
tijdramen toepassen? Eerst die van 8 uur en
15 minuten maar ’s goed in de verf zetten…

Karel Witters, Erasmus MC
Redactie Nieuwsbrief en Website
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IS EEN DUURZAAM GEBOUW OOK
EEN GEZOND GEBOUW?
Landelijke Contactbijeenkomst 10 februari
2009
Georganiseerd door de Contactgroep
Kantoren.
Voor een uitgebreider verslag van deze
bijeenkomst verwijzen we naar de website
(te vinden op het alleen voor leden toegankelijk gedeelte, onder ‘Downloads
divers’ – ook de presentaties zijn hier
beschikbaar.)
De aanleiding voor deze bijeenkomst zijn
signalen dat de toenemende aandacht
voor duurzaam en energie-efficiënt bouwen ten koste zou gaan van de kwaliteit
van het binnenmilieu en dat de kans op
klachten over de gezondheid en comfort
groter is in duurzame, energie-efficiënte
gebouwen.
Afsluitend vond er een forumdiscussie
plaats over een aantal vraagstellingen:
• Is duurzaam bouwen een modeverschijnsel waar we over tien jaar nog
weinig van horen?
• In hoeverre heeft duurzaam bouwen
in Nederland effect op het globale
energie- en klimaatprobleem?
• In hoeverre conflicteren doelstellingen betreffende gezondheid en
comfort met de doelstellingen over
duurzaam en energie-efficiënt bouwen.
• Wat kunnen arboadviseurs doen om
gezondheid hoog op de agenda te
houden bij bouwprojecten?
Als uitkomst van de forumdiscussie werden de volgende conclusies getrokken:
• De overheid doet nog veel te weinig
aan het stimuleren van duurzame
ontwikkelingen
• Er bestaan veel kennis en technieken om duurzaam en gezond te
bouwen, maar opdrachtgevers vragen er onvoldoende naar
• Er ontbreekt nog kennis om een ontwerp ook in werkelijkheid duurzaam
en gezond te laten zijn.
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ARBOFOTO

De zomer nadert, het hart begint al sneller te kloppen bij de gedachte aan Italië, de bergen, de
Middellandse Zee en de Noord-Italiaanse meren, het heerlijke eten, de verrukkelijke wijnen, de
niet te versmaden aperitivo’s en de soms smadelijke tifosi.
Om het nu maar even niet te hebben over Berlusconi, de maffia, de paus, de verdronken immigranten, nostalgische verlangens naar de lire (Quando? Wat kost dat petje? 20.000?).
Zucht, maar ook in Italie hebben ze arbeidsomstandigheden en sinds een aantal jaren zelfs
regels waaraan voldaan moet zijn. En niet te weinig, zoals onderstaande foto toont. En dat bij
een verbouwing van een woonhuis.

E pericoloso sporghersi!

U ziet, net als in Nederland is er van alles verboden en van alles verplicht.
Waarom moest onze nationale kop toch zo nodig verwijderd uit de wetgeving?
Het is toch heerlijk om voor elk regeltje een apart pictogram te hebben?
Kijk uw ogen uit en probeer de betekenis te achterhalen!

De redactie roept alle lezers op, om foto’s aan ons te mailen, bij voorkeur voorzien van een kort commentaar, wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief. U kunt uw foto’s mailen
aan het secretariaat (nvva@arbeidshygiëne.nl) of aan één der redactieleden (mailadressen te vinden op de
website van de NVvA).
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BOEKBESPREKING:
LEREN VAN ONGEVALLEN

Een overzicht van analysemethodieken
Onder redactie van: W. van Alphen, J. Gort,
K. Stavast en A. Zwaard
SDU uitgeverij

Op 22 januari 2009 was ik op een bijeenkomst van de “Contactgroep Chemie”. De bijeenkomst, georganiseerd samen met de
NVVK, had als thema “ongevallen”. De bijeenkomst begon met een vrij theoretische
uiteenzetting over nieuwe analysemethodieken en eindigde met een presentatie over
een ongeval dat enkele jaren geleden heeft
plaatsgevonden op een locatie van de NAM
in Warffum. Deze laatste presentatie is mij
het meeste bijgebleven. De spreker (Jacob
van der Wal) was – als verantwoordelijke
voor Health & Safety – direct betrokken bij de
nasleep van het ongeval waarbij twee personen omkwamen en één zware brandwonden
opliep.

Leren van Ongevallen
Toen ik mij begon te verdiepen in het boek
“Leren van ongevallen”, moest ik weer aan
de presentatie van de heer van der Wal denken. Binnen het vakgebied ken ik weinig
onderwerpen waarbij het contrast groter is
tussen een ernstig ongeval als veroorzaker
van pijn en verdriet en hetzelfde ongeval als
onderwerp van een ‘abstracte’ analysemethode. Of analysemethodieken ..... In dit boek
worden namelijk circa twintig analysemethodieken uitgebreid beschreven en nog eens
zo’n vijfenvijftig (55) methodieken “aangetipt”.
Door het analyseren van ongevallen, maar
ook van bijna-ongevallen, wordt inzicht verkregen in waar preventieve maatregelen
onvoldoende gefunctioneerd hebben. Op
basis daarvan kunnen dan maatregelen worden genomen om veiligheidssystemen verder
te optimaliseren om soortgelijke (en andere)
incidenten in de toekomst te voorkómen.
Afhankelijk van tal van factoren zoals de
grootte van het bedrijf, de aard van de risico’s,
de bedrijfscultuur en -organisatie, de aard van
het incident, de (potentiële) ernst van het incident, enz. kan een bepaalde ongevallenanalysemethode worden gekozen om naar de achterliggende oorzaken te kijken.
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -2

