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Back 2 basics
Geluid en gehoorbescherming

Wie ben ik

• Wetenschapper – Drs. In de positieve wetenschappen, richting 
biologie

• 17 jaar raad van bestuur Prebes Limburg

• 7 jaar raad van bestuur van de BSOH

• 14 jaar arbeidshygiëne bij Ford Genk

• Januari 2015: opstart afdeling arbeidshygiëne CLB 
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Welzijnsdomeinen

1. Veiligheid op het werk

2. Bescherming van de gezondheid van de werknemer

3. Psychosociale aspecten van het werk

4. Ergonomie

5. Arbeidshygiëne

6. Verfraaiing van de werkplaatsen

7. Intern leefmilieu

3

Wat is Arbeidshygiëne?

• Definitie (IOHA): 

• Arbeidshygiëne:
• identificatie van chemische, fysische en biologische agentia op de 

werkplek

• evalueren van de omvang van het risico als gevolg van blootstelling aan deze 
agentia

• beheersing van die risico’s om nadelige effecten op de gezondheid te 
voorkomen op lange en korte termijn
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"Arbeidshygiëne is de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en 
beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de 
bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de 
gemeenschap in het algemeen.“
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Gevolgen van lawaai

• Beschadiging van het binnenoor (vanaf 75 dB)
 Gehoorverlies (lawaaidoofheid)

 Oorsuizingen (tinnitus)

• Stressreactie (adrenaline vrijstelling)
 Hypertensie (vanaf 85 dB)

 Hartaandoeningen

• Communicatieverstoring (vanaf 55 dB)
 Irritatie

 Verstoord sociaal gedrag

• Verstoring creatieve denkarbeid (vanaf 55 dB)

• Verhoogde kans op ongevallen
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Fysische agentia
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Hoofdstuk II.– Grenswaarden en 
actiewaarden van blootstelling
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* incl. gehoorbescherming

Hoofdstuk III.– Bepaling en beoordeling 
van de risico’s
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• Risicoanalyse 
• Preventiemaatregelen

• Zijn er risico’s ten gevolge van lawaai?

• Moet men meten?
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Hoofdstuk III.– Bepaling en beoordeling 
van de risico’s

9

Hoofdstuk III.– Bepaling en beoordeling 
van de risico’s
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Meettechniek

• Lawaaidoofheid behoort tot de top 3 van de 
beroepsziekten!
• Om lawaai te bestrijden  meten
• Geluidsbelasting < drempelwaarden

• Juist meten:
• geluidsmeter / dosimeter
• meetomstandigheden correct vastleggen
• geluidsmeter correct instellen
• voldoende nauwkeurig en objectief
• meetdeskundige!
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Meettechniek ~ Dosimetrie

• = het vaststellen van de persoonlijke geluidsdosis

• met behulp van een toestel door de werknemer meegedragen = 
dosimeter

• Maakt deel uit van de risicoanalyse van elke job
• Risicocode koppelen aan jobs  Wns oproepen voor preventief medisch 

onderzoek (audiogram)
• Aanduiden op de arbeidsplaats (pictogram)
• Gehoorbescherming of niet

12



Back 2 basics 19/04/2018

7

Geluidskaarten?

• Doel: probleemzones lawaai leren kennen

• Vroeger: Werkplaatsen in kaart brengen, zones van gelijke 
geluidsniveaus inkleuren

• Nu:
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Geluidskaarten?
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Hoofdstuk IV.– Maatregelen ter voorkoming of 
vermindering van de blootstelling

• De Wg evalueert de risico’s en neemt maatregelen
• gedocumenteerd 

• regelmatig bijgewerkt 
wijzigingen

gezondheidstoezicht
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Hoofdstuk IV.– Maatregelen ter voorkoming of 
vermindering van de blootstelling
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Hoofdstuk IV.– Maatregelen ter voorkoming of 
vermindering van de blootstelling

• > bovenste actiewaarde: 
• programma van technische en organisatorische maatregelen

• signalering

• zones afgebakend (en toegang beperkt)

• > grenswaarde:
• onmiddellijk maatregelen

• oorzaak vaststellen

• beschermings- en preventiemaatregelen om overschrijding te 
voorkomen
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Hoofdstuk V.- Persoonlijke bescherming

• Er worden passende, naar behoren aangemeten 
individuele gehoorbeschermers beschikbaar gesteld aan 
de werknemers

• > onderste actiewaarde: ter beschikking gesteld

• > bovenste actiewaarde: verplicht om ze te dragen 
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Welk type gehoorbescherming?

