
i

t 5uu.\

5:6

Handleiding voor de
bedrij fsgezondheidszorg

Handleiding
opgesteld in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het

Nederiands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden

Integrale
geho orb es chermingspro gramma' s

lililil llil tilt ilt ililt lilil ililt ilil tilil lllil ilil illl
*NIAOOOB389*

Direc tor aat- Gen er aalvan de Arbeid

s36



,sq.Esz -?:-r.12: 6q'\z' 'oot'12 ""?try.f
LL*)

Integrale
geho orb eschermingspro gramma' s

,.

Handleiding voor de

, bedrijfsgezondheidszorg

Handleiding
opgesteld in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het' Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO

Samenstellers: Nederlands Instituut voor
W. Passchier-Vermeer Àrbeidsomstandigheden NIA
R. van den Berg
A.J.M. Rövekamp
D. van der Ree

bibliotheek-documentatie-informatie
De Boelelaan 32, Amsterdam'Buitenveldert

stambrr. B§ -ïï5
plaats 5en. q, 5 3b
<rarum 0?SË-?. tgBB

augustus 1988



Sanenstelling van de bcgeleidingscommissie

S. Buma, arts, voorzitt.er* (vanaf oktober '1983)

P.J.M. Iping, secretaris
drs. J.G. Bakker
ing. R. van den Berg
ir. J.A.Itt. Blok
Ph.Th. de Brabander
H. Crijns, arts
Maj. M.P.C. Gloudemans

H. Hoolboom, arts
H. Leertouwcr, arts
f.G. van Lèeuwcn, arts
drs. J.L. Leyten
T. Lunshof, arts
A.E. Itlarcus, arts
ir. H.C.J. Meijvis
F.H.C. van den Muysenberg
J. de Pater, arts
J.J.L. Pieters, arts
ir. B. van.Steenbrugge
ing. A. van der !íeerd
dr.ir. T. tcn Wolde
Ttl. Wester\íoudt

szw/wA
szw/DGA

RCO

NIPG-TNO

szw/Dca/AÍ
Bj-Za

RCO

Defensie
NIPG-TNO

szw/DGA

BGD

BíZa
BGD

BGD

szw/DGA

szw/sE'B

vRoIi{

!Ívc
TPD-TNO-TH

BíZa
TPD-TNO-TH

szw/sEB

Van 1-9-1982 tot 1-1-1983 bekleedde H. Leertourrer de functie van
voorzitter. Van 1-1-1983 tot 1-10-1983 was het voorzitterschap in
handen van ;f.À.M. Blok.



TEN GBLEIDE

onder de titer "Project preventie gehoorschade" werd door het Directo-
raat-Generaal van de Arbeid in 1981 een onderzoeksopdracht verstrekt
aan het rnstituut voor lrlirieuhygiëne en Gezondheidstechniek-TNo.
Kort gezegd was het onderzoek gericht op het ontwikkelen van een
integraal gehoorbeschermingsprograrnma ten behoeve van de bedrijfsge-
zondheidsdiensten, teneinde hen in staat te stellen de preventie van
gehoorbeschadiging bij werknemers ten gevorge van de arbeid op lande-
lijke schaal en op systernatische wijze ter hand te kunnen nemen. Daar-
toe was eèn lretenschappelijke fundering en een op praktische uitvoe-
ring gerichte benadering vereist. Aan deze opdracht 1ag het besef ten
grondslag dat gehoorbeschadiging door lawaai alleen daadwerkelijk
voorkqnen zou kunnen worden vanuit een samen!íerkingsverband tussen de
technische en de (para-)medische disciptines.
Het resultaat van dit onderzoek, uitgevoerd onder leidinq van mw.
W. Passchier-Vermeer, is thans gereed en beschikbaar.
Een cormnissie. samengesteld uit deskundigen uit kringen van weten-
schap, bedrijven, bedrijfsgezondhcidsdiensten en overheid heeft het
onderzoek over het gehele traject begeleid. Een relevant aantal
bedrijven verklaarde zich bereid delen van het onderzoek via de aan
het bedrijf verbonden bgd door het NIpG te laten uj-tvoeren.
Het zijn de kwalÍteit, de bereidwilligheid en de wens tot samenwerking
van alle betrokkenen geweest die dit bijzondere en complexe onderzoek
hebben doen slagen.

Steeds meer wordt aangedrongen op een deskundige, efficiënte en
effectieve aanpak van de preventieve gezondheidszorg. Meer dan
voorheen stelt dit eisen aan het beschikbaar zijn voor de bgd'en van
op praktische uitvoerbaarheid getcste, wetenschappelijk gefundeerde en
in termen van bedrijfsvocring goed onderbouwde uitvoeringsprotocollen.
Het thans voorliggende protocol voor de uitvoering van integrare
gehoorbeschermingsprogrammar s voorziet hierin.

Het tocnemcnd murtidisciplinaire karakter van de bedrijfsgezondheids-
zorg vereist dat een werk a1s het ondcrhavige gericht toeganketÍjk is
voor de beoefenaren van de verschillende disciplines.
De gcvolgde i-ndering naar functionele onderderen van het gehoorbe-
schermingsprograÍtna beoogt daarin te voorzien. ook werd het ge$renst
geacht hcÈ rapport toegankeli-jk te maken voor het BcD-management, het-
gcen vonn gckregcn heeft in de slotparagraaf welke aan elk der hoofd-
stukken is toegevoegd.



Voorts moet verme1d worden dat in het ondcrzock en in de samenstelling
van dit rapÍtort nagestreefd ie dle. interdiscipLinaire sanenserking tus-
sen de (para-)medische en meer technische dlsciplines te bevorderen.

Mede narnene de onderzoekers, de begeleidingscomurissie cn degenen die
meegewerkt hebben aan het onderzoek spreel( ik de wene uit dat dit pro-
tocol door de werkgevere en de bedrijfsgezondheidsdiensten in ondcr-
linge sanenwerking tot uitvoer.ing zal worden gebracht ln het belang
van die werkneners, welke nog dagelijks in hun arbeid blootgesteld
worden aan het risico van gehoorbeschadi.ging.

DE pIRECTEUR GEZO{DHEID,



I}IEOT'DSOFGA\TE

voorwoord
Samenvatting
Introductíe

1.

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.2.1
2.2.2.2
2.3
2.3.'l
2.3.2
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2

2.5.3

2.5.4

Aanpak lawaaiproblematiek i-n bedrijven
Probleenrstelling
Integraal gehoorbeschermingsprogramma
De wettelijke basis voor een gehoorbeschermingsproganuna

Voorwaarden voor het slagen van een integraal
gehoorbes che rmingspro granina

Stapsgewijze uitvoering van een gehoorbescherminqs-
prograuEna

Rolverdeling binnen een BGD

Personele consequenties van de uitvoerinq, van integrale
gehoorbes chermingsprogramma' s

Aspècten voor BcD-management

Audiometrie
Inleiding
Audiometers
Eisen bij aanschaf van audiometers
Eisen ten aanzien van de werking en calibratie van

audiometers 39

Subjectieve calibratiecontrole 41

Objectieve calibratiecontrole 41

Audiometrie-ruimten 42

Toelaatbare achtergrondniveaus in aud.iometrie-ruimten 42

Grerige omgevingseisen 46

Voorbereidingen tot het audiometrisch onderzoek 46

Uitvoering van het audiometrisch onderzoek 47

Algemeen 47

Uitvoering van een gehoortest met een handbediende vaste
frequentie audiometer en bepaling der gehoordrempels 4A

Uitvoering van een gehoortest met een continue audio-
meter en bepaling der gehoordrempels 55

Uitvoering van een gehoortest met een automatische zeJ-f-

schrijvende audiometer en bepaling der gehoordremPels 58

BLz.

I
VI

1

'l

1

1

4

7

24

25

29

32

32

38

38



2.6
2.7
,o

2.A.1
2.A.2
2.A.2.1
2.A.2.2
2. A.2.3
2.8.2.4
2.A.3
2.A.4
2.A.4.1
2. a.4.2
2.9
2.9.1
2.9.2

2.9.3
2.9.3.1
2.9.3.2
2.9.3.3

2.9.3.4
2.9.3.5
2.9.4
2.9.5

2.9.6

2.9.7

2.9.A

2.9,9
2.10
2.10.1
2. 10.2

Het audiogram
Periodicitei,t van audiometrisch onderzoek
ïnrichtingen en uitrusting van een mobiele audio_
metreereenheid
Inleiding
Aan de audiomobiel te stellen eisen
Vloeroppervlakte en laadvermogen
Geluidisolatie
De audiomobiel als werk- en verblijfruimte
Veiligheid
GeLuidwerende eigenschappen
Inrichting en uitrusting
Ef ectrische install_atie
Ventilatie en verwarming
Presenteren van audiometrische groepsgegevens
Inleiding
De uitkomsten van de gehooronderzoeken aan het linker_
en rechteroor
Methoden van presentatie van groepsgegevens
Gemiddelde grehoordrempel en standaarddeviatj-e
Cumulatieve verdeling van gehoordrempels
Individuel-e gehoorverliezen als functj_e van een
variabele
Staaf diagrarÍEnen

Groeps audiogr ammen

Referent i egroepen
Tolerantiegrenzen van fractielwaarden in het
audiogram

Blz.

60

62

67

67

68

68

69

69

70

70

73

73

74

74

74

76

7A

7A

80

a2

83

86

89

Inhomogeniteit in de leeftijdsverdeling van aan lawaai
geëxponeerde groepen
Inhomogeniteit door speciale afwijkingen van de
referentiegroep
Uitleesfrequenties van audiograrrmen bepaald volgens de
continue methode en bestemd voor de presentatie van
groePsgegevens

Herhalings audiogranunen
Presenteren van individuele audiometriegegevens
Inleiding
Beoordeling en presentatie van één audiogram

9roeps-
94

95

97

98

102

102

103



2.10.3

2. 11

BLz.

107

111

120

125

132

134

2.
2.
2.

12

13

14

Beoordeling en presentatie van in de loop der tijd
opgenomen audiogranrnen
Gehoordrempels van groepen aan lawaai geëxponeerde
mannen en groepen vrouwen
Gehoor- en Iar^raaianamnese

Automatische verwerking van gegevens
Aspecten voor BcD-management

Meten en beoordelen van geluid, presentatie van
meetresultaten

3.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3. 1.3. 1

3.1.3.2
3. 1.3.3
3.1 .4
3.2
3.2. 1

3.2.2

3.2.3

3.3
3.3.1
3.3.2

3.3.3
3.4

4.
4.1
4.2

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

Meetmethode 134
Inleiding 134
Vooronderzoek 134
Uj-tgebreid akoestisch onderzoek 136

Apparatuur 14O

Persoonsgebonden metingen 140

Werkzaamheidgebonden metingen 141

Stroomschema meetmethode 142

Nauvrkeurigheid van de uitkomsten van geluidmetingen 142

Reproduceerbaarheid van metingen met geluiddosimeters 145

Reproduceerbaarheid van metingen met integrerende
geluidmeters
Vergelijking van persoonsgebonden en werkzaamheid-
gebonden metingen
Presentatie van meetresultaten aan bedrijven
Inleiding
Voorbeeld van een presentatie van
begrippen
Voorbeeld van een presentatie van
Aspecten voor BcD-management

146

147

149
't49

algemene akoestische
151

meetresultaten 159

161

Voorlichting/inf ormat ielinst ruct i e
Inleiding
Voorlichting, informatie en instructie van stap tot
staP
Groepsvoor li cht i ng

Inleiding
t{erkplan groepsvoorlichting
Realisering groepsvoorlichting
Aspecten voor BcD-management

162
162

162

167

167

169

177

179



BLz.

5. Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen 180

5.1 Inleiding 180

5.2 Soorten persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen 1A4

5.3 Eisen met betrekking tot gehoorbeschermers 189

5.4 Voor- en nadelen van gehoorbeschermingsmiddelen 193

5.5 Demping van gehoorbeschermingsmj-ddelen 196

5.5. 1 Inleiding, laboratoriummetingen 196

5.5.2 Demping in de arbeidssituatie 201
5.5.3 Demping van een combinatie van een oorkap en een in de

gehoorgang te dragen gehoorbeschermer 209
5.5.4 Demping van "hoofdtelefoons" van "walkmans" 209
5.5.5 Demping van infrasonore en laagfrequente triJ-lingen 210
5.5.6 Demping van ultrasonore trillingen en hoogfrequent

geIuid
5.5.7 Demping bij gebruik van

ringen
5.5.8 Demping bij het dichtdrukken van de oren
5.5.9 Demping bij het dragen van brillen
5.5.10 Demping van otoplastieken
5.5.11 Effect op de demping van het tijdelijk niet dragen

van gehoorbeschermingsmidde len
Hygiëne bij het dragen van gehoorbeschermers
Nadelen van gehoorbeschermers
Invloed op het spreken en het verstaan van spraak in
lawaai 215

5.7.2 Invloed op het horen van (waarschuwings)signalen 217

5.7.3 lnvloed op het bepalen van de richting van geluiden 217

5.8 Medische aspecten bij het dragen van gehoor-
beschermingsmidde 1en

Aspecten voor BcD-management

Het opstellen van een lawaaibestrijdingsplan
Inleiding
Aanpak van de problematiek
Lawaaibest r i j dingsprogramna
Ontstaansmechanismen van geluid
Direct aangestoten luchtt.rillingen
Indirect aangestoten luchttrillingen
Aspecten voor BcD-management

211

vochtabsorberende tussen-

5.6
5.7
5.7.1

211

211

211

212

213

214
215

219

221

223

223

224

227

229

229

230

251

5.9

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.7



6. 5 Lawaaibestrijdingsmaatregelen
6.5. 1 Inleiding
6.5.2 Geluiddempers
6.5.3 Kappen en schermen

6.5.4 Omkastingen
6.5.5 Leidingisolatie
6.5.6 Geluidabsorberend materiaal
6.5.7 Bedieningscabine
6.5.8 Isolerende wanden, vloeren en deuren

6.5.9 verende opstellÍng van machines
6.5. 10 Balgen, slangen, manchetten
6.5.11 verende ophanging van leidingen
6.5.12 Àfdichting van kieren
6.6 Voorbeeld van een globaal lawaaibestrijdingsplan,

gerapporteerd aan een bedrijf
6.6. 1 Inleiding
6.6.2 Afdelingen
6.6.3 Priorigeitstelling

Definities en begrippen

LiteraÈuur

VerantÍ.íoording

7.

8.

9.

B]-z.

231

231

233

235
236
23A

23e
240

241

242

244
245
245

246

246

247

250

253

258

270





VOORWOORD

Zoals bekend vindt blootsterling aan lawaai in de arbeidssituatie
op grote schaal plaats. Ondanks de bekendheid van dit probleem

worden nog onvoldoende maatregelen getroffen, gericht op preventie
van gezondheidsschade als gevolg hiervan. Dit geldt zowel voor
maatregelen gericht op lawaaibestrijding a1s 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 relatie lawaai en gezondheid. Hierbij wordt getracht
door middel van hretenschappelijk onderzoek en het beproeven en

helpen toepassen van de resultaten hiervan in de bedrijfsgezond-
heidszorg een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit pro-
bleem. ïn het kader van het Project preventie Gehoorschade r^rordt

gewerkt aan de ontwikkeling van in de praktijk toepasbare integra-
Ie gehoorbeschermingsprogramma's. Dit project wordt uitgevoerd in
het kaoer van het onderzoeksprograruna Lawaai op de Arbeidsplaats
van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder, in opdracht van

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

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

30-ta1 Nederlandstalige publicaties en rapporten uitgebracht. Op

basis van deze rapporten is deze handleiding over integrale ge-

hoorbeschermingsprogramma's, bestemd voor de bedrijfsgezondheids-
zorg, opgesteld.
Deze handleiding is vooral van belang voor diegenen die in de prak-
tijk betrokken zijn bij de preventie van gehoorschade door lawaai.
Het 1i9t in de bedoeling dit rapport te publiceren als rapport
(nr. S 36) in het kader van de Studiereeks van het Directoraat-Ge-
neraal van de Arbeid-

Dr. C.L. Ekkers
onderdirecteur
NIPG-TNO





SAMENVATTTNG

Deze handleiding is opgesteld in het kader van het project preven-

tie gehoorschade (project IÀ-06-01 van het onderzoekprogramma [La-

waai op de Arbeidsplaats" van de Interdepartementele Cormnissie

Geluidhinder), waarin integrale gehoorbeschermingsprograÍma, s zi j n
gestart en ten dele uitgevoerd in een 35-ta1 industriëIe bedrij-
ven. De handleiding geeft praktische richtlijnen voor uitvoering
van integrale gehoorbeschermingsprograrma's en is vooral bestemd

voor diegenen in de bedrijfsgezondheidszorg die met de lawaai-
problematiek in industriëIe bedrijven te rnaken hebben.

In de Inleiding wordt de wettelijke basis geschetst voor een inte-
graal gehoorbeschermingsprogranuna, waarbij benadrukt wordt dat de

werkgever van een industrieel bedrijf de eerstverantwoordelijke is
voor een correcte uj.tvoering van een gehoorbeschermingsprograrruna,

dat de werknemers met de werkgever ter zake samenwerken en dat
zowel de bedrijfsgezondheidsdienst als de veiJ.igheidsdienst een

adviserende, uitvoerende en inspirerende rol hebben.

Tevens wordt een aantal voomaarden gegeven waaraan voldaan moet

zijn om een integraal gehoorbeschermingsprograÍuna te laten slagen.

De uitvoering van een programna kan stapsgewijs plaatsvinden. In
de Inleiding worden de negen stappen van het programma nader inge-
vuId.

Aangezien de uitvoering van een integraal gehoorbeschermingspro-

graÍma in een bedrijf een multidisciplinaire inzet van BGD-mede-

werkers, zoals bedrijfsarts, arbeiclshygiënist en bedrijfsverpleeg-
kundige/audiometrist, vergt, kan een aantal BGD-medewerkers/sters

te zamen een zogenaamd lawaaiteam vormen. Dit lawaaiteam voert in
een betrokken bedrijf de werkzaamheden met betrekking tot het pro-
granuna uit. Zo mogelijk kan ook een veiligheidsdeskundige of vei-
ligheidsdienst bij de werkzaamheden betrokken worden.

Het hoofdstuk in de handleiding over audiometrie geeft richtlijnen
over de diverse facetten dlie bij de uitvoering van een audiome-

trieprogranuna van belang zijn, zoals eisen ten aanzien van audio-
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meters, audiometrieruimten en calibratie van audiometers. De pe-
riodiciteit van het audiometrische onderzoek wordt in het kader
van een beoordeling van individuere audiogrammen afhankelijk van
het lawaaíexpositieniveau van de betrokken werknemers gesteld op
ten minste eens per jaar voor werknemers die in lawaaiexpositie-
niveaus werken van meer dan 95 dB(A), op eens per twee jaar voor
niveaus van 90 tot 95 dB (A) , op eens per vier jaar voor niveaus
van 80 tot. 90 dB (A) en er behoeft geen controle van het gehoor
plaats te vinden als het rawaaiexpositieniveau beneden de 80 dB(A)
ligt. rn het kader van een beoordeling van groepsaudiograrmnen kan
bij een grote groepsomvang de perj-odiciteit vergroot worden.

om de afwezigheid van de werknemers ten behoeve van de audiome-
trische testen zo kort mogelijk te laten zijn, verdient het aanbe-
veling om de audiornetrie uit te voeren in een mobiele audiome-
treereenheid (audiomobiel). De handleidíng beschrijft een derge-
lijke audiomobiel.

Aan het presenteren van audiometrische groepsgegevens wordt ruime
aandacht besteed. Richtlijnen worden gegeven voor het te zamen

presenteren van de audiometrische testresultaten aan het linker-
en rechteroor, voor methoden van eenmalige presentatie, zoals in
een groepsaudiogram, en voor presentatie van herhalingsaudiogram-
men.

Om te kunnen vaststellen of lawaai invloed heeft (gehad) op de
gehoorscherpte van een groep personen, wordt de gehoorscherpte van
deze groep vergeleken met dj_e van een referentiegroep.
Referentiewaarden, gebaseerd op data base A van de ISO, worden
gegeven voor groepen rnannen en vrouvíen, die al dan niet geselec_
teerd zijn naar een schone gehoor en/of lawaaianamnese.

Methoden worden gegeven om de gehoortoestand en de mogelijke ge-
luidinvLoed op het gehoor van een indiviiluele werknemer te beoor-
deIen, hetzij op grond van één audiogram, hetzij op basis van
meer, in de loop der tijd opgenomen, audi_ogranunen.

