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VOORVIOORD

Zoals bekend vindt blootstelling aan lawaai in de arbeidssituatie
op grote schaal plaats. Ondanks de bekendheid van dit probleem
worden nog onvoldoende maatregeren getroffen, gericht op preventie
van gezondheidsschade als gevorg hiervan. Dit gerdt zowel- voor
maatregeren gericht op lawaaibestrijding als voor maatregelen ge-
richt op bescherming en bewaking van de gezondheid van de werkende

mens. Het NIPG/TNo houdt zich vanuit de invalshoek van preventie
bezig met de reratie lawaai en gezondheid. Hierbij wordt getracht
door middel van wetenschappelijk onderzoek en het beproeven en

helpen toepassen van de resultaten hiervan in de bedríjfsgezond.-
heidszorg een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit pro-
bleem. rn het kader van het Project Preventie Gehoorschade wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van in de praktijk toepasbare integra-
le gehoorbeschermingsprogramma's. Dit project wordt uitgevoerd in
het kader van het onderzoeksprogra¡nma Lawaai op de Arbeidsplaats
van de Interdepartemental-e Commissie Geluidhinder, in opdracht van

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

fn het kader van het project zijn in de periode 1982 tot 1987 een

30-tal Nederlandstalige publicaties en rapporten uitgebracht, waar-

van dit rapport er één is. Een overzicht van de publicaties treft
u aan het eind van dit rapport aan. Tevens is, op basis van de

rapporten, een handleiding over integrale gehoorbeschermingspro-

grammar s, bestemd voor de bedrijfsgezondheidszorg, opgesteld.
Deze handleiding is vooral van belang voor diegenen die in de prak-
tijk betrokken zijn bij de preventie van gehoorschade door lawaai.

Dr. C.L. Ekkers
onderdirecteur
NÏPG-ÎNO



SAMENVATTING

ln dit rapPort is een schatting gegeven van de tijd die BGD-medewerkers,/

sters besteden aan de uitvoering van integrale gehoorbeschermingspro-
gramma's in industriële bedrijven a1s alle werkzaamheden aan het pro-
gralnma - met uitzondering van die waarvoor het betrokken bedrijf recht-
streeks veranth¡oordelijk is, zoals interne organisatorische vormgeving,
opstellen en uitvoeren van een definitief lawaaibestrijdingsplan - wor-
den uitgevoerd door BGD-medewerkers,/sters volgens het in het project
preventie gehoorschade ontwikkelde model. De schattingen zijn gebaseerd

op gegevens uit het project preventie gehoorschade, waarin in een perio-
de van 4 jaar integrale gehoorbeschermingsprogramma's (gedeeltelijk)
zijn uitgevoerd in 34 industriële bedrijven. De gegevens hebben betrek-
king op bijna 10.000 werkuren, besteed aan de (gedeeltelijke) uitvoering
van de 34 gehoorbeschermingsprogramma's.

Er is als functie van de omvang van de risicopopulatie in een bedrijf,
d.w.z. het aantal werknemers vraarvan op grond van geluidmetingen ver-
wacht moet worden dat ze in equivalente geluidniveaus van 80 dB (A) of
meer werken, geschat hoeveel tijd in totaal en hoeveel tijd gemiddeld

per werknemer in de risicopopulatie bij de uitvoering van de eerste fase

en vervolgfase van integrale gehoorbeschermingsprogramma's besteed wordt

aan

- audiometrisch onderzoek, inclusief het opnemen van een korte
lawaai- en gehooranannese, en het begeleiden van het dragen van

persoonl i j ke gehoorbeschermingsmiddelen

- uitvoeren en rapporteren van geluidmetingen

- opstellen van een (globaal) lawaaibestrijdingsplan
- het geven van (groeps)voorlichting

- coõrdinatie van de werkzaamheden en informatie aan bedrijfslei-
ding en werknemersvertegenwoordiging

- alle werkzaarnheden te zamen.

A1s resultaat kan genoemd worden dat voor aIle werkzaamheden in de eer-
ste fase van het progra¡nma te zamen gemiddeld door BGD-medewerkers,/sters

te besteden tijd per werknemer uit de risicopopulatie ruim 5 uur is voor

zeer kleine risicopopulaties (tot 10 werknemers), 4 uur bij een risico-
populatie van 30 werknemers en 216 uur bij een risicopopulatie van 220

werknemers.



II

De door de BGD-medewerkers/sters te besteden tijd is eveneens geschat

als functie van het aantal werkzame personen in een "gemiddeld lawaaiig"
industrieel bedrijf.
Resunerend kan globaal gesteld worden dat voor bedrijven tot 4OO werkne-
mers gemiddeld het aantal uren dat BGD-medewerkers/sters besÈeden aan

het uitvoeren van de eerste fase van een progranma nu¡neriek ongeveer
gelijk is aan het aantal personen dat in het bedrijf werkzaam is. Het-
zeLfde geldt voor de vervolgfase van het proqramma gedurende 10 jaar na

de eerste fase, ars ervan wordt uit,gegaan dat er in die periode geen

aanmerkelijke verandering in de geluidsituatie optreedt. Voor grotere
bedrijven is heÈ beeld gunstiger. zo is b.v. bij een gemidderd lawaaiig
bedrijf van 600 werknemers het totaal aantal benodigde werkuren voor
uitvoering van de eerste fase en die voor de vervolgfase gedurende 10

jaar numeriek ongeveer gelijk aan 75t van het aantal werknemers.

Gebleken is dat er een aanzienlijke variatie is in de tijd besteed aan

de uitvoering van de eerste fase van een gehoorbeschermingsprogramma bij
gelijke omvang van de risicopopulatie. Bij grotere populaties (meer dan

30 werknemers) is deze variatie tussen -l-5t en +15t rond de gemiddelde

waarde en bij kleine ri-sicopopulaties kan deze variatie oplopen tot
+100t (verdubbeling van de t.ijd van gerniddeld 100 uur tot in werkelijk-
heid 200 uur).
Uit de gegevens bleek tevens dat bij de bedrijven, waar in de beginpe-

riode van het project gehoorbeschermingsprogra¡üna's werden uitgevoerd,
de gemiddelde duur van de werkzaamheden een haLf uur per werknemer uit
de risicopopulatie hoger lag dan gemiddeld en dat bij de bedrijven uit
de slotperiode van het project deze tijd één uur lager lag dan gemiddeì-d

in het project het geval was. DiÈ volgorde-effect wordt in het rapport
verklaard uit een verbeterende organisatorische bedrevenheid inzake de

uitvoering van het programma en niet uit het sneller uitvoeren van spe-

cifieke werkzaamheden (afnemen audiometrische test, uitvoeren geluidme-

ting) .

Globaal j-s de onderlinge verhouding van de werkzaamheden van de diverse
BGD-medewerkers,/sters voor de eerste fase van het programma: 27,5t van

de tijd te besteden door een audiometrist/voorlj-chÈer, 45t van de tijd
door een arbeidshygiënist/meettechnicus en 27,5ï van de tijd door een

bedrijfsarts. Voor de vervolgfase gedurende de 10 jaar geldt: 75t audio-

metrist,/voorli.chter, 10t meettechnicus/arbeidshygiënist en 15t bedrijfs-
arts.



III

voor de eerste fase en vervolgfase over 10 jaar te zamen geldt een ver-
houding:

50t audiometrist/voorlichÈer,
3 0t meettechnicus,/arbeidshygiêni st,
20t bedrijfsarts.

Tevens is er een indicatie gegeven op landelijke schaal van de totaal
aan de uitvoering van gehoorbeschermingsprograrmna's door BGD-medewer-

kers,/sters te besteden tijd als in alle bij een BGD aangesloten bedrij-
ven de eerste fase van deze progranmats en de vervolgfase gedurende een

periode van 10 jaar uitgevoerd worden. Uitgaande van 800.000 industriële
werknemers en een BcD-zorgpercentage van 40 zíjn, bij een zich niet aan-

merkelijk wijzigende geluidsituatie in de Nederlandse industrie, voor
uitvoering van de eerste fasen van de programma's 190 man/vrouw-jaren

van BGD-medewerkers/sters nodig en voor de vervolgfasen eveneens 190

arbeidsjaren, d.w.z. 19 arbeidsjaren per kalenderjaar. Wordt de uitvoe-
ring van de eerste fasen gespreid over een peri-ode van 5 jaar dan zijn
er voor de uitvoering van de eerste fasen en vervolgfasen gedurende deze

5 jaar gemiddeld per kalenderjaar 46 arbeidsjaren van BGD-medewerkers/

sters nodig.

In het rapport is tevens een schatting gemaakt van de tijd die een werk-

nemer uit de risicopopulatie besteed in het kader van deelneming aan een

gehoorbeschermingsprogralnma. Naar schatting betreft het een uur en 35

r¡dnuten in de eerste fase van het progranma en gedurende een periode van

10 jaar na de eersÈe fase een participatie van 3r5 uur, d.w.z. gemiddeld

20 minuÈen per kalenderjaar.



1. TNLETDING

In het project prevenÈie gehoorschade is een model ontwikkeld voor de

uitvoering van een integraal gehoorbeschermingsprogra¡nma. Dit model is
onder meer gepresenteerd in "fntegrale gehoorbeschermingsprogramma's.

Handleiding voor de bedrijfsgezondheidszorg" (Passchier-Vermeer, e.a.,
1987). In schema 1 van dit rapport is heÈ model $¡eergegeven. In de bij-
lage bij dit rapport is het model nader uitgewerkt.

Schena 1. Ultvoerlng van een gehoorbescherrningsprogra¡¡¡nai stappenplan.

SÎ^P O¡¡SCXFIJVINO

r¡FoRH^ÎtE

EYALUAIIÉ EEñtIÊ
FAAE PiOOTAITA



Voor een goed begrip van dit rapporl zi1 het volgende opgemerkt:

- het gepresenteerde integrale gehoorbeschermingsprogranma bestaat uit
een negental stappen: na een informatieve en organisatorische voor-
bereiding wordt het oriënterende geluidonderzoek uitgevoerd. Daarna

volgtt de eerste fase van uitvoering van het programma met het uitge-
breide geluidonderzoek, audiometrisch onderzoek, voorschrijven per-
soonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, voorlichting/informatie aan de

betrokken werknemers en het opstellen van een globaal lawaaibestrij-
dingsplan. Een globaal lawaaibestrijdingsplan bevat de op korte ter-
mijn, eventueel door het bedrijf zeIf, uit te voeren maatregelen en

een globale omschrijving van verdere mogelijkheden van lawaaibe-
strijding ín de concrete situatie van het bedrijf. Op basis van het
globale lawaaibestrijdingsplan en verdere informatie, b.v. over kos-
ten en specifieke uitvoering, wordt een (gefaseerd) lawaaibestrij-
dingsplan opgesteld en in de vervolgfase van het prograrnma uitge-
voerd. In d.eze vervolgfase komen tevens hernieuwde voorlichting,
periodieke controle van het gehoor en monitoring van de geluidsitua-
tie aan de orde. Het programma is beëindigd aIs in het bedrijf geen

voor het gehoor schadelijke situaties meer voorkomen;

- in dit rapport v¡orden de eerste zeven stappen van het prograrûna aan-

gegeven met "eerste fase" van het progranma en stap I met "vervolg-
fase";

- het gepresenteerde integrale gehoorbeschermingsprogramma is geënt op

industrië1e bedri jven ;

- in het rapport wordt gesproken van risicopopulatie. Dit zijn in een

bedrijf alle werknemers waarvan op grond van het oriënterende ge-

luidonderzoek moet worden aangenomen dat ze in equivalente geluidni-
veaus van meer dan 80 dB(A) zouden kunnen werken.

In dit rapport wordt een schatting gemaakt van de tijd die medewerkers/-

sters van een BGD besteden aan de uitvoering van een integraal gehoorbe-

schermingsprograruna, a1s alle werkzaamheden aan het progranma - met uit-
zondering van die vraarvoor het betrokken bedrijf rechtstreeks verant-
woordelijk is, zoals de interne organisatorische vormgeving en het op-

stellen van het definitieve lawaaibestrijdingsplan en uitvoering ervan -
worden uitgevoerd door BcD-medewerkers/sters. In dit rapport wordt deze

schatting gemaakt met als basis de tijd die TNO-medewerkers/sters hebben

besteed aan de uitvoering van integral-e gehoorbeschermingsprograrnma's in
het kader van het project preventie gehoorschade. In de loop van het



project preventie gehoorschade is in de deelprojecten 1 en 3 de eerste

fase van het gehoorbeschermingsprogranma uitgevoerd in 34 industriëIe
bedrijven en (een deel van) de vervolgfase in 4 bedrijven. De uitvoering
van de progranma's geschiedde vrijwel geheel door TNo-medewerkers,/sters.

Tn deelproject 1, waar 25 bedrijven bij betrokken waren, is samengewerkt

met een viertal- BGD-en. Met betrekking tot de inbreng van de BGD-en bij
de uitvoering van het programma (audiometrische onderzoeken, geluidon-

derzoeken, groepsvoorlichting etc. ) zij het volgende opgemerkt. Bij de

informatie van de bedrijfsleiding en bij de evaluatie van de eerste fase

van het progralnma \,vas naast de betrokken TNO-medewerker,/ster vri jwel

altijd een bedrijfsarts van de betrokken BGD aanwezig. fn een aantal
bedrijven ondervonden de TNO-medewerkers,/sters ook incidenteel onder-

steuning bij de uitvoering van de geluidonderzoeken en van de audiome-

trische testen. Deze daadwerkelijke ondersteuning werd echter o.i. ge-

compenseerd door het inwerken door de TNO-medewerkers/sters van de BGD-

medewerkers,/sters. Dat wil zeggen de tijd besteed door TNO-medewerkers/

sters aan het j-nwerken van de BGD-medewerkers,/sters was globaal gelijk
aan de tijd die de TNO-medewerkers,/sters bespaarden door de medewerking

van de BGD-medewerkers,/sters aan de uitvoering van de programmats. Naar

schatting is er o.i. dan ook geen netto-effect geweest van de program-

ma's in relatie tot de door de TNO-medewerkers,/sters bestede tijd.

De uitvoeríng van de gehoorbeschermingsprogramma's in de 34 bedrijven is
geschied onder de volgende randvoorwaarden:

- de werkzaamheden zijn verricht door op onderdelen ingewerkt TNo-per-

soneel;

- er was voldoende apparatuur (geluidmeetapparatuur, audiometers, ver-
werkingsapparatuur, voorlichtingsfaciliteiten), outillage (audiomo-

biel) en materiaal (gehoorbeschermingsmiddelen, voorlichtingsmate-
riaal) beschikbaar;

- ten behoeve van rapportering aan bedrijven waren algemene gedeelten

van rapporten samengeste.ì-d, zodanig dat rapportering efficiënt kon

geschieden door toevoeging van specifieke bedrijfsresultaten aan de

algemene gedeelten;

- de gegevensverwerking, en wel met name de verwerking van de audio-

metrische en persoonsgegevens van de werknemers, geschiedde met be-

hulp van een computer, vraarvoor ver:werkingsprogranunats ontwikkeld

waren.