Acci-map, 3CA, ETBA, LOPA, SIM, SOAT.
Het is makkelijk om door een teveel aan
informatie, grafiekjes, schema’s en – vooral afkortingen het overzicht te verliezen. De
samenstellers lijken dat te willen voorkomen
door de twintig “uitgebreide” methodieken via
een vast stramien te bespreken in aparte
hoofdstukken. Aan de orde komen: typering
van de methodiek, wanneer deze te gebruiken is en door wie (of door wie niet) en wat
de methodiek oplevert. Ten slotte wordt de
methodiek nader omschreven, al dan niet
met voorbeelden. Rode draad in het boek
vormt een verzonnen ongeval (casus) dat in
ieder hoofdstuk volgens de daarin behandelde methodiek wordt geanalyseerd. Dat is een
effectieve werkwijze omdat het daardoor
makkelijker is het boek na het uitlezen van
een hoofdstuk weg te leggen en er later weer
in verder te gaan.
Om de praktische toepasbaarheid te vergroten is er in de bijlage een matrix opgenomen
die de gebruiker kan helpen om – afhankelijk
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van de situatie - de juiste analysemethodiek
te kiezen.

Conclusie
Is het boek de moeite waard? Ja, zou ik zeggen, zeker voor diegenen die vaker met het
onderwerp te maken hebben en/of zich meer
willen verdiepen in de bestaande analysemethodieken. (Dat hoeft niet per se een veiligheidskundige te zijn!)
Voor arbeidshygiënisten biedt het een goed
overzicht van de beschikbare methodieken
voor ongevallenanalyses die de collega veiligheidskundigen tot hun beschikking hebben
en inzicht in de achterliggende denkwijzen.
Probeer echter niet het hele boek in één keer
te lezen of zelfs uit het hoofd te leren. Maar
als het na lezing eenmaal in de kast staat, is
het een goed naslagwerk voor de momenten
dat het nodig is.

Bedenk wel dat het boek analysemethoden
biedt, dus geen handleiding geeft hoe het
best omgegaan kan worden met emoties van
de betrokkenen en de eventuele belangen
die ook kunnen spelen (schuld, boete). Die
informatie zal elders gehaald moeten worden. Dat dit aspect ook zeker niet te onderschatten is, weet ik uit de eigen praktijk (En
de heer Van der Wal zal het ook vast wel
beamen.)
NB: De prijs van het boek is € 79,50. Maar
het boek is ook voor € 67,50 te verkrijgen,
indien de actiebon op de site van de SDU
wordt ingevuld (bij lidmaatschap NVvA).
Mocht aanschaf toch moeilijk zijn qua budget: je kunt als arbeidshygiënist natuurlijk
altijd proberen je collega veiligheidskundige –
indien aanwezig – ervan te overtuigen dat
het goed is om dit boek aan te schaffen.

Yvonne Jansma
Arbeidshygiënist/Veiligheidskundige
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CURSUSSEN EN SYMPOSIA

23 en 30 juni 2009 (Amsterdam)
Technische hygiënezorg
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=86
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:

15 oktober 2009 (Houten)
Masterclass Succesvolle kantoorhuisvesting
Info: vhp ergonomie, tel. 070 - 3892010, website:
www.vhp-ergonomie.nl

september 2009
De avondopleiding HVK (Hogere
Veiligheidskunde). Voor deze cursus zijn nog
plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via onderstaande link.
Zie: http://www.phov.nl/opleiding_hvk/aanmelding

28 oktober 2009 (Utrecht)
Ergonomie in de kantooromgeving
Info: vhp ergonomie, tel. 070 - 3892010, website:
www.vhp-ergonomie.nl

7, 8, 28 en 29 september en 14 december 2009
(Amsterdam)
Training Adviesvaardigheden
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=214
11,18 en 25 september, 2 en 9 oktober, 6 en 13
november 2009 (Amsterdam)
Strategisch adviseren bij beleidsontwikkeling
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=217
17 en 24 september en 3 december 2009
(Zwolle)
Training Adviserend schrijven
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=204

3 en 11 november 2009 (Utrecht)
Management van gevaarlijke stoffen
Info: Arboplan, tel. 020 - 5186090, website:
http://www.arboplan.nl/home/gevaarlijke-stoffen/management-van-gevaarlijke-stoffen
5 november en 3 december 2009 (Zwolle)
Conflicthantering en omgaan met agressie
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=316
10 en 24 november 2009 (Utrecht)
Meetmethoden fysieke belasting
Info: vhp ergonomie, tel. 070 - 3892010, website:
www.vhp-ergonomie.nl
11 en 25 november 2009 (Utrecht)
Cursus Preventiemedewerker
Info: vhp ergonomie, tel. 070 - 3892010, website:
www.vhp-ergonomie.nl

30 september – 1 oktober 2009 (Brussel)
REACH Registration and Beyond: Exposure
Scenarios and safe handling advice
Samenwerking BOHS-NVvA
Info: e-mail: conferences@bohs.org
oktober 2009
De dagopleiding HVK speciaal voor MVK'ers
i.s.m. met Elsevier
Zie: http://www.phov.nl/mvk_elsevier hvk
5 en 12 oktober, 2, 16 en 23 november, 7
december 2009 en 11 januari 2010 (Amsterdam)
Juridische aspecten van arbeid en gezondheid
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=216
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THEMA GELUID:
Geluid: nog altijd een risico
O Verbetercheck schadelijk geluid
O Geluidshinder in call-center
O NEA 2008
O