Bij het vemerken van gegevens, die zijn verzanel_d in het kader
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van een gehoorbeschermingsprogr:unma, kan in meer of mindere mate

gebruik gemaakt worden van autoÍnatiseringsmogetijkheden. Een aan-

tal stadia die de automatische gegevensverzameling en -verhrerking
kan doorlopen vrordt in de handleiding geschetst.

ïn het hoofdstuk over het meten en beoordelen van geluid wordt
aangegeven dat dit in twee fasen geschiedt: tijdens het oriënte-
rende onderzoek en bij het uitgebreide akoestische onderzoek. ![et
betrekking tot beide fasen wordt aangegeven van welke apparatuur
gebruik gemaakt kan worden, op welke plaatsen gemeten \íordt en hoe

lang de meettijd en beoordelingstijd is. Er is een stroomschema

gegeven voor de werkzaamheden in het gehele geluidonderzoek. Te-
vens wordt de reproduceerbaarheid van geluidmetingen met geluid-
dosimeters en die met integrerende geluidmeters gegeven. De uit-
komsten van geluidmetingen met geluiddosimeters zí1n gemidcleld

lrL dB(À) hoger dan die van metingen met integrerende geluídmeters
met een standaarddeviatie van 3,3 dB(A). À1s afsluiting van het
hoofdstuk over geluid worden voorbeelden gegeven van een presenta-
tie van meetresultaten aan bedrijven.

fn het hoofdstuk over voorlichting, informatie en instructie in
het kader van een integraal gehoorbeschermingsprogramma wordt aan

de hand van het in de inleiding gegeven stappenplan van het ge-
hoorbeschermingsprogranuna aangegeven \.raar, Íranneer, hoe en met

welke inhoud het voorlichtingsaspect aan de orde kan konen. Cen-

traal staat daarbij de groepsvoorlichting. In de hanclleiding wordt
een werkplan groepsvoorlichting gepresenteerd, waarbij de groeps-
voorlichting gefaseerd wordt aangegeven.

llet betrekking tot het onderwerp persoontijke gehoorbeschermings-

middelen \lorden de voorwaarden gegeven waaraan in een bedrijf vol-
daan moet zijn om tot een bevredigend resultaat te komen. Er wor-
den voorbeelden gegeven van implementatieprogranura's. De diverse
soorten gehoorbeschermingsmiddelen passeren de revue, alsmede de

eisen die aan persoonlijke gehoorbeschermers gesteld lrorden en de

voor- en nadelen van de diverse soorten gehoorbeschermers. In de

handleiding worden effectieve dempingswaarden van gehoorbescher-

mers gegeven, zoals deze in de arbeidssituatie voorkomen. Daarbij
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blijkt dat een goede instructie bij het (gaan) dragen van persoon-

lijke gehoorbeschermingsmiddelen van essentieel belang is. Tevens

wordt de demping behandeld die in speciale situaties met speciale
middelen bereikt kan worden, zoals de demping van een combinatie
van oorkap en in de gehoorgang te dragen gehoorbeschermer, de dem-

ping van de hoofdtelefoons van "walkmans", de demping van infra-
sonore en ultrasonore trillingen, de demping bij gebruik van

vochtabsorberende tussenringen, de demping bij het dragen van

brillen en het effect op de denping van het tijdelijk niet dragen

van gehoorbeschermers.

Tevens wordt ingegaan op de hygiëne bij het dragen van gehoorbe-

scherners, de medische aspecten die bij persoonlijke gehoorbe-

schermingsmiddelen aan de orde zijn en de mogelijke nadelen van

het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen, zoals bij het spreken

en het verstaan van spraak, bij het horen van (waarschuwings) sig-
nalen en bij het bepalen van de richting van geluiden.

Het hoofdstuk over het opstellen van een lawaaibestrijdingsplan
behandelt de aanpak van de lawaaiproblematiek en het opstellen van

een lawaaibestrifdingsprogramna. Tevens wordt een uitgebreid voor-
beeld gegeven van een globaal lawaaibestrijdingsplan, zoals dit
aan een industrieel bedrijf gerapporteerd kan worden. Omdat men er
over het algemeen vanuit moet gaan dat vermindering van de emissie
van geluidbronnen in bestaande situaties in dit kader een te ge-

specialiseerd onderwerp is worden lawaaibestrijdingsmaatregelen
gepresenteerd die met name ten doel hebben de overdracht van ge-

luid van de bron naar de ontvanger te beperken, zoals geluiddem-

pers, kappen en schermen, abri's, omkast.ingen, leidingisolatie,
aanbrengen van geluidabsorberend materiaal, het plaatsen van een

bedieningscabine, aanbrengen van geluidisolerende wanden, vloeren
en deuren, het verend opstellen van machines, het aanbrengen van

balgen, slangen en manchetten, het verend ophangen van leidingen
en het afdichten van kieren.

Aan het eind van de eerste zes hoofdstukken is een korte verhande-

ling opgenomen over de voor het BcD-management relevante aspecten

van de in het hoofdstuk behandelde onderwerp.
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De handleiding bevat tevens een hoofdstuk met definities en be-

grippen en een uitvoerige literatuurvenuijzing.
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TNTRODUCTÏE

Deze handleiding is opgesteld in het kader van het project pre-
ventie gehoorschade (project LA-06-01 van het onderzoekprogramna

"Lawaai op de Àrbeidspraats" van de rnterdepartementale conunissie
Geluidhinder). De handleiding is tot stand gekomen na initiëring
en (gedeeltelijke) uitvoering van integrale gehoorbeschermings-

progranmars in een 35-tal bedrijven. De uitvoering van deze pro-
granuna's geschÍedde in samenwerking met een viertal regionale
beclri j f sgezondhe idsdiensten.

De handLeiiling beoogt bij te dragen tot de praktische uitvoering
van integrale gehoorbeschermingsprograíunats. De inhoud van de

handleiding is vooral bestemd voor diegenen in de bedrijfsgezond-
heidszorg, die met de lawaaiproblematiek te maken hebben. Er vrordt
dan ook ten behoeve van bedrijfsarts, arbeidshygiënist, bedrijfs-
audiometrist en voorlichter tot in detail beschreven op welke wij-
ze (n) bepaalde aspecten van een integraal gehoorbeschermingspro-
granuna aangepakt kunnen worden. De inhoudsopgave en salenvatting
moge daartoe een leidraad zijn. Globaal kan gesteld worden dat de

hoofdstukken 2, 4 en 5 (over audiometrisch onderzoek, voorlichting
en persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen) vooral bestemd zi.jn
voor bedrijfsartsen en bedrijfsaudiometristen, de hoofdstukken 3

en 6 (over geluidmeten en lawaaibestrijden) vooral voor arbeids-
hygiënisten.
Het eerste hoofdstuk geeft het kader, waarbinnen de diverse facet-
ten van het prograruna geplaatst kunnen worden, en is derhalve
bestemd voor alle BGD-medewerkers. Hoofdstuk 7 bevat een omschrij-
ving van een aantal in de tekst gebruikte begrippen.
Àan het management van bedrijfsgezondheidsdiensten wordt lezing
van hoofdstuk 1 aanbevolen. Aan het eind van elk hoofdstuk, is
tevens een korte verhandeling opgenomen over de voor het nanage-
ment relevante aspecten van het in het hoofdstuk behandelde onder-
!Íerp.
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1. AANPAK LAWAA]PROBLEMÀTÍEK IN BEDRIJVEN

1.1 Probleemstelling

Blootstelling van werknemers aan lawaai is een zeer omvangrijk
probleem. Ruim een derde der werknemers in de Nederlandse indus-
trie is op de arbeidsplaats geëxponeerd aan lawaai dat gehoorscha-

de kan teweegbrengen. Lawaaibestrijdinq zodanig dat reductie van

lawaai op de werkplek tot beneden de voor het gehoor veilige grens

\"rordt be$rerkstelligd is in vele bedrijven niet of niet onmiddel-

lijk te realiseren. Tn dergelijke gevallen zal er ter voorkoming

van gehoorschade een langere termijn programma uitgevoerd moeten

r4rorden, waarin naast lawaaibestrijding ook andere facetten een rol
spelen, een zogenaamd integraal gehoorbeschermingsprogramna.

L.2 ïntegraal gehoorbeschermingsprogramma

Een integraal gehoorbeschermingsprogramma is een prograrnma met een

pakket van werkzaamheden en maatregelen met als onmiddellijk doel

het voorkomen van gehoorschade door blootstelling aan lawaai en

met als uiteindelijk doel het scheppen van een situatie waarin er
voor niemand kans is op gehoorschade door lawaai. Het woord pro-
gramma geeft aan dat het bijna nooit in een bedrijf een eenmalig

gebeuren is, maar dat de uitvoering van een gehoorbeschermingspro-

granuna een proces kan zijn dat een lange tijd vraagt. Integraal
betekent dat aan vele aspecten, zoals lawaaibestrijding, persoon-

lijke gehoorbeschermingsmiddelen, audiometrie, voorlichting en ge-

luidmeting, voldoende aandacht wordt geschonken en dat deze facet-
ten een samenhangend geheel vormen.

De wettelijke basis voor een gehoorbeschermingsprogramma

Het \,Íetsartikel dat het meest is toegesneden op de lawaaiproblerna-

tiek is artikel 179a van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of
werkplaatsen (1938). Daarin is gesteld dat de grens van schadelijk

1.3
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geluid (voor het gehoororgaan) een equivalent geluidniveau* van gO

dB(A) is. rn arti.kel 179a is tevens opgenomen dat rnachines, werk-
tuigen en de uitvoering van werkzaamheden geen schadelijk geruÍd
mogen veroorzaken, tenzij zurks redelijkenrijze niet kan vrorden
gevergd. Tot een nader te bepalen tijdstip zal voor het treffen
van technisch preventieve maatregelen de grenswaarde van een
equivalent geluidniveau van 85 dB(A) gelden. In het artikel is
tevens aangegeven dat rawaaibestrijding in de eerste praats dient
te geschieden aan de bron. Wanneer deze (technische) maatregelen
redelijkenrijs niet gevergd kunnen worden, dienen overdrachtsweg-
gerichte en organisatorische maatregelen te worden getroffen,
waarbij het aantal werknemers dat blootstaat aan schaderijk geruid
zoveel nogelijk beperkt wordt.
Tevens is in artikel 179a het dragen van persoonlijke gehoorbe-
schermingsmiddelen geregetd. De equivalente niveaus waarbij gehoor-
beschermingsmiddelen door de werkgever beschikbaar rnoeten worden
gestel-d zijn 80 dB(A) en hoger. Vanaf een niveau van 90 dB(À)
geldt een draagplicht voor de werkneners.

In het Landbouwveiligheidsbesluit zijn betreffende artikelen op-
genomen, die identiek zijn aan die in het veiligheiclsbesluit voor
fabrieken of werkplaatsen.

Door de EEG is in 1.985 een richtlijn aangenomen, die vanaf 1990 in
de aangesloten landen dient te worden uitgevoerd, waarin onder
meer is opgenomen dat aan rawaaÍ geéxponeerde werknemers recht
hebben op gehooronderzoek.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (hierna genoemd ÀRBOvret) is de

werkgever verplicht tot het voeren van een beleid dat mede gericht
is op een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van de
werknemers binnen het bedrijf. Bereiil veronderstelt daarbij een
plannatige aanpak. Tevens moet de werkgever het bereid regeLnatig
toetsen aan de opgedane ervaringen en eventueel aanpassen ars er
aanreiding toe bestaat. vertaald naar de probrematiek inzake La-

Voor ale verklarlng van begrrtppen en syabolen zte hoofdstuk Z.
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rÍaai op de arbeidspLaats kan gesteld worden dat cle werkgever de

eerstverantwoordelijke is voor een correcte uitvoering van een

gehoorbe sche rming sprogratruur .

Tevens is in cle ARBOwet de verplichting vastgelegd van de werkge-

ver tot het doeltreffend verstrekken van onderricht met betrekking
tot de gezondheid en tot aanpassing en opnieuw verstrekken van

onderricht a1s daartoe aanleiding bestaat. Indien persoonlijke
gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers !ror-
den gesteld en indien op werktuigen etc. beveiligingen zijn aange-

bracht met de werkgever er voor zoxgen dat de werkneners op de

hoogte zijn van hun doel en werking.

werkgever en werkneners dienen ook samen te werken in het beharti-
gen van de zorg voor de gezondheid binnen het beclrijf. Het is de

verplichting van de werknemers de nodj-ge voorzichtigheid en zorg-
vuldigheid in acht te nenen, waarbij in het bijzoncler genoemd

wordt dat werktuigen etc. en persoonlijke beschermingsm:iddelen op

de juiste wijze gebruikt moeten worden, evenals de op werktuigen
e.d. aangebrachte beveiligingen. De werknemer moet tevens mee-

werken aan onderricht en voorlichting.

Ook worden in de ARBOrcet taken en bevoegheden van deskundige dien-
sten (Àrbodienst. Bedrijfsgezonclheidsdienst, veiligheidsdienst,
Gezamenlijke dienst en Àrboinstituut) vastgelegd. Slechts ten aan-

zien van de bedrijfsgezondheidszorg is de Arbowet per maart 1987

in werking getreden. Daarbij geldt thans dat industriëIe beclrijven
met mèer dan 500 rerknemers aangesloten dienen te zijn bij een

gezarenlijke dienst of zeLf een bedrijfsgezondheidsdienst dienen

in te stellen. Een clergelijke regeling zal ook gaan gelden ten
aanzien van veiligheidsdiensten.
De taken van bedrijfgezondheidsdiensten hebben ondermeer tot doel
het beschernen van de gezondheid van werknemers (Àrtikel 17 en 18

van de ÀRBOrret).

Betrokken op de problematiek van het lawaai op de arbeidsplaats
hebben bedrijfsgezondheidsdiensten de volgende taken:

- adviseren inzake beleidsvoering net betrekking tot lawaai in
het bedrijf
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- bijstand verrenen bij het geven van voorlichting en onderricht
aan werknemers inzake gezondheidsaspecten

- verrichten van periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek van
werknemers die aan bijzonder gevaar (geluid) blootstaan

- het doen van aanbevelingen ter voorkoming van beroepsziekten,
melden van vermoedens omtrent het voorkomen van beroepsziekten

- meewerken aan het weren en bestrijden van schadelijke invloe-
den, zoals schadelíjk en hínderlijk geluid

- het zich op de hoogte houden van de werkomstandigheden, zoals
ten aanzien van geluid

- anaryseren en rapporteren over met beroepsziekten samenhangende

arbeidsomstandigheden .

Resumerend kan gesterd worden dat de werkgever het beleiil voert
inzake veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten met betrek-
king tot lawaai, dat de werknemers met de werkgever ter zake sa-
menwerken en dat de bedrijfsgezondheidsdienst een adviserende,
inspirerende en uÍtvoerende rol heeft. De werkgever is derhalve
verantwoordelijk voor het opzetten en doen uítvoeren van een ge-
hoorbeschermingsprograuuna in een bedrijf. De bedrijfsgezondheids-
zorg zar indien dat nodig is eerst de werkgever en de werknemers

moeten trachten te overtuigen van het belang van een goed beleid
inzake lawaai en daarna zoveel mogelijk bouwstenen moeten aandra-
gen, die de werkgever kan benutten bij het uitvoeren van zijn be-
leid.

t.4 Voorwaarden voor het slagen van inteqraal gehoorbe-

sche rmingsprogramma

Een integraal gehoorbeschermingsprogramna omvat de volgende facet-
ten:

- informatie, voorlichting, instructie;
- overleg, samenwerking;

- geluidmeting;

- lawaaibestrijding;
- audiometrie;

- persoonlijke gehoorbescherming.
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Om het uiteinclelijke doel van het programna te bereiken - te weten

een situatie met dusdanig lage geluidniveaus dat bij de werknemers

de kans op gehoorschade door lawaai verwaarloosbaar is - neemt de

lawaaibestrijding een centrale plaats in. VeeIaI is echter het
uiteindelijke doel niet op korte termijn bereikbaar. Dan zijn rnet

name ook de overige facetten van belang. Voorlichting en instruc-
tie ter bevordering van een lawaaibewuster gedrag is noodzaketijk
voor hen die in lawaai werken en daardoor kans hebben op qehoor-

schade door lawaai. ZoLang niet voldoende geluidwerende vcorzie-
ningen zijn getroffen is het dragen van persoonlijke gehoorbe-

schermingsmiddelen noodzakelijk. Geluidmetingen zijn noodzakelijk
om vast te stellen op welke plaats(en) schadelijk lawaai voorkomt,
hoe hoog de betreffende niveaus zijn en om de geluidexpositie-
niveaus van de betrokken werknemers te bepalen. Uitkomsten van

geluidnetingen zijn tevens belangrijk bij de keus van lawaaibe-
strijdingsmaatregelen. Audiometrie is in een gehoorbeschermings-

programma noodzakelijk ter vaststelling van de gehoorscherpte van

de betrokken werknemers en het bewaken van het gehoor in de loop
van het programma. Iruers, zelfs a1s gehoorbeschermingsmiddelen

gedragen worden, dient te worden nagegaan of deze middelen effec-
tief zijn. Ook kan met behulp van (groeps)audiometrie worden vast-
gesteld of het onmiddellijke doel van het prograrruna - te t eten het
vóorkomen van gehoorschade door lawaai bij de betrokken werknemers

- bereikt wordt. Àangezien lawaai in een bedrijf veelal een omvang-

rijk probleem is en aan het bestrijden van lawaaj- belangrijke eco-
nomische konsekwenties verbonden kunnen zíjn en lawaai veeIaI
slechts één der arbeidsomstandigheden is die voor verbetering vat-
baar is. is overleg op aIle bedrijfsniveaus noodzakelijk om tot
een goed afgewogen prograrmn;r te komen. Daarbij dient niet alleen
gedacht te worden aan (informeler) overleg op de werkvloer maar

ook aan (formeel) overleg tussen werkgever (bedrijfsleiding) en

ondernemingsraad.

Er is een aantal voorwaarden qraaraan voldaan moet zijn teneinde

het gehoorbeschermingsprogranna te laten slagen. Uit ervaring is
gebleken dat een gehoorbeschermingsprogranuna slechts kans van sla-
gen heeft a1s:

1. a1le bedrijfsniveaus overtuigd zijn van de noodzaak van een
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progratnna. In dit opzicht zijn niet alleen belangrijk de be-
trokken werknelers op de werkvloer, maar ook het bedrijfsrnanage-
rlent en de afdelingsleiiling;

2. het bedrijfsmanagement zich verantwoordelijk weet voor het sLa-
gen van het programa;

3. overleg op alle bedrijfsniveaus over diverse faceÈten van het
programna uogelijk is;

4. het prograruna gekoördineerd wordt door een persoon, die daartoe
bevoegdheden en mogelijkheden heeft;
de diverse werkzaamheden deskundig worden uitgevoerd;
er (jaarlijks) een budget beschikbaar is voor eenmalige uit-
gaven en geregeld weerkerende kosten;
er effectief en efficiënt gewerkt wordt aan de werkzaamheden in
het kader van het programna.

Het laatste punt geldt zowel voor de werkzaanheden die door het
bedrijf of door externe deskundigen in opdracht van het bedrijf
worden uitgevoerd a1s voor de werkzaamheden die door de BGD worden

verricht. uet betrekking tot het laatste wordt in paragraaf 1.5
aangegeven dat het sterke aanbeveling verdient om ten behoeve van
een gehoorbescherrningsprogralurur in een bedrijf een BGD-Iawaaiteam

te formeren.

Aangezien het in een gehoorbeschermj.ngsprograrnma veelal gaat om

vele meetgegevens - zowel op het gebied van geluid als ten aanzien
van het gehoor - die venrverkt moeten worden, is het efficiënt uit-
voeren van een programra in een bedrijf of van een aantal progr.rm-

ma's in een aantal bedrijven slechts rnogelijk met een systeem van

autonatische gegevensver:rrerking. l,togelijktreden worden beschreven

in paragraaf 2.13.

In vele gevallen is in een bedrijf geen nrinrte die zo stil is clat

er op een verantwoorile wijze audiograrnren opgenonen kunnen worden.

Dan is er in principe de keus uit twee mogelijkheden:

- er wordt gebnrik gemaakt van een audlornobiel, dat wLI zegqen

een verrijdbare meetruimte waar een of meer getuidisolerende
cabines zijn ingebouwd. Een beschrijving van een audiomobiel is
gegeven in paragraaf 2.8. Grote voordelen van het gebruik van

7.
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een audiorobiel zijn ten eerste de zichtbaarheid voor een ieder
van uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van het programna.