In het rapport lvorden allereerst de betreffende basisgegevens met be-
trekking tot de door TNO-medewerkers/sters benodigde tíjd voor de uit-
voering van gehoorbeschermingsprogrammar s gepresenteerd en geanalyseerd.

Vervolgens worden de resultaten aangepast, waarbij met name rekening
gehouden wordt met het feit dat in het kader van het project preventie
gehoorschade projectmatige ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd zijn,
die niet routinematig tot d.e uitvoering van de programma's behoren. Het

resultaat is een schatting van de benodigde tijd van BGD-medewerkers/-

sters voor de routinematige uitvoering van integrale gehoorschermings-

programma's in industriële bedrijven. De kosten van een prograrflrna kunnen

dan vervolgens berekend v¡orden door een omzetting van bestede tijd naar

personele kosten en een raming van (materiêle) kosten van aanschaf en

onderhoud van apparatuur, outillage en materialen. Vervolgens kunnen de

totale kosten voor een BGD, afhankelijk van een aantal variabelen, ge-

schat vlorden evenals de totale kosten voor de gehele bedrijfsgezond-
heidszorg in Nederland.

Orn op een landelijke schaal de totale kosten van integrale gehoorbe-

schermingsprogrammars te schatten is het naast de kosten voor BGD-en

eveneens noodzakelijk inzicht te hebben in de rechtsstreekse kosten voor

de industriëIe bedrijven. Deze laatste kosten zijn te verdelen in mate-

riële kosten met betrekking tot gehoorbeschermingsmiddelen en de uitvoe-
ring van lawaaibestrijdingsmaatregelen en personeJ-e kosten. Deze perso-

nele kosten betreffen de kosten tengevolge van de deelneming van de be-

trokken risicopopulatie aan het program¡na ( (groeps)voorlíchting, audio-

metrisch onderzoek) en de kosten ten behoeve van de organisatie van het

programna. Op bedrijfsniveau wordÈ in dit rapport eveneens een schatting
gemaakt, gebaseerd op enraringen in het project preventie gehoorschade,

van de aan het progranma bestede tijd van de risicopopulatie.



¿. PRESENTATIE BASISGEGEVENS EERSTE FASE GEHOORBESCHERMINGSPROGRA¡4MA

Zoals reeds in de inleiding is gesteld, is in het project preventie ge-

hoorschade in deelproject 1 de eerste fase van het integrale gehoorbe-

schermingsprograrma uitgevoerd in 25 bedrijven en in d.eelproject 3 in 9

bedrij ven.

In tabel 1 aan het eind van dit rapport is het aantal werkzame personen

per bedrijf opgenomen, evenals de omvang van de risicopopulatie en het
percentage van de werknemers dat tot de risicogroep behoort. Dit percen-

tage loopt uiteen van 9 procent in bedrijf 4 (een bedrijf met relatief
weinig lawaaiige werksituaties) tot 100 in bedrijf 27 (waar alle drie
werknemers in lawaai werken).

Om een indruk te geven van de grote verscheidenheid in het project pre-
ventie gehoorschade aan industriële bedrijven, is in tabel 2 aan het

eind van dit rapport aangegeven welke industriëIe bedrijvigheid uitge-
voerd werd in de diverse bedrijven. Eveneens is ten informatie de CBS-

codering toegevoegd.

De uitvoerende werkzaamheden in de bedrijven zijn verricht door een TNO-

lawaaiteam dat bestond uit 3 personen in deelproject ! en 2 personen in
deelproject 3. Het betrof daarbij een meettechnicus (eerst van HTS- en

later van MTS-niveau) - die de geluidmetingen uitvoerde, de meetgegevens

bewerkte en rapporteerde en een gedeelte van de groepsvoorlichting uit-
voerde - en êén of twee audiometristen (verpleegkundíge, aangevuld met

een MTS-er) - die de audiogralrnen opnamen, een gehoor- en lawaai-anamne-

se afnamen, de audiometrische gegevens per computer bewerkten, adviseer-

den over persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen en het dragen ervan

begeleidden en het grootste gedeelte van de groepsvoorlichting gaven.

Naast het TNO-lawaaiteam functioneerde een TNO-projectgroep waarvan drie
leden zorg dtoegen voor een aantal aspecten van de gehoorbeschermingspro-

grarnma's in de bedrijven. Dit betrof de coõrdinatie van de werkzaamheden

van het lawaaiteam, het overleg met beilrijfsleiding en vertegenwoordi-

gers van de werknemers (OR-leden of leden van een vWG-cornmissie), het

opstellen van een globaal lawaaibestrijdingplan, de eindrapportering

eerste fase aan het bedrijf en evaluatie met bedrijfsleicling/werknemers
(vertegenwoordiging ) .

In Èabel 3 aan het eind van dit rapport is de tijd gegeven die door TNo-



med.ewerkers,/sters aan de gehele uitvoering van de eerste fase van inte-
grale gehoorbeschermingsprogrammars besteed. is, evenals de per onderdeel
bestede tijd. De omvang van de risicopopulatie is eveneens opgenomen. De

basis van deze gegevens is afkomstig van de tijdschijfregistratie van de

TNO-instituten. In dat registratiesysteem zijn van TNO-medewerkers/sters
per half uur hun werkzaamheden opgenomen. Codering was mogelijk naar
project en onderdelen van projecten. rn het project preventie gehoor-
schade werd gecodeerd naar bedrijf en tegetijkertijd naar ten behoeve

van het bedrijf verrichte werkzaamheden. Bij de codering van de werk-
zaamheden was naast codering van de in tabel 3 gepresenteerde onderdelen
tevens codering mogelijk naar advisering/begeteíding gehoorbeschermers,

instn¡mentatie, rapporÈering, reizen en gegevensvenrirerking. On diverse
redenen zí1n deze werkzaamheden ingedeeld bij de in tabel 3 genoemde

werkzaamheden. De werkzaamheden aan advisering/begeleiding gehoorbe-
schermers, instmmentatie en venrerking van gegevens betroffen elk
slechts één à twee procent van de totale werkzaamheden en om een en an-
der overzichtelijker te maken zijn deze werkzaamheden dan ook op basis
van informatie van de betrokken TNO-medewerkers,/sters per bedrijf inge-
deeld bij de werkzaamheden geluidmeten en audiometreren. líet reizen naar

en van de bedrijven door de TNO-medewerkers/sters nam relatief we1 veel
tijd in beslag (11 t van de totaal aan de bedrijven bestede tijd). Dit
vterd veroorzaakt door het feit dat in verband met de samenwerking met

drie van de vier buiten Delft gesitueerde BGD-en (waarbij tijdens uit-
voering van de werkzaamheden de betrokken TNO-medewerkers/sters hun

standplaats te Delft hadden) de betrokken bedrijven veelal buíten de

standplaats lagen en er zodoende door de TNO-medewerkers,/sters nogal

eens relatief langdurige reizen ondernomen moesten Ì^rorden. Voor de in
Delft gesitueerde bedrijven gold dit niet en werd bij de tijdschijfre-
gistratie van deze bedrijven de reistijd over het algemeen gecodeerd

onder audiometrie of geluidmeten, afhankelijk van de betrokken medewer-

kers,/sters. Omdat venuacht mag worden dat in de reêle BGD-situatie de

aangesloten bedrijven ook niet aI te ver van de BGD afliggen, is de

reistijd verder buiÈen beschouwing gelaten.

In tabel 4 aan het eind van dit rapport zijn de gegevens uit tabel 3

gerelateerd aan de omvang van de risicopopulatie.

In de figruren 1 tot en met 10 aan het eind van dit rapport zijn de gege-

vens uit de tabellen 3 en 4 grafisch weergegeven. Daarbij zijn als func-



tie van de omvang van de risicopopulatie uitgezet zowel de per bedrijf
en per onderdeel totaal bestede tijd als de per bedrijf en per onderd.eel

gemiddeld bestede tijd (geniddeld voor een persoon uit de risicopopula-
tie). Het betreft in figuur 1 en 2 de duur van het audiometrisch onder-

zoek, inclusief afnemen van anannese en ver\^rerken van gegevens, en van

het begeleiden van het dragen van gehoorbeschermíngsmiddelen. In figuur
3 en 4 zijn de resultaten van het meten van geluid, uitwerken en in gro-
te lijnen op schrift stellen van de meetresultaten vreergegeven. Figuur 5

en 6 betreft het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan, ter-
wijl figuur 7 en 8 de gegevens vreergeeft over informatie,/coördinatie. De

figuren 9 en 10 geven een overzicht van de totaal per bedrijf bestede

tijd. Met betrekking tot voorlichting het volgende: de groepsvoorlich-
ting werd steeds door het gehele lawaaiteam gegeven/bijgewoond. Deze

uitgebreide vertegenhroordiging van het lawaaiteam werd in het project
wenselijk/noodzakelijk geacht vanwege de mogelijkheden van het lawaai-
team tot een wederzijdse kennismaking tussen TNO en de betrokken werk-

nemers in het bedrijf. Voor BcD-medewerkers/sters, díe veelal de mensen

en het bedrijf kennen, en waarbij het omgekeerde ook het geval is, is
een voltallige vertegenwoordiginq van het lawaaiteam bij de groepsvoor-

lichting niet nodig en kan de groepsvoorlichting door één persoon gege-

ven worden. Daarom ís dan ook met betrekking tot de voorlichting tabel 5

(zie achterin dit rapport) opgesteld. In die tabel is gegeven het aantal

voorlichtingsbijeenkomsten per bedrijf, het gemiddeld aantal werknemers

dat aan de voorlichting deelnam, het aantal per lawaaiteam bestede uren

en het gemiddeld aantal per lid van het lawaaiteam bestede uren. Dit
Iaatste gemiddelde is in figuur L1 aan het eind van dit rapport uitgezet
a1s functie van de omvang van de risicopopulatie.
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3.1- Audiometrie en gehoorbeschermingsmiddelen

uit de figuren 1 en 2 blijkt dat er een grote variatie is in de gemid-

deld per persoon uit de risicopopulatie bestede tijd aan audiometrie en

begeleiden van het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. Deze variatie
komt ook tot uiting in de totaal aan dit onderdeel- bestede tijd. Gezien
de ligging van de punten in de figuren l- en 2 kan gesteLd worden dat de

gemiddeld bestede tijd niet afhankelijk is van de omvang van de risico-
popuratie. rn figuur 2 is dan ook de gemiddelde duur (r,LA uur per per-
soon, zie taber 4) al-s een rechte lijn getekend en in figuur 1 is de

Èotale duur van de audiometrj-e enz. getekend als 1,14 maal het aantal
personen in de rj-sicopopulatie. In formule:

duur (audiometrie en gehoorbeschermers) = 7rI4 n

(n aantal personen in risicopopulatie)

3.2 Geluidmetingen

Uit figuur 3 blijkt, en dat moet ook verwacht worden, dat er voor de

kleinste bedrijven een zekere mj-nimale tijd nodig is voor de geluidme-

tingen en de uitwerking van de resultaten. Berekenen we de gemiddelde

tijd voor de zeven kleinste bedrijven (minder dan 10 werknemers in de

risicopopulatie) dan blijkt dit 6,1 uur te zijn. Vanaf een omvang van de

risicopopulatie van L0 werknemers tot ongeveer 150 werknemers kan de

totaal aan geluid.metingen bestede tijd beschreven worden als een lineair
toenemende functie (in formulevorm weer te geven met een helling van

0,9I uur/werknemer) . Bij meer dan 150 werknemers in de risicopopulatie
lijkt de totale tijd minder snel toe te nemen dan de eerder genoemde

lineaire functie zou veronderstellen. Dit is in figuur 3 met behulp van

de getrokken lijn gedemonstreerd. In figuur 4 is de in figuur 3 getrok-
ken lijn omgewerkt van totaal bestede tijd naar per werknemer bestede

rij d.



3.3 GlobaaL lawaaibestrij dingsplan

In figuur 5 is de totale tijd gegeven die besteed is aan het opstellen
van een globaal lawaaibestrijdingsplan. Terzijde zij opgemerkt dat de

verticale as een schaalverdeling heeft die een factor 4 groter is dan

die van figuur 1 en 3. Voor de kLeinste bedrijven geldt wederom zoals
ook bij de geluidmetingen een bepaalde minimale werktijd van de betrok-
ken TNO-medewerker,/ster. Voor de zeven kleinste bedrijven (met minder
dan 10 werknemers in de risicopopulatie) is de gemiddeld bestede tijd
7r5 uur. Bij een aantal werknemers in de risicopopulatie van 10 tot on-
geveer 40 neemt de toÈaal bestede tijd snel toe, terwijl boven de 40

werknemers de totaal- bestede tijd min of meer constant blijft. Voor deze

bedrijven met een omvang van de risicopopul-atie van meer dan 40 werkne-

mers is de gemiddeld bestede tijd gelijk aan 29,9 uur. In figuur 6.is de

getrokken lijn uit fig,uur 5 omgezet naar gemiddeld bestede tijd per

werknemer.

3.4 fnformatie,/coördinatie

In figuur 7 is de totaal per bedrijf bestede tijd aan informatie en

coördinatie gegeven. Voor de zeven kleinste bedrijven is deze tijd ge-

middeld 5,6 uur. Voor de bedrijven met een grotere risicopopulatie neemt

de bestede tijd toe met de omvang. Uit figuur 7 blijkt dat deze toename

niet lineair is. In figuur I is de lijn uit figuur 7 in beeld gebracht.

