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BETER VOORKOMEN

WANT GENEZEN IS ER NIET BIJ !



WAT GAAT ER GEBEUREN?

Bij r-nu bedrijf werd kortgeleden
een blar.rue audiomobiel van TNO
geparkeerd. Dit is een geLuid-
dichte rÍagen, waarinrrv BGD ge-
hoortesten afneemt om gehoor-
beschadigingen op te sporen
bij mensen, die in een l-a-
waaiige omgeving werken. In
samenwerking net TNQ wiL r-rn BGD een gehoorbeschermings-
programftr ontwikkeLen, om het lawaai in rss werkomgeving
te verminderen en rff gehoor te beschernen.

GEHOORTEST
Om te beoordelen hoe het staat
met tnÍ gehoor, wordt er met be-
hulp van een automatische audio-
meÈer een gehoorÈesE afgenomen.
U neemÈ plaats in de cabine in
de TNo=ragen en krijgt via een
koptelefoon diverse tonen te ho-
ren. Eerst op het linkeroor,
daarna op het rechteroor. Deze
tonen kunnen hard of zacht en
hoog of laag zíjn. De bedoeling
is dat u, zodra u een toon
hoort, op een knopje drtrkt.
Na afloop van de gehoortest
wordt de uitslag met u bespro-

ken. Voor of na de test worden u een aantal vragen ge-
steld die betrekking hebben op wr gehoor: bijvoorbeeld
of u wel eens een oorontsteking hebt gehad, hoe lang u
al in lawaai werkt, of u wel eens last van oorsuizingen
hebt enz. De gehoortest met de vragen duurt ongeveer
20 töt 30 minuten.
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GELUID EN DOOFHEID.

Geluid ontstaat doordat lucht door
een geluidbron (bijv. machine) in
trilling wordt gebracht. Deze ge-
luidgolven planten zich voort door
de lucht met een snelheid van 340
meter per seconde en kunnen worden
&/aargenomen door het menselijk
gehoororgaan.

Door een teveel aan hard geluid
kan men een fikse gehoorbescha-
diging oplopen. Dit gaat heel
geleidelijk aan, het wordt pas na jaren merkbaar: ge-
sprekken zijn steeds moelijker te volgen en de radio
moet een beetje harder worden gezet om de muziek nog
goed te kunnen horen. A1s het eenmaal zover is gekomen,
is het te laat. Lawaaidoofheid is een onherstelbare
vorm van doof zijn, zeLfs een gehoorapparaat helpt dan
niet meer.

De sterkte van een ge-
l-uid wordt aangegeven
in decibel.
In een rustige kamer
heerst een geluidni-
veau van ongeveer 40 dB
(decibel), een groep
babbelende mensen brengt

het op 60 dB. Een matig drukke verkeersweg geeft een
geluidniveau van 85 dB en een pneumatische hamer brengt
het al op zo'n 100 dB.
Zodra het geluid boven de 80 dB uit gaaE komen, wordt
het risico een gehoorbeschadiging op te lopen steeds gro-
ter. Het is even schadelijk 8 uur in een omgeving met
80 dB Èe werken, a1s I uur in een omgeving met eeÍr ge-
luÍdniveau van 89 dB.
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HET GEHOOR

Via de gehoorgang, het
trommelvlies en de ge-
hoorbeentjes (hamer,
aarrbeeld en stijgbeu-
gel) bereikt een ge-
luidgolf het eigen-
lijke gehoororgaan.
Dit bestaat uiÈ een
soort opgerolde buis
(slakkehuis) met aan
de binnenzíjde klei-
r€r geluidgevoelige
haartjes. Bij niet
al te harde gelui-
den sorden deze.haar-
tje+ door eerder genoemde geluidgolven zachtjes heen
en weer gewiegd als riet aan de waÈerkant.
Door deze bewegingen kan wia gehoorzenuvlen een geluid-
.gol-f traargenoeen worden en hoort men het geluid.
Bij te hard.en 1-angdurig aangehouden geLuid worden de
geluidgevoeLige haartjes in het slakkehuis geteisterd
al-s riet door een sÈorm.

Veel van die haartjes over-
leven deze ttstormtt niet en
knakken neer. De kapotte
haartjes kunnen zich niet
meer oprichEen en worden
niet vervangen doo"r het li-
chaam. Dit betekent:

NIET MEER TE HERSTELLEN

GEHOORVERLIES

SLAKKEHUIS



GEHOORBESCHERMING

De enige manier om gehoorbeschadiging te voorkomen is te
zorgen dat te harde geluiden (boven 80 dB) de geluidge-
voelige haartjes in het slakkehuis niet kunnen bereiken.
Dat kan door l. het geluidniveau te verminderen.

(door goede isolatie van lawaaiproduee-
rende machine's bijvoorbeeld)

2. het gehoor te beschermen door middel van
gehoorbeschermingsmiddelen zoals oorkap-
pen, oordoppen en oorproppen.

Zolang het eerste niet is uitgevoerd, is het zaak uzelf
te beschermen voor de gevolgen vdn schadelijk lawaai.

jes eens van dichtbij kunt

In Nederland zijn diverse soor
ten en merken gehoorbeschermers
op de markt, zodat voor ieder
een geschikte beschermer gevon-
den kan worden. De een heeft
voorkeur voor zachte watten,
de 'ander kiest voor een zwaat-
dere oorkap en de derde heeft
liever een plastic oordopje.
Door het te beproeven kunt u
zeker een passende gehoorbe-
schermer vinden. In de TNO-
wagen staaÈ een koffertje,
rdaar u al die dopjes en prop-

b ekijken.
Bij elke gehoorbeschermer hebt u tijd nodig om te wennen
Door het iedere dag een poosje langer in de oren te hou-
den, went u eraan en hebt u er na een paar weken toÈaaI
geen last meer van. Geef uzelf de kans aan rnd gehoorbe-
schermers te wennen en gebruik ze op de juiste manier.
Lawaaidoof is echt doof en daarbij geldt:

BETER VOORKóMEN
WANT GENEZEN IS ER NIET BIJ



OP DE JUTSTE IflJZE TNBRENCEN VAN OORDOPPEN EN OORPROPPEN
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.LINKERARH OVE8, IIET ËOOFD

LECGEN EN MET DUII{ EN

IEJSVINCER DE RTCBTER.
OORSCEEI^P IETS SCEUIN
BOVEN/AC8ITRIN TREKKEN,
OM DE GEBOORGANG RTCBT TE
KRIJGEN

,UET DE RECBÍEREAND DE

OORDOP/PROP IN DE CEIIOOR-
GANC Bn!NCEN TOT GELUID.
DEMPING }IORI'T WAARGENOHEN

.AIS D8 OORDOP/PROP NIST
CO}ÍTORIÀ.BEL ZIT, SIEEB

NE!{EN EN OPNIEIIIí

.HETZELTDE VOOR EE! AI{DERE
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DENK ER AATI DAT DE GE-
EOORBESCEERXERS EN DE

BANDEN, I,TAR ZE I{EE INGE-
BBACBT IIORDEN, SSHOON