Indien strategisch bij het bedrijf opgesteld vormt de aanwezig-

heid van de audiomobiel een teken van bedrijvigheid. Ten tweede

beperkt een audiomobieL de tijd die het van werknemers vergt om

aan de gehoortesten deel te nemen in vergelijking met een be-

zoek aan de BGD, die veelal niet in de nabije omgeving van het
bedrijf gesitueerd is. Door de benodigile tijd te ninimaliseren
zullen de betrokken werknenprs en de afdelingsleiding positie-
ver staan ten opzichte van het deelnemen aan de gehoortesten.

Ten derde geeft de aanwezigheid van een audiomobiel de mogelijk-
heid om in een korte ttjd all-e werknemers uit een groep te
audiometreren en een persoonlijk advies over het dragen van

gehoorbesctrenningsuriddelen te geven, zodat deze aspecten ook

een groepszaak worden.

- audiogranuren worden opgenoÍnen op de BGD of bij een ander be-
drijf, waar we1 een stille ruimte aanwezig is. Deze mogelijk-
heid heeft oven egend nadelen. Een voordeel is dat het veelal
geen investeringskosten meebrengt, omdat op vele BGD-en een

geluidisolerende kabine aanwezig is.
Te ovenvegen valt om met een aantal BGD-en gezamenJ.ijk een audio-
rnobiel aan te schaffen en te exploiteren. Eventueel kan een audio-

npbiel gehuurd worden, zoals bij het NIPG-TNO. ook is het te over-
t egen on gezamenlijk de benodigde geluidapparatuur aan te schaf-

fen. In dat opzicht geldt dat de beschikbaarheid van een groot

aantal geluiddosimeters de benodligde tijd van degene die de ge-

luidmetingen uitvoert aanzienlijk kan bekorten.

Stapsgewijze uitvoering van een gehoorbeschermingsprogranma

In het volgende is stapsgewijs de uitvoering van een integraal
gehoorbeschermingsprogramta r^teergegeven (zie figuur 1.1) .

Bij de beschrijving van het progranma rdordt ervan uitgegaan dat de

bedrijfsgezondheidsdienst op adviserend en uitvoerend niveau is
betrokken bij het gehoorbeschermingsprograrma. Vee1al zal het zo

zijn dat de kennis en vaardigheden van de bedrijfsgezondheids-

dienst met betrekking tot vele aspecten van het prograÍmna groter
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zijn dan die vanuit het bedrijf. Vanuit deze optiek is het onder-
staande gehoorbeschermingsprogratrura opgesteld. In een aantal ge-

vallen kan de deskundigheid binnen een bedrijf relatief groot
zijn. Het onderstaande schema zal in die gevallen aangepast kunnen

en moeten worden.

Àls vertrekpunt kiezen we echter een situatie, waarin bij het
(bijvoorbeeltl middelgrote) betlrijf weinig deskundÍgheid met be-
trekking tot diverse aspecten van een gehoorbeschermingsprogramna

aanwezig is.

flquur 1.1 Uitvoerlng van een gehoorbeschermtngsprogrdma; stappenplan

STAP OMSCHRIJVIXG
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Stap 1 ïnformatie door BGD aan bedrijf

Als een gehoorbeschermingsprogramma in gang wordt gezet, hetzij op

verzoek 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 gehoorbeschermingsprograÍrna en over de mogelijk-
heden van de BGD om aan het progranÍr.r mee te werken. Bij zo'n in-
leidend gesprek net de bedrijfsleiding komen veelal de volgende

algemene onderwerpen aan de orde:

- wat zijn de wettelijke verplichtingen waaraan het bedrijf moet

voldoen (onder bedrijf wordt hierbij zowel de werkgever als de

werknemer verstaan)

- hoe verhoudt het lawaaiprobleem in het betrokken bedrijf zich
tot dat in andere vergelijkbare bedrijven

- wat zijn de konsekwenties op kortere en Iangere termijn van het
uitvoeren van een gehoorbeschermingsprograruna in het bedrijf

- wat is de inhoud van een prograrnrna

- wat zijn ile praktische konsekwenties tijdens de uitvoering van

een programna

- welke informatie krijgen de werknemers van degenen ilie tijdens
het progranma de werkzaamheden uitvoeren.

ook is het van belang te benadrukken dat de aanpak van het lawaai-
probleem integraal zal moeten geschieden als het een probleem van
enige omvang betreft. Vanzelfsprekend kan een probleem van be-
perkte orwang - het betreft bijvoorbeeld één lawaaiig apparaat/
werktuig dat schadelijke exposities veroorzaakt bij een gering
aantal- werknemers, waarbij de geluidproduktie van het apparaat/
werktuig op simpele wijze te reduceren is tot beneden de voor het
gehoororgaan veilige grens - op een si-mpeler wijze worden aange-
pakt.

Stap 2 Organisatorische vormgeving

ÀIs bij de eerste stap gebleken is dat voortzetting van een ge-
hoorbeschermingsprograrnra noodzakelijk is, is het zaak om het pro-
grarilna organisatorisch vorm te geven. Het initiatÍef dient daarbij
te liggen bij de bedrijfsleiding. Daarbij worden, voor zover aan-
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wezígt ingeschakeld:

- betrokken afdelingsleidingen

- veiligheidsfunctionaris
- ondernemingsraad (of vertegenwoordiging)

- bedrijfsgezondheidsdienst

- bedrijfsvoorl-ichters

Deze groep personen wordt hierna bedrijfskader genoemd. Àls de

term ondernemingsraad (OR) wordt gebruikt wordt bedoeld een trerk-
nemersvertegenwoordiging, zoals een OR, een OR-conmissie voor vei-
ligheid. gezondheid en welzijn, een Arbo Conunissie, of een ver-
tegenwoordiging van de betrokken werknemers, aI naar gelang de

vertegenwoordiging in het bedrijf is geregeld. fn de vorm van een

bespreking, die wordt geteid door de bedrijfsteiding en waarbij
een belangrijke invul-Iing door de BGD gegeven kan worden, wordt de

inhoud van een gehoorbeschermingsprograuma doorgelicht. Aan alle
betrokkenen dient duidelijk gemaakt te worden:

- het kader waarbinnen het progra[ma zich afspeett
- wat het progranuna inhoudt

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

- de rol van de BGD terzake van het programna

- de verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het pro-
graÍma van de betrokkenen.

Organisatorisch is het noodzakelijk om bij deze stap te koren tot
aanwijzing van één persoon binnen het bedrijf, die de veranthroor-
delijkheid heeft voor de uitvoering van het gehoorbescher:uringspro-

gramna in het bedrijf. Deze persoon koördineerE en stimuleert de

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

Het is van uitermate groot belang om de leiding (en) van de afde-
J"ingen waar schadelijk lawaai heerst van meet af aan bij de be-
sprekingen te betrekken. Deze leiding zal ervan overtuigd noeten
worden, voorzover dat niet reeds het geval is, om positief mee te
werken aan het prograÍuna. Veelal is het deze categorie personen,
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die de afweging maakt tussen de praktische uitvoering van het pro-
gramna en eventueel daaruit voortvloeiende problemen rret betrek-
king tot de werkzaamheden/productíe in hun afdeling.

Stap 3 Oriënterend geluidonderzoek

In hoofdstuk drie van deze pubJ.ikatie is aangegeven op welke wijze
het oriënterende geluidonderzoek in het bedrijf uitgevoerd wordt.
De beiloeling van het oriënterende geluidonderzoek is om op grond

van kortdurende metingen vast te stellen in welke werkruimten

en,/of op welke arbeidsplaatsen mogelijkerwijs schadelijk geluid
voorkomt. Daarbij wordt gemeten op de meest lawaaiige arbeids-
plaats (en) onder de meest lawaaiige omstandigheden in al,le werk-

ruimten rr{aarover het verÍnoeden bestaat dat er schadelijke geluid-
niveaus kunnen voorkonen. Uit het oriënterende onderzoek dient
konkreet te blijken op welke afclelingen/arbeidsplaatsen het equi-
valente geluidniveau boven de grenswaarde van 80 dB(À) uitkomt. De

resultaten worden, bij voorkeur schriftelijk, gerapporteerd aan de

bij stap 2 betrokken personen en groeperingen.

ÀIs het een kleÍn bedrijf betreft trÉt eenvoudig te schatten ge-

luidsituaties is het mogelijk om stap 3 te combineren met stap 5.

Bij deze stap dient overÍrogen te worden of cle werknemers reeds in
dit stadium op de hoogte gesteld worden van het gehoorbescher-

mingsprograruna. Wellicht volstaat in dit stadium een korte medede-

ling in het personeelsblad en/of op aanplak)corden, dat oriënte-
rende geluidmetingen plaatsvinden eventueel ter voorbereiding van

een uitgebreider prograÍrma. Het gehoorbeschermingsprogranura kan

yrorden beéindigd als gebleken is dat de gemeten equivalente ge-

luidniveaus op de lawaaiigste arbeidsplaatsen en onder de lawaai-
igste omstandigheden nÍet boven de 80 dB(A) uitkomen.

Stap 4 Voorbereiding eerste faae prograÍma

Met behulp van de resultaten
wordt een tiJdplanning voor
het programa op,gesteld. Bij

uit het oriènterencle geLuidonderzoek

de uitvoering van de eerste fase van

het vaststellen van zorn tijdplanning



-12-

ríordt rekening gehouden met:

- prioriteiten die voortvloeien uit de meetresultaten
- mogelijkheden van uitvoering op de diverse afdelingen in ver-

band met de (seizoensgebonden) produktie- en andere werkzaam-
heden

- mogelijkheden van degenen die de metingen (geruidrnetingen,
audiometrie) uitvoeren en die de voorlichtingsbijeenkomsten
houden

- eventueel voorgenomen wijzigingen in
ilrijf, waarbij de geluidproduktie een

schaf nieuwe machines)

- prioriteiten die met betrekking tot
heden gresteld worden

- aktiviteiten die in een ander kader tijd en energie vergen,
zoals bijvoorbeerd voorlichting over de ARBo-wet of voorlich-
ting 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

werknemers op de hoogte gesterd van het gehoorbeschermingspro-
gramma.

Daarbij wordt aangegeven om welke (groepen) werknemers en
afdelingen het gaat. Mededering kan worden gedaan in een perso-
neelsbrad, op aanplakborden of door middel van individueel te ver-
strekken schriftelijke informatie. De tekst dient daarbij in een-
voudige bewoordingen aan te geven wat de bedoeling van het pro-
qranuna is en wat er in de komende periode gaat gebeuren. De diver-
se aspecten van een gehoorbeschermingsprograrma kunnen daarbij
kort genoemd worden.

Bij deze voorbereidingsfase zijn betrokken:
- koördinator gehoorbeschermingsprograruna

- vertegenwoordiger (s) ACO

- betrokken afdelingsleiding, veiligheidsfunctionaris, personeels-
chef, technische dienst, bedrijfsvoorlichter

- ondernemingsraadvertegenwoordiging.

Het verdient sterke aanbeveling om de voorgenomen planning tot in

werkzaamheden in het be-
ro1 kan spelen (b.v. aan-

andere arbeidsomstandÍg-
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detail schriftelijk vast te leggen en onder de betrokkenen te dis-
tribueren.

Stap 5 Uitvoering eerste fase prograruna

De eerste fase van het gehoorbeschermingsprograruna bestaat uit:

(groeps) voorlichting en instructie
uitgebreide geluidmetingen

opstelling globaal lawaaibestrijdingsplan
gehoormetingen

persoonli jke gehoorbescherming.

Hierbij zijn alle arbeidsplaatsen en werknemers betrokken waarvoor

uit het oriënterende geluidonderzoek is gebleken dat het equiva-
lente geluidniveau op de meest lawaaiige arbeidsplaats (en) de 80

dB(A) heeft overschreden. Uit de uitgebreide geluidmetingen blijkt
dan over het algemeen dat een gering percentage werknemers ten
onrechte tot de risicopopulatie gerekend is, omdat bij nadere me-

ting ile equivalente geluidniveaus niet boven ile 80 dB(A) blijken
uit te komen. Aangezien dit veelal werknemers betreft die voor een

deel van de werkdag toch bij lawaaiige werkzaamheden betrokken
zijn, een 1-awaaiig beroep hebben, in het verleden in lawaai hebben

gehrerkt of dat wellicht in de toekomst zul1en doen, kan de betrok-
kenheid bij het programna toch veelal als nuttig gezien worden.

Voor een gedetailleerde uitwerking van de hiervoor genoemde aspec-

ten zij verwezen naar de volgende hoofdstukken van deze publika-
tie. Over het algemeen verdient het de voorkeur te starten met het
voorlichten van de betrokken werknemers. Daarbij worden de werk-

nemers geinformeerd over de diverse aspecten van het prosJra[una, ze

worden gemotiveerd tot medewerking aan het progranuna en er wordt

een discussie op gang gebracht en/of gestimuleerd over de Lawaai-

problematiek in het bedrijf. Het uitgebreide geluidonderzoek en de

audiometrische onderzoeken kunnen na de voorlichting in dezelfde
periode uitgevoerd worden. Aansluitend aan het audiometrische on-

derzoek kan een individuele advisering rnet betrekking tot het
dragen van gehoorbeschermers plaatsvinden. Soms zal het daarbij
noodzakelijk zijn om eerst het resultaat van het uitgebreide ge-



luidonderzoek af te wachten,

worden op de resultaten van

combineerd met kennis van de

degene die het advies geeft.
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maar veelal kan een advies gebaseerd

het oriènterende geluidonderzoek ge-

specifieke arbeidsomstandigheden bij

De eerste fase van het progranuna wordt afgesloten met een rappor-
tering door de diverse betrokkenen van de meetresultaten, de be-

vindingen inzake voorlichting en instructie, de ervaringen inzake

het dragen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen en het op-
gestelde globale lawaaibestrijdingsplan.

De rapportering geschiedt aan de bedrijfsleiding en aan de onder

stap 4 genoemde personen/instanties.

Het gehoorbeschermingsprogramna kan worden beëindigd als gebleken

is dat geen der werkzaamheden over de betreffende periode equiva-
lente geluidniveaus veroorzaakt die de grenswaarde van 80 dB(A)

overschrijden. ileting en beoordeling vindt daarbij plaats volgens

de in hoofdstuk 3 gegeven richtlijnen.

Stap 6 Evaluatie eerste fase progranma

fn vele gevallen zal de uitvoering van de werkzaamheden in de eer-
ste fase van het programura geheel geschieden door medewerkers/

sters van de betrokken BGD, eventueel met een incidentele aktivi-
teit van bepaalde bedrijfsfunctionarissen, zoals een veiligheids-
kundige - die resultaten van reeds verrichte geluidnetingen

beschikbaar stelt of geluidmetingen verricht - of een personeels-

functionaris - die lijsten met namen en gegevens van werknerners

opstelt. Het is ín deze fase van het progratnma van groot belang

dat er voldoende kontakt blijft bestaan tussen de (bedrijfs)koör-
dinator van het progra[una en de betrokken BcD-medewerker(s). Dat

geldt niet alleen voor de realisering van praktische voorzieningen
(zoals de aanschaf van gehoorbeschermingsmiddelen, plaatsen van

waarschuwingsborden) nraar ook voor de meer beleidsnatige aspecten

van het programra. Daartoe is het dlienstig om geregeld geplande

besprekingen te houden tussen koördinator en betrokken BGD-mede-

werker(ster) (s).
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Met als basis de rapportering van de eerste fase van het program-

ma, wordt deze fase geëvalueerd. Daarbij komt tevens aan de orde

of en zo ja in welke vorn de werkneners ingelicht hrorden over de

bevindingen uit de eerste fase van het progranma. Vee1al volstaat
het niet om de genoemde rapportering geheel beschikbaar te stellen
aan de betrokken werknemers. Een eenvoudige samenvatting van de

rapportering, gekoppelcl aan een mededeling over een voorgenomen

nadere uitwerki.ng van plannen met betrekking tot lawaaibestrijdinq
kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden.

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

inzake het gebruik van persoonlijke gehoorbeschermingmiddelen.

Mogelijkheden worden aangegeven met betrekking tot ile begeleiding

van het dragen van de middelen, het rapporteren over kapotte en

verloren gehoorbescherÍners, het onderhoud van meermalig te gebrui-
ken gehoorbeschermers, de controle op de beschikbaarheid van een-

malig te gebruiken gehoorbeschermers (dispensers) .

Er worden afspraken gemaakt op vrelke wijze nieuwe werknemers van

de lawaaiproblematiek 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 andere personen dan de

werknemers, zoals bezoekers, stagiaires, van buiten komend onder-

houdspersoneel, te beschermen tegen lawaai en op de hoogte te
stellen van het gebruik van geluidwerende voorzieningen. De werk-
gever van van buiten komend personeel heeft overigens ook ver-
plichtingen en zal er zich dientengevolge van dienen te overtuigen
dat passende maatregelen nret betrekking tot zijn werknemers zijn
genorren. De betreffende personen dienen daarbij te worden inge-
licht over de lawaai- en gehoorbescheruringszonering, over gehoor-

beschermingsmiddelen en het gebnrik van geluidwerende voorzie-
ningen.

Procedures om na te gaan of getroffen lawaaibestrijdingsmaatrege-

len op juiste wijze worden gebruikt zullen veelal deel uit maken

van het normale toezicht. Als blijkt dat deze voorzieningen niet
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op de juiste wijze worden gebruikt, dient dit gerapporteerd te
worden aan de koórdinator van het programma. Àfspraken hierover
worden in dit stadium gemaakt.

À1s in het kader van het gehoorbeschermingsprogranrna bevoegdheden

en verantwoordelijkheden rusten bij werknemers in het bedrijf,
dient dit in dit stadium vastgeJ.egd te worden. Daarbij kan gedacht

worden aan degene die de supervisie heeft over het progratuna, de-
gene die verantwoordelijk is voor het verstrekken van gehoorbe-

schermj-ngsmiddelen, degene die voorlichting en instructie geeft.
Ook kan een bepaalde lijn-verantwoordelijkheict worden vastgelegd.
Ook met betrekking tot de aankoop van (geluidarrne) machines (te-
kenbevoegdheid) en het speciale onderhoud van machines in verband

met hun lawaaiproduktie kunnen bevoegdheden en taken aangegeven

worden.

Over het algemeen bevat het globale lawaaibestrijdingsplan een

aantal eenvoudige in eigen beheer te treffen geluidwerende

voorzieningen, die niet interfereren met later te treffen uitge-
breidere maatregelen. Afspraken worden gernaakt voor de uitvoering
van deze eenvoudige rnaatregelen. Na uitvoering worden oriënterende
geluidmetingen verricht om het effect van de maatregelen te schat-
ten, zodat hiermee bij het opstelJ.en van het lawaaibestrijdings-
plan rekening gehouden kan worden.

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

machineonderdelen te verhel,pen of te voorkomen.

De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De bespre-
king (en) worden gevoerd door de in stap 4 genoemde personen en

instanties, waarbij de bedrijfsleiding vanaf het begin of in een

Iater stadium betrokken wordt.

Stap 7 Vaststellen lawaaibestrijdingsplan

Nadat uit de rapportering van de eerste fase van het progralura

bekend is wat de ernst en omvang is van de lawaaiproblematiek in
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het bedrijf, kan mede op basis van het globale lawaaibestrijdings-
plan worden vastgesteld hoe, uraar en wanneer het lawaai bestreden
kan worden. Omdat het globale lawaaibestrijdingsptan slechts glo-
baal de mogelijkheden van lawaaibestrijding geeft, dienen deze

mogelijkheden veelaI door een (externe) deskundige nader gespeci-
ficeerd te \rorden. Daarbij is belangrijk zich te realiseren dat
bestrijden van lawaai aan de bron dient te geschieden of door rnid-
del van het aankopen van lawaaiarme machines/apparaten, tenzij
zulks redelijkenrvijs niet gevergd kan worden. In dat geval hebben

overdrachtsweggerichte maatregelen prioriteit. BIijkt dat ook
redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat deze maatregelen ge-
troffen worden, dan dienen organÍsatorische Ínaatregelen overwogen

te worden. Overdrachtsweggerichte maatregelen zijn onder meer het
omkasten/afschermen van machines etc., het vergroten van de ge-
luidabsorptie in de werkruimte, het plaatsen van schermen en

abriis, het plaatsen van geluidisolerende cabines van waaruit na-
chines etc. bediend worden. Organisatorische maatregelen zijn het
verkorten van de duur van de expositie van werknemers, het inlas-
sen van "stille" lawaaipauzes, het verdelen van lawaaiige werk-
zaamheden over neer werknemers. Organisatorische maatregelen zijn
over het algemeen weini,g effectief met betrekking tot het vermin-
deren van de lawaaiexposities.