3.5 Voorlichting

In figuur 11 is de gemiddel-d bestede tijd per (groeps)voorlichtingsbij-
eenkomst per Iid van het lawaaiteam uitgezet als functie van de omvang

van de risicopopulatie. Het blijkt dat deze gemiddelde tijd mj-n of meer

onafhankelijk is van de omvang van de risicopopulatie. Het gemiddelde

bedraagt I,43 uur per bijeenkomst. Bij een gemiddeld deelnemersaantal

van 16 (zie tabel 5) is derhalve de totale duur van de voorlichtingsbij-
eenkomsten een stapfunctie (in stappen van 1,43 uur per 16 personen uit
de risicopopulatie). In formule is dit: duur (voorlichting) = p x 1,43

waarbij p de naar boven afgeronde gehele waarde is van n/76. Bijvoor-
beeld bij een omvang van de ri-sicopopuLatie van 22O personen is de
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totale duur gelijk
uur).

aan 20 uur (immers 220/1,6 = 13,75, p - !4, duur = 20

3.6 Totaal der werkzaamheden

In figuur 9 is de totale duur der v/erkzaamheden uitgezet als functie van
de omvang van de risicopopulatie. De getrokken lijn is de som van de in
de eerdere figuren getrokken lijnen voor de deelwerkzaamheden, waarbij
voor voorlichÈing de hiervoor afgeleide formule gehanteerd is. (Correc-
tie met betrekkíng tot voorlichting van de in de figuur vreergegeven pun-
ten heeft niet plaatsgevonden omdat voorlichting in het totaal slechts
een klein onderdeel van d,e eerste fase vormt en correcties daarop nauvre-

lijks verschuiving van de punten teweeg brengt). voor de kreinste be-
drijven geldt een totale duur der werkzaamheden van 2016 + 1114 n. In
figuur 10 is de getrokken lijn uit figuur 9 omgezet naar de gemiddelde

totale duur per werknemer uit de risicopopulatie.

3.7 Volgorde-effect

Het tijkt aannemelijk dat naarnate er meer ervaring met het uitvoeren
van gehoorbeschermingsprogramma's bij de TNO-medewerkers/sters kwam,

deze uitvoering efficiënter zou kunnen geschieden. Het ligt dan ook in
de reëIe venr¡achting om te veronderstellen dat de aan de uitvoering be-

stede tijd in de loop der jaren zal afnemen. Orn een dergelijk volgorde-
effect nad.er te analyseren is figuur 12 (zie achterin rapport) samenge-

ste1d. Daarin is als functie van het nunmer van het bedrijf (dat tevens
in de tijd de volgorde heeft bepaald) uitgezet de afwijking van de reëel
bestede tijd aan uitvoering van het prograrmna (gegevens uit tabel 4) met

de gemiddelde volgens figuur 10 te besteden tijd. (l4et betrekking tot
bedrijf 5, waarbij geen lawaaibestrijdingsplan werd opgesteld, is de

reëel bestede tijd vergeleken met het verschil tussen de betreffende
waarde uit figruur 10 en die uit figuur 6). Met betrekking tot de reêel
bestede tijd is daarbij een correctie aangebracht in verband met de tijd
besteed aan voorlichting door 2 of 3 TNo-medewerkers/sters. Voor de be-
drijven waarbij door 3 medewerkers/sters voorlichting werd gegeven is de

reêel bestede tijd verrninder met 0118 uur,/werknemer en bij 2 medewer-

kers,/sters met 0109 uur/werknemer. Er blijkt inderdaad sprake te ziln
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van een volgorde-effect: bij de eerste bedrijven is er gerniddeld een

half uur per werknemer meer tijd nodig geweest en bij de laatste bedrij-
ven een uur minder dan gerniddeld. De totale periode waarbínnen de pro-
gramma's zí)n uitgrevoerd is daarbij 4 jaat, van medio 1-982 tot medio

1986.
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4. AÀNPASSING BASTSGEGEVENS EERSTE FASE GEHOORBESCHERMINGSPROGRAMMA

In het voorgaande is er reeds rekening mee gehouden dat d.e groepsvoor-
lichting gegeven \,tordt in de reëIe BGD-situatie door één medewerker/ster
en niet door d.rie personen, zoals in het project preventie gehoorschade
het geval is geweest. l4et betrekking tot het opstellen van een globaal
lawaaibestrijdingsplan en het verrichten van de geluidmetingen, inclu-
sief rapportering, mag niet verwacht word.en dat er een groot verschil
zal bestaan tussen de BGD- en de TNo-praktijk. Ditzelfde lijkt het geval
voor de informatíe aan bedrijfsleiding/werknemers/vertegenwoordiging en

de coõrdinatie van d.e werkzaamheden. Met betrekking tot de uitvoering
van het audiometrisch ond.erzoek zijn wel verschillen tussen de in het
project gevolgde werkwíjze en die bij BGD-en.

De duur van de audiometrie in het project is inclusief het opnemen van

een zeer uitgebreide gehoor- en lawaaianamnese. Deze anamnese is in het
project zeer uitvoerig geh/eest, om in staat te zijn vast te stellen wel-
ke gesteld.e vragen in de toekomst achterwege kunnen blijven, omdat ze in
het betreffende kader niet relevant zijn. Doordat de gehoor- en lawaai-
anannese een zeer variabele tijd in beslag nam, werd de organisatie van

het audiometrisch onderzoek bemoeilíjkt doordaÈ afspraken met de betrok-
ken werknemers niet nauwkeurig gemaakt konden worden. Tevens is een deel
van de tijd van de TNO-medewerkers/sters besteed aan het kennismaken met

het betrokken bedrijf en werknemers en aan een meer algemeen gericht
gesprek met werknemers, omdat vele werknemers de kans te baat nemen om

iets over hun gezondheid te vertellen of om iets over de bedrijfsgezond-
heidsdienst te vernemen. Bij een sterke bekorting van de anamnese en een

strakkere organisatie zou de duur van het audiometrisch onderzoek, in-
clusief uitleg van het audiogram en een advies over gehoorbescherming en

begeleidíng op de werkvloer van het dragen van gehoorbeschermers, naar
schatting bekort kunnen worden tot 0,60 uur, te meer als de werkzaam-

heden worden uitgevoerd door een medewerket/sler van de BGD, die het
bedrijf en de werknemers goed kent.
Uitgaande van de duur van het audiometrisch onderzoek van 0r60 uur/werk-
nemer is in figuur 14 (zie achterin rapport) figruur 13 aangepast.
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E GEGE\TENS VERVOLGFASE GEHOORBESCHERMINGS P ROGRAMMA

De gegevens in het project preventie gehoorschade over de vervolgfasen

van de gehoorbeschermingsprograrn¡na's zijn veel geringer dan die over de

eerste fasen van de programmats. Over het algemeen zijn de venrolgfasen

in de diverse bedrijven uitgevoerd door de betrokken BGD-en en is er bij
TNO geen informatie over de aan die fase bestede BGD-tijd. De schatting
van de benodigde tijd in de vervolgfase zal dan ook voor een deel bems-

ten op een qualified guess. Herhaling van het audiometrisch onderzoek in
de vervolgfase van het prograrnnìa is door TNO in vier bedrijven uitge-
voerd. Herhaling is geschied bij die werknemers uit de risicopopulatie
dj-e in een lawaaiexpositieniveau van 90 dB(A) of hoger werken. De gege-

vens zí1n opgenomen in tabel 7 achterin dit rapport. Het betreft 212

personen uit de risicopopulaties van de vier bedrijven met een gezamen-

lijke omvang van 366 werknemers, d.w.z. 58t van de totale risicopopula-
tie. De duur van het vervolgonderzoek is 2216\ geweest van het oorspron-

kelijke audiometrische onderzoek.

Hieruit volgt dat het vervolgonderzoek per werknemer 39t van d.e tijd
heeft gevergd van de oorspronkelijk bestede tijd. Dit was t,L4 uur/werk-

nemer. Het ven/olgonderzoek heeft derhalve O r44 utr/werknemer in beslag

genomen. Dit is 0,16 uur (bijna 10 minuten) geringer dan geschat is voor

de uitvoering van het eerste audiometrisch onderzoek, inclusief het op-

nemen van een verkorte persoons- en gehooranamnese. Dit lijkt zeet ac-

ceptabel, omdat immers het voor de eerste keer opnemen van een anamnese

en opslag/intypen van de gegevens in de orde van 10 mínuten langer is
dan het opnemen van een venrolganannese met een zo geringe periode (van

twee jaar) tussen oorspronkelíjke en vervolganannese.

In het volgende wordt de duur van een audiometrisch herhalingsonderzoek,

inclusief opnemen vervolganamnese - waarbij tevens het gebruik van ge-

hoorbeschermingsmiddelen ter sprake komt - gesteld oP 0r44 uur per werk-

nemer.

In twee bedrijven heeft door TNO een herhaling van de geluidmetingen

plaatsgevonden. Het herhalingsgeluidonderzoek heeft in principe dezelfde

vorm als een oriënterend geluidonderzoek: er worden door de geluidmeet-

technicus kortdurende geluidmetingen uitgevoerd. Deze kortdurende metin-

gen worden eventueel gecomplementeerd met dosimetrie als er duidelijke
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verschil-len zijn tussen de uitkomsten van de herhalingsmetingen en die
uit het uítgebreide geluidonderzoek in de eerste fase.

De herharingsgeluidmetj-ngen in de bedrijven 2 en 3 vergden 2o,5 uur,
terwijl de geluidrnetingen in de eerste fase in beide bedrijven 253 uur
kostten. Dit is een percentage van 8r1. voor een schatting van de duur
van de herhalingsmetingen wordt dit percentage in de grotere bedrijven
aangehouden. Voor de kleinste bedrijven dient een minimal-e duur van een

herhalingsonderzoek genomen te worden. De duur van een dergelijk kort
heroriënteringsonderzoek wordt gesteld op 2 uur.

Bij de vervolgfase vervalt het opstellen van een globaal l-awaaibestrij-
dingsplan.

De coõrdinatie van een herhalingsonderzoek en de informerj-ng van de be-
drijfsleiding/werknemers(vertegenwoordiging) vergde in de bedrijven 2 en

3 13,3t van de tijd benodigd in de eerste fase. Dit percentage wordt
voor de grotere bedrijven gehanteerd. Voor de kleinste bedrijven wordt

een minimale tijd van 2 uur geschat

Een groepsvoorl-ichtingsbijeenkomst in de vervolgfase zal naar schatting
van de betrokken BGD-medewerker,/ster ongeveer dezelfde tijd vergen a1s

bij de eerste fase. Daarom wordt de tijd benodigd voor voorlichting in
de vervolgfase gelijk gesteld aan die in de eerste fase, te weten 1r4

uur per bijeenkomst.

fn figuur 15 achterin dit rapport is het resultaat in beeld gebracht.

Daarin is gegeven de duur van één vervolgonderzoek in de vervolgfase van

een progralnma. De totale duur van één vervolgonderzoek is gelijk genomen

aan de som van de afzonderlijke werkzaamheden. Voor de kleinste bedrij-
ven is deze totale duur gelijk aan 10 uur (voor een risicopopulatie van

10 personen).

De periodiciteit van het vervolgonderzoek hangt af van de lawaaiexposi-
tieniveaus van de betrokken werknemers. In "fntegrale gehoorbescher-

mingsprogramma's; handleiding voor de bedrijfsgezondheidszorg" (pas-

schier-Vermeer,1987) is aangegeven dat de periodiciteit van geluid-,
gehoormetingen en voorlichting bij lawaaiexpositieniveaus van 80 tot 90

dB(A) eens per vier jaar is, van 90 tot 95 dB(A) eens per twee jaar en
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boven 95 dB(A) (tenminste) eens per jaar. Het hangt dus af van de verde-

ling van de lawaaiexpositieniveaus van de risicopopulatie bij hoeveel

werknemers na een bepaalde periode een herhalingsonderzoek plaats dient
te vinden.

Uit inventariserend onderzoek (Passchier-Vermeer, Van den Berg, l-985) in
de Nederlandse industrie is gebleken dat gemiddeld 39t van de totale
werkzame populatie in een bedrijf (inclusief administratief personeel)

werkt in lawaaiexpositieniveaus van 80 dB(A) of meer, d.w.z. tot de ri-
sicopopulatie behoort. Deze 39t z:-jn naar lawaaiexpositieniveau a1s

volgt verdeeld: 31t werkt in niveaus van 80 tot 90 alB(A),7t in niveaus

van 90 tot 95 dB(A) en 1t in niveaus van meer dan 95 dB(e). Van de risi-
copopulatie werkt derhalve gemiddeld 79,5* in 80 tot 90 dB (A) , 18t in
niveaus van 90 tot 95 dB (A) en 2,5t in niveaus boven 95 dB (A) .

Houd.en \^re rekening met deze 'gemiddelde' lawaaiigheid van índustriële
bedrijven en met de eerder genoemde periodiciteit van het vervolgonder-

zoek, dan kan berekend worden hoeveel tijd de werkzaamheden van BGD-me-

dewerkers/sters in de vervolgfase vereisen gedurende een bepaalde perio-
de. Daarbij wordt er in eerste instantie vanuit gegaan dat eventuele

lawaaibestrijdingsmaatregelen niet tot gevolg hebben dat de lawaaiexpo-

sitieniveaus van de betrokken werknemers verminderen, noch dat de ge-

luidsituatie in de betreffende periode verslechtert. Bij een gel-ijkblij-
vende geluidsituatie en de eerder genoemde verdeling van lawaaiexposi-

tieniveaus is voor een periode van 10 jaar na de eerste fase van het

programna de duur van de totale werkzaamheden in de vervolgfase bere-

kend. Het resultaat is gegeven in figuur 16. Daaruit blijkt dat, bij
ongewijzígde situatie, voor een gemiddeld lawaaiig bedrijf geldt dat de

duur van de werkzaamheden in de eerste fase van het progralwna ongeveer

gelijk is aan die in de vervolgfase gedurende 10 jaar.
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6. SCHATTING VAN A.AN HET GEHOORBESCHERMTNGSPROGRAMMA TE BESTEDEN

TIJD VAN WERKNEMERS IN DE BEDRIJVEN

In de bijlage is een uitwerking gegeven van een integraal gehoorbescher-
mingsprogra¡nma. Daan:iÈ blijkt dat veren uit het bedrijf bij d.e opzet en

uitvoering betrokken zijn. De betrokkenen uit het bedrÍjf zijn te verde-
len in twee caÈegorieën:

- degenen die betrokken zijn bij de organisatorische facetten van het
programma (bedrij fs leiding, afdelingsleiding, vei ligheids functiona-
ris , werknemersvertegenwoordiging , bedri j fscoördinator prograrûna,

eventueel bedri j f svoorlichter) ;

- de werknemers uit de risicopopulatie.

Het hangt sterk af van de bedrijfsorganisatie hoeveel tijd de eerste
categorie personen aan het prograrûna besteedt. Een schatting van de te
besteden tijd zal dan ook slechts zeer globaal kunnen zijn. Deze schat-
ting wordt in dit rapport niet gemaakt. Met betrekking tot d.e te beste-
den tijd door de werknemers uit de risicopopulatie kunnen nauwkeuriger

schattingen worden gemaakt. In feite wordt deze populatie vanaf stap 5

van het progralrna bij de werkzaamheden betrokken. Het betreft dan deel-
neming aan de groepsvoorlichting en deelneming aan het audiometrisch
onderzoek. In het gepresenteerde programma is de groepsvoorlichting zo

ingericht dat de voorlichting als zodanig een minuut of vijftig in be-

slag neemt. Inclusíef het gaan naar en van de voorlichtingsn-rimte wordt

de tijd benodigd voor deelneming aan de groepsvoorlichting geschat op

één uur.

