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 Effecten

 Oorzaken

 Oplossingen

 Kennis

 Zichtbaarheid

 Bruggen bouwen

Luister goed!

Er kunnen leuke 
prijzen gewonnen 

worden.



Al langer bekend:

 Keteldoofheid

 Oliedom

 Vermoeidheid

 Bloeddruk

 Stressverschijnselen



Al langer bekend:

 Metaal op metaal

 Hout op hout

 Explosies

 Perslucht

 Versterkt geluid

 Levend lawaai



Al langer bekend:

 S-reeks DGA

 Arboconvenanten

 Arbocatalogus

 Stichting Arbouw

 Vakliteratuur

 Websites



 Wat doen we met al die kennis?

 Wordt het er stiller van?

 Ontstaat er minder beroepsslechthorendheid?

 Tijd voor een kritische blik?



Workplace interventions to prevent occupational noise

induced hearing loss.

Objectives:

To assess the effectiveness of non-pharmaceutical

interventions for preventing occupational noise exposure or

occupational hearing loss compared tot no interventions or

alternative interventions

Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, Dreschler WA, Mischke C

Historie
2007 Protocol
2009 Oorspronkelijke Review
2011 Start Chochrane Work
2012 Update Review
2016 Tweede update gestart



 2491Referenties

 154 Full text artikelen volledig gelezen

 25 studies opgenomen in review

 P: Werknemers blootgesteld aan lawaai >80 dB(A)

 I: Beheersmaatregelen & gehoorbeschermingsprogramma’s

 C: Meerdere interventies tegen elkaar en/of geen interventies

 O: Blootstelling aan geluid en/of gehoorverlies



Verlaging blootstelling aan lawaai

 Strengere wetgeving leidt tot significante verlaging van de 
blootstelling

 Demping van oorpluggen beter na instructie gebruikers 

 Geen controlled studies naar technische beheersmaatregelen

Verminderen (afname) gehoorverlies

 Beter gebruik van gehoorbescherming als onderdeel van GHBP 
lijkt gerelateerd aan minder sterke achteruitgang van gehoor

 Andere aspecten als training en voorlichting laten geen 
significante effecten zien op beperken gehoorverlies

 Ondanks GHBP toch nog (aanzienlijk) groter gehoorverlies dan 
niet blootgestelden



Wat viel op?

 Veel onderzoek van lage kwaliteit

 Interventie studies voornamelijk gericht op gehoorbescherming 
en gehoorbeschermingsprogramma’s

 Case studies (107 stuks) lijken veelbelovend, maar onvoldoende 
onderbouwd of korte termijn effect

Wat zou mooi zijn?

 Meer studies naar interventies gericht op verlagen blootstelling 
aan schadelijk geluid

 Meer labstudies die de overstap maken naar de werkplek

 Verhogen van de kwaliteit van het onderzoek



Maak het beter zichtbaar:

 Schadelijk geluid

 Goede oplossingen

Als onze oren konden horen hoe schadelijk geluid is zouden

we er vast geen last meer van hebben.



 Geluidmeters (geluid & dosis)

 Telefoons & app-jes

 Noise indicators

 Pimex

 T-shirt



 Goede praktijken

 Pimex

 Websites

 Convenanten

 Hoe blijft het beschikbaar?



Bereidheid tot onderzoek & openstaan voor oplossingen

 Pompen

 Bedden

 Vallend metaal

 Shovel

 Honden

 Zwemles

 Autodeuren

 Elektromotoren



 Pompen

Bron
Onbekende “at random pieken” in uitdraai noise
dosimetrie lijmfabriek

Overleg
Plantmanager en operator hebben geen idee over oorzaak. 

Merkwaardig
Het moet toch ergens vandaan komen. En het gaat om 
veel lawaai. Plantmanager neemt huiswerk mee; mijn 
uitdraaien en zijn werklijsten.

Resultaat: 
Pieken door inschakelen pompen. Dat kon echt veel stiller 
(onderhoud en aanpassing)



 Bedden

Bron
Slijpen van laswerk aan stalen bedden

Overleg
Lasbaas en PZ functionaris. 

Merkwaardig
Slijpen van lasnaden aan onderzijde van een stalen bed, 
voor een gevangenis. Zou het voor de bewoners wat 
uitmaken?

Resultaat: 
Slijpwerk werd geminimaliseerd.



 Vallend metaal

Bron
Metalen onderdelen die vallen in een metalen bak

Overleg
Afdelingschef, TD-man en een Pimex-filmje

Merkwaardig
Matje leek wel te helpen, maar toch.

Resultaat: 
Beelden bedriegen; persluchtuitblaas was ook relevant!

12 - Verschillende type bakken.wmv
12 - Verschillende type bakken.wmv


 Zwemles

Bron
De badmeester en zijn leerlingen

Overleg
Badmeesters, directie, branchevertegenwoordigers

Merkwaardig
Moet dat nou echt zo’n fluitje?
De ene badmeester heeft veel stillere leerlingen dan de 
andere badmeester.

Resultaat: 
Arbocatalogus met stille oplossingen: lesmethodiek, 
structuur, ringtikken en handfluit



 Shovel

Bron
Shovel met open ramen

Overleg
Shovel machinist en z’n baas

Merkwaardig
Als het zo logisch lijkt; ramen dicht = stiller werken, 
waarom gebeurd het dan niet?

Resultaat: 
Pimex filmpje als voorlichtingsmateriaal. En 
investeringsaanvraag voor airco in de cabine.