Wanneer lawaaibestrijding andere zwaaruegende belangen waarvoor de

werkgever ook verantwoordelijk is, te zeer zou schaden dient de

werkgever tot een belangenafweging te komen, r^raarvan het resultaat
in samenspraak met de OR op de redelijkheid wordt getoetst. Bij
een dergelijke belangenafweging dienen met name de technische,
operationele en economische haalbaarheid van de geluidlverende
maatregelen en de ernst van de situatie in beschouwing te worden

genorEn. De ernst van de situatie wordt bepaald door diverse
factoren zoals de hoogte en de duur van de optredende geluidni-
veaus, het aantal betrokken werknemers en factoren die het dragen

van gehoorbescherrningsmiddelen onmogelijk of minder gewenst maken.

Ten aanzien van de technische haalbaarheid dienen bedrijven zich
in principe te houden zowel aan datgene wat overeenkomt met de

stand van de lawaaibestrijdingstechniek a1s aan dat wat gebruike-
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lijk is in de bedrijfstak. Indien de fi.nanciële sj-tuatie van een

bedrijf van dien aard is, dat de technisch in de bedrijfstak ge-

bruikeU.jke voorzieningen niet kunnen worden getroffen, zal de

werkgever niet zonder meer met een beroep op de redelijkenrrijs-
clausule de in zijn bedrijf bestaande te hoge geluidniveaus kunnen

rechtvaardigen. De werkgever zal in ieder geval aannemelijk dienen
te maken dat zijn beleid planmatig is gericht op de ve:mezenlij-
king van de gewenste situatie. Afspraken, gemaakt met de onder-
nemingsraad dan wel een werknemersvertegenwoordiging met betrek-
king tot een goede planmatige aanpak van de lawaaiproblematiek en

de voorzieningen en maatregelen die in overeensterming met deze

afspraken reeds zijn getroffen, zullen een ro1 kunnen spelen bij
de beoordeling (bijvoorbeeld door de Àrbeidsinspectie) of a1 dan

niet terecht een beroep op de redelijkerwijsclausule rrordt gedaan.

AIs goede akoestisch voorzieningen operationeel niet haalbaar
zijn, kunnen deze voorzieningen in redelijkheid niet worden ge-

vergd. De operationele haalbaarheid van lawaaibestrijdende maatre-
gelen hangt samen met factoren als:
- bereikbaarheid van de machine (ten behoeve van controle, onder-

houd, storing, inspectie van het produkt),
- produktkwaliteit en proceseisen;

- ruintelijke en installatie-eisen;
- brandveiligheid;

- andere arbeidsomstandigheden dan geluid;
- veiligheid in het algemeen.

Bij de selectie van lawaaibestrijdingsmaatregelen is naast de

technische en operationel.e haalbaarheid ook de vraag naar de eraan
verbonden kosten dan wel opbrengsten van belang. vrijwel altijtl
zal het noodzakelijk zijn om tot een optimalisering van de kosten
te koglen. Bij een kostenoptimalisering is het van belang na te
gaan hoe door een cornbinatie van maatregel"en ter vermindering van

de diverse geluidproducties van een aantal bronnen het beste to-
taal resultaat tegen zo min nogelijke kosten verkregen kan worden.

De volgorde waarin de geluidreducerende voorzieningen worden ge-

troffen is heel vaak in gevallen waar diverse geluidbronnen de la-
waaibelasting bepalen het betangrijkste aspect bij tte optinalise-
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ring van de kosten. Imners, veeLal doet zich het probleem voor dat

de ter beschikking staande gelclen niet voldoende zijn om alle be-

rekende kosten te dekken of de gelden konen gefaseerd ter
beschikking. In die gevallen kan de optinale verhouding tussen

kosten en effect alleen door een juiste volgorde van de te treffen
voorzieningen worden bereikt. Daarbij worden eerst die maatregelen

opgevoerd, waarbij de kosten negatief zijn (opbrengsten). Dit is
het geval als de maatregelen passen binnen de technische afschrij-
ving van machines etc., waardoor door aanschaf van nieuwe (ge-

luidsarnre) nachines niet alleen minder geluid maar tevens bespa-

ringen op energie, onderhoud, proceskosten etc., mogelijk is.
Daarna volgen opeenvolgend maatregelen welke per geldbedrag de

meeste geluidreduktie opleveren. Het redelijkheidsprinci.pe kan van

belang rrprden als onevenredig hoge kosten gemaakt moeten worden

voor een zeer geringe geluidvermindering.

Op basis van de technische, operationele en financieel-economische

haalbaarheid wordt een lawaaibestrijdingsplan opgesteld. Het plan

dient een systematische planmatige aanpak van de lawaaiproblema-

tiek te waarborgen. In het lawaaibestrijdingsplan wordt gefaseerd

aangegeven op welke wijze de lawaaiproblematiek in het bedrijf
aangepakt zal worden en tevens welke financiële middelen daartoe

beschikbaar gesteld worden.

Het opstellen van het lawaaibestrijdingsplan bevat dermate veel

beleidsmatige componenten, dat het vanzelfsprekend is dat bij alit
onderdeel van ondermeer het progr:uruna de bedrijfsleiding ten nauw-

ste betrokken is. De in het bedrijf aanwezige expertise zoals bij
de veiligheidskundige of veiligheidsdienst zal zo goed mogelijk
rceten worden genobiliseerd, evenals deskundigheid bij ile BGD. Op

externe deskundigheid van akoestische adviesbureaus of bij le-
veranciers van geluidrverende voorzieningen kan tevens een beroep

gedaan worden.

Na het opstellen van het lawaaibestrijdingsplan dient over het
plan de ondernemingsraad gehoord te worden.
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Stap I Vervolgfase programna

In deze fase wordt het lawaaibestrijdingsplan uitgevoerd. Na de

uitvoering van voorzieningen in het kader van dit plan hrorden ge-
luidmetingen uitgevoerd om het resultaat van de maatregelen te
schatten en om de nieuw ontstane situatie te bepalen. Tevens !dor-

den de oriënterende geluidmetingen herhaald als het vermoeden be-
staat dat er een significante verandering in de geluidsituatie is
opgetreden, bijvoorbeeld als
- lawaaiige machines zijn geÍnstalleerd of verwijderd;
- er een aanmerkelijke verandering in de (be)werking door een

machine heeft plaat.sgevonden (andere werksnelheid, ander fabri-
cagemateriaal);

- er een aanmerkelijke verandering is aangebracht in het gebouw

of in de indeling van lawaaiige machines in de werkruimten;
- werkzaamheden dusdanig worden gewijzigd dat er een aanmerke-

lijke verandering is opgetreden in de blootstellingstijden van

werknemers.

- lawaaibestrijdÍngsmaatregelen zijn getroffen.

Ook als er ogenschijnlijk geen wijziging in de gel-uidsituatie op-
treedt. is het wenselijk de geluidmetingen periodiek te herhalen
als uit de eerdere metingen is gebleken dat het equivalente ge-
luidniveau van de werkzaamheden de BO dB(A) overschrijdt,. De

periodiciteit van deze controlemetingen kan gesterd worden op ééns
per vier jaar voor niveaus tot 90 dB(A), eens per twee jaar voor
niveaus tussen 90 en 95 dB(A) en eens per jaar voor niveaus hoger
dan 95 dB(À). De controlemetingen worden uitgevoerd zoals beschre-
ven voor het oriënterende geluidonderzoek.

De gehoormetingen worden eveneens periodiek herhaald. De perioili-
citeit is daarbij:
- ten minste eens per vier jaar als het lawaaiexpositieniveau van

de betrokken werknemer(s) ligt tussen 80 en 90 dB(A);

- ten minste eens per twee jaar als het lawaaiexpositieniveau
ligt tussen 90 en 95 ds(A);

- ten minste eens per jaar voor lawaaiexpositieniveaus van 95

dB(A) en hoger.
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Van nieuwe werknemers, die in lawaai gaan werken, en van werkne-

mers, die van een rustige naar een lawaaiige arbeidsplaats worden

overgeplaatst, wordt vóór de tewerkstelling een audiogram afgeno-

men-

Als blijkt dat werknemers de inzake lawaai gegeven instructies
niet (meer) in voldoende mate hanteren of a1s blijkt dat een ge-

hoorbeschermingsprogranuna niet effectief is omdat gehoorschade

door lawaai ontstaat, dienen de werknemers opnieuw te worden ge-

instrueerd. De tennijn waarop deze instructie/voorlichting her-
haald wordt is gelijk aan de periodiciteit van het audiometrisch

onderzoek. Ook bij een wijziging van t/erkmethoden en/of werkom-

standigheden die van invloed is op de lawaaisituatie in een be-

drijf dienen de betreffende werknemers daarover ingelicht en ge-

instrueerd te worden.

Degene(n) die verantwoordelijkheid

schermingsprograÍma dienen in deze

gesteld te worden om zich voldoende

lawaaiproblematiek.

dragen inzake het gehoorbe-

vervolgfase in de gelegenheid

op de hoogte te stellen van de

Bij nieuwbouw en bij investeringen in nieuwe produktiemiildelen

dient in een vroeg stadium aandacht te rrorden besteed aan de la-
waaiproblematiek. Bij een beroep op de redelijkerwijsclausule in
nieuwe situaties zullen volgens de wettelijke bepalingen niet de

kosten worden beoordeeld voor aanvullende voorzieningen achteraf,
maar de kosten welke gernaakt hadden moeten $rorden 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 redelijkerwijsclausule kunnen worden

gedaan. Evenmin zullen in het verleden opgelopen achterstanden

zonder neer met een beroep op de redelijkerwijsclausule kunnen

worden gelegitimeerd.

Bij aankoop van nieuwe machines, apparaten etc. dient tevens gelet
te worden op de geluiclproduktie. Bij aanschaf van een machine etc.
die nogelijk geluid op de werkplek produceert met een equivalent
geluidniveau van meer dan 85 dB(A) kan \dorden nagegaan of er an-
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dere, stillere machines op de markt aangeboden vrorden. Bij de aan-
koop van machines kunnen garanties over de geluidproduktie ge-
vraagd worden aan de leverancier.

De werkgever dient het beleid te toetsen aan op,gedane ervaringen.
Een systematische inventarisatie van ervaringen, zoals bijvoor-
beeld ten aanzien van het gebruik van persoonlijke gehoorbe-

schermingsmiddelen, kan daarbij zowel door werkgever als werk-
nemers (ondernemingsraad, afdelingsleiding) geschieden. Àls er on-
gunstige resultaten blijken, dient te worden nagegaan in hoeverre
het beleid gewijzigd kan en moet worden. Ook moet de werkgever

bekend zijn net de algemeen erkende regelen van de (lawaaibestrij-
dings)techniek in zijn bedrijfstak en met eventuele belangrijke
wijzigingen die zich voordoen en er \rordt verwacht dat deze wij-
zigingen ook worden gel.ntegreerd in het ondernemingsbeleid. Zowel

de medewerkers van de betrokken BGD als werkneners uit het bedrijf
kunnen dienaangaande een signalerende functie vervullen.

In deze fase worden eveneens de in stap 6 genoemde afspraken ge-
ëffectueerd.
Voor bedrijven met 100 of neer werknemers, geldt de verplichting
tot het opstellen van een jaarverslag met betrekking tot de vei-
ligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. voor zover in
dit kader van belang, omvat de inhoud van het jaarverslag in e1k
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;
- inlichtingen over de samenwerking en het overleg inzake lawaai

tussen werkgever en qrerknerÍErsi

- inlichtingen over de realisatie van voorlichting en onderricht
inzake lawaai;

- een beschrijving van maatregelen die getroffen zijn naar aan-
leiding van aangetoonde of verrnoede gevallen van lawaaislecht-
horendheid die in het bedrijf zijn ontstaan;

- een overzicht van de door de werkneners gemelde lawaaiige situ-
aties;
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- een venElding van de door

zíng en/of gestelde eisen

geresulteerde acties.

Stap 9 Beéindiging programna

de Arbeidsinspectie gegeven aanwij-
in relatie tot lawaai en de daaruit

Het gehoorbeschermingsprogramna kan worden beéindigd a1s in het

gehele bedrijf geen situaties meer voorkomen waarbij de equiva-

lente geluidniveaus van de werkzaamheden uitkornen boven de 80

dB (A) .

In een aantal gevallen zullen er in een bedrijf slechts in ruimten

waar zich vrijwel nooit werknemers ophouden - en dan nog slechts
voor controle en inspectie van de in de ruimte opgestelde machines

etc - geluidniveaus voorkomen die de 80 dB(a) overschrijden. Met

het beschikbaar stellen van gehoorbeschermingsmiddelen door de

werkgever en het dragen van deze niddelen door de werknemers kan

in deze gevallen voldaan zijn aan de wettelijke verptichtingen.

Formeel gezien kan daarmee een gehoorbeschermingsprograrmna niet
afgesloten zijn. In de praktijk echter, zal hogere prioriteit ge-

geven kunnen worden aan andere arbeidsomstandigheden dan lawaai.

Als het prograrnm.r is afgehandeld, is het zaak attent te blijven op

het voorkómen van nieuwe geluidproblemen. Bijvoorbeeld bij de aan-

koop van nieuwe machines za1 men rekening dienen te houden met de

geluidproduktÍe. Het is derhalve aanbevelenswaardig om organisa-

torisch te voorzien in een toetsingsmogelijkheid, bijvoorbeeld
door medeparafering.

Als op kortere of langere tennijn na beëindiging van het gehoorbe-

schermingsprogramna het verrnoeden bestaat dat de geluidsituatie zo

gewijzigd is dat er op arbeiilsplaatsen mogelijk schadelijk geluid

heerst, dan dienen de oriënterende geluidmetingen herhaald te wor-

den.
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Rolverdeling binnen een BGD

Een integraal gehoorbeschermingsprograruna omvat zoals reeds is
aangegeven een aantal zeer uiteenlopende facetten. Duidelijk is
dat niet alle facetten door één persoon in een BGD behartigd kun-
nen worden. over het argemeen ligt er zowel een taak voor de be-
drijfsarts, de arbeidshygiënist ars de bedrijfsverpleegkunclige/be-
drijfsaudiometrist. De taak van de bedrijfsarts ligt daarbij voor-
a1 op het terrein van het kontakt naar bedrijfsleiding en oR en

van de advisering van de bedrijven over diverse te stellen priori-
teiten en over mogelijk te treffen regelingen en maatregelen en

tevens op het gebied van de advisering van individuele werknemers.
De taak van de arbeidshygiënist omvat het meer technische gedeelte
van het programna, zoars (de supervisie over) de geluidmetingen en

het opstelren van een globaar lawaaibestrijdingsplan. víelricht
vereist het opstellen van een globaal rawaaibestrijdingsplan een
dermate gespecialiseerde vakkennis dat niet elke BGD over een der-
gelijk specialisme kan beschikken. Het "poolen" van deze deskun-
digheid door een aantal BGD-en is dan wellicht de aangewezen weg

om het beoogde doel te bereiken. De taken van de bedrijfsverpleeg-
kundige in het kader van het programma kunnen velerlei zijn: het
opnemen en vernrerken van audiograrunen, inclusief otoscopie en
anamnese, het geven van een advies aan de werknemers inzake per-
soonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, het begeleiden van het dra-
gen van deze mj.ddelen, het geven van (groeps)voorlichting inzake
Iawaai, lawaaibestrijding, gehoorschade door lawaai en gehoorbe-

schermÍngsmiddelen.

rn een bedrijf zullen derharve neestal dri.e BGD-medewerkers/sters
hun inbreng in het gehoorbeschermingsprogramma in dat bedrijf heb-
ben: bedrijfsarts, bedrijfsverpleegkundige/audiometrist en ar-
beidshygiènist. Voor allen geldt dat voldoende deskundigheid ver-
eist is. De genoemde personen kunnen ten behoeve van dit bedrijf
een zogenaamd lawaaiteam vormen. Een van deze personen zal het
overzj-cht dienen te hebben over de werkzaamheden, die vanuit de

BGD aan het gehoorbeschermingsprograrruna in het betreffende bedrijf
worden verricht.
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Op deze wijze kan voor elk lawaaiig bedrijf vanuit cle BcD een la-
waaiteam worden geformeerd. Ín principe zou het den]<baar zijn dat
een BGD één lawaaiteam inzet in alle bij cleze BGD aangesloten la-
waaiige bedrijven. Dit gaat echter in tegen de in de bedrijfsge-
zondheidszorg gangbare organisatie, waarbij er een speciale vaste
relatie bestaat tussen één bedrijfsarts en een bedrijf. Dit geldt
over het algemeen eveneens voor bedrijfsverpleegkundigen,/audio-
metristen. @r de kennis van de gang van zaken en de mensen uit het
bedrijf van deze BcD-ÍEdewerkers/sters optimaal te benutten heeft
het voordeel om de betrokken medewerkers/sters deel uit te laten
maken van het lawaaiteam van dat bedrijf. ALs nadeel geldt dan dat
de betrokken medewerkers/sters deskundig dienen te zí1n er,/of
vaardigheden dienen te hebben met betrekking tot de diverse facet-
ten van een gehoorbeschermingsprogramma, zoals voorlichting,
audiometrie, etc. Daarom verdienen ook tussenvormen overweging,

waarbi'i aan een lawaaiteam, dat is samengesteld uit over het al-
gemeen bij het bedrijf betrokken mederderkers/sters, tijdelijk an-

dere BcD-medewerkers/sters worden toegevoegd, die bepaalde speci-
fieke taken uitvoeren, zoals audiometrie of het geven van lawaai-
voorlichting. Belangrijk is dat onderling een goede taakverdeling
wordt afgesproken en dat naar het bedrijf de gekozen organisato-
rische opzet vanuit de BGD duidelijk is.

Personele consequenties van de uitvoering van integrale gehoorbe-

s che rmingsprog ranuna' s

Het uitvoeren van integrale gehoorbeschermingsprogralunats vraagt
van de diverse betrokkenen van de BGD veel aandacht en tijd. In
het project preventie gehoorschade is nauwgezet geregistreerd hoe-
veel tijd gevergd r,íordt van wie bij welke werkzaanheden in het
programna (Passchier-Vermeer, 1987). In het betreffende rapport is
een schatting genaakt van de duur der werkzaamheden gebaseerd op

de (gedeeltelijke) uitvoering van progr.rÍnrars in 36 industriëIe
bedríjven. De duur van de werkzaamheden in een bedrijf blijkt
sterk afhankelijk van de orwang van de lawaaiproblematiek in het
bedrijf. In figuur 1.2 is de duur van de werkzaamheden gegeven als
functie van de ofi\rang van de risicopopulatie in een bedrijf. De
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Flquur 1.2 Duur der rerkzaanheden bU dle eerste fase van een integraal gehoor-
bescherningsprogra[Ea (tot en Det stap 7), ultgesplttst naar aard ibr
rerkzaa[heflen, als frmctle van ile mvang van ale rlslcopopulatle en als
functle van het àantal uerkzare personem ln een lndhstrleeL bedrUf
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risicopopulatie bestaat daarbij uit die werknemers vraarvan op

grond van geluidmetingen verÍracht moet worden dat ze in lawaai-
expositieniveaus van neer dan 80 dB(A) werken. Figuur 1.2 heeft
betrekking op het eerste gedeelte van een gehoorbeschermings-

prograÍuna (tot en net stap 7). Onder geluidmeten wordt daarbij
verstaan het uitvoeren van het oriënterende en uitgebreide geluid-
onderzoek, het bewerken en in grote lijnen op schrift stellen van

de meetuitkomsten. Onder audiometrie wordt verstaan het afnemen

van een audiogram, het verwerken van audiogramnen tot groeps-
gegevens, het opnemen van een (korte) anamnese, het geven van een

persoonlijk advies inzake gehoorbeschermingsmiddelen en het bege-
Ieiden van het dragen van deze middelen. Onder advisering worden

die lrerkzaamheden verstaan die in het kader van het progrannra door
de beilrijfsarts worden uÍtgevoerd, zoals advisering aan het
bedrijf, coördineren van de BcD-werkzaamheden in een bedrijf, het
superviseren van de rapportering. De term lawaaibestrijding
betreft het kennisnemen/observeren van de bedrijfssituatie, het
opstellen en schriftelijk rapporteren van het globale lawaai-
bestrijdingsplan. Het betreft dus niet de in stap 7 geschetste

werkzaamheden van b.v. een ingeschakeld akoestj-sch adviesbureau.
De voorlichting betreft met name het geven van groepsvoorlichting

enlal workzamo poÍlonen
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over lawaai. Figuur 1.2 heeft betrekking op ingewerkt personeel

dat over voldoende apparatuur en faciliteiten beschikt.