De door een BGD-medewerker/ster per werknemer te besteden tijd aan

audiometrisch onderzoek, inclusief begeleiden van het dragen van gehoor-

beschermingsmid.delen, is geschat op 36 mi-nuten. Dit is inclusief ven¡¡er-

ken van audiometrische en persoonsgegevens. Het aud.iometrisch onderzoek,

inclusief het opnemen van een korte gehoor- en lawaaianamnese, vergt
naar schatting zotn 25 minuten. Bij een strikte organisatie van de audio-
metrische onderzoeken kan de door de werknemer te besteden tijd beperkt
\^/orden |-oL zotn 35 minuten, d.w.z. een onderzoek van 25 minuten en een

looptijd van 10 minuten.

Het op de hoogte stellen van de werknemers uit de risicopopulatíe met de

onderzoekresultaten geschiedt eventueel schriftelijk, met mogelijk een
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mondelinge uitleg. Veel-al gebeurt dit in een (verlengde) koffiepauze.
Het lijkt niet nodig hiervoor extra tijd op te nemen.

De betrokkenheid van de werknemers aan de geluidmetingen is veelal be-
perkt tot kontakten van de geluidmeettechnicus met de afdelingsleiding
en een aantal- werknemers op de werkvloer. Veela1 behoeft. daarvoor het
produktie/arbeidsproces niet onderbroken te worden.

Resumerend kan gesteld worden dat de tijd die een werknemer uit de risi-
copopulatie besteed aan de eerste fase van het gehoorbeschermingspro-

granma aÌs volgt te specificeren is:
- één uur groepsvoorlichting;

- 35 minuten audiometrisch onderzoek.

In de vervolgfase komen wederom groepsvoorlichting en audiometrisch on-

derzoek aan de orde. Voor de groepsvoorlichting kan in principe dezelfde

tijd gereserveerd worden als in de eerste fase van het prograrnma. Het

audiometrisch onderzoek vergt in de vervolgfase ongeveer 10 mÍnuten min-

der tijd dan in de eerste fase van het programma (zie hoofdstuk 5). Voor

een vervolgonderzoek geldt derhalve voor een werknemer uit de risicopo-
pulatie:
- één uur groepsvoorlichting;

- 25 minuten audiometrisch onderzoek.

caan r,re weer uit van een gemiddeld lawaaiig bedri j f (zíe hoofdstuk 5)

dan is gedurende een vervolgperiode van 10 jaar gemiddeld per werknemer

uit de onderzoekpopulatie 2,5 maal een vervolgonderzoek nodig, a1s de

geluidsituatj-e in deze vervoÌgperiode niet wijzigt. Het betreft dan dus

in totaal over een periode van tien jaar per werknemer uit de risicopo-
pulatie:

- 2,5 uur groepsvoorlichting;

- 1 uur audiometrisch onderzoek.

In totaal is dit gedurende 10 jaar 3,5 uur, d.w.z. 0,35 uur per jaar.
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7. DISCUSSIE

Uít figuur 9 en 10 - waarbij de totale duur van de eerste fase van het
progralnma in totaal en gemiddeld. per werknemer uit de risicopopulatie is
uitgezet als functie van de omvang van de risicopopulatie - blijkt dat
er een duidelijke relatie is tussen duur en omvang. Tevens blijkt uit
deze figuren dat er een aanmerkelijke spreiding is van de individuele
bedrijfsuitkomsten rond de getrokken curven. Met name bij een drietal
kleinere bedrijven is er relatief erg veel tijd besteed. aan de uitvoe-
ring van de eerste fase van het progra¡nma. Dit betreft de kleinste be-
drijven die in deelproject 1- bij het project preventíe gehoorschade zijn
betrokken. rn een latere fase van het project - deelproject 3 - is de

uitvoering van een prograruna volgens veel striktere condities en afspra-
ken met de kleinste bedrijven verlopen. Dit bleek een aanzienlijke re-
duktie te bewerkstelligen in door de TNO-medewerkers/sters te besteden

tijd. Níet alleen in deze drie bedrijven, maar ook meer in het algemeen,

is de ervaring in het project ge\.¡eest dat goede organisatorische afspra-
ken kunnen voorkomen dat de door TNO-medewerkers/sters te besteden tijd
de spuigaten uitloopt. Dit geldt vooral voor het audiometrisch onder-
zoek, inclusief advisering over gehoorbeschermers en voor de voorlich-
ting. Aangezien echter voorlichting relatief slechts een klein onderdeel
van het prograruna vormt (althans wat tijd betreft) is het met name voor
d.e d.oor BGD-medewerkers/sters te besteden tijd van berang dat met be-
trekking tot het audiometrisch onderzoek goede organisatorische afspra-
ken worden gemaakt. naarbij lijkt het essentieel dat de afdelingsleiding
niet alleen instemt met de afspraken, maar ook positief meewerkt bíj het
houden van de afspraken.

De variatie in de duur van de geluidmetingen wordt mede veroorzaakt door

de diversiteit van de geluidsituaties, die er in de bedrijven \¡¡as. Be-

treft het een bedrijf waar veel werknemers uit de risicopopulatie min of
meer dezelfde werkzaamheden verrichten aan min of meer dezelfde machi-

nes' dan vergen geluiùnetingen minder tijd dan v¡anneer het arbeidspro-
cessen betreft die onderling sterk verschillen en met zeet veel ver-
schillende apparaten/machines worden uitgevoerd. Zo vereist het bij het
gebruik van handgereedschap veelal uitvoeriger geluidmetingen dan bij de

bediening van vaststaande machines. Uit een analyse van de geluidmeetge-

gevens (Van den Berg, 1987) is ook komen vast te staan dat in het pro-
ject preventie gehoorschade bij hogere lawaaiexpositieniveaus de
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meettijd met geluiddosimeters langer was dan bij lagere lawaaiexpositie-
niveaus.

Bij een omvang van meer dan 40 werknemers in de risicopopulatie vergt
het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan zo'n 30 uur per

bedrijf. Bij de kleinste bedrijven is dit 7,5 uur, d.w.z. één werkdag.

Bij de grotere bedrijven is er een variatie van een uur of tien rond de

genoemde 30 werkuren. Deze variatie wordt mede veroorzaakt door de com-

plexiteit van de diverse lawaaíbestrijdingsmogelijkheden in de concreet

aangetroffen situaties. Tevens is daarbij van belang in hoeverre degene

die het globale plan opstelt kennis heeft van d.e specifieke rnogelijkhe-

den met betrekking tot lawaaibestrijding in de concrete situatíe en in
hoeverre ht:-j/zLj daarbij vanuít het bedrijf kennis kan verkrijgen.

In het project preventie gehoorschade zijn in een periode van vier jaar
(medio 1982 tot medio 1986) de eerste fasen van de gehoorbeschermingspro-

gramma's in de 34 bedrijven uitgevoerd. Uit figruur 12 blijkt dat de duur

der werkzaamheden per werknemer in de risicopopulatie afhangt van het

tijdstip hraarop het bedrijf in het project aan d.e beurt was: bij de eer-

ste bedrijven vergt het programma relatief een half uur per werknemer

meer dan gemiddeld en bij de laatst uitgevoerd.e programma's is de beno-

digde tijd ongeveer één uur per werknemer korter. Bij een gemiddelde

tijd van zo'n 3 à 4 uur per werknemer (zie figuur 10) betekent een va-

riatie van 0r5 à 1 uur ongeveer 20t van de totale tijd. De oorzaak van

dit volgorde-effect is o.i. vooral te zoeken in de organisatorische be-

hendigheid waarmee het programma uitgevoerd werd en in de benodigcle tijd
voor ver$erking en rapportering. Het uitvoeren van een werkzaamheid als
zodanig - bijvoorbeeld het opnemen van een audiogram a1s onderdeel van

het audiometrisch onderzoek en de afname van een anannese en het advise-

ren en begeleiden van het dragen van gehoorbeschermingsniddelen - lijkt
vrij onafhanketíjk te zijn van het tijdstip waarop het bedrijf in het

project aan de beurt was. zo vergde bijvoorbeeld het opnemen van een

audiogram met een geautomatiseerde audíometer (MTA 86) zowel aan het

begin als het eind van het projecE zo'n 8 à 9 minuten. Ook de voorlich-
tingsbijeenkomsten als zodanig vergden aan het begin van het project
niet meer tijd dan in een later stadium. Echter, in de beginfase van het

project moest nogal eens gewacht word,en op de toehoorders,/deelnemers'

terwijl dat bij latere bijeenkomsten door betere afspraken vermeden

werd. In de beginfase vergde ook hettzoekent van of hettwachtentop
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werk¡emers bij de audiometrie zeer veel tijd van de audiometristen. Door

een beter gepland en door werknemers accurater opgevolgd. roulatieschema
werd in een later stadium van het project nutteloze tijd vermeden.

Met betrekking tot de uitvoering van gehoorbeschermingsprogranma's door

BGD-medewerkers/sters is het de vraag in hoeverre er bij BGD-en ervaring
is met de uitvoering van gehoorbeschermings- of andere preventieve pro-
granuna's. Voor BGD-en met weinig of geen ervaring in het verrichten van

(preventief) onderzoek in bedrijven zal ongetwijfeld gelden dat het uit-
voeren van integrale gehoorbeschermingsprogramrna's gemiddeld meer tijd
zal vergen dan gemiddeld de betrokken TNO-medewerkers/sters nod.ig had-

den. Voor die BGD-en die reeds ruime ervaring met het uitvoeren van pre-
venÈief onderzoek in bedríjven hebben zaL wellicht gelden daÈ de beno-

digde werktijd overeenkomt met die van de TNO-medewerkers,/sters in de

Iatere fase van het project.

Uit figuur 4 blijkt de onderlinge verhouding in de duur der werkzaamhe-

den. Audiometrie, geluidmeten en informatie/coördinatie vergen elk onge-

veer evenveel tijd, tenvijl de groepsvoorlichting en het opstellen van

een globaal lawaaibesÈrijdingsplan beide duidelijk minder tijd vergen

dan de eerstgenoemde drie werkzaamheden.

Rekenen we het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan en het

uitvoeren en rapporteren van geluidmetingen tot de taak van een meet-

technicus/arbeidshygiënist, de audiometrie, gehoorbeschermingsmiddelen

en de groepsvoorlichting tot de taak van een audiometrist/voorlichter en

de informatie aan het bedrijf en de coõrdinatie van het prograrnma vanuit
de BGD tot de taak van de bedríjfsarts, dan kunnen de werkzaamheden on-

der drie BGD-med.ewerkers/sters ingedeeld worden. Bekijken we verrrolgens

de onderlinge verhoud.ing van de werkzaamheden voor bedrijven met meer

dan zo'n 15 werknemers in de risicopopulatie dan geldt globaal de vol-
gende tabel.
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labe1 8. Verhoutllng van
kers/sters aan

cle

de

cluur der werkzaa¡nheden van de diverse betrokken BGD-medewer-

ultvoerlng van een lntegraal gehoorbeschermingsprograru[a.

BGD-meclewerker eerste fase
progranna

vervolgfase pro-
graruna over 10 jaar

totaal programma

over 10 jaar

aucltometrlst./
voorllchter

meettechnlcus/
arbeidshyglënlst

beclrlJ fsarts

27 t5

45

27 ,5

50

30

20

75

]0

15

In het rapport is de duur der v¡erkzaarùreden gerelateerd aan het aantal

hrerknemers in de risicopopulatie.
Gaan we uit van een gemiddeld lawaaiig industrieel bedrijf, dan maakt

gemiddeld 39t van de werkzame populatie in een bedrijf deel uit van de

risicopopulatie. Globaa1 kan dus het aantal werkzame personen in een

bedrijf omgerekend worden uit het aantal werknemers in de risicopopula-

Èie door vermenigvuldiging van het laatste aantal *"¡ S = 2,5. In fi-
guur 17 is figuur 1-6 aangepast, waarbij het aantal

de risicopopulatie is omgerekend naar het aantal werknemers in het be-

drij f.
Uit figuur 17 kan als vuistregel afgeleid r¡torden dat voor bedrijven tot
zo'n 4OO medewerkers gemiddeld het aantal uren dat BGD-medewerkers/sters

besteden aan het uitvoeren van de eerste fase van het programma in een

industrieel bedrijf numeriek ongeveer gelijk is aan het aantal personen

dat in het bedrijf werkzaam is. He:uzel-fde geldt globaal voor de vervolg-

fase van het programma gedurende 10 jaar als er in die periode geen be-

langrijke wijzigingen in de lawaaisituatie in het bedrijf optreden. Voor

grotere bedrijven geldt een gunstiger verhouding. Zo is bij een omvang

van het bedrijf van 600 personen de totaal benodigde tijd (in uren) in
de eerste fase en die in de vervolgfase gedurende tien jaar numeriek

ongeveer gelijk aan 75t van het aantal werkzame personen.

Voor de gehele Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg kan dan zeer globaal

berekend worden hoeveel tijd er aan de uitvoering van integrale gehoor-

beschermingsprogranmars besteed zou worden als in alle bij een BGD-aan-

gesloten bedrijven deze programma's uitgevoerd zouden worden. Gaan we

daarbij uit van SOOOOO v¡erkzame personen in de Nederlandse industrie en

van een zorg percenÈage van 40t (d.w.z. 40* van de \¡¡erkzame personen

39 
""rkrr.mers 

in
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werkt in bedrijven aangesloten bij een BGD), dan betreft dit in totaal
320000 werkzame personen. Voor de uitvoering van de eerste fase van een

gehoorbeschermingsprogramma in alle aangesloten bedrijven zijn dan glo-
baal 320000 werkuren van BGD-medewerkers,/sters nodig. Als de geluid-
siÈuatie in een periode van 10 jaar na uitvoering van de eerste fasen

van de progranma's niet wijzigt is ongeveer een evengroot aantal werk-

uren nodig voor de vervolgfasen gedurende 10 jaar. Stellen \¡¡e een aantal
werkuren van 320000 op 1-90 arbeidsjaren (21-0 dagen van 8 uur per jaar)
dan geldt zeer globaal dat voor de uitvoering van de eerste fase van

gehoorbeschermingsprogramna's in alle bij een BGD aangesloten bedrijven
ongeveer 190 arbeidsjaren van BGD-medewerkers,/sters nodig zí1n en met

betrekking tot de ven¡olg fase gedurende 10 jaar eveneens 190 arbeids-
jaren, d.w.z. 19 arbeidsjaren van BGD-medewerkers/sters per jaar. Ver-

deeld naar categorie BGD-medewerkers/sters betreft het 52 audiometris-
tenjaren, 86 arbeidshygiënistenjaren en 52 bedrijfsartsenjaren voor de

eerste fase van uitvoering en L43 audiometrístenjaren, l-9 arbeidshy-
giënistenjaren en 29 bedrijfsartsenjaren voor een vervolgprogramma gedu-

rende 10 jaar. Niet realistisch lijkt het te veronderstellen dat de be-

drijfsgezondheidszorg in één jaar bij alle aangesloten bedrijven d.e eer-
ste fase van een gehoorbeschermingsprograrnma zaL uitvoeren. Nemen we

voor een uitvoering van de eerste fase een periode van vijf jaar en pas-

sen we de tijdsindeling van de vervolgonderzoeken daaraan aan, dan is
voor de uitvoering van de eerste fasen en vervolgfasen, te samen over

een periode van 15 jaar de mankracht benodigd zoals gegeven in tabel 9.

labe1 9 Aantal benodlgcle BGD-medewerkers/sters als ln glþ bfj een BGD aangeslóten bêdrlj-
ven de eerste fase van een gehoorbeschermlngsprogranna ultgevoerd wordt ln een
perlotle van 5 jaar en de vervolgfasen ln cle perfode van 10 Jaar volgend op de eer-
ste perlocle van 5 Jaar.