14 - Grondverzetmachine (raam open en dicht).wmv
14 - Grondverzetmachine (raam open en dicht).wmv


 Honden

Bron
Honden in een proefdiercentrum

Overleg
Proefdiermedewerkers en studie coördinator

Merkwaardig
Maken die beesten altijd zo’n herrie?

Resultaat: 
Meer aandacht voor socialisatie. Onderzoek naar ander ras



 Autodeuren

Bron
Autodeuren.

Overleg
Terugkoppeling en bespreken van gehoortesten voor 
groep ambtenaren gemeentewerf.

Merkwaardig
Een van de deelnemers hield zich wat afzijdig, en er waren 
een paar slechte oren.

Resultaat: 
Openheid vanuit “dove” collega. Uitwisselen van forse 
hinder door slaan met autoportieren. Werkafspraken over 
deuren en overleggen.



 Electromotoren

Bron
Hal met electromotoren. Veel variatie in geluidsniveau 
door de hal. 

Overleg
Afdelingschef en medewerkers Technische Dienst

Merkwaardig
Dezelfde motoren. Dezelfde belasting. Toch grote 
verschillen.

Resultaat: 
Onderhoud en opstellen preventief onderhoudsplan



Ontwerp, ontwerp, ontwerp

 Werkplek

 Werkwijze

 Werktuigen

Kan het anders, kan het stiller, is het wel nodig?

Buy Quiet HSE

Silent tools NIOSH

Blauer Engel

Betrek de werknemers!



 Stop

◦ met bevestigen wat we al weten

◦ met het paard achter de wagen spannen

◦ gehoorbescherming als eindpunt voor oplossingen

 Start

◦ bij het begin

◦ met stil ontwerpen

◦ het delen van successen

◦ verbeteringen bij elke wijziging

◦ zichtbaar maken geluid en oplossingen

◦ het betrekken van werknemers

◦ Wees nieuwsgierig, zo nodig eigenwijs



Kortom

… uitdagingen genoeg

… en dat al sinds 1713

… we zijn inmiddels al 300 jaar verder!



 Vragen?

 Opmerking?

 Suggesties?

Erik Kateman

ekateman@solcon.nl

06-29 017071



Cochrane Collaboration

 http://work.cochrane.org

 http://www.cochrane.org/CD006396/OCCHEALTH_interventions-to-prevent-hearing-loss-caused-by-noise-
at-workr

HSE UK

 http://www.hse.gov.uk/Noise/casestudies/soundsolutions/index.htm

 http://www.hse.gov.uk/Noise/buy-quiet/index.htm

Instute fur Arbeitsschutz

 http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/laerm/index.jsp

 http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/laerm/expositionsdatenbank-mela/index.jsp

Niosh

 http://www.cdc.gov/niosh/topics/noisecontrol/default.html

 Uncovering Effective Strategies for Hearing Loss Prevention,T. Morata, D.K. Meinke, Acoust Aust. 2016 April

Arboconvenanten

 http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=hak0tsks

 http://www.recreatie.dearbocatalogus.nl/node/425

Geluid t-shirt

 Google op: Led Equalizer t-shirt

http://work.cochrane.org
http://www.cochrane.org/CD006396/OCCHEALTH_interventions-to-prevent-hearing-loss-caused-by-noise-at-workr
http://www.hse.gov.uk/Noise/casestudies/soundsolutions/index.htm
http://www.hse.gov.uk/Noise/buy-quiet/index.htm
http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/laerm/index.jsp
http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/laerm/expositionsdatenbank-mela/index.jsp
http://www.cdc.gov/niosh/topics/noisecontrol/default.html
http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=hak0tsks
http://www.recreatie.dearbocatalogus.nl/node/425


 1713 Ramazinni Copper workers

 1831 Fosbroke Blacksmith Deafness

 1886 Thomas Barr Boiler makers

 1894 ??? Ear Plug patented

 1907 UK Committee Boilermakers deafness beoordeeld als beroepsziekte

 1908 Heijemans Keteldoofheid, olieslagers

 1914 Mallock Earplug van voorgevormd materiaal

 1943 Sabrine Overzicht geluid, gehoorschade en beroep

 1975 VBFW SER advies opname grenswaarde voor geluid

 1985 Lawaaibeheersing Berg TNO publicatie

 1989 S-36 Integrale Gehoorbeschermingsprogramma’s





Technische beheersmaatregelen

 Geen controlled studies naar technische beheersmaatregelen 
gevonden 

 Case studies lijken veelbelovend maar onvoldoende 
onderbouwd

Wetgeving

 Significante afname blootstelling aan schadelijk geluid na 
introductie nieuwe wetgeving inzake geluidsreductie in 
mijnindustrie VS



Gehoorbescherming

 Demping oorpluggen sterk afhankelijk van instructie

 Geen significante verschillen tussen kappen en pluggen

 Demping altijd lager dan in de folder

Training

 Geen verschillen bij 4-maand follow-up voor intensieve 
training met noisedosimetrie versus basis training



Gehoorbeschermingsprogramma’s

 Ondanks programma's toch nog (aanzienlijk) groter 
gehoorverlies dan niet blootgestelden

 Beter gebruik van gehoorbescherming als onderdeel programma 
lijkt gerelateerd aan minder sterke achteruitgang gehoor

 Andere aspecten als training, voorlichting en beheermaatregelen 
laten geen significante effecten zien op beperken gehoorverlies

 Voorlichtingscampagne als onderdeel programma leverde geen 
betere bescherming dan enkel gehoortesten