Uit inventariserend onderzoek (Passchier-VerrEer, 1985; V.d. Berg,

1985) in cle Nederlandse industrie is gebleken dat geniddeld 39t

van de totale werkzarne populatie in een bedrijf (inclusief adnini-
stratief personeel) werkt in lawaaiexpositieniveaus van 80 dB(A)

of meer, d.w.z. tot de risicopopulatie behoort. Deze 39t zijn naar

Iawaaiexpositieniveau als volgt verdeeld: 31t werkt in niveaus van

80 tot 90 dB(A), 7t in niveaus van 90 tot 95 dB(A) en 1t in
niveaus van meer clan 95 dB(A). Nemen tde de genoemde 39t als uit-
gangspunt, dat kan de omrang van de risicopopulatie in een bedrijf
omgerekend worden in het aantal werkzaure pèrsonen in een bedrijf.
Dit is in figruur 1.2 gerealiseerd.

Flquur 1.3 Duur der rerkzaanheden bU de vervolgfase van eeo lntegraal gehoorbe-
schertrlngsDrograma (stap 8), uitgesplltst naar aaril der rerkzaanhe-
den, als functle van de ouvang valr <le rlslcropopulatle eD als fitÍrctLè
van het aantal yerkzar Dersoneo ln een lndustrleel bedruf
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In figuur 1.3 is de duur gegeven van de diverse werkzaamheden in
het programna in de venrolgfase (stap 8). Het betreft daarbij het
eenmalig uitvoeren van de genoemde werkzaamheden tijdens de ver-
voJ.gfase. In paragraaf 1.5 is aangegeven dat de periodiciteit van

vervolgonderzoek afhangt van de expositieniveaus waaraan de werk-
nemers bLootstaan. Er is in die paragraaf vermeld dat de periodi-

aanial werkzaÍre p€r8oírort
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citeit van geluid-, gehoormetingen en voorlichtinS bij lawaai-
expositieniveaus van 80 tot 90 dB(A) eens per vier jaar is, van 90

tot 95 dB(A) eens per twee jaar en boven 95 dB(A) (tenminste) eens
per jaar. Houden hre net deze periodiciteit rekening en gaan tde

ervan uit dat er geen veranderingen komen in de rawaaiexpositie-
niveaus dan kan met behurp van de eerder gegeven verdering van de

lawaaiexpositieniveaus uitgerekend worden wat de duur van de werk-
zaamheden is bij uitvoering van het prograruna gedurende een perio-
de van 10 jaar na uitvoering van de eerste fase. Het resurtaat is
gegeven in figuur 1.4. Daaruit blijkt dat de eerste fase van het
prograÍma (tot en met stap 7) ongeveer evenveel tijd van BGD-

medewerkers vergt aIs het vervolg van het prograrma gedurende de

daaropvolgende 10 jaar, als ervan wordt uitgegaan dat de situatie
in het bedrijf niet verbetert. Is het laatste wel het geval, dan

zal de vervolgfase minder tijd vergen.

Ftquur 1.4 Totale duur aler lrerkzaarheden net betrekklng tot een Íntegraal gehoor-
bescherulngsprogra[na ten behoeve van de eerste fase en tle vervolgfase
getlurenile 10 Jaar, ars functle van de grootte van het bedrljf ultge-
drukt ln aantal werkzane personen
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uit figuur 1.4 kan ars vuistregel afgeleid worden dat gemiddeld
het aantar uren dat BGD-medewerkers besteden aan het uitvoeren van
de eerste fase van het progranuna in een industrieer bedrijf nume-
riek ongeveer gerijk is aan het aantal personen dat in het bedrijf
werkzaam is. Hetzelfde geldt globaal voor de vervolgfase van het
prograrnrna gedurende L0 jaar ars er in die periode geen belangrijke
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wijzigingen in de l-awaaisituatie in het bedrijf optreden. Voor
grotere bedrijven geldt een gunstiger verhouding. Zo is bij een

orrvang 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. Belangrijk is het hierbij op te merken dat er bij indi-
viduele beilrijven een aanmerkelijke variatie (van zo,n 25t) kan

optreden in de voor het programma benodigde tijd.

Tenslotte is in de volgende tabel globaal de verhouding gegeven

van de duur van de diverse werkzaamheden ten opzichte van elkaar.
De tabel geldt met nzlme voor middelgrote bedrijven met zorn 100

tot 500 werkzame personen. We gaan er daarbij vanuit dat de

groepsvoorlichting geschiedt door de audiometrist (en) , de geluid-
metingen en het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan
door een meettechnicus/arbeidshygiënist en de advisering naar de

bedrijven en de coördinatie van de BcD-werkzaamheden door een be-
drij fsarts.

fabel 1.1 Verhoudlng van ale aluur aler rerkzaanheden van tle dÍverse betrokken BGD-

netlewerkers/sters aaD de ultvoerlng van een integraal gehoorbescher-
nlngsprograma

BGD-nedeserker Eèrste fase
progranna

Vervolgfase pro-
gratlna over 10 Jaar

Totaal programa
over 10 Jaar

Àudlonetrlst/
Voorlldrter

l{eettechntcus/
Àrbeldtshyglënist

Bedrufsarts

27 15

45

27 15

50

30

20

?5

10

15

1.8 Aspecten voor BcD-management

Gebaseerd op de Arbowet, artikel 179a van het Veiligheidsbesluit
voor Fabrieken of 9íerkplaatsen en een EEG-richtlijn net betrekking
tot het voorkomen van schadetijke effecten van lawaai is in de

handleiding een model gehoorbeschermingsprogramna beschreven. Dit
model gaat uit van een integrale aanpak van de lawaaiproblematiek
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in industri.èle bedrijven: zowel de technische kant van het pro-
bleem (meten en beoordelen van de geluidsituaties, opstellen van

een (globaa1) Iawaaibestrijdingsplan) als de preventieve/bedrijfs-
geneeskundige aspecten (bewaken gehoortoestand betrokken werk-

nemers, voorlichting/informatie van werknerrers en het gebruik van

persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen) zijn in de handLeiding

beschreven.

voor het welslagen van een gehoorbeschenningsprograrrma in een

bedrijf is het absoluut noodzakelijk dat de werkgever/bedrijfslei-
ding zich ervan bewust is,/wordt dat de werkgever/bedrijfsleicting
zelf. verant\doordelijk is voor dat welslagen en dat de BGD

"slechts" een adviserende, ondersteunende en uitvoerende rol ver-
vult. Het management van de BGD zal, indien noodzakelijk, bij moe-

ten dragen aan een juist inzicht in deze bij de werkgever,/bedrijfs-
Ieiding. Tevens is het belangrijk, dat de uitvoering van een

gehoorbeschermingsprograrma in het bedrijf voldoende prioriteit
heeft en gebaseerd is op een efficiënte organisatorische vorÍn-

geving, zowel bij het betrokken bedrijf a1s bij de BGD.

In dit hoofdstuk wordt het integrale gehoorbeschermingsprograuma

beschreven in negen stappen (zie figuur L.1). Bij de uitvoering in
een bedrijf door een BGD zijn de volgende drie categorieën BGD-

medewerkers/sters betrokken, met in het kort de volgende taken:

- bedrijfsarts kontakt/advisering bedri j fsleiding,/on,
incidenteel individuele advisering werk-

neÍEr, rapportering

arbeidshygiënist/
meettechnicus

geluidmeting, beoordeling geluidsitua-
ties, opstelling (globaal) lawaaibestrij-
dingsplan

- bedrij fsaudiometrist audiometrisch onderzoek, advisering per-
soonJ.i jke gehoorbescherming, (groeps) v.oor-

lichting

Deze BcD-medewerkers/sters kunnen eventueel te samen een lawaai-
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team vornen. Naast een goede organisatorische vormgeving is het

voor een efficiénte uitvoering van een gehoorbeschermingsprograrnma

noodzakelijk dat de betrokken BcD-Ínedewerkers/sters voldoende des-

kundig zijn en beschikken over voldoende faciliteiten/apparatuur/
outillage. Dit wordt in de volgende hoofdstukken per onderwerp

nader aangegeven.

Met betrekking tot de benodigde tijd van BcD-medewerkers/sters aan

de uitvoering van een integraal gehoorbeschermingsprogralruna in een

"gemiddeld lawaaií.g" industrÍeel bedrijf kan de volgende vuist-
regel gehanteerd worden. Het aantal werkuren van BcD-medewerkers/

sters is in de eerste fase van het progranulla numeriek gelijk aan

het aantal werkzame personen in het bedrijf en in een periode van

tien jaar na de eerste fase eveneens gelijk aan het aantal werk-

zame personen (b.v. als in totaal een bedrijf bestaat uit 600

werknemers, dan zijn voor de eerste fase van het progranma van

BGD-zijcle 600 werkuren nodig, en in de daaropvolgende periode van

10 jaar eveneens 600 werkuren, d.w.z. 60 werkuren per jaar). oe

onderlinge verhouding van de benodigde werktijd is daarbii 91o-
baal: bedrijfsarts 20tÈ, arbeidshygiénist/neettechnicus 30t, audio-

metrist 50t.
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2- AUDIOI,IETRIE

2.1 Inleiding

Met betrekking tot de audiometrie worden vrijwel geheel de richt-
rijnen gevolgd clie zijn gegeven in de rso-standaard 61g9 ,Acoust-

ics-Pure tone air conduction threshord audiometry for hearing con-
servation purposes", 1983. De uitzonderingen betreffen de intro-
ductie van de continue audiometrie. die internationaal_ niet is
gestandaardiseerd doch in Nederrand op vele bedrijfsgezondheids-
diensten in gebruik is, en de omissie van de testfrequentie go00

Hz- De omissie van 8000 Hz a1s testfrequentie heeft de vorgende
twee redenen. Ten eerst werd deze testfreguentie in eerdere ver-
sies van rso 6189 niet genoemd en in de huidige versie srechts
aanbevoren als testfrequentie, doch niet verplicht gesterd. Dien-
tengevolge is deze frequentie bij rnetingen in het kader van het
project preventie gehoorschade niet gebruikt en ontbreken er es-
sentiëIe gegevens om testresultaten bij deze frequentie te inter-
preteren. Deze gegevens betreffen onder meer de meetonnauwkeurig-
heid van bepaalde meetmethoden en de normale ouderdomsgehoorver-
riezen bij 8000 Hz. Ten tweede is uit reproduceerbaarheidsonder-
zoek volgens een aantal testmethoden bekend dat de meetonnauwkeu-
righeid bij 8000 Hz zeet groot is. Deze redenen hebben er toe ge-
leid om 8000 Hz als testfrequentie niet op te nemen.

Met betrekking tot de continue audiometrie de volgende kantteke-
ning. Deze vorm van audiometrie is sinds 196o aanbevoren door de
cARGo-TNo werkgroep Relatie Lawaai en Lawaaidoofheid, later werk-
groep Lawaaíinvloeden geheten. Enige tijd geleden is dit advies in
discussie geweest bij genoemde wergroep. Met name de voorderen die
andere vormen van (geautomatiseerde) audiometrie thans bieden en
de zich wijzigende functie van de bedrijfsaudiometrie - van voor-
nanerijk het vastleggen van rawaaidips tot een preventieve contro-
le van het gehoor - heeft geleid tot de conclusie van de werkgroep
dat de werkgroep de continue audiometrie ars methode van gehoor-
onderzoek bij BGD-en niet meer aanbeveert, omdat de voorderen van
de continue audiometrie thans niet meer opwegen tegen de nadelen.
Desalniettemin is in het vorgende een beschrijving van de methode
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van continue audiometrie gegeven, omdat de

in gebruik is.
methode op vele BGD-en

Tabel 2.1 Facetten ille bU aalvlserlng door de tlerkgroep Laïaallnvloeden over au-
dlonetrlsche testmethoden ln 1987 ln overceging zljn genomen

COIÍTINUE ÀI'DIOUETRIE ÀUDIOI,ÍETRIE BIiI VÀSTE

FREQUE,ITIES; WE.ITUEEL

GEAI}TO}TÀTISEERD

Creautonatlseertle tes t
Àutooatlsche opslag

Internatlonaal ln Eebruik
(meertlere f abrikanten )

Keuzenogel I J kheden apparatuur

Huliltg BGD gebrulk

Reproduceerbaarhelil

Kosten aanschaf (pr1jspell 1987)

Snelhelil opneDen van het audlogran

Belastlng van ale rerknener
(nnelllJkheitlsgraatl van de test)

Àanslultlng bU kllnlsche audlo-
netrle

lbtlng i tllpr nauwkeurlgheltt/
betrouröaarheld

Opleltllngsulveau audlometrlst

Inspannlng auallometrts t
Fouten biJ ultlezen, eventueel
btj lDbrengen 1B coDputerbestanal

Testprograma

Uanlpuleerbaarhelil

Bekendt plaatJe voor beflrufsartsen

nlet nogelljk

nog nlet

ntet

beperkt (één fabrl-
kant)

veeL ln gebrulklbezlt

500-3000 Hzls.tl. 5dB

4000-6000 Hzls.d. 9dB

, 10.ooo,--

t 6 mlnuten

?

ulnfler goetl

geen onderschattlng

rel
tíel

wel

groot

veel ntnaler ln bezlt

500-4000 Hzls.tl. stlB
6000 Hz /s.tl. 9dB

rr5.000-f8.000
t I nlnuten

?

beter

bU I C van ile onder-
zochtèn onderschattlng
van maxtnaal verlles
net 10 alB

dlezelfile oplelallng

gerlnger

nlet nodlg

mlniler

blj geautonatlseerale
systenen mogelUk

dezelffle opleidlng

aanwez lg

te kLezen aloor auillo- llqt vast
netrlst

neer

aanrezlg

In tabel 2.L zrln schematisch de facetten opgenomen, die een rol
hebben gespeeld bij de overregingen van de werkgroep Lawaaiinvloe-
den tot een wijziging van haar advies inzake de continue audio-
metrie.
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De in de paragrafen 2.1 tot en met 2.6 beschreven stof heeft naast
ISO 6189 als basis de in 1981- opgestelde "Àanbevelingen voor au-
diometrisch onderzoek bij een gehoorbeschermingsprograruna,' (CÀRGO-

fNO). Deze aanbevelingen zijn in dit hoofdstuk herschreven en

volgens nieuwere inzichten aangepast.

De hier beschreven audiometrie-methoden betreffen methoden om

luchtgeleidingsaudiogramen te bepalen. Beengereidingsaudiometrie
valt over het algeureen buiten het bestek van gehoorbeschermings-

prograrnrna's en wordt hier niet beschreven.
Er zijn vele methoden om luchtgeleidingsaudiogranrnren (hierna kort-
weg: audiogrammen) op te nemen. De volgende facetten zijn daarbij
te onderscheiden.

a. Wijze van aanbieden van de testtonen:
Via hoofcltelefoons of via luidsprekers in de onderzoeksruimte.
Àangezien audiometrie zeer stringente eisen stelt aan de akoes-
tische kwaliteit van de onderzoekruirrte, wordt deze laatste
wijze van audiometreren in dit kader niet nader omschreven. In
het vervolg worden rethoden beschreven, die bij het aanbieden
van de testtonen gebruik maken van hoofdtelefoons. Er wordt
tevens van uitgegaan, dat elk oor afzonderlijk met een hoofd-
telefoon bedekt is en dat de testtonen slechts aan één oor
tegeli jkertijd worden aangeboden.

b. Bediening van de audiometer:

Een audionetrist(e) bedient de audiometer of de audiometer
werkt automatisch.

ALs de audioneter met de hand door een audiometrist (e) bediend
wordt (in het Enge1s: manual audiometry, in het Nederlands:
handbediende audiometrie), zijn er naast de continue audiome-
trie drie mogelÍjkheden van presentatie van de testtonen:
- de testtonen worden alleen met toenemend niveau aangeboden

aan de testpersoon totdat deze aangeeft de toon te horen
(in het Enge1s: ascending audionetry)

- de testtonen worden met alleen afnemend niveau aangeboden

totdat de testpersoon aangeeft de toon niet meer te horen
(in het Engels: descending audiornetry). Aangezien deze

methode internationaal niet is gestandaardiseerd voor 9e-
hoorbeschermingsprogram[a,s wordt deze nethode niet nader
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omschreveni

- zowel bij toenemend al-s afnemend niveau $rordt nagegaan of
de testpersoon de testtonen aI dan niet hoort (in het
EngeJ-s: bracketing audionetry).

Bij een automatische of geautomatiseerde audiometer bepaalt de

testpersoon zelf, volgens een van tevoren in de audiometer
vastgelegd regelschema, het niveau van de testtonen. Dit ge-

schiedt meestal via een drukknop. Daarbij zijn twee systemen te
onderscheiden:

- Methoden die zijn afgeleicl van de handbediende nethoden.

van de testtonen geautonati-Daarbij is de presentatie

seerd, zoals in audiometers van het type Madsen MTA 86,

ÀTVÀ, ÀT 300 en Interacoustics BA 12. De audiometer wordt
daarbij ingesteld op de stand met pulserend aangeboden

tonen. Bij het aanbieden van ononderbroken testtonen be-
staat het risico dat bij bepaalde gehoorafwijkingen zeer
afwi jkende audiograrmren geregistreerd worden.

Methoden waarbij het niveau van de aangeboden toon met een

vaste snelheid varieert (bijvoorbeeld net 5 dB,/s of 2,5
dB/s), waarbij de testpersoon aangeeft of de toon at dan

niet gehoord wordt. Geeft de testpersoon aan de testtoon
te horen, dan venrindert het niveau van de testtooni wordt
de testtoon niet gehoord, dan neemt het niveau toe. Het

resulterende signaal wordt door een schrijver op een pa-

pierstrook uitgeschreven. Een dergelijke audiometer hrordt

dan ook wel een zelfschrijvende autornaat genoemd.

c. tíijze van gehoordrempelbepal-ing:

Er zijn drie methoden: audiometrie bij een aantal vaste fre-
quenties (ook we1 ten onrechte octaafaudiometrie genoemd, omdat

in het verleden de frequenties van de testtonen nogal eens één

octaaf uit elkaar lagen), de continue audiometrie en de Békésy-

-audionetrie. Onder de laatste vorm van audiometrie wordt de

audiometrie verstaan waarbij zoweL niveau als frequentie tege-
lijkertijd variëren, waarbij de testpersoon het niveau van de

toon rond diens gehoordrerq>el dient te houden door net een

drukknop aan te geven of de toon al dan niet gehoord wordt. Het

betreft een schrijvend systeem.
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Laagst gepresenteerd niveau van de testtonen:
Het laagste niveau van een geschikte audiometer (-10 dB re ISO

389) of een hoger door de onderzoeker gekozen niveau (bijvoor-
beelil +15 of +20 dB re ISO 389) (het zogenaamde screenings-
niveau).

omdat in een gehoorbeschermingsprogranuna het audionetreren mede

dient om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of er
bij een individu al dan niet een toename door lawaai van de

gehoorbeschadiging is ontstaan, dient men de in de loop der
expositiejaren optredende gehoordrempelveranderingen zo nauw-

keurig rogelijk vast te stellen en dient men dit te doen vanaf
een zo laag mogelijk niveau. Daarbij is een aantal aspecten van
belang. Het eerste betreft de meetonnauwkeurigheid van de

audiometrie. In de praktijk komt het er op neer dat een gemeten

toename van een gehoorverlies van minder dan 10 à 15 dB toege-
schreven wordt aan de meetonnauwkeurigheid. Zou men een scree-
ningsniveau van bijvoorbeeld +15 dB re ISO 389 aanhouden, dan

zou men pas bij een gehoorverlies van 25 à 30 dB - d.w.z. 15 dB

plus 10 à L5 dB - tot een afwijkende gehoordrempel nogen con-

cluderen. Heeft men daarbij te maken met jonge mensen, die voor
de aanvang van hun werken in lawaai een voor hun leeftijd nor-
maal gehoor hadden, dan kan er aI een gehoorverlies door lawaai
van 25 à 30 dB zijn ontstaan, alvorens men mag concluderen dat
de expositie aan lawaai invloed heeft gehad op de gehoordrempel

van de betrokkene. Tegenwoordig is steeds meer het besef groei-
ende (Passchier-Vermeer. 1985) dat ook relatief geringe gehoor-
drempelafwijkingen al invloed hebben op de mogelijkheid tot het
verstaan van spraak in het leven van alledag. In de betreffende
publikatie is statistisch aangetoond dat er vanaf een gehoor-
verlies van 1"0 dB (gemiddeld over 2OOO tlz en 4000 Hz en gemid-

deld over beide oren) reeds een negatieve invloed is op het
verstaan van spraak in het leven van alledag. Een meetmethode,

die in feite pas vanaf gehoorverliezen van 25 à 30 dB conclu-
sies toelaat, is vanuit ttit licht bezien verre van optimaal_.
Derhalve worden in deze publikatie geen audiometriemethoden

beschreven, die gebnrik maken van een rscreeningsniveaui. Àls
argument tegen het meten van zeer lage gehoordrempels, zoals
beneden het nulniveau van audiometers, wordt nogal eens aange-
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voerd dat bij dergelijke lage gehoordrempels de meetnauwkeurig-

heid gering zou zijn. Dit moet echter naar het rijk der fabelen
verwezen worden. Noch Nederlands reproduceerbaarheidsonderzoek,

noch buitenlands onderzoek heeft kunnen aantonen dat de meet-

nauwkeurigheid bij lage gehoordrempels geringer is dan bij ho-
gere gehoordrempels.