BGD-mecle-

werker/ster
Aantal manjaren Aantal nanJaren

gedurende de gedurende de

eerste 5 jaar volgende 10 Jaar

Gemtddeld per
jaar tn tle

eerste 5 Jaar

Genlcldeld per

Jaar ln tle vol-
gende 10 Jaar

autllometrlst/
voorltchten

arbeldshyglênlst/
neettechnlcus

bedrlj fsarts

1416

18

L2

I43

19

29

81

89

58

Totaal 228 190 46 19
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In Tabel 9 is er wel van uitgegaan dat de geluidsituatie in de betrokken

bedrijven in een periode van 15 jaar níet aannerkelijk verandert. Te

ver*¡achten valt dat door lawaaibestrijdingsmaatregelen er een verbete-

ring in de geluidsítuaties zal optreden. De gemaakte schatting voor de

tweede periode is wellicht daardoor aan de hoge kant. Anderszins is het

nogelijk dat het zorgpercentage (geschaÈ op 40t) zal toenemen, zodat de

gemaakte schatting te laag is.
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CONCLUSIE

In dit rapport is een schatting gemaakt van de tijd die BGD-medewerkers/-

sters besteden aan de uitvoering van integrale gehoorbeschermingspro-

grarun¿ìts, a1s aIle werkzaamheden door hen worden uitgevoerd. De gegevens

uit het project preventie gehoorschade over uitvoering van de eerste
fase van een gehoorbeschermingsprogramma zijn voldoende om er een nau$r-

keurige schatting op te baseren. De gegevens over uitvoering van de ver-
volgfase van een gehoorbeschermingsprograrnma zí1n schaarser en de ge-

maakte schattingen zijn dan ook minder betrouwbaar dan d.ie betreffende
de eerste fase van een gehoorbeschermingsprograrnma. Niettemin betreft
het o.i. realistische schattingen waarop overheid en bedrijfsgezond-
heidszorg een beleid kunnen baseren.

In het rapport is a1s functie van de omvang van de risicopopulatie in
een bedrijf gegeven de door BGD-medewerkers/sters te besteden tijd aan

uitvoering van de eerste en ver:¡olgfase van een integraal gehoorbescher-

mingsprogramma. De gemiddeld door BGD-medewerkers/sters te besteden tijd
per \¡¡erknemer uit de risicopopulatie neemt af van ruim 5 uur voor zeer

kleine risicopopulaties (tot tO \¡¡erknemers), tot 4 uur bij een risico-
populatie van 30 werknemers en 216 uur bij een risicopopulatie van 220

werknemers. Deze te besteden tijd is eveneens geschat als functie van

het aantal v¡erkzame personen in een "gemiddeld lawaaíig" industrieel
bedrijf. AIs vuistregel kan gehanteerd worden dat globaal het aantal
uren dat BGD-medewerkers/sters besteden aan het uitvoeren van de eerste

fase van het programma in een industrieel bedrijf numeriek ongeveer ge-

lijk is aan het aantal personen dat in het bedrijf werkzaam is. Hetzelf-
de geldt globaal voor de vervolgfase van het programma gedurende 10 jaar
als er in die periode geen belangrijke wijzigingen in de lawaaisituatie
in het bedrijf optreden. Voor grotere bedrijven geldt een gunstiger ver-
houding. Zo is bij een omvang van het bedrijf van 600 personen de totaal
benodigde tijd (in uren) in de eerste fase en die in de vervolgfase ge-

durende tien jaar numeriek ongeveer gelijk aan 75t van het aantal werk-

zame personen. Belangrijk is het hierbij op te merken dat er bij indivi-
duele bedrijven een aanmerkelijke variatie kan optreden in de voor het
progranula benodigde tijd. Bij grotere risicopopulaties (meer dan 30

werknemers) is deze variatie tussen -15t en +15t en bij kleine
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risicopopulaties kan deze variatie oplopen tot 1001 (verdubbeling van de

benodigde tijd van gemiddeld 100 tot in werkelijkheid 200 uur).

De onderlinge verhouding van de duur van de werkzaamheden van de diverse
BGD-medewerkers/sters aan gehoorbeschermingsprogramma's gedurende een

periode van 10 jaar is ongeveer 50t audiometrist/voorlichter,30t ar-
beidshygiënist/meettechnicus en 20t bedrijfsarts.

Uit de gegevens van het project preventie gehoorschade bleek een volg-
orde-effect' d.w.z. dat in de eerste bedrijven waar een gehoorbescher-

mingsprogranuna werd uitgevoerd de te besteden tijd per werknemer uit de

risicopopulatie ongeveer een half uur hoger lag dan gemiddeld en dat in
de laatste bedrijven deze tijd één uur lager rag dan gemidderd. rn het
rapport wordt aannemelijk gemaakt dat deze relatieve tijdsbesparing
vooral voortvloeit uit een verbeterde organisatorische bedrevenheid

ínzake de uitvoering van gehoorbeschermingsprogranuna's. In het rapport
wordt aangegeven dat geen duidelijk inzicht bestaat in de bedrevenheid

van BGD-en met de uitvoering van preventieve prograÍmats, zoals gehoor-

be schermingsprogramma t s .

Voor de uitvoering van integrale gehoorbeschermingsprogranuna's in alLe
bij een BGD-aangesloten industriël-e bedrijven is globaal in een periode

van 15 jaar in totaal 350 manjaren van BGD-medewerkers/sters benodigd,

als ervan wordt uitgegaan dat de geluidsituaties in de betrokken be-
drijven niet aanmerkelijk verandert en dat het aantal bíj een BGD aange-

sloten bedrijven niet wij zigE.

In het rapport is tevens een schatting gemaakt van de tijd die een werk-
nemer uit de risicopopulatie besteed in het kader van een gehoorbescher-

mingsprogra[Ima. Dit is naar schatting één uur en 35 minuten in de eerste
fase van het progranma en 3,5 uur gedurende een periode van 10 jaar na

de eerste fase, d.w.z. gemiddeld 20 minuten per jaar.
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Tabel 1: Gegevens betreffentle betlrlJven, dle aan het proJect preventie gehoorschade
hebben deelgenonen

Nunmer

bedrlJ f
Aanta1 werk-
za¡ne personen

Onvang rlstco-
groep *

Percentage

I
I

3

4

5

6

7

I
g#
10

11

l2
13

t4
15

L6

L7

18

19

20

2L

22

23

24

25 ***
26

27

28

29

30

31

32

33

34

310

2LO

163

1585

148

375
2t4

92

L70/soo
350

550

20

110

49

550

825
164

198

2LO

270

361

1s0

200

2L3

36/LLT9
6

3

11

19

9

9

13

66

35

27

66

40

9

95

11

8I
16

8s/29
25

33

75

53

41

19

26

68

44

49

43

13

48

44

11

100

83

100

72

79

?8
't8

69

11

71

85

138

66

L47

140

40

L74
15

145

88

180

15

58

20

103

220
LL2

87

r02
117

47

72

88

23

36

5

3

8

15

7

7

9

7

25

Totaal V
24048481 28,4

De rlslcogroep bestaat ult de mensen, waarvan op grond van de resultaten van het
orlênterende gelutdonderzoek verwacht noet worden dat ze ln equlvalente geluldnl-
veaus van meer dan 80 dB(A) zouden kunnen werken.
Van cle blj dlt bedrtJf werkende 500 personen zlJn er 330 ln de bouw werkzaan. In
de fabrlek werken derhalve 170 mensen. Het percentage van de ¡¡ensen clat in cle fa-
brlek ¡¡erkt en deel ultmaakt van de rlsicogroep ls 85.
In dtt bedrtjf ls slechts êén afdeling blJ het progranna betrokken. Allen op deze
afdellng behoren tot de rfsicopopulatle.
Rekenlng houilentl net 170 werkzane personen btJ bedrlJf 9 en 36 blj bedrlJf 25.
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Tabel 2: CBS-coclerlng en omschrtJvtng van de bedrljven, dle aan het proJect preventte
gehoorschade hebben deelgenonen

Bedrij f CBS-coderlng ûnschrtJving

1

2

3

4

5

6

7

I
ô

10

11

t2
13

t4
15

16

t7
18

19

20

2L

22

23

24

25

26

2'.1

28

29

30

31

32

33

34

393

27t
202

27L
400

395
202

257

325

299

299

344
348

295

248
2L3

2LO

32r
202

298

395

2L3

395

395
3'tL
27t
25L
27L
348

214

349

369

257

313

foto- en fllnlaboratorla
graflsche lnduslrle
zulvel- en nelkproduktenlndustrle
graflsche Inclustrle
openbare nutsbeclrljven
soclale werkplaatsen (netaalbewerklng)
zuivel- en melkprocluktenlndustrie
neubellndustrle
beton- en cementwarenlndustrle
chenische proclukten
chenlsche produkten
cons tructiewerkp laatsen
metaalwaren lnclustrle
verf-, lak-, vernls- en druklnktlndustrfe
¡netaalwaren lnclus trle
voetl ln gsurlcldle 1 enlntlus tr 1e

vleesverwerkende lndustrf e

baksteenlntlustrle
zulvel en melkproduktenlndustrle
che¡nlsche bes trt J dlngsnldcle lenlndustrle
soclale werkplaatsen (nachlnale houtbewerklng)
voetlln gsurltlcle I en lnclus trle
soclale werkplaatsen (netaalbewerklng)
soclale werkplaatsen (rnetaalbewerklng)

autolndustrle
graflsche lndustrle
houtzagerlJen
graflsche lndustrle
netaalwarenlndustrle
clestllleerclerl jen
netaalbewerklngs f ntlustrle
elektrotechnlsche lnclustrle
neubellnclustrle
kunststof ve¡verkende lnclustrle
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Tabel 3: De cluur (ln uren) der werkzaa¡nheden aan
lntegraal gehoorbeschernlngsprogranna

ultvoerlng van de eerste fase va¡¡ een

Bedrfjf Onvang Audlo-
rlslco metrle.

populatle gehoorbe-
schermlng

Voor- Gelutd-
ltchttng meting

Lawaal- Coorcllnatle Totaa1
bestrlJ- Informatle
cllngsplan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

14

15

16

L7

18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

85

.138
66

.L47
140

40

.r74
15

145

88

180

15

58

20

103

220
112

87

102

117

47

72

88

23

36

5

3

I
15

7

?

9

7

25

130

29L

L32

259

116

50r5
29O 15

27

114, 5

L27

148

34 r5
43 15

50

97 r5
2L2 15

60r 5

61

79 15

90

42

114

58

17

28

4r5
215

5r5
10r5

4

5r5
6

5

L7

22 93t5
3I L7L
16 82

4015 L72r5
28 47,5
858

37 15 98
623

52 73

24 74,5
22 109

630
10 54

615 5015

14 147 15
ggr5** 130

23 106

2Or5 68

2515 13415

42 15015

10 63 15

855
13 78,5
734
7,5 22

2r5 5r5
36
2r5 615
2r5 L2r5
37
47
2 4r5
3r5 615
313

22,5
40r 5

19,5
28 15

30

23,5
31

3?

16

33

25 15

22,5
25

27 r5
2L

40

t7
40

40

36

40

43

26 t5
22

515

715

415

9

6

7

L2

10

20 15

-30
-30
-30

39 15
61

+30

105

37,5
69

56 rs
130

67,5
100

57

84

99

39

76

81,5
80

59

70

52

46

42

4

5

5

4

4

9

5r5
7

6

298
563 15

279,5
s40
252 tstt
L76,5
554,5
L24 r5
345, 5

298
4,42

163r5
230
189

370r 5

552t t
268t5
242 15

363

402,5
210r 5

287

244,5
130r 5

12L,5
22

24

24

29 15

24

32,5
30

32

59 rj

Totaal 2734 596,5 2L94,5 789,5 L62L 7935 r5

In dlt bedrlJf (locatle va¡ì groter bedrijf) nasi reeds centraal een
lawaaLbestrt Jdtngsplan opgestelcl.
In dlt beclrtjf s¡erd de voorllchtlng vanult het bedrlJf verzorgd, na lnstructle
door TNo-medewerkers /s ters .
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Tabel 4: De duur (ln uren) der werkzaanheden per werknemer ult de rtslcopopuratie

BedrlJ f Omvang Audlo
rlslco- netrle,
populatle scher-

mlng

Voorllch-
ting

Geluld Lawaai
neting bestrlJ-

cllngs-
plan

Informatle Totaal
coorillnatle

1

')