• Bepaald door:
 blootstellingsniveau

 aard van het werk

 de persoon zelf

• Voor continu hoge geluidniveaus:
 duurzame gehoorbescherming

 op maat gemaakte gehoorbeschermers
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Belangrijke eigenschappen

• Dempingswaarde

 aangepast aan geluidsniveau

• Veiligheid

• Draagcomfort

 Het is essentieel dat gehoorbescherming steeds gedragen wordt!

• Gebruiksgemak

• Hygiëne

• Duurzaamheid

 wegwerp gehoorbescherming

 duurzame gehoorbescherming: levensduur van enkele maanden tot > 5 jaar



Back 2 basics 19/04/2018

11

Soorten gehoorbescherming

• Wegwerp gehoorbescherming
• oordopjes / oorpropjes

• gehoorbeugel (af te raden!)

• Duurzame gehoorbescherming
• oorkappen

• herbruikbare oordopjes (lamellenstructuur)

• otoplastieken / otoplasten
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Wegwerp oordopjes 

• Onderhoudsvrije schuimoordoppen, kegelvormig 

• Bestaat uit polyurethaan

• Hoe aanbrengen?
• de oordop tussen wijsvinger en duim kleiner rollen

• vlug in de gehoorgang duwen door met de andere hand bovenaan de 
oorschelp te trekken

• Loslaten en in de gehoorgang houden

• even wachten

• de oordop zwelt terug op en sluit de gehoorgang af 

• Correct dragen is essentieel (beugel?)
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Stap 2

Kies de juiste maat (Small of Large).

Trek je oorschelp omhoog en steek het oordopje er 
horizontaal in.

Zorg ervoor dat het dopje goed in het oor zit

Niet zo…

maar wel zo!

Stap 3

Neem het oordopje vast en rol het lichtjes tussen duim en 
wijsvinger.

Stap1

Small              Large

Stap 4

Duurzame gehoorbescherming

• Siliconenvrije lamellen dopjes
• worden zachter door de oortemperatuur = zeer comfortabel

• conische opbouw, geschikt voor de meeste gehoorgangen

• open filter, geen drukverschil, geen overlast

• goede spraakverstaanbaarheid en omgevingscontact door 
selectieve demping = VEILIG

• levensduur: aanbeveling niet langer dan +/- 6 maand 

• Otoplastieken – op maat gemaakte gehoorbescherming
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Voordelen otoplastieken

• Groot draagcomfort

• Nauwkeurige dempingswaarde 

• Hygiënisch, eenvoudig te reinigen

• Niet zichtbaar buiten de oorschelp

• Zeer laag gewicht (< 2g) 

• Lange levensduur 

• Goede prijs-kwaliteitsverhouding

• Uitstekende nazorg (af te spreken met leverancier)
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Resultaten Evaluatie otoplastieken (2002!)

• Steekproef van 145 personen uit populatie van 359 = 40 %

• 82 % van de bevraagde personen draagt zijn/haar otoplastieken

• Wie draagt ze dan niet en waarom?
 8 personen wegens allergie, irritatie of jeuk in de oren

 7 personen wegens pijn of slechte pasvorm

 5 personen waren 1 of beide otoplastieken verloren

 3 personen dragen nooit gehoorbescherming

 3 personen hadden een andere reden
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Resultaten Evaluatie otoplastieken (2002!)
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• Een aantal redenen hebben te maken met de otoplastiek
zelf: irritatie, zweten, …

• Andere redenen zoals ‘verloren’, ‘ze passen slecht’ of ‘ik 
draag nooit gehoorbescherming’ zijn onafhankelijk v/h 
type gehoorbescherming

• Rekening houdend hiermee zou de conclusie kunnen zijn: 
op 130 bevraagde personen zijn er 119 die hun 
otoplastieken dragen ofwel 92 %
Dit resultaat behalen we bij geen enkel ander type 

gehoorbescherming!

Gehoorbescherming algemeen

• Steeds dragen wanneer er lawaai is

• Zorgen dat de gehoorbescherming de gehoorgang 
volledig afsluit
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Hoofdstuk VI.- Voorlichting en opleiding 
van de werknemers

• Vanaf de onderste actiewaarde 

• Inhoud
Uitleg over het risico van lawaai

Maatregelen

Grens- en actiewaarden

Resultaten van de beoordeling en meting van het lawaai + uitleg 
over de mogelijke risico’s ervan

Juist gebruik van gehoorbescherming

Signalen van gehoorbeschadiging: waarom en hoe opsporen

Veilige werkmethoden
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Hoofdstuk VIII.- Gezondheidstoezicht

• Frequentie van het medisch onderzoek - audiogram
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Overschrijding van Audiogram

Onderste actiewaarden om de 5 jaar

Bovenste actiewaarden om de 3 jaar

Grenswaarden jaarlijks



Back 2 basics 19/04/2018

16

Vragen – discussie – …
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