Toepassen van maskering:

Als er een groot verschil is in gehoorscherpte tussen het lin-
ker- en rechteroor is het noodzakelijk om bij het meten van het
slechtste oor aan het betere oor een maskeerruis aan te bieden

om overhoren (via de beengeleiding) te voorkomen.

Over het algemeen is er bij een verschil in het luchtgelei-
dingsauiliogram tussen beide oren van ten minste 40 dB de moge-

lijkheid tot overhoren. In meer gecompliceerde gevallen, r.raar-

bij er verschillen zijn in de geleidings- en perceptiestoornis-
sen aan beide oren, is er reeds kans op overhoren a1s het ver-
schil (in het luchtgeleidingsaudiogram) tussen beide oren

geringer ís dan 40 dB. Dergelijke gecompliceerde gehoorafwij-
kingen zijn echter bij de betrokken populatie weinig voorkomend

en veelal is de betrokkene dan op de hoogte van z'n gehooraf-

wijking en onder behandeling van een KNO-arts of audiotogisch
centrum. Neemt men bij dergelijke personen luchtgeleidingsau-
diogrammen zonder maskering op, dan kunnen aanzienlijke ver-
schillen optreden met de audiogrammen die door KNO-arts of
audiologisch centrum zijn opgenomen, omdat men daar, indien
nodig, wel gebruik maakt van maskering.

In een betreffend TNO-rapport (Passchier-Vermeer, 1987) is na-
gegaan hoe vaak het toepassen van maskering nodig zou zijn bij
een industriële beroepspopulatie. Dit blijkt in 1 à 2t van de

gevallen noodzakelijk te zijn. Gezien derhalve de qeringe mate

waarin maskering bij het testen van het slechtste oor noodzake-

lijk is, wordt aanbevolen om maskerinq bij testen in het kader

van een gehoorbeschermingsprogranuna niet standaard toe te pas-

sen. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen in ISO

61 89.
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De aanbevolen standaard vorm van audiometrie is derhalve:
- drenpelaudiornetrie in het frequentiegebied van 50O tot 6000 Hz

(in geval van vaste frequenties de zes frequenties 5OO, 1OOO,

2000, 3000, 4000 en 6000 Hz)

- luchtgeleidingsaudiometrie, geen beengeleiding
- geen maskering

- handbediende of geautomatiseerde meetsystemen.

Vanzelfsprekend kunnen beengeleiding, maskering en andere gehoor-
testen toegepast worden, als de bedrijfsarts dat om meer di.agnos-

tische redenen noodzakelijk acht. t{et betrekking tot de audiome-
trie in een gehoorbeschermingsprogramma worden deze testen als
niet ter zake beschouwd.

Tevens wordt ten sterkste aanbevolen om voorafgaand aan het audio-
metrische onderzoek door middel van otoscopie de uitwendige ge-
hoorgang en het middenoor te onderzoeken. Dan kan worden vastge-
steld of zonder bezwaar gehoorbeschermingsmiddelen in de gehoor-
gang gebracht kunnen worden en of het uit,spuiten van de oren nood-

zakelijk is. Combinatie van otoscopisch onderzoek en een aantal
otologisch-anamnestische vragen brengt veela1 cle gehoorproblenen
uit verleden en heden aan het licht. Op het aspect otologische
anannese en -status \dordt in paragraaf Z.L2 ingegaan.

2.2 Audiometers

2.2.L Eisen bii aanschaf van audiometers
-1-

Audiometers dienen aan een aantal technische specificaties te vol-
doen. Deze specificaties zijn opgegeven in IEC 645, getiteld "Àu-
diometers". De in dit kader geschikte audioneters dienen te vol-
doen aan de eisen die gesteld worden aan [nonitoring air-conduc-
tion pure tone manual and automatic recording audiometers (type 4

j.nstruments)r'. Deze audiometers van het type 4 dienen te voldoen
aan bepaalde eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid van de fre-
quentie en het geluiddrukniveau van de testtonen, ten aanzien van
de maxirnaar toetaatbare geluiddrukniveaus van harmonische bovento-
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nen, interruptiemogelijkheden bij met de hand bediende audioneters

en pulsatie van de testtonen bij autornatische audiometers en meer

algemene eisen, zoals elektrische veiligheid, opwarmtijd en onaf-

hankelijkheid van kamertemperatuur en vochtigheid. Naast deze door

de IEc geformuleerde eisen, dient een in dit kader geschikte audi-

ometer tevens te voldoen aan een aantal door de ISo geformuleerde

eisen. Deze eisen zijn opgenomen in ISO 6189 (1983). Ze betreffen:

- de freguenties van de testtonen.
Deze dienen ten minste te zijn: 5O0, 1000, 2000, 3000, 4000 en

6000 Hz. In geval van een Békésy-audiometer: een frequentie-
range van 5OO tot 6000 Hz. Hoewel nj-et gespecificeerd in ÏSO

6189, dienen ook de audiometers die volgens de continue methode

zijn geconstrueerd een frequentierange van 500 tot 6000 Hz te

hebben.

- Het laagste geluiddrukniveau van de testtonen bij alle vereiste
frequenties dient bij voorkeur -L0 dB re ISO 389 te zijn, maar

mag in elk geval niet hoger zijn dan 0 dB re ISO 389 en het

hoogste niveau moet ten minste +70 dB re ÍSo 389 zijn.
Bij de aanschaf van een audiometer dient men na te gaan of
schriftelijk is vastgelegd dat het een audiometer van het tlPe

4 is en of de door de ISo vastgelegde frequenties en drernpelni-

veaus op de audiometer aanwezig zijn.
- Bij gepulseerde testtonen dient het signaal te voldoen aan de

specificaties van lEC 645. Bij zelfschrijvende automatische

audiometers dient de verzwakkingssnelheid van de testtonen bij
voorkeur 5 dB/s, of eventueeL 2,5 dB/s, te zijn.

2.2.2 Eisen ten aanzj.en van de werking_en gafilrgtle_van_audiometers

Het is heel belangrijk dat audiometers, als ze in gebruik zijn,
goed werken en dat ze geregeld worden gecalibreerd. On na te gaan

of een audiometer in principe goed werkt is het nodig om op elke

dag dat de audionreter in gebruik is een luistertest uit te voeren.

Daarbij luistert een geoefende audiometrist(e) met een normaal

gehoor vj-a de hoofdtelefoons naar klikjes, piepjes of andere ge-

luiden uit de audiometer bij het instellen van ten ninste drie ni-

veaus en bij alle testfrequenties. AIs er onge\Íenste geluiden uit
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de audiometer worden gehoord of ars er subjectief gezien afwijkin-
gen in de testniveaus en testfrequenties merkbaar zijn, dient de
audiometer eerst gecontroleerd en/of gerepareerd te worden alvo-
rens gebruikt te qrorden.

9íat betreft de calibratie dienen nieuwe audiometers te voldoen aan
de hiervoor gegeven rEC- en rso-specificaties en het nurniveau van
de audiometer bij de diverse frequenties dient te voldoen aan het
in rso 389 gegeven referentie-geruiddrukniveau voor die frequen-
tie. om met rederijke zekerheid te weten dat aan de vereiste spe-
cificaties is vordaan, is het noodzakelijk om audiometers geregerd
te caribreren. controleer ook de calibratie na aanschaf van een
nieuwe audiometer. Een caribratieprogramma bestaat uit caribratie-
controles en uitvoerige calibraties.

volgens rso 6189 dient een uitgebreide cal-ibratie eens per twee
jaar door een akoestische instantie te worden uitgevoerd, of eer-
der als de controle van de audiometer dit noodzakelijk maakt. Bij
een uitgebreide calibratie dienen alle onder paragraaf 2.2.L ge-
noemde aspecten te worden nagegaan en dient de audiometer, zo
nodig, te worden aanqepast en gerepareerd. Àls een uitgebreide
caribratie heeft plaatsgevonden, is het verstandig de audiometer
voor gebruik te controleren.

De controre van de calibratie kan op subjectieve en objectieve
wijze geschieden. Bij de subjectieve methode van calibratiecontro-
Ie wordt een audiogram opgenomen van een nader aan te duiden per-
soon. De objectieve controle geschiedt met behulp van een kunstoor
of coupler. volgens rso 6189 dient een subjectieve controle ten
minste wekelijks praats te vínden, en bij voorkeur zerfs dage-
lijks. De objectieve controle is vorgens rso 6r.g9 eens per drie
maanden gewenst.

rn Nederland is het vrij gangbaar om een uitgebreide calibratie
niet eens per tlree jaar maar eens per jaar uit te laten voeren en
daarnaast af te zien van de tussentijdse objectieve calibratie
controLes. Een periode van een jaar zonder objectieve controre
lijkt 1,ang. Daarom wordt in elk geval aanbevolen om objectieve
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controles eens per drie maanden uit te voeren als deze controles
in eigen beheer kunnen worden verricht.
Hierna worden de subjectieve en objectieve calibratiecontroles
beschreven.

2.2.2.L Subjectieve calibratiecontrole

Neem een audiogram op van iemand met een gehoor, waarvan men uit
ervaring t eet dat dit niet veel varieert in de loop van een rele-
vante tijil. Vergelijk dit audiogram met een eerder, volgens de-

zelfde methode en in vergelijkbare omstandigheden, opgenomen au-

diograrn. Tevens dient men tijdens en na het audiometreren te luis-
teren naar klikjes, piepjes of andere geluiden, die rechtstreeks
of via de hooféttelefoons uit de audiometer te horen zouden kunnen

zijn. AIs er verschillen in de gehoordrerq>els van beide audiogram-

men zijn die 10 dB of groter zijn of a1s er onge\,íenste geluiden

gehoord worden, dient de audiometer buiten bedrijf gesteld te \^,or-

den en dient er een objectieve controle, eventuele reparatie of
een uitvoerige calibratie plaats te vinden.

2. 2.2. 2 Objectieve calibratiecontrole

Een objectieve calibratie geschiedt met een coupler, die voldoet
aan IEC 303 of een kunstoor, gespecificeerd in IEC 318. Sluit de

audiometer op de voorgeschreven wijze op het kunstoor of aan de

coupler aan. Zet de niveauknop van de audiometer op 70 dB. Meet de

frequenties van de testtonen, als het een audiometer met vaste
frequenties betreft. AIs de gèmeten frequenties binnen hierna te
geven grenzen liggen, bepaal dan bij aIle frequenties het geluid-
drukniveau bij de 70 dB-stand, voor beide hoofdtelefoons afzonder-

1ijk. Vergelijk deze waarden met de in lSO 389 gepresenteerde

waarden, vermeerderd met 70 dB, voor de betreffende hoofdtele-
foons. SteI zo nodig de geluiddrukniveaus bij. AJ.s het een audio-

rneter volgens de continue-ÍEthode of de Békèsy-methode betreft,
stel dan de frequenties zo nauwkeurig rogelijk in, eventueel met

de frequentieknop van de audiometer en met een audioqramkaart, bij



-42-

achtereenvolgens 500,10001 2000,3000,4000 en 6000 Hz. lteet de

freguenties van deze testtonen en volg de procedure zoals beschre-
ven voor audiometers met vaste frequenties. Luister naar ongewens-

te geluiden bij ten minste drie niveaus en alle frequenties, zowel-

bij de linker als de rechter hoofdtelefoon. De audiometer moet

worden bijgesteld en/of eventueel worden onderrrorpen aan een uit-
gebreide calibratie als:
- één of meer frequentie(s) meer dan 3t afwijkt(en) van de nomi-

nale waarde (n) ;

- één of meer geluiddrukniveau(s) meer dan 3 dB afwijkt(en) bij
500 tot 4000 Hz of meer dan 5 ëlB bij 6000 Hz;

- als er onge\irenste geluiden uit de audiometer en/of hoofdtele-
foons worden gehoord.

Om de frequenties van de testtonen te meten wordt de coupler of
het kunstoor aangesloten op een frequentietelter.

om de geluiddrukniveaus te meten, wordt de coupler of het kunstoor
aangesloten op een IEC type 1 gelui&reter.

2.3 Àudiometrie-ruimten

2 . 3 . L Soslaatbgre acltergrondniveags_ig audiometri g-Iurmle1

Om zwakke testtonen te kunnen hraarnemen is het noodzakelijk dat
andere geruiden zo zac}:L zijn, dat ze het horen van deze testtonen
niet verhinderen: er mag geen rnaskering van de testtonen optreden.
Daarom noet het geluidniveau dat in de ruimte heerst waar audio-
granmen worden opgenomen laag zijn. Ligt het geluidniveau in de

rustigste in aanmerking komende ruimte hoger dan toeraatbaar, dan

is het veelal mogelijk om ergens een geluidisorerende cabine
(audiometercel) op te stellen. Bij deze cabines moet niet arleen
gelet worden op de geruidwerende kwariteiten van v1oer, wanden en

deur ( I ) , naar tevens is het belangrijk dat het nooilzakelijke ven-
tilatiesysteem niet teveel geluid maakt.

rn tabel 2.2 ís het geluid gegeven (uitgedrukt in geruicldrukni-
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veaus in 1/3-octaafbanden) dat nog juist toelaatbaar is a1s er via
de gebruikelijke hoofdtelefoons - zoals TDH 39 hoofdtelefoons met

MX 41/AR oorkussens en Beyer DT 48 hoofdtel-efoons - naar de test-
tonen lrordt geluisterd. Daarbij is ervan uitgegaan dat een gehoor-

drerpel van 0 dB bij frequenties tussen 500 en 6000 Hz zonder mas-

kering gemeten moet kunnen worden. Bij meting vanaf -10 dB, dienen

ile in de tabel gegeven tertsbandniveaus met 10 dB te worden ver-
ninderd. Als er een screening van het gehoor plaatsvindt, waarbij
men vanaf bijvoorbeeld een gehoordrempel van 10 dB of 15 dB meet,

kunnen de in tabel 2.2 gegeven waarden met Ínaximaal 1,0 dB verhoogd

worden. AIs er gehoordrenpels beneden 500 Hz gemeten worden dienen

de waarden in tabel 2.2 bí) frequenties beneden 500 Hz drastisch
te worden verminderd.

Tabel 2.2 C,rens van toelaatbare nlveaus ln au<lLonetreerrulnten, ln l/3-octaafband
gelulittlruknÍveaus (re 20 UPa), als ile audlonetrle n€t hoofiltelefoons
geschlealt en gehoordrempéls vanaf 0 ilB tussen 500 en 6ooo Hz gemeten

rorden

nlAdenfrequent le
1/3 octaafband ln llz

gelulddruknlveau ln dl8

31r 5

{0
50

63

80

r00
125

160
200
250

315
400

500
630
800

1000
1250

1600
2000
2s00

3150
4000

5000
5300
8000

78

73

68
64

59

55

51

47

42

37

33

24

18

18

20

23

25

27

32

35

38

It0

38
36

39
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De geluidmetingen dienen te worden verricht bij afwezigheid van

een testpersoon in de audiometrieruimte en op de plaats waar het
hoofd van de testpersonen zich tijdens het audiometreren bevindt.
De opgegeven waarden zijn maximale niveaus. Hoewel dit in ISO 6189

niet wordt gespecificeerd, worden de geluidmetingen uitgevoerd met

het rneetinstrument op stand fast. De geluidmeter dient te voldoen
aan de eisen voor type f. instrumenten uit IEC 651. De metingen
worden uitgevoerd gedurende de minder rustige perioden waarin ge-
woonlijk wordt geaudiometreerd.

AIs er geen l-,/3-octaafbandanalyse van het achtergrondgeluid in de

audiometrieruimte gemaakt kan worden, omdat er bijvoorbeeld geen

set I/3-octaafbandfilters aanwezig is, is het in eerste instantie
nogelijk om middels een octaafbandanalyse tot bepaalde conclusies
over de toelaatbaarheid van het achtergrondgeluid te komen. In
tabel 2.3 is aangegeven welke octaafbandniveaus aI dan niet toe-
laatbaar zijn, onder dezelfde omstandigheden als geldt voor tabel
2.2. Hebben de gemeten octaafbandniveaus waarden die liggen tussen
die uit tabel 2.3 dan kan slechts een 1/3-octaafbandanalyse uit-
komst geven betreffende de toelaatbaarheid van het achtergrondni-
veau. De 1/3-octaaf- en octaafbandfilterset dient te voldoen aan

ÍEC 225.

Tabel 2.3 Grens van al tlan niet toelaatbare octaafbancl gelultldruknlveaus voor
achtergronalgelultl ln aucllometreerrulrnten (re 20 Upa), als slechts een
octaafbandanalyse ls ultgevoeral. Àudlonetrle aloor nlalilel van hoofdtele-
foons, en gehoordrempels tlle vanaf 0 tlB tussen 500 en 6000 Hz gemeten
worden

midldlenfrequentle
octaafband ln Hz

toelaatbaar
gelulalalruknlveau ln dB

niet toelaatbaar
gelulddrukniveau in clB

31r 5

53

125

250
s00

1000
2000
4000
8000

73

59

47

33

18

20

27

38
35

80
70

57

44

26

28

37

44

41
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Het wordt ten sterkste afgeraden om op grond van geluidniveaume-

tingen (in dS(A)) over de aI dan niet toelaatbaarheid van de ach-
tergrondniveaus in audiometrieruimten te beslissen. Slechts als
het geluidniveau 15 dS(A) of lager is, is het zeker dat de ruimte
geschikt is voor audiometrie net testtonen vanaf 0 dB re ïSO 389.

In alle andere gevallen hangt het af van de spectrale verdeling
van het geluid of de betreffende ruimte aI dan niet geschikt is
als audiometrieruimte. Aijvoorbeeld als het geluid gelocaliseerd
is in de tertsband rond 500 Hz, dan is 15 dB(A) juist toelaatbaar.

Is het achtergrondgeluid daarentegen geheel gelocaliseerd in de

tertsband rond 25O Hz, dan is 28 dB(A) nog juist toelaatbaar (de

28 dB(A) is het verschil tussen het voor deze tertsband toelaat-
bare niveau van 37 dB en de wegingsfactor van de A-karakteristiek
bij deze frequentie, te \,Íeten afgerond 9 dB). Uit dit voorbeeld
blijkt dat er een verschil in toelaatbaarheid van 13 dB(À) kan

zijn, als het verschil in frequentie van het stoorgeluid een oc-
taaf is.

Als er ten behoeve van de bedrijfsaudiometrie in een ruimte een

cabine wordt geplaatst kan veelal met de leverancier van de cabine
worden afgesproken dat dempingswaarden van de cabine worden be-
paald in de actuele situatie. In dat geval kan eveneens om een

opgave van de tertsbandniveaus in de cabine worden verzocht.
Als audiogratnmen worden opgenomen in een mobiele audiometrieruim-
te, zoals een audiomobiel, dan verdient het aanbevel.ing om de dem-

ping van de conbinatie van audiomobiel en in de audiomobiel ge-
plaatste cabine te zanen te bepalen. Door deze dempingswaarden op

te tellen bij de in tabel 2.2 of 2.3 gegeven waarden is bekend

vrelke geluiddrukniveaus buiten de audiomobiel toelaatbaar zijn
(zie paragraaf 2.81. Daaruit kan dan tevens een, zelfs met de on-
gunstigste spectrale verdeling van het geluid buiten, toelaatbaar
geluidniveau in dB(À) of toelaatbaar octaafbandspectrum worden

bepaald. Dit geluidniveau of octaafbandspectrum kan vervolgens op

èenvoudige wijze op de geplande locatie van de audiomobiel worden

gecontroleerd.
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2.3.2 lvgrlgg omgevinggelsgn

De testpersoon moet plezierig kunnen zitten en mag niet afgeleid
worden. De audiometrist(e) dient de testpersoon te kunnen zien. De

testpersoon mag niet zien of en aan welke knoppen van de audiorne-

ter er door de audiometrist(e) gedraaid wordt.