3

4

5

6

7

8

9

10

11

l2
13

14

15

t6
T7

18

L9

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

85

138

66

L47

140

40

L74
15

145

88

180

15

58

20

103

220

r12
87

102

117

47

72

88

23

36

5

2

8

15

7

7

9

7

25

1r 53

2,tL
2 roo
I,76
or82
L,26
!.67
1r 80

o r79
]-r44
org2
2,3o
o 175

2,50
or95
o t97
or54
o,7o
o r78
o,77
0r 89

1r 58

o 166
o r74
o 178
0r90
or83
o169

o rTo
o r57
o 179
0,76
0 r7L
0r68

1, 10

L,24
1,24
!rL7
0r 34

Lr45
or 56

1, 53

0r 50

or 85

or 61

2rOO

0r 93

2,53
1r 43

0r59
or 95

o,78
Lr32
Lr29
1r 35

o 176

0,89
1, 48

0,61
1, 10

2roo
0r 81

0r83
1f 00

1, 00

0r 50

0r93
0 r52

o r27
o,29
o, 30

o'It

o,75
or 14

2,O7

o 126
0r1g
or 18

L rTo
0,39
Ir25
o r27
0r 10

0r 36

or2o
0r 39

0r34
o r77
0r56
o r49
1r 15

0r 61

1r 10

2,50
0r56
0r 60

0r85
1,00
1 ,33
1, 43

O,82

0r 35

0,22
or45
o r27
o r44
0 r?5
0r60
2,50
0r 48

o 164
o,72
4, 50

L r72
2 r85
or82
or 45

0,35
0,87
0r 80

0r 68

L,26
o,97
0r 59

2r00
L rLT
0, 80

L167

o, 63

o 126
o,57
L,29
or6L
1 ,00
o,24

0,26
o,23
o r24
or2g
or2o
o r2o
0,22
or 40

or 36

o r27
orr2
or 40

o,L7
0r 33

0r 14

0r 41**
or2l
or24
0 r25
o136

o r2l
0,11
0r 15

0r30
or2l
0r 50

I ,00
0r 31

o r23
0r43
o r57
0,22
or50
O rL2

3r51
4r08
4,23
3.67
1, 80*
4,4t
3 r]-9
8, 30

2 r38
3 t39
2 146

10r90
3 r97
9 r45
3 r60
2 r5L
2,4o
2,79
3,56
3 r44
4 r48
3,97
2 r78
5 167

3 ,38
4 r4o
8r00
3, 00

2 163

3r43
4 164

3r33
4 r57
2 t38

Totaal 2404 lr14 O r25 0,67 3 ,300,91 0r 33

* Þ<cluslef opstellen van globaal lawaal¡estrÍjdtngsplan
** Àndere votm van groepsvoorltchttng
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Tabel 5: Gegevens betreffencle de voorllchtlngsbljeenkomsten tn de bedrlJven

BetlrlJ f aantal geniddeld aantal
blJeenkonsten cleelneners

(¡nlnfnraal)*)

aantal bestede
uren van het

lawaalteam van
2 of. 3 personen

gemlddeld aantal uren
per blJeenkomst van

een licl van heÈ

lawaaltea¡r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t1
12

13

14

15

L7

18

19

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

5

7

4

9

9

2

10

1

9

3

I
1

3

I
4

5

5

4

L2

2

3

3

I
2

1

1

1

1

1

1

I
1

I

16

T7

16

15

16

19

14

14

15

27

18

L2

20

L7

22

2L

15

L7

10

19

13

18

23

18

6

4

9

15

9

8

9

6

2L

22

31

16

40r 5

28

I
37 rB

6

52

24

22

6

10

615
14

23

20 rs
25 15

42

10

8

13

7

715
215

3

215

215

3

4

2

2t5
3

1r5
1r5
1r3
1r5
1ro
1r3
1r3
2rO

Lrg
2t7
0r9
2rO

1r1
212

L12

1r5
lr4
2rL
L12

1r7
org
rr4
213

1r3
1r3
1r5
1r3
1r8
1r5
2rO

1r0
1r8
1r5

Totaal L2t 15, 8 1, 43

*) lllnlnaalr ondat er veelal ook personen aanryezlg yraren dle nlet tot de rtslcopopulatle
behoorden.
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Tabel 6: VerschllLen tussen de

stede ttJd besteed aa¡¡

reeêI ln een bectrljf bestede tlJd en de gemiddelde be-
de eerste fase van een gehoorbeschermlngsprogra¡nna

Bed¡tJf verschll (ln uur/werknener) v¿rn ile reëe1 bestecle
ttJd tot de genlddeld bestede tiJd

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1I
t2
13

14

t5
16

L7

18

L9

20

2L

22

23

24

25

26

2'1

28

29

30

31

32

33

34

0r 03

0r 90

0r 53

0r 54

-0r98
0r 38

o116
3 r22

'or75
-0r 08

-or52
5 t87
0r 19

4 r77
0,27

-or27
-0r90
-or69
0,23
0r 19

or55
or34

-0r68
1r 14

'0r70
-0r 89

2 17L

-2 r24
'2 r29
-1r84
-0r55
-1196
-0,72
-1t96
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Tabel 7: Gegevens over herhallngsaudiometrle

Bedrfjf Onvang rlslcopopulatie Duur aucllonetrle Dur¡r audllo¡netrle ln Procentueel
eerste fase vervolgfase

(ln uren) (in uren)

sI 23

7615 29
7r5 2g

totaal 36,6 160 22,6+
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FIGUREN
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t¡¡f
300

Flguur 1. D€ tud per bedrtJf dle ls besteed aan audlonetrlsch onderzoek en het bege-
lettlen var¡ het dragen van gehoorbesche¡mers als functle va¡ het aantal werk-
neners ln cle rfslcopopulatle van het bedrlJf.

100 150
aanlal wertnancr¡ h rl¡icopoprAlb



100 150
aental wcrtncllÞrt h rb,¡copopuhlþ
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u[r
3(þ

Flgrur 3. De t$tl per bedrlJf dte ts besteed aan het verrtchten en ultwerken van geluld-
ûetlngen als fr¡tctle van het aantal serkneEers tn de rlstcopopulatle van het
bectrtJ f .

100 f60
¡eilel wcrl¡nonrr¡ h rbþoDogublia
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Ftguur 4. De ttjd, ger rerknener utt de rtsicopopulatle, tlle ls besteed aan t¡et verrtch-
ten en ultÍerken van gelutcl¡etlngen als functte var¡ het aåntal werkneners ln
de rislcopopulatle van het bedriJf.

eant¡l wcrtrcncr¡ h rbbopopr¡hlþ

ur/wcrtncltrr
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Flgrur 5. De tlJal per bedrtjf dle ts besteed aan het opstellen van een globaal laraalbe-
strtjilltrgspla¡r als fu¡¡ctle va¡r het aar¡tal nerl(ne¡ners ln de rlslcopopulatle van
het bedrtJf.

a¡r¡trl rcrl¡n.llrr¡ h ölcooootltlr
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Flgrur 6. De tljd, per werknener ult cle rlslcopopulatle, dfe ls hesteed aan het opstel-
len va¡r een globaal lawaaLbestrlJdlngsplan als fr¡nctle van het aantal werk-
neners In de rlslcopopulatle van het bedrtjf.

uu¡lwcrtngnc¡
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Flguur 9. De ttjd per bedr$f dle ts besteed aan a1le werkzaanheden var¡ het gehoorbe-
schennlngsproqra¡¡rna als functle va¡r het aantal werkneners ln cle rlslcopopula-
tle van het bedrljf.

lrur
600

foo 160
a¡nt¡l wcrhnontc;¡ h rl¡lcopoCtltb



I

aánttl w.i*noÍiÒr' h rbbooooùletl!
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100 160
etfitel rr.rlnülcra h riabopOpuht¡t
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Flgrur 12. Verschll tussen cle ln het bedrljf bestede tlJd per werknemer ult de rlslco-
populatle en de genlcldelde tlJd per werknener ult alle rfslcopopulatles te
sanen als functfe van het bedrljfsnuMler.

ur¡r/wcrtncmcr
6

veruchil mal
gcrl¡dd.lda
waardc

1l
r¡edl¡ 1982

10 20
bcdrü¡nurrncr

solro
rncdb 19Eo

r exclusiel lawaaibestr¡¡Jingsplen
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Flgrur 13. De tUd per bedrlJf d1e is besteed aan de dlverse werkzaamheden ln de eerste
fase van een gehoorbeschermlngsprogran¡naì a1s functie van het aantal werkneners
ln cle rlslcopopulatte van het bedrlJf.

lruf
EOO

lâweeiòeatr¡tdin9

a¡ntd wcrtncmlft h rltlcopogubtlc
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Flguur 14. De tljd dle naar schattfng per bedrlJf door BGD-en besteed wordt aan de
dlverse werkzaanheden ln de eerste fase van een gehoorbeschernlngsprogra¡ntna

als functle van bet aantal verknemers ln de rlslcopopulatte van het bedrlJf.

uut
6(x)

tor¡q!4

g|.¡¡klmot€n

coördinåt¡o,
inlormåti6

hweribe!trit l¡ng

J rchtng
502
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Flgtur 15. De tUd dle naar schattlng per bedrlJf door BGD-en besteed wordt aan de di-
verse werkzaa^nl¡eden blJ één venrolgonderzoek ln de vervolgfase van een gehoor-
beschetmlngsprogra¡nna als frrrrette van het aantal werkneners ln de rlslcopopu-
latte var¡ het bedrlJf. Het totaal van de eerste fase ts eveneens we€rgegeven.

eentsl wcrtnerncr! h rlcicopo¡¡htþ
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Ftguur 16. De ttjd dle naar schattlng per bedrtjf door BGD-en besteed wordt aan de u1t-
voerlng van de eerste fase va¡r een gehoorbeschernlngsprogranma en aan de ult-
voerlng van de vervolgfase gedurende een pertode van 10 Jaar na de eerste fase
a1s functte van het aanLal werkneoers ln cle rtslcopopulatle van het bedrtjf.
Het totaal van eerste en vervolgfase gedurende 10 jaar ls eveneens weerge-
geven. Als randvoorwaarde geldt dat gedurende de vervolgperlode van 10 Jaar de

gelulclsltuatle nlet verandert.

cartta lasr
y€ryoþle!e

-- 
lo pa¡

100 150

eentål worknerners h rlgþopopulatie



Fl$rur 17. De tlJd ille naar schattlng per bedrljf door BGD-en besteed word! aan de utt-
voerlng var¡ de eerste fase van een gehoorbeschenolngsprograrur6 en aan de ult-
voerlng van de vervolgfase gedurende een perlode van 10 Jaar na de eerste fase
a1s functle van het aantal rÍerkza¡ne personen ln het bedrUf .

e€rgl€ lase

2OO 3OO ¿1OO

årntâl wcrtz¡mc pcrlonen
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BIJLAGE

Stapsgewijze uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramma

In het volgende is stapsgewijs de uiÈvoering van een integraal gehoorbe-

schermingsprogra¡runa weergegeven (zie figuur 1.1) .

Bij de beschrijving van het program¡na wordt ervan uitgegaan dat de be-

drijfsgezondheidsdienst op adviserend en uitvoerend niveau is betrokken

bij het gehoorbeschermingsprograrmna. VeeIaI zal het zo is dat de kennis

en vaardigheden van de bedrijfsgezondheidsdienst met betrekking tot vele

aspecten van het progralilna groter zijn dan die vanuit het bedrijf. Van-

uit deze optiek is het onderstaande gehoorbeschermingsprogramma opge-

steld. In een aantal gevallen kan de deskundigheid binnen een bedrijf
relatief groot zijn. Het onderstaande schema zal in die gevallen aange-

past kunnen en moeten worden.

Als vertrekpunÈ kiezen we echter een situatie, waarin bij het (bijvoor-

beeld middelgrote) bedrijf weinig deskundigheid met betrekking tot di-

verse aspecten van een gehoorbeschermingsprogramna aanwezig is.

Stap_1-_-_Informatig gogr_ego_aan bedli j f

Als een gehoorbeschermingsprogramma in gang wordt gezeí' hetzij op ver-

zoek vanuit het bedrijf of op instigatie van de BGD, dan is de eerste

stap het informeren van de bedrijfsleiding door de BGD over de inhoud

van een gehoorbeschermingsprogranìma en over de mogelijkheden van de BGD

om aan het progralrTma mee te werken. Bij zotn inleidend gesprek met de

bedri j f sleiding komen veelal de volgende algemene ond.er:vrerpen aan de

orde:

- vrat zijn de wettelijke verplichtingen $¡aaraan het bedrijf moet

voldoen (onder bedrijf wordt hierbij zowel de werkgever als de

werknemer verstaan)

- hoe verhoudt het lawaaiprobleem in het betrokken bedrijf zíc}:

tot dat in andere vergelijkbare bedrijven

- wat zijn de konsekwenties op kortere en langere

uitvoeren van een gehoorbeschermingsprogramma in

- wat is de inhoud van een prograÍìnìa

- wat zí)n de praktische konsekwenties tijdens de

een progranma

terrnijn van het

het bedrijf

uitvoering van
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werke informatie krijgen de werknemers van degenen die tijdens
het programma de werkzaamheden uitvoeren.
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FlErur I.1 Ultvoerlng va¡ een gehoorbescherutogsprogranna; stappeuplan
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Ook is heÈ van belang te benadrukken dat de aanpak van het lawaaiprob-
leem integraal zal moeten geschieden als het een probleem van enige om-

vang betreft. vanzelfsprekend kan een probreem van beperkte omvang

het betreft bijvoorbeeld één lawaaiig apparaat/werktuig dat schadelijke
exposities veroorzaakt bij een gering aantal werknemers, waarbij de ge-
luidproduktie van het apparaat/werktuig op simpele wijze te reduceren is
tot beneden de voor het gehoororgaan veilige grens - op een simpeler
wijze worden aangepakt.

Stap_2_-_Organr seterlsche vormgeving

AIs bij de eerste stap gebleken is dat voortzetting van een gehoorbe-

schermingsprogra¡n¡na noodzakelijk is, is het zaak om het prograruna orga-
nisatorisch vorm te geven. Het initiatief dient daarbij te liggen bij de

bedrijfsleiding. Daarbij worden, voor zover aanwezig, ingeschakeld:
- betrokken afdelingsleidingen
- veiligheidsfunctionaris
- ondernemingsraad (of vertegenwoordiging)

- bedrijfsgezondheidsdienst

- bedrijfsvoorlichters

Deze groep personen wordt hierna bedrijfskader genoemd. AIs de term on-
dernemingsraad (OR) wordÈ gebruikt wordt bedoetd een werknemersvertegen-

woordiging, zoars een oR, een oR-corunissie voor veiligheid, gezondheid

en welzijn, een Arbo Commissie, of een vertegenwoordiging van de betrok-
ken werknemers, al naar gelang de vertegenwoordiging in het bedrijf is
geregeld. In de vorm van een bespreking, die wordt geleid door de be-
drijfsleiding en waarbij een belangrijke invulling door d.e BGD gegeven

kan worden, wordt de inhoud. van een gehoorbeschermingsprogranma doorge-
licht. Aan alle betrokkenen dient duidelijk gemaakt te worden:

- het kader waarbinnen het program¡na zich afspeelt
- wat het prograrnma inhoudt

- wat de praktische konsekwentíes zijn van de uitvoering op korte
en langere termijn

- de rol van de BGD terzake van het progranuna

- de verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het pro-
graÍma van de betrokkenen.
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Organisatorisch is het noodzakelijk om bij deze stap te komen tot aan-

wijzing van één persoon binnen het bedrijf, die de verantvroorclelijkheid

heeft voor de uitvoering van het gehoorbeschermingsprogramma in het be-

drijf. Deze persoon koördineert en stimuleert de werkzaamheden. Daarbij
krijgt de betrokken persoon de vereiste bevoegdheden en mogelijkheden
(werktijd) . Deze worden schriftelijk vastgelegd.