2.4 Voorbereidingen tot het audiometrisch onderzoek

Alvorens tot het opnemen van een audiogram over te gaan, dient de

betrokken werknemer op een eenvoudige en voor henr begrijpelijke
wijze te worden geinstrueerd. Zonder een begrijpelijke instructie
kan geen betrouwbaar audiogram worden opgenomen. Indien de audio-
metrist(e) de taal van een buitenlandse werknemer niet voldoende

spreekt, verdient het aanbeveling om in veel voorkomende gevallen
de instructie, bijvoorbeeld via bandrecorder of zo mogelijk
schriftelijk, in de taal van de werknemer te doen plaatsvinden.
Ook kan gebruik gemaakt \,rorden van de diensten van een goed gein-
strueerde buitenlandse werknemer die zijn collegars de instructie
uitlegt.
De instructie dient onder meer te bevatten hrat de werknemer noet
doen als hij een toon hoort en aIs hij geen toon (meer) hoort.
Tevens dient aangegeven te worden clat de werknemer attent tlpet
reageren en dat de tonen heel zacht kunnen zijn. Tevens kan iets
verteld worden over de volgorde van de toonhoogte van de tonen die
aangeboden worden en in welke volgorde de oren aan de beurt komen.

Na afloop van de instructie wordt gevraagd of het begrepen is. AIs

er twijfel bestaat, wordt de instructie Èen dele herhaald.

Voor de aanvang van de gehoortest r.rcrdt uet behulp van een otos-
coop nagegaan of/en in hoeverre de gehoorgangen van de betrokken

werknemer afgesloten zijn door cerumen. ÀIs één of beide gehoor-

gangen afgesloten zijn/lijken is het aan te bevelen de werknener

door te verwijzen naar een arts. A1s het rogelijk is het audiome-

trisch onderzoek uit te stellen, dan wordt aanbevolen het onder-

zoek niet eerder dan één dag na de cerunenvenrijdering uit Èe voe-

ren. Soms is het om organisatorische redenen niet rogelijk orn in
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een later stadium een audiogram af te nemen. Neem dan eventueel

toch een gehoortest af en geef op het audiogram aan dat er veel

cerumen in de gehoorgang aanwezig was. Veelal is de cerumenprop

niet afsluitend en is er geen effect van de cerumen op de gehoor-

scherpte. Vaak veroorzaakt een (bijna) afsluitende cerumenprop we1

klachten bij de betrokkene. Een extra stimrlans aan de betrokken

werknemer om de oren te laten uitspuiten is dan zeker op zijn
plaats.

Voordat met het audiometreren wordt begonnen, wordt het volgende

gedaan:

- brillen, grote oorbellen of andere hoofdversierselen en hoor-

toestellen worden afgedaan;

- bij het plaatsen van de hoofdtelefoons op het hoofd van de

werknemer vrordt erop gelet dat ile hoofdtelefoons zo hrorden op-

gezet dat ze goed afsluiten en zo prettig mogelijk zitten en

daarbij wordt aan de werknemer verteld dat hij de

hoofdtelefoons niet meer Írag aanraken;

- aan de werknemer wordt verteld dat hij rustig moet blijven zit-
ten om ongewenste geluiden te voorkomeni

- aan de werknemer wordt uitgelegd op welke wijze hij contact op

kan nemen met de audiometrist(e). Eventueel worden de communi-

catiemoge Ii j kheden gedenronstreerd.

2.5 Uitvoering van het audiometrisch onderzoek

2.5.L 4lgemeen

Alvorens tot het afnemen van een gehoortest over te gaan is het

van belang dat de te testen werknemers de gelegenheid krijgen om

aan de meetmethodiek te wennen. Aan elke test gaat derhalve een

gewenningsprocedure vooraf. Deze gewenningsprocedure kan desge-

wenst bij elke frequentie herhaald worden. Over het algemeen

blijkt clit niet nodig.

Na de gewenninqsprocedure volgt cle bepaling van de gehoordrempels

aan het linker- en rechteroor. AIs de bepaling van de gehoordrem-
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pels afgelopen is, is het van belang om direct na te gaan of de
audiogrammen volledig zijn. Met name bij de handbediende methoden
is het verstandig onmiddelrijk na het afnemen van een gehoortest
het audiogram uit te rezen, en eventueel in de computer op te
s1aan, om zodoende sner onvolredigheden en onjuistheden te signa-
leren.

rn het navolgende worden gehoortesten beschreven die worden opge-
nomen volgens de handbediende vaste frequentie audiometrie, de
handbediende continue audiometrie en met de zelfschrijvende auto-
maat bij vaste frequenties. over de audiomet.rie met een geautoma-

tiseerd systeem - met een van een handbediende methode afgeleide
werkwijze - behoeft slechts opgemerkt te worden dat de gewennings-
procedure bij deze methodiek gelijk genomen kan worden aan die
beschreven in paragraaf 2.5.2. De uitlezing bij een geautomati-
seerd systeem geschiedt automatisch en wordt vee1aI gepresenteerd
op een soort kassabon of op een beerdscherm. Met betrekking tot ile
handbediende vaste frequentie audiometrie worden t!Íee methoden

§Jegeven: die met toenemend niveau van de testtonen en die met al-
ternerend niveau. Het is sterk af te raden om op een BGD beide
methoden door elkaar te gebruiken.

2 . 5 . 2 tli !vo1t 1i I g JqIr J eI ge ho9 rleg t_49 t_ e s a h3 nlue {i e n {9 JË tS J rJ El "lI 
-_

tie audi.ometer_en lega ling_de r_gehoordrempe 1 s

Presentatie en onderbreking van de testtonen

Presenteer de testtonen gedurende één tot twee seconden. De tijd
tussen het aanbieden van de tonen moet gevarieerd worden, maar

moet niet korter zijn dan de duur van de testtonen. presenteer de

tonen in de volgende frequentievolgorde:
1000, 2000, 3000, 4000, 6000, (8000), 500 en 1000 Hz.

Gewenningr

Laat aan een testpersoon een testtoon van 40 dB (re ISO 399) bij
1000 Hz horen aan het oor dat het eerst getest vrordt. Gewoonlijk
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is een niveau van 40 dB bij deze frequentie voldoende om een dui-
ilelijke respons van de testpersoon te krijgen. Als er geen respons

komt, laat dan tonen horen die steeds een hoger niveau hebben tot-
dat de testpersoon aangeeft de toon te horen.

Ga dan over tot de volgende leerprocedure:
Presenteer de eerste testtoon (d.w.z. 1000 Hz) allereerst geheel

verzurakt en laat het niveau van de testtoon stap voor stap toene-
men totdat de proefpersoon aangeeft de toon te horen. Onderbreek

de toon gedurende één tot twee seconden en biedt de toon nogrmaals

op hetzelfde niveau aan.

Als de proefpersoon op de juiste wijze heeft aangegeven dat hij,/-
zij de toon al dan niet hoorde, ga dan over tot het bepalen van de

gehoordrempels. ïs ilit niet het geval, herhaal dan de leerproce-
dure. Mislukt deze procedure weer, herhaal dan de instructies.

Uitvoering test volgens de methode met toenemend niveau

Presenteer de eerste testtoon op een niveau dat 10 dB tigt onder

het niveau waarbij de testpersoon tijdens de leerprocedure aangaf

de testtoon te horen. Als ile testpersoon geen respons geeft, ver-
hoog dan het niveau van de testtoon in stappen van 5 dB, totdat de

testpersoon aangeeft de toon te horen. Noteer dit niveau. Verlaag
vervolgens het niveau met 10 dB en begin opnieuw met het verhogen

van het niveau van de testtoon in stappen van 5 dB totdat er op-
nieuw een respons van de testpersoon volgt. Doe dit tweemaal als
ile beide responsen op hetzelfde niveau zijn en als de responsen

niet op hetzelfde niveau zijn, meerdere malen totdat er three res-
ponsen op hetzelfde niveau zijn. Ga dan verder met de volgende

testfrequenties, eventueel zonder herhaling van de leerprocedure.
Begin daarbij met een niveau van de testtoon, dat 10 dB lager ligt
dan het niveau dat bij een naastliggende frequentie een respons

teweeg bracht. Verlaag het niveau, indien noodzakelijk. Verricht
de test bij alle frequenties aan het eerste oor. Vergelijk het
resultaat van de twee gehoordrempelbepalingen bij L000 Hz aan dit
oor. Àls deze bepalingen minder dan 10 dB verschillen, ga dan door
met het andere oor. Als de tweede met,ing bij L000 Hz een verbete-
ring van 10 dB of meer vertoont ten opzichte van de eerste meting
bij 1000 Hz, herhaal dan de test bij de overige frequenties. Iest
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8lquur 2.1 Voorbeeld van een blad ïaarop notltles krmnen vortlen genaakt bU uit-
voerlng van audtloDetrle volgens een hanatbedlentle Dethoale
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vervolgens het andere oor.
formrlier zoals gegeven in
figuur 2.2.

Notities kunnen gemaakt worden op een

figuur 2.1. Een voorbeeld is gegeven in
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Opmerking:

Dit is de verkorte methode uit ISO 6189, die vergelijkbare resul-
taten geeft als de langerdurencle nethode, waarbij het testen bij
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een bepaalde frequentie voortgezet wordt totdat er drie responsen
bij hetzelfde niveau zijn.

Flquur 2.2 Notltles biJ ultvoerlng van auctlonetrie uet testtonen, alte met toe-
nemend nlveau worden aangeboden

Bep"ling gehoordre*pels uit de testresrrltater, rolgens de methode
met toenemend niveau

Bepaal bij elke frequentie het laagste niveau waarbij de testper-
soon in de helft of meer van het aantal gevallen aangaf de test-
toon te horen. Dit laatste niveau bij een bepaalde frequentie is
gedefinieerd als de gehoordrempel bij deze frequentie, bepaald
vorgens deze methode. Als het nodig bleek om bij het eerste oor de
test te herhalen, gebruik dan de tweede serie testresurtaten.

zie voor een voorbeeld van de bepaling figuur 2.2 et de daaronder
ingevulde rij.

Opmerki-ng:

Àls de tr^ree laagste niveaus bij een bepaalde frequentie 1.5 dB of
meer uit elkaar liggen, dan is de test van twijfelachtige betrouw-
baarheid en dient de test op een ander tijdstip herhaald te wor-
den.
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Uitvoering test volgens de alternerende methode

Presenteer de eerste testtoon op een niveau dat 10 dB lager ligt
dan het niveau waarbij de testpersoon tijdens de leerprocedure
aangaf de testtoon te horen. Als de testpersoon geen respons
geeft, wordt het niveau van de testtoon in stappen van 5 dB ver-
hoogd, tot de testpersoon aangeeft de toon te horen. Noteer dit
niveau.Verhoog vervolgens het niveau van de testtoon met 5 dB en

verlaag daarop het niveau van de testtoon in stappen van 5 ciB tot-
dat de testpersoon aangeeft de toon niet meer te horen. Noteer het
laagste niveau waarbij de testpersoon aangaf de toon te horen.
Herhaal de beschreven procedure - startend met de toon, die de

testpersoon aangaf niet te horen - zodat in totaal tweemaal het
niveau van de toon is toegenomen en tweemaal afgenomen. Ga dan

verder met de volgende testfrequentie, eventueel zonder herhaling
van de leerprocedure. Begin daarbij met een niveau van de testtoon
dat 10 dB lager ligt dan het niveau dat bij een naastliggende fre-
quentie een respons teweeg bracht. Verlaaq het niveau indien nood-

zakelijk. Verricht de test bij alle frequenties aan één oor. Ver-
gelijk het resultaat van de 2 gehoordrempelbepalingen bij 1000 Hz

aan dit oor. AIs deze bepalingen minder dan 10 dB verschillen, 9a
dan door met het andere oor. ÀIs de tweede meting van 1000 Hz een

verbetering van 10 dB of meer vertoont ten opzichte van de eerste
meting bij l-000 Hz, wellicht omdat de testpersoon meer ervaring
met de test gekregen heeft, herhaal dan de test bij de overige
frequenties. Test vervolgens het andere oor.
Notities kunnen gemaakt worden op een fonmrlier, zoals aangegeven

in figuur 2.1. Een voorbeeld is gegeven in figuur 2.3.

Opmerking:

Dit Ís de verkorte methode uit ÍSO 6189. De langerdurende methode

bestaat uit het toevoegen van een toon die 5 dB lager ligt dan het
niveau waarbij geen respons is opgetreden en uit het testen met

drie series tonen, toenemend in niveau en drie series afnemend in
niveau.
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Flquur 2.3 Notlties bij ultvoertng van audlonetrle met testtonen, dle [et alter-
nerend nlveau ríoralen aangebo(bn

Bepaling gehoordrempels uit de testresultaten volgens de alterne-
rende npthode

De gehoordrempels bij iedere frequentie dienen als volgt bepaald
te worden:

1-. Bepaal het gemiddelde van de laagste twee niveaus waarbij test-
persoon aangaf de toon te horen, in de gevallen dat het niveau
van de toon verhoogd werd en doe hetzelfde voor de gevallen
waarbij het niveau van de toon verlaagd werd.

2. Bepaal het geniddelde van de twee gemiddelile waarden die in
stap 1 zijn berekend. Deze gemiddelde waarde, afgerond tot een

geheel getal, is de gehoordrempel bij deze frequentie, bepaald
volgens deze methode.

De stappen 1 en 2 kunnen gecombineerd worden door één geniddelde
waarde van de vier laagste niveaus te bepalen. AIs het nodig bleek
om bij het eerste oor de test te herhalen, gebruik dan de tweede

serie testresultaten.

Opnerking:

ÀIs er een verschil is van L5 dB of meer tussen de raagste niveaus
waarbij de testpersoon aangaf de testtoon te horen, in de gevallen
dat het niveau van de toon verhoogd werd en/of ars hetzelfde ge.rdt
in de gevallen dat het niveau van de testtoon verlaagd werd, dan

is de test van twijfelachtige betrouwbaarheid en dient de test op
een ander tijdstip herhaald te worden.
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2.5.3 UÈtvogrl_n1 LaL aeLg_elyrogtss! met een_conlilra 1u{iogeJeg Sn_bs _
paling_der_gehoordrelpe 1s

Gewenning

Begonnen wordt met het beste oor. A1s de testpersoon aangeeft dat

er naar zLjn/}raar mening geen verschil is tussen beide oren wordt

rechts begonnen. Bied een duidelijk hoorbaar testsignaal aan een

oor aan, op een niveau van 40 à 60 dB en varieer de frequentie van

dit signaal van hoog (8000 Hz) tot laag (25O Hz\. Herhaal dit van

een lage naar een hoge frequentie. Als de testpersoon aangeeft het

testsignaal te hebben gehoord, leg dan uit dat hetzelfde geluid,
maar nu veel zachter, wordt aangeboden voor het eigenlijke onder-

zoek.

Uitvoering van de test volgens de continue methode

Presenteer de testtoon op een niveau van l-5 dB met een constante

draaisnelheid van de frequentieknop, beginnend bij 8000 Hz en

doorlopend tot ongeveer 100 Hz. Hierbij wordt alleen geobserveerd

of alles gehoord is of niet.
Bij ongeveer 100 Hz (voorkant kaart) wordt het geluid met de

interruptorknop onderbroken. Vanaf dit moment wordt begonnen Ílet
het aantekenen van het audiogram. Nog steeds op een sterkte van 15

dB wordt het geluid met een constante draaisnelheid aangeboden van

ongeveer 100 Hz tot 800O Hz (achterkant van de kaart). op het

rnoment dat de testpersoon aangeeft (hand open of lichtsignaal) te
horen wordt op de plaats van de lichtvlek een merkteken (vertikaal

streepje) gezet. Daarna wordt er verder gedraaid zolang de test-
persoon aangeeft te horen, met eventueel een onderbreking met de

interruptorknop bij 2000 en 4000 Hz om na te gaan of de testper-
soon juist reageert en niet "per ongeluk" de hand open houdt of op

de signaalknop blijft drukken. Als de testpersoon aangeeft niet
reer te horen wordt de bewegingsrichting van cle lichtvlek omge-

draaid en bewogen tot de testpersoon aangeeft vreer te horen. Op

dit punt wordt weer een merkteken gezel-. Hierna wordt de licht
vLek (met ingedrukte interruptorknop) terug geplaatst naar de plek
waar de testperaoon aangaf niet meer te horen.
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Van hier af wordt de lichtvlek verder bewogen om de andere zijde
van het niet hoorbare gebied af te bakenen. AIs de testpersoon
hier aangeeft te horen dan ook daar merkteken plaatsen.
Zo wordt het gehele traject tussen ongeveer 100 Hz en 9000 Hz

doorlopen op een niveau van de testtoon van L5 dB.

Daarna worden de gehoorgrenzen (in stappen van 5 dB) bepaalit op 10

dB, 5 dB, 0 dB enz. in die frequentiegebieden die op 15 dB zijn
gehoord.

Daarna worden vanuit het midden van de op 15 dB niet gehoorde

frequentiegebieden de flanken van de "dip, bepaald. Eerst op 20

dB, 25 dB enz. net zo lang tot ook het midden van de dip gehoord

wordt. Dit wordt aangegeven met een liggend streepje.
Grenst een op 15 dB niet gehoord frequentiegebied aan de hoogste
frequentie (8000 Hz) varieer dan de frequentie steeds van hoog tot
laag en bepaal in stappen van 5 dB bij welke frequentie de toon
juist gehoord wordt. Herhaal dit tot de toon ook bij 8000 Hz ge-
hoord wordt.

Grenst een niet gehoord freguentiegebied aan de laagste frequentie
(100 Hz), varieer dan de frequentie van laag tot hoog en bepaal in
stappen van 5 dB bij welke frequentie de toon juist gehoord wordt.
Herhaal dit tot de toon ook bij 100 Hz gehoord wordt.

Er wordt dus geaudiometreerd - h/at de frequentie betreft - van

NIET naar !ÍEL horen.

b. AlIe schakelhandelingen - behalve die waarbij men naar een res-
pons van de testpersoon zoekt - worden verricht met de inter-
ruptorknop ingeschakeld. Dit om ondermeer clicks en krakende

bijgeluiden te voorkomen waarop de testpersoon zou kunnen rea-
9eren.

Bepaling gehoordrempels uit de testresultaten volgens de continue
methode

Geef steeds aan over een bepaald frequentiegebied, met een lijn
evenwijclig aan de frequentie-as, het laagste niveau dat de test-
persoon juist kan horen. Elke lijn trekt men vanaf een streepje op

het niveau waar het streepje gezet is tot aan de frequentie van

NB

a-
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het er naast getekende streepje, dat op een 5 dB lager niveau

1igt. De lijnen kunnen met elkaar verbonden worden door de streep-
jes tot aan een 5 ilB hoger niveau te laten doorlopen. Zie fignrur

2.4

Flolur 2.tt Notltles op ile audlogrankaart blJ conttnue audlonetrle. Ultgelezen le-
vert allt gehoordrenpels, dle rechts van de flguur zljn opgenouen
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2.s.4 qilvo_erl-rlg Jq1t Jel gefiogrgegt_m3t_eSn_+to4gt:.sgtp z{fgclrr_í j3e3dg

audiometer_en bepaling_der_gehoordrempel s

Gewenning

Start het systeem, inclusief eventueel het aandrijvingsmechanisme
van de schrijver, bij de eerste frequentie (500 Hz of 1000 Hz). Ga

na hoe de testpersoon reageert op de testtoon. Oefening door de

testpersoon gedurende 20 tot 30 seconden is voor de meeste test-
personen ruimschoots voldoende. Tevens is deze tijd lang genoeg om

na te gaan of de testpersoon de instructies begrepen heeft en

juist uitvoert. Als de instrueties juist uitgevoerd worden, start
dan de opname. Àls de instructies niet begrepen zijn, herhaal deze

dan.