Het is van uítermate groot belang om de leiding (en) van de afd.elingen
r¡raar schadelijk lawaai heerst van meet af aan bij de besprekingen te
betrekken. Deze leiding zaI ervan overtuigd moeten worden I vootzover dat

niet reeds het geval is, om positief mee te werken aan het programma.

Veelal is het deze categorie personen, die de afweging maakt tussen de

praktische uitvoering van het progranma en eventueel daan:it voortvloei-
ende problemen met betrekking tot de werkzaamheden/productie in hun af-
deling.

Stap_3_-_Osi!n!e rend_ge'l gidonde rz oe k

In hoofdstuk drie van deze publikatie is aangegeven op welke wijze het

oriënterende geluidonderzoek in het bedrijf uitgevoerd wordt. De bedoe-

ling van het oriënterende geluidonderzoek is om op grond van kortdurende

metingen vast te stellen in welke werkmimten en/of op welke arbeíds-

plaatsen mogelijkermijs schadelijk geluid voorkomt. Daarbij wordt geme-

ten op de meest lawaaiige arbeidsplaats (en) onder de meest lawaaiige

omstandigheden in alle werkruímten waarover het vermoeden bestaat dat er

schadelijke geluidniveaus kunnen voorkomen. Uit het oriënterende onder-

zoek dient konkreet te blijken op welke afdelingen/arbeidsplaatsen het

equivalente geluidniveau boven de grenswaarde van 80 dB(A) uitkomt. De

resultaten worden, bij voorkeur schriftelijk, gerapporteerd aan de bij
stap 2 betrokken personen en groeperingen.

Als het een klein bedrijf betreft met eenvoudig te schatÈen geluidsitu-
aties is het mogelijk om stap 3 te combineren met stap 5.

Bij deze stap dient oven'rogen te worden of de werknemers reeds ín dit
stadium op de hoogte gesteld worden van het gehoorbeschermingsprograruna.

tlüellicht volstaat in dit stadium een korte mededeling in het personeels-

blad en/of op aanplakborden, dat oriënterende geluidmetingen plaatsvin-
den eventueel ter voorbereiding van een uitgebreider programrna. Het
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gehoorbeschermingsprogranma kan worden beëindigd als gebleken is dat
gemeten equivalente geluidniveaus op de lawaaiigste arbeidsplaatsen
onder de rawaaiigste omstandigheden niet boven de 80 dB(A) uitkomen.

srgp 4- Voorbereiding_eerste fase_programma

Met behulp van de resultaten uít het oriênterende geluidonderzoek wordt
een tijdplanning voor de uitvoering van de eerste fase van het programma

opgesterd. Bij het vaststelren van zo'n tijdplanning wordt rekening ge-
houden met:

- prioriteiten die voortvloeien uít de meetresultaten
- mogelijkheden van uitvoering op de diverse afdelingen in verband

met de (seizoensgebonden) produktie- en andere werkzaamheden

- mogelijkheden van degenen die de metingen (geluidmetingen, audio-
metrie) uitvoeren en die de voorlichtingsbijeenkomsten houden

- eventueel voorgenomen wijzigingen in werkzaamheden in het be-
drijf, waarbij de geluidproduktie een rol kan spelen (b.v. aan-

schaf nieuwe machines)

- prioriteiten die met betrekking tot and,ere arbeidsomstandigheden
gesteld worden

- aktiviteiten die in een ander kader tijd en energie vergen t zo-
als bijvoorbeeld voorlichting over de ARBO-wet of voorlichting
met betrekking tot het voorkomen van rugklachten

- specifieke bedrijfsomstandigheden, zoals meerploegendiensten.

Als dat nog niet in stap 3 gebeurd is, worden in dit stadium de werk-
nemers op de hoogte gesteld van het gehoorbeschermingsprogramma. Daarbij
wordt aangegeven om welke (groepen) werknemers en afdelingen het gaat.
Mededeling kan worden gedaan in een personeelsblad, op aanplakborden of
door middel van individueel te verstrekken schriftelijke informatie. De

tekst dient daarbij in eenvoudige bewoordingen aan te geven wat de be-
doeling van het progranma is en wat er in de komende periode gaat ge-

beuren. De diverse aspecten van een gehoorbeschermingsprogramma kunnen

daarbij kort genoemd worden.

Bij deze voorbereidingsfase zijn betrokken:

- koõrdinator gehoorbeschenn-ingsprogranma

- vertegenwoordiger(s) BGD

d.e

en
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betrokken afdelingsleiding, vei ligheidsfunctionaris, personee Is-
chef , technische dienst, bedrijfsvoorlichter
onde rneming s raadve rtegenwoordiging .

Het verdient sterke aanbeveling om de voorgenomen planning tot in detail
schriftelijk vast te leggen en onder de betrokkenen te distribueren.

Stap_5_-_Urtr¡ogrrng eerste_fase programma

De eerste fase van het gehoorbeschermingsprogramma bestaat uit:

(groeps) voorlichting en instructj-e
uiÈgebreide ge luidmetingen

opstelling globaal lawaaibestrijdingsplan
gehoormetingen

persoonli j ke gehoorbescherming.

Hierbij zijn alle arbeidsplaatsen en werknemers betrokken waarvoor uit

het oriênterende geluidonderzoek is gebleken dat het eguivalente geluid-

niveau op de meest lawaaiige arbeidsptaats (en) de 80 dB (A) heeft over-

schreden. Uit de uitgebreide geluidmetingen bfijkt dan over het algemeen

daÈ een gering percentage werknemers (zo'n acht procent) ten onrechte

tot de risicopopulatie gerekend is, omdat hun lawaaiexpositieniveau niet

boven de 80 dB(A) uitkomt. Aangezien dit veelal sterknemers betreft die

voor een deel van de werkdag toch bij lawaaiige werkzaamheden betrokken

zijn, een lawaaiig beroep hebben, in het verleden in lawaai hebben 9e-

werkt of dat wellicht in de toekomst zullen doen, kan de betrokkenheid

bij het prograruna toch veelal als nuttig gezien worden. Voor een gede-

tailleerde uitwerking van de hiervoor genoemde aspecten zij ver¡^¡ezen

naar de volgende hoofdstukken van deze publikatie. over het algemeen

verdient het de voorkeur te starten met het voorlichten van de betrokken

werknemers. DaarbÍj worden de werknemers geinformeerd, over de díverse

aspecten van het programma, ze worden gemotiveerd tot medewerking aan

het programna en er wordt een discussie op gang gebracht en,/of gestimu-

leerd over de lawaaiproblenatiek in het bedrijf. Het uitgebreide geluid-

onderzoek en de audiometrische onderzoeken kunnen na de voorlichting in

dezelfde periode uitgevoerd worden. Aansluitend aan het audiometrische

onderzoek kan een individuele advisering met betrekking tot het dragen

van gehoorbeschermers plaatsvinden. Soms zaL het daarbij noodzakelijk
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zi)n om eerst het resultaat van het uitgebreide geluídonderzoek af te
wachten' Inaar veelal kan een advies gebaseerd worden op de resultaten
van het oriënterende geluidonderzoek gecombineerd met kennis van de spe-
cifieke arbeidsomstandigheden bij degene die het advies geeft.

De eerste fase van het programma wordt afgesloten met een rapportering
door de diverse betrokkenen van d.e meetresultaten, de bevindingen inzake
voorlichting en instructie, de ervaríngen ínzake het dragen van persoon-
Iijke gehoorbeschermingsmidd.elen en het opgestelde globale lawaaibe-
strij dingsplan.

De rapPortering geschiedt aan de bedrijfsleiding en aan de onder stap 4

genoemd.e pe rsonen,/instanties .

Het gehoorbeschermingsprogramma kan Ì^¡orden beêindigd als gebleken is dat
geen der râterkzaamheden over de betreffende periode equivalente geluidni-
veaus veroorzaakt díe de grenswaarde van 80 dB(A) overschrijden. Meting

en beoordeling vindt daarbij plaats volgens de in hoofdstuk 3 gegeven

richtlij nen.

Stap_6_-_Eya luet1e_ee rste f a se_progranma

In vele gevallen zal de uitvoering van de werkzaamheden in de eerste
fase van het prograruna geheel geschieden door med.ewerkers,/ sters van de

betrokken BGD, eventueel met een incidentele aktiviteit van bepaalde

bedrijfsfunctionarissen, zoals een veiligheidskundige - die resultaten
van reeds verrichte geluídmetingen beschikbaar stett of geluidmetingen
verricht - of een personeelsfunctionaris - die lijsten met namen en ge-
gevens van werknemers opstelt. Het is in deze fase van het progranma van

groot belang dat er voldoende kontakt blijft bestaan tussen de (bedrijfs)-
koõrdinator van het prograrruna en de betrokken BGD-medewerker(s). Dat

geldt niet alleen voor d.e realisering van praktische voorzieningen (zo-

als de aanschaf van gehoorbeschermingsmid.delen, plaatsen van waarschu-

wingsborden) maar ook voor de meer beleidsrnatige aspecten van het pro-
granma. Daartoe is het dienstig om geregeld geplande besprekingen te
houden tussen koõrdinator en betrokken BGD-medewerker(ster) (s).
Met als basis de rapportering van de eerste fase van het programma,

wordt d.eze fase geëvalueerd. Daarbij komt tevens aan de orde of en zo ja
in welke vorm de werknemers ingelicht worden over de bevindingen uit de
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eerste fase van het prograÍrna. Veelal volstaat het niet om de genoemde

rapportering geheel beschil<baar te stellen aan de betrokken werknemers.

Een eenvoudige samenvatting van de rapportering' gekoppeld aan een mede-

deling over een voorgenomen nadere uitwerking van plannen met betrekking

tot lawaaibestrijding kan zowel mondeling a1s schriftelijk gegeven wor-

den.

Tevens komen bij deze stap aan de orde de te treffen regelingen inzake

het gebruik van persoonlíjke gehoorbeschermingmiddelen. Mogelijkheden

worden aangegeven met betrekking tot de begeleiding van het dragen van

de middelen, het rapporteren over kapotte en verloren gehoorbeschermers,

het onderhoud van meermalig te gebruiken gehoorbeschermers, de controle

op de beschikbaarheid van eenmalig te gebruiken gehoorbeschermers (dis-

pensers) .

Er worden afspraken gemaakt op welke wí1ze nieuwe werknemers van de la-

waaiproblematiek en getroffen maatregelen op de hoogte worden gesteld.

Tevens worden afspraken gemaakt over het gehooronderzoek bij nieuwe

werknemers en werknemers die op een lawaaiige afdeling te werk worden

gesteld.

Ook worden er voorzieningen getroffen om and.ere personen dan de werk-

nemers, zoals bezoekers, stagiaires, van buiten komend onderhoudsperso-

neel, te beschermen tegen lawaai en op de hoogte te stellen van het ge-

bruik van geluidwerende voorzieningen. De werkgever van van buiten ko-

mend personeel heeft overigens ook verplichtingen en zaL er zLch dien-

tengevolge van dienen te overtuigen dat passende maatregelen meÈ betrek-

king tot zijn werknemers ziln genomen. De betreffende personen dienen

daarbij te worden ingelicht over de lawaai- en gehoorbeschermingszone-

ring, over gehoorbeschermingsmiddelen en het gebruik van geluidwerende

voorzieningen.

procedures om na te gaan of getroffen lawaaibestrijdingsmaatregelen op

juiste wijze worden gebmikt zullen veelal deel uit maken van het nor-

male toezicht. AIs blijkt dat deze voorzieningen niet op de juiste wijze

worden gebruikt, dient dit gerapporteerd te worden aan de koõrdinator

van het progranma. Afspraken hierover worden in dit stadium gemaakt.

AIs in het kader van het gehoorbeschermingsprogra¡nma bevoegdheden

verantwoordelijkheden msten bij werknemers ín het bedrijf, dient dit
en

in
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dit stadium vastgelegd te worden. Daarbij kan gedacht worden aan degene

die de supervisie heeft over het prograrflna, degene die verantwoordelijk
is voor het verstrekken van gehoorbeschermingsmiddelen, degene die voor-
Iichting en instructie geeft. Ook kan een bepaald.e tijn-verantwoorde-
lijkheid word.en vastgelegd. ook met betrekking tot de aankoop van (ge-

luidarme) machines (tekenbevoegdheid) en het speciale onderhoud van ma-

chines in verband met hun lawaaíproduktie kunnen bevoegd.heden en taken
aangegeven worden.

over het algemeen bevat het globale lawaaibestrijdingsplan een aantal
eenvoudige in eigen beheer te treffen getuidwerende voorzieningen, die
niet interfereren met later te treffen uiÈgebreidere maatregelen. Af-
spraken worden gemaakt voor de uitvoeríng van deze eenvoudige maatrege-
len. Na uitvoering worden oriënterende geluidmetingen verricht om het
effect van de maatregelen te schatten, zodat hiermee bij het opstellen
van het lawaaibestrijdingsplan rekening gehouden kan worden.

Er worden afspraken gemaakt over onderhoud van machines etc., teneinde
onnodige geluidproductie door rammelen, toszitten van machineonderdelen

te verhelpen of te voorkomen.

De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De bespreking (en)

worden gevoerd door de in stap 4 genoemde personen en instanties, waar-
bij de bedrijfsleidíng vanaf het begin of in een later stadium betrokken
wordt.

qten_7_-_vs s!ste I len_lawaalbe s!r1j gigøgilan

Nadat uit de rapportering van de eerste fase van het programma bekend is
wat de ernst en omvang is van d.e lawaaiproblematiek in het bedrijf, kan

mede op basis van het globale lawaaibestrijdingsplan worden vastgesteld
hoe, waar en wanneer het lawaai bestreden kan worden. OndaÈ het globale
lawaaibestrijdingsplan slechts globaal de mogelijkheden van lawaaibe-
strijding geeft, dienen deze mogetijkheden veelal door een (externe)

deskundíge nader gespecificeerd te worden. Daarbij is belangrijk zich te
realiseren dat bestrijden van lawaai aan de bron dient te geschieden of
door middel van het aankopen van lawaaiarme machines/apparaten, tenzij
zulks redelijkeruijs niet gevergd kan worden. In dat geval hebben over-
drachtsweggerichte maatregelen prioriteit. Blijkt dat ook redelijkerwijs
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niet gevergd kan worden dat deze maatregelen getroffen worden, dan die-
nen organisatorj.sche maatregelen overwogen te worden. Overdrachtsweg-

gerichte maatregelen zíjn onder meer het omkasten/afschermen van machi-

nes etc., het vergroten van de geluidabsorptie in de werkruimte' het

plaatsen van schermen en abri's, het plaatsen van geluidisolerende cabi-

nes van waaruit machines etc. bediend worden. Organisatorische maatrege-

len zijn het verkorten van de duur van de expositie van werknemers, heÈ

inlassen van ttstillett lawaaipauzes, het verdelen van lawaaíige werkzaam-

heden over meer werknemers. Organisatorische maatregelen zijn over heÈ

algemeen weinig effectief met betrekking tot het verminderen van de la-
waaiexposities.

wanneer lawaaibestrijding andere zwaar$egende belangen waar:voor de werk-

gever ook verantwoordelijk is, te zeer zou schaden dient de werkgever

tot een belangenafweging te komen, v¡aarvan het resultaat in samenspraak

met de OR op de redelijkheid wordt getoetst. Bij een dergelijke belan-

genafweging dienen met name de technische, operationele en economische

haalbaarheid van de geluidwerende maatregelen en de ernst van de situ-

atie in beschouwing te worden genomen. De ernst van de situatie wordt

bepaald door diverse factoren zoals de hoogte en de duur van de optre-

dende geluidniveaus, het aantal betrokken t¡¡erknemers en factoren die het

dragen van gehoorbeschermingsniddelen onmogelijk of minder gewenst

maken.

Ten aanzien van de technische haallcaarheid dienen bedrijven zich in

principe te houden aan datgene rrrat gebn:ikelijk is in de bedrijfstak en

overeenkomt met de stand van de lawaaibestrijdingstechniek. Indien de

financiê]e situatie van een bedrijf van dien aard is, dat de technisch

in de bedrijfstak gebruíkelijke voorzieningen niet kunnen worden getrof-

fen, zal de werkgever niet zonder meer met een beroep op de redelijker-

wijsclausule de in zijn bedrijf bestaande te hoge geluidnÍveaus kunnen

rechtvaardigen. De werkgever za| in ieder geval aannemelijk dienen te

maken dat zijn beleid planmatig is gericht op de venrezenlijking van de

gewenste situatie. Afspraken, gemaakt met de ondernemingsraad dan wel

een werknemersvertegenwoordiging met betrekking tot een goede planmatige

aanpak van de lawaaiproblematiek en de voorzieningen en maatregelen die

in overeensteruning met deze afspraken reeds zíjn geLroffen, zullen een

rol kunnen spelen bij de beoordeling (bijvoorbeeld door de
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Arbeidsinspectie) of al dan niet terecht een beroep op de redelijker-
wij sclausule wordt gedaan.

AIs goede akoestisch voorzieningen operationeel niet haalbaar zijn, kun-

nen d.eze voorzieningen in redelijkheid niet worden gevergd. De operatio-
nele haalbaarheid van lawaaibestrijdende maatregelen hangt samen met

factoren als:
- bereikbaarheid van de machine (ten behoeve van controle, onder-

houd, storing, inspectie van het produkt);

- produktkwaliteit en proceseisen;

- ruimtelijke en installatie-eisen;
- brandveiligheid;

- andere arbeidsomstandígheden dan geluid;

- veiligheid ín het algemeen.

Bij de selectie van lawaaibestrijdingsmaatregelen is naast de technische

en operationele haalbaarheid ook de vraag naar de eraan verbonden kosten

c.q. opbrengsten van belang. Vrijwel altijd zal het noodzakelijk zijn om

tot een optimalisering van de kosten te komen. Bij een kostenoptimalise-
ring is het van belang na te gaan hoe door een combinatie van maatrege-

len ter vermindering van de díverse geluidproducties van een aantal
bronnen het beste totaal resultaat tegen zo min nogelijke kosten verkre-
gen kan worden. De volgorde waarin de geluidreducerende voorzieningen

worden getroffen is heel vaak in gevallen vraar een aantal geluidbronnen

de lawaaibelasting bepalen het belangrijkste aspect bij de optimalise-
ring van de kosten. Inmers, veelal doet zich het probleem voor dat de

ter beschikking staande gelden niet voldoende ziln om alle berekende

kosten te d.ekken of de gelden komen gefaseerd, ter beschikking. In die
gevallen kan de optimale verhouding tussen kosten en effect alleen door

een juiste volgorde van de te treffen voorzieningen worden bereikt. Daar-

bij worden eerst die maatregelen opgevoerd, waarbij de kosten negatief
zí)n (opbrengsten). Dit is het geval als de maatregelen passen binnen de

technische afschrijving van machines etc., waardoor door aanschaf van

nieuwe (geluidsarme) machines niet alleen minder geluid maar tevens be-

sparingen op energie, onderhoud, proceskosten etc., mogelijk is. Daarna

volgen opeenvolgend maatregelen welke per geldbedrag de meeste geluidre-
duktie opleveren. Het redelijkheidsprincipe kan van belang worden a1s

onevenredig hoge kosten gemaakt moeten worden voor een zeer getinge ge-

Iuidvennindering.
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Op basis van de technische, operationele en financieel-economische haal-

baarheid wordt een lawaaibestrijdingsplan opgesteld. Het plan dient een

systematische planmatige aanpak van de lawaaiproblematiek te waarborgen.

In het lawaaibestrijdingsplan wordt gefaseerd aangegeven op welke wí1ze

d.e lawaaiproblematiek in het bedrijf aangepakt zaL worden en tevens

welke financiële middelen daartoe beschikbaar gesteld worden.

Het opstellen van heÈ l-awaaibestrijdingsplan bevat dermate veel beleids-
matige componenten, dat het vanzelfsprekend is dat bij dit onderdeel van

ondermeer het programma de bedrijfsleiding ten nauwste betrokken is. De

in het bedrijf aanwezige expertise zoals bij de veiligheidskundige of
veiligheidsdienst zaL zo goed mogelijk moeten worden gemobiliseerd,

evenals deskundigheid bij de BGD. Op externe deskundigheid van akoes-

tische adviesbureaus of bij leveranciers van geluidwerende voorzieningen

kan tevens een beroep gedaan worden.

Na het opstellen van het lawaaibestrijdingsplan dient over het plan de

ondernemingsraad gehoord te worden.

Staf_8_-_Vg ryo lSla g e_plogramma

In deze fase wordt het lawaaibestrijdingsplan uitgevoerd. Na de uitvoe-
ring van voorzieningen in het kader van dit plan worden geluidnetingen

uitgevoerd om het resultaat van de maatregelen te schatten en om de

nieuw ontstane situatie te bepalen. Tevens worden de oriënterende ge-

Luidmetingen herhaald als het vermoeden bestaat dat er een sígnificante
verandering in de geluidsituatie is opgetreden, bijvoorbeeld als

- lawaaiige machines zijn geïnstalleerd of venvijderd;

- er een aanmerkelijke verandering in de (be)werking door een ma-

chine heeft plaatsgevonden (andere werksnelheid' ander fabri-
cagemateriaal);

- er een aanmerkelijke verandering is aangebracht in het gebouw of
in de indeling van lawaaiige nachines in de werkruimten;

- \¡¡erkzaamheden dusdanig worden gewijzigd dat er een aanmerkelijke

verandering ís opgetreden in de blootstellingstijden van werk-

nemers.

- lawaaibestrijdingsmaatregelen zijn getroffen.
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De

is

@k als er ogenschijnlijk geen wijziging in de geluidsituatie optreedt,
is het wenselijk de geluidmetingen periodiek te herhalen als uit de eer-
dere metingen is gebleken dat het equivalente geluidniveau van de werk-

zaamheden de 80 dB(A) overschrijdt. De periodiciteit van deze controle-
metingen kan gesteld worden op ééns per vier jaar voor niveaus tot 90

dB (A) , eens per tvree jaar voor niveaus tussen 90 en 95 dB (A) en eens per
jaar voor niveaus hoger dan 95 dB(A). De controlemetingen worden uitge-
voerd zoals beschreven voor het oriënterende geluidonderzoek.

gehoormetingen worden eveneens periodiek herhaald. De períodiciteit
daarbij:

eens per vier jaar als het lawaaiexpositieniveau van de betrok-
ken werknemer(s) ligt tussen 80 en 90 dB(A);

eens per twee jaar als het lawaaiexpositieniveau ligt tussen 90

en 95 dB (A) ;

tenminste eens per jaar voor lawaaiexposítieniveaus van 95 dB(A)

en hoger.

Van nieuwe werknerners, die in lawaai gaan werken, en van werknemers, die
van een rustige naar een lawaaiige arbeidsplaats worden overgeplaatst,

wordt voor de tewerkstelling een audi-ogram afgenomen.

AIs bli jkt dat !{erknemers de inzake lawaai gegeven instmcties niet
(meer) in voldoende mate hanteren of als blijkt dat een gehoorbe-

schermingsprogramma niet effectief is omdat gehoorschade door lawaai

ontstaat, dienen de werknemers opnieuw te worden geÍnstrueerd. De ter-
mijn waarop deze instmctie/voorlichting herhaald wordt is gelijk aan de

periodiciteit van het audíometrisch onderzoek. Ook bij een wijzígíng van

werkmethoden en/of werkomstandigheden die van invloed ís op de lawaaisi-
tuatie in een bedrijf dienen de betreffende werknemers daarover inge-
licht en geinstrueerd te worden.

Degene (n) die verantwoordelijkheid dragen inzake het gehoorbeschermings-

progranma dienen in deze vervolgfase in de gelegenheid gesteld te worden

om zich voldoende op de hoogte te stellen van de lawaaiproblematíek.

Bij nieuwbouw en bij ínvesteringen in nieuwe produktieniddelen dient in
een vroeg stadium aandacht te worden besteed aan de lawaaiproblematiek.

Bij een beroep op de redelijkerwijsclausule in nieuwe situaties zullen
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volgens de wettelijke bepalingen niet de kosten worden beoordeeld voor

aanvullende voorzieningen achteraf, maar de kosten welke gemaakt hadden

moeten worden ten tijde van de bestelling van de nieuwe installatie of
apparatuur. Wanneer blijkt dat geen aandacht aan de lawaaibestrijding
werd besteed, zaL niet met succes een beroep op de redelijkerwijs-
clausule kunnen worden gedaan. Evenmin zullen in het verleden opgelopen

achterstanden zonder meer met een beroep op de redelijken'rijsclausule
kunnen worden gelegitimeerd.

Bij aankoop van nieuwe machines, apparaten etc. dient tevens gelet te
worden op de geluidproduktie. Bij aanschaf van een machine etc. díe mo-

gelijk geluid op de werkplek produceert met een equivalent geluidniveau

van meer dan 85 dB(A) kan worden nagegaan of er andere, stillere machi-

nes op de markt aangeboden worden. Bij de aankoop van machines kunnen

garanties over de geluidproduktie gevraagd worden aan de leverancier.

De werkgever dient het beleid te toetsen aan opgedane errraringen. Een

systematische inventarisatie van ervaringen, zoals bijvoorbeeld ten aan-

zien van het gebruik van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, kan

daarbij zowel door vrerkgever als werknemers (ondernemingsraad, afde-

lingsleiiling) geschieden. AIs er ongunstige resultaten blijken, dient te

worden nagegaan in hoeverre het beleid gewijzigd kan en moet worden. Ook

moet de werkgever bekend zíjn met de algemeen erkende regelen van de

(lawaaibestrijdings)techniek in zi)n bedrijfstak en met eventuele be-

langrijke wijzigingen die zich voordoen en er wordt vervracht dat deze

wijzigingen ook worden geintegreerd in het ondernemingsbeleid. Zowel de

medewerkers van de betrokken BGD als werknemers uit het bedrijf kunnen

dienaangaande een signalerende functie vervullen.

In deze fase worden eveneens de in stap 6 genoemde afspraken geêffec-

tueerd.
Voor bedrijven met l-00 of meer werknemers, geldt de verplichting tot het

opstellen van een jaarverslag met betrekking tot de veiligheid, gezond-

heid en welzijn van de werknemers. Voor zover in dit kader van belang,

omvat de inhoud van het jaarverslag in elk geval:

- een beschrijving van het beleid inzake lawaai, dat in het be-

trokken kalenderjaar is gevoerd en indien van toepassing onder

vermelding van de wijzigingen die daarin zijn aangebracht en de

redenen van deze wijzigingen;
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inlichtingen over de samenwerking en het overleg inzake lawaai

tussen werkgever en werknemersi

inlichtingen over de realisatie van voorlichting en onderricht
inzake lawaai;

een beschrijving van maatregelen die getroffen zijn naar aan-
leiding van aangetoonde of vermoede gevallen van lawaaislecht-
horendheid die in het bedrijf zijn ontstaan;
een overzicht van de door de werknemers gemelde lawaaiige situ-
aties;
een vermelding van de door de Arbeidsinspectie gegeven aanwíj-
zing en/of gestelde eisen in relatie tot lawaai en de daaruit
geresulteerde acties.

Stap_9_-_Beë indiging_p¡ogr3rnla

Het gehoorbeschermingsprograrmna kan worden beêindigd als in het gehele

bedrijf geen situatj-es meer voorkomen waarbij de equivalente geluidni-
veaus van de werkzaamheden uitkomen boven de 80 dB (A) .

In een aantal gevallen zullen er in een bedrijf slechts in ruimten \.raar

zich vrijwel nooit werknemers ophouden - en dan nog slechts voor con-

trole en inspectj.e van de in de mimte opgestelde machines etc - geluid-
niveaus voorkomen die de 80 dB(A) overschrijden. ÞIet het beschikbaar

stellen van gehoorbeschermingsmiddelen door de werkgever en het dragen

van deze middelen door de \¡rerknemers kan in d.eze gevallen voldaan zijn
aan de wettelijke verplichtingen. Formeel gezien kan daarmee een gehoor-

beschermingsprogranuna niet afgesloten zijn. In de praktijk echter, zaL

hogere prioriteit gegeven kunnen worden aan andere arbeidsomstandigheden

dan lawaai.

AIs het progranma is afgehandeld, is het zaak attent te blijven op het

voorkómen van nieuwe geluidproblemen. Bijvoorbeeld bij de aankoop van

nieuwe machines zal men rekening dienen te houden met de geluidproduk-
tie. Het is derhalve aanbevelenswaardig om organisatorisch te voorzien

in een toetsingsmogelijkheid, bijvoorbeeld door het (blijven) verlenen
van een tekenbevoegdheid.

Als op kortere of langere termijn na beëindiging van het gehoorbescher-

mingsprogranurcr het vermoeden bestaat dat de geluidsituatie zo gewijzigd
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is dat er op arbeidsplaatsen mogelijk schadelijk geluid heerst' dan die-

nen de oriénterende geluidmetingen herhaald te worden.
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