Uitvoering van de test

AIs de opname gestart is, vervolg dan de test totdat beide oren
getest zijn. Wacht even maximaal een minuut zonder de hoofdtele-
foons aan te raken. Herhaal de test, zonder de gewenningsproce-

dure, bij de eerste of de eerste twee testfreguenties bij het
eerste oor. Àls de resurtaten van de eerste test overeenkomen met

die van de tweede test, beëindig dan de test . Vervolg de test als
blijkt dat er een verbetering van meer dan 5 dB is opgetreden bij
de eerste of de eerste twee testtonen. De testtonen dienen te wor-
den aangeboden in een van de twee volgorden: 5OO, I-OOO,2OOO,

3000, 400O, 6000, (8000) Hz of L000, 2OOO, 3OOO, 4OOO, 6OOO,

(8000), 500 Hz. De volgorde dient dezel_fde te zijn voor beide
oren.

In figuur 2.5 is een voorbeeld gegeven van een testresultaat met

een zelf schrijvende audiometer.
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$guur 2.5, Testresultaat net een autmàtlsche zelfschrlJvende audlometer
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Bepaling van de gehoordrempeLs

Àls er slechts herhaling van de test heeft plaatsgevonden bij de

eerste of tvree eerste testtonen, ilient de bepaling van de gehoor-

drempels uitgevoerd te worden met de resultaten van de eerste test
bij al-1e freguenties en voor elk oor. Als er een herhalingstest is
verricht, dienen de resultaten van deze herhalingstest gebruikt te
urorden voor de volgende bepaling:

1. Negeer in het uitgeschreven signaal de eerste piek of het eer-
ste da1 na een verandering van frequentie en dalen en piekjes
die kleiner zijn dan 3 dB.

Er zijn testpersonen waarbij bij bepaalde frequenties de ver-
schillen tussen de dalen en pieken steeds slechts in de orde

van 3 dB zijn (bijvoorbeeld in het geval van recruitÍent). Van-

zelfsprekend dienen in dat geval de dalen en pieken bij de be-
paling van de gehoordrempel wel meegenomen te worden.

2. Bepaal het gemidclelde van de dalen en bepaal het gemiddelde van

de pieken bij een bepaalde freguentie en bepaald oor.
3. Bepaal het genidclelde van de 2 gemiddelde waarden uit stap 2.

Deze gemiddelde waarde, afgerond naar boven tot een geheel ge-

taI, is de gehoordrempel bij die frequentj.e en dat oor, bepaald

volgens deze methode.
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Opmerking 1:

De test is van twijfelachtige betrouwbaarheid en dient herhaald te
worden als
a) er minder dan 6 dalen en pieken (bij elkaar getetd) overblijven

na de eerste stap;
b) de dalen onderling meer dan 10 dB verschillen en/of de pieken

onderling meer dan 10 dB verschillen.

Opmerking 2:

Als de registratie regelmatig is, d.w.z. als bij een bepaalde fre-
quentie de pieken op hetzelfde niveau liggen en hetzelfde is het
geval voor de dalen, kan er op het oog een gemiddelde waarde be-
paald worden.

2.6 Het audiogram

Het opstellen van een audiogram

De gehoordrempels kunnen, als functie van de frequentie waarbij ze

bepaald zijn, in tabelvorm of grafisch worden weergegeven. Zotn
tabel of grafiek heet het audiogram.

In het geval van grafisch weergegeven audiogrammen, dient een oc-
taaf op de frequentie-as overeen te komen met 20 dB op de gehoor-
drempelas. De volgende symbolen om gehoordrempels aan te geven

zijn internationaal gangbaar

rechteroor: + O

linkeroor : + x

Ars de testpersoon het maximale niveau bij een bepaalde frequentie
niet hoort, worden de volgende symbolen gebruikt:

rechteroor: 9
linkeroor : 1

De symbolen moeten zo op de audiogramkaart worden ingetekend, dat
het middelpunt van het slmbool overeenkomt met het desbetreffende
snijpunt van de gehoordrempelas en de frequentie-as. Symbolen bij
naast elkaar liggende frequenties mogen door een rechte lijn wor-
den verbonden, met uitzondering van de symbolen g .n \



-61 -

Is de gehoortest uitgevoerd volgens de continue methode, dan kan

men naast het presenteren van de resultaten in tabelvorm, volstaan

met de bij de test gebruikte en vervolgens ingetekende audiogram-

kaart.

Vergelijking van audiogramnen

Over het algemeen bestaan er geen verschillen tussen de gehoor-

drenrpels opgenomen volgens verschillende methoden. Het nulniveau
van audiometers volgens ISO 389 is zo gekozen, dat het representa-
tief is voor de met dè hand bediende audiometers en geautomati-

seerde systemen, die in diskrete niveaustappen werken (zowe1 de

methode met toenemend niveau als die met alternerend niveau).
Ook van de continue audiometers is het nulniveau volgens ISO 389

het juiste nulniveau. Heeft men een autonatische zelfschrijvende
methode van audiometrie gehanteerd, waarbij de testtonen niet dis-
creet maar continu in niveau variëren, dan dient men met een klein
absoluut verschil t.o.v. het nulniveau van de audiometer rekening
te houden.

Vergelijkt men audiogranunen clie volgens eenzelfde methode zijn
opgenomen, dan vallen deze kleine absolute verschillen weg en zijn
de relatieve verschillen tussen de audiogra[trnen van belang. Het is
echter mogelijk dat in de loop van de tijil audiogramnen zijn opge-

nomen volgens verschillende methoden. Dan dient er rekening te
worden gehouden met de in tabel 2.4. gegeven verschillen.
Er \.rordt, in navolging van de ISO, geen differentiatie gemaakt

naar frequentie. De opgegeven verschillen gelden derhalve voor
alle beschouwde frequenties van 500 tot 6000 Hz. Uit tabel 2.4

valt af te 1ezen, dat er met zelfschrijvende automaten lagere ge-

hoordrempels gemeten worden dan met andere audiometers. De waarden

uit tabel 2.4 kunnen als volgt gehanteerd worden. ÍíiI men een

audiogram, opgenomen met een automaat bij vaste frequenties verge-
lijken met een audiogram, opgenomen met een handbediende audio-
meter, dan telt men bij de gehoordrempels, bepaald met de automaat

3 dB op en vergelijkt het resultaat met de gehoordren'pe1s die vol-
gens de handbediende methode bepaald zijn.
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Àantal dB's ilrrt wortlt opgeteltl btJ tle gehoordrelDels bepa.ald net zelf-
schruvenale autonaten m te kuanen wordten vergeleken uet ale geboor-
drenlÉls bepaald net hantlbedtentle of geautonatlseerde systeoen

zel f schriJvende autonaat
blJ vaste frequenttes

zelf schruvenale auto8aat
net varlëreoib f,requentles

+3dB + 1r5 alB

2.7 Periodiciteit van audiometrisch onderzoek

De belangrijkste functie van het gehooronderzoek bij een gehoorbe-

schermingsprograrnnB is de controle van het gehoor om zovrel op

groeps- als individueel niveau vast te stellen of er zich een ge-

hoorschade door lawaai ontwikkeld heeft. Tevens draagt het perio-
diek audiometrisch onderzoek bij aan de motivatie tot lawaaibewust

gedrag bij de betreffende werknemer.

Bij de vaststelling van de periodiciteit van het audiometrische

onderzoek bij een gehoorbescheruringsprogr.uruna speelt een groot
aantal factoren een rol. Dit zijn onder meer:

1. De controle van het gehoor dient zo vaak te geschieden dat een

zich ontwikkelende gehoorschade door lawaai in een vroeg sta-
dium ontdekt wordt.

Het audiometrisch onderzoek is zowel voor de werknerner a1s voor
de audiometrist een tijdvereisende zaak. Derhalve dient de fre-
quentie van het onderzoek zo gering nogelijk te zi.)a, met be-

houd van de eerstgenoemde factor.

De kans op en de mate van gehoorschade door lawaai is afhanke-

lijk van het lawaaiexpositieniveau, de expositietijd en de in-
dividuele gevoeligheid voor het ontstaan van gehoorschade door

lawaai. Bij het opstellen van een controLeschema dient hiermee

rekening gehouden te worden. Zo zal bij een lager lawaaiexpo-

sitieniveau de gehoorschade door lawaai zich langzamer ontwik-
kelen dan bij een hoger niveau. In principe zal de gehoorcon-

trole bij een hoger niveau dan ook vaker dienen te geschieden

dan bij een lager niveau.

2-

3.
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Het controleren van het gehoor van een (groep) werknerners(s)

heeft alleen zín als er na een gebleken afwijking door lawaai

doelmatige actie wordt ondernomen. Ook is controle van het ge-

hoor van een (groep) werknenrer(s) zinloos als vaststaat dat in
dle betrokken populatie geen gehoorschade door lawaai kan ont-
staan, doordat de betrokken populatie niet in lawaai r"rerkt. Ook

kan het nut van een gehoorcontrole bij werknemers, die zonder

gehoorbescherming in zeer hoge geluidniveaus werken, in twijfel
getrokken worden. Irtfirers, van een dergelijke populatie vÍeet men

van tevoren dat op de lange duur vrijwel iedereen een gehoor-

schade door lawaai oploopt. Bij een periodieke controle, waaroP

geen doelmatige actie volgt, constateert men dit slechts op

individueel niveau. Daarbij zien we af van het ropvoedkundige'

neveneffect dat het tonen van een afwijkend audiogram aan de

betrokkene heeft.

Het controleschema dient simpel te zijn. De achterliggende ge-

dachte daarbij is dat ingewikkelile schemars organisatorisch
niet uÍtvoerbaar zijn en in de praktijk dan toch vereenvoudigd

worden. Het simpelste zou het zijn om aIIe in lawaai werkende

werknemers met dezelfde periodiciteit te audiometreren. Dit is
echter voor hoge niveaus strijdig met het onder 1 genoemde

argument als de freguentie laag gekozen wordt en voor lage

niveaus strijdig net 2 als de freguentie hoog gekozen wordt.

Het verschil in tlosis-effect relaties bij hoge en lage niveaus

vereist dat een schema wordt opgesteld waarbij de frequentie

van het audiometrische onderzoek hoger is bij hoqe

J-awaaiexpositieniveaus en lager bij lagere niveaus. Praktisch
gezien is het daarbij wel gewenst dat de frequentie bii hoqe

niveaus een veelvoud is van die bij lagere niveaus.

Itnmers, dan kan voor elk bedrijf, met verschillende lawaai-

expositieniveaus van verschillende groepen werknemers, een toch

nog redelijk eenvoudig controleschema worden opgesteld. In
principe moet een controleschema ook rekening houden met het

feit dat gehoorschade door lawaai in de eerste exPositiejaren

sneller toeneemt dan in latere jaren. zo zou bijvoorbeeld in
een bepaalde situatie de frequentie van het audiometrische

onderzoek in de eerste expositiejaren eens Per twee jaar kunnen

5.
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zijn en vervolgens in latere expositiejaren ééns per vier jaar.
Dit zou dan vereisen dat van erke werknemer bekend tnoet zijn
hoeveel expositiejaren hij in de huidige en/of vorige werkkring
gehad heeft. Afleiding van de expositietijd uit de leeftijd is
daarbij niet mogelijk, omdat de aanvang van de exposit,ie aan

lawaai op de arbeidsplaats van werknemer tot werknemer ver-
schilt. Daarom verdient het sterke voorkeur om zo mogelijk de-
zel-fde periodiciteit aan te houden voor zowel jonge werknemers,
die pas kort in lawaai werken, al_s voor oudere, reeds lang in
lawaai werkende personen.

6. Het controleschema dÍent rekening te houden met individuen en
(cleel)groepen uit de populatie die de grootste kans hebben op
gehoorschade door rawaai. rn concreto houdt dit in dat als een
deel van een groep werknemers geen gehoorbescherming draagt en

een ander deel wel, de periodiciteit wordt vastgesteld op grond
van de kans op gehoorschade bij de onbeschermde groep. In het
verleden (Passchier-Vermeer, L97gl zíjn schema,s opgesteld
waarbij deze gedragslijn niet werd gevolgd.Dit had in de prak-
tijk tot gevolg dat die werknemers die geen gehoorbescherming

droegen veelvuldiger voor audiometrisch onderzoek in aanmerking
kwamen dan collegats, met overeenkomstige rawaaiexposities die
wel gehoorbescherming droegen. Dit werd vrijwel steeds door de

betrokken werknemers, die gehoorbeschermers droegen, als een
scheve en onrechtvaardige zaak gezien. Voor een gelijke perio-
diciteit bij dragers en niet-dragers van gehoorbeschermers
pleit tevens het feit dat het niet altijd mogelijk is om een
goede controle op het dragen van gehoorbeschermers te houden.

In concreto is het dan ook vaak moeilijk om een scheiding te
maken tussen hen die altijd gehoorbescherming dragen a1s het
noodzakelijk is en hen waarvoor dit niet ge1dt.
In het navolgende wordt derhalve een scheura gepresenteerd,
waarbij geen rekenÍng wordt gehouden met een verminderde kans
op het ontstaan van gehoorschade als gehoorbeschermingsmiddelen

worden gedragen.

7. De meetonnauwkeurigheid van de lawaaiexpositieniveaus. Als voor
een werknemer of groep werknemers een lawaaiexpositieniveau is
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bepaald, dient er rekening rnee gehouden te worden dat statis-
tisch gezien het werkelijke lawaaiexpositieniveau hoger of la-
ger dan dit niveau kan zijn. Het is gebleken dat de standaard-

deviatie in het gemiddelde lawaaiexpositieniveau ongeveer 1

dB(A) is (zie hoofdstuk 3), als de lawaaiexpositieniveaus wor-

den bepaald volgens de in hoofclstuk 3 gegeven voorschriften.
Een schena voor de periodiciteit van het audiometrische onder-

zoek dient er derhalve rekening mee te houden dat verschillen
van 2 dB(A) kunnen voorkomen tussen het bepaalde lawaaiex-
positieniveau en het werkelijke niveau.

De meetonnauwkeurigheid van de audiometrische testmethode. In
paragraaf 2.LO.3 is vastgelegd dat voor de meeste meetmethoden

geldt dat de toename van het individuele gehoorverlies tenmin-

ste 10 atB bij frequenties tot 4000 Hz en tenminste 15 dB bij
6000 Hz moet zijn om tot een significante toename van het ge-

hoorverlies te nogen concluderen. Kleinere verschillen kunnen

gevreten worden aan toevalsfluctuaties in de meetuitkomsten.

Dus pas bij verschiLlen van 10 of 15 dB of meer is er sprake

van detecteerbaar gehoorverlies door lawaai.

Het feit dat er slechts weinig gegevens zijn over de longitudi-
nale ontwikkeling van gehoorschade door lawaai bij individuen.
Daarom moet bij een analyse van gegevens gebruik gemaakt worden

van resultaten van transversaal gehooronderzoek en moet worden

ingeschat in hoeverre de relaties die zijn opgesteld voor groe-

pen eveneens gelden voor individuen. Dit introduceert een on-

zekerheid in de van groepsgegevens afgeleide conclusies.

Rekening houdend met de hiervoor gegeven over*regingen, is ile

periodiciteit van het audiometrische onderzoek vastgesteld uit ile

relatie tussen lawaai en gehoorschade door lawaai (Passchier-Ver-

neer, 1986).

o

Het resultaat is gegeven in tabel 2.5.
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Tabel 2.5 Perlodlcltelt van audlonetrlsch ondlerzoek

1 auaatexpos ltienlveau
ln clB(À)

perloillcitelt

nlniler dan 80 dBG)
80 tot 90 dB(À)
90 tot 9s dB(À)
ueer dian 95 dB(À)

geen controle
eèilr per vler Jaar
eens IÉr tree Jaar
ten nlnste eens per jaar

Deze periodiciteit is gebaseerd op vroege detectie van gehoor-
schade door lawaai bij individuele werknemers. Zoals reeds ge-
ste1d, is een andere functie van het audiometrisch onderzoek een

controle van de effectiviteit van een gehoorbeschermingsprogramnr

met betrekking tot de preventie van gehoorschade. Deze controle
kan gebaseerd worden op de verandering in de loop van de tijd van

de gehoorscherpte bij groepen werkneners. Daarbij is bij een grote
groep werknemers aI een kleine geniddelde toename van het gehoor-
verlies een statistisch significant effect, terwijl bij kleine
groepen de gemiddelde toename in de gehoorscherpte veel groter
dient te zijn om een statistisch significant effect te geven (im-
mers, bij statistische toetsen gaat het aantonen van effecten bij
benadering omgekeerd evenredig rnet de worter uit het aantal waar-
nemingen; bij 25 waarnemingen is er in vergelijking tot L00 waar-
nemingen een tweemaal zo grote versrechtering van de gehoordrempel

nodig om een statistisch significant effect te geven).

Bij volcloende grote groepen zal het dus al op groepsniveau moge-

lijk zijn om een statistisch significante verslechtering van de

gehoordremper te concruderen ars de periode tussen twee audiome-
trische onderzoeken kleiner wordt gekozen dan gegeven in tabel
2.5. Met betrekking tot de groepscontrole op de effectiviteit van
een gehoorbeschermingsprogramna kan het schema in tabel 2.5 be-
schouwd worden als een minimum, als het grotere groepen werkneters
betreft. Zo kan b.v. theoretisch berekend worden dat bij 25 per-
sonen (50 oren) die in de eerste 10 jaar van hun blootstelling aan

een lawaaiexpositieniveau van 90 dB(A) tweemaal geaudiometreerd
worden met een tussentijd van 2 jaar (zie tabel 2.5) er in die
tussentijd een statistisch significante verslechtering in de

gemiddelcle gehoordrempel is opgetreden. Bij j.OO personen (2OO
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oren) kan in hetzelfcle geva1 bij een herhaling van het audio-

metrisch onderzoek reeds na één jaar een statistisch significante
verslechtering geconstateerd worden.

2.8 Inrichting en uitrusting van een mobiele audiometreereenheid

2.8.1 Inleiding

A1s onderdeel van een gehoorbeschermingsprogramna wordt de gehoor-

toestand van de werknemers vastgelegd. Dit dient in een zeer stil-
le omgeving te geschieden. Een dergelijke ruinte is in vrijwel
geen enkel bedrijf aanwezig. Er zijn nu twee mogelijkheclen:

a. Alle te onderzoeken werknemers naar een centrale plaats, bij-
voorbeeld de beclrijfsgezondheidsdienst, Iaten konEn. Dit zou

zeer kostbaar worden vailrege de afwezigheid bij het werk.

b. Met een geluidarme ruimte naar de werknemers toe gaan. Dit
heeft het grote voordeel dat de afwezi.gheid van de werknemers

zo kort nogelijk is. Tevens is de aanwezigheid van een nobiele
audiometreereenheid - in het vervolg 'audiomobiel' genoemd - op

een fabrieksterrein een zichtbaar teken van de activiteiten ter
verbetering van de arbeidsomstandigheden in cle fabriek.

omdat het bij een regionale bedrijfsgezondheidsdienst gaat om

reerdere aangesloten beitrijven die over het algemeen geografisch

verspreid liggen kan het zinvol zíjn een audioupbiel aan te
schaffen.
In principe kan gekozen worden uit verschillende tl4)en vervoermid-

delen die als audiorpbiel worden ingericht, namelijk:

- een caravani

- een middelgrote bestelwagen;

- een grotere wal;en, bijvoorbeeld trekker met opLegger.

Laatstgenoemde mogelijkheid is voor kleine en niildelgrote be-
drijfsgezondheidsdiensten waarschijnlijk niet haalbaar, alleen aI
vanrÍíege de kosten. lleestal worden in clit type meerdere onderzoeks-

mogelijkheden aangetroffen zoals ogentest, APo-keuringen e.d. ook

de caravan heeft ovemegende nadelen:
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- Het totaalgewicht overschrijdt al gauw het maximum toelaatbaar
gewicht ten aanzien van het trekvermogen van de trekkende voer-
tuigen. Hiervoor moet dan een zwaarder type auto gekozen $ror-
den, hetgeen \,reer extra kosten met zich meebrengt.

- Bovendi-en is het laadvermogen van een caravan zonder extra
voorzieningen aan de assen erg gering, ca. 400 kg. Het gewicht
van de te plaatsen cabine bedraagt alleen aI ongeveer 21,O kg.
Extra voorzieningen aan de assen brengen het raadvermogen op
ongeveer 500 kg.

- Het rijden en m;rnoeuvreren met een caravan van een dergelijk
formaat is niet eenvoudig. Bij caravans met een tandemas is
verplaatsen met de hand vrijwel onmogelijk.

rn het navolgende wordt de inrichting van een bestelwagen als
audiomobier beschreven. rn dit voorbeeld betreft het een vorkswa-
gen 28 LT met verlengde wielbasi-s en verhoogd dak (zíe figuur
2.6).

Flqniur 2.6 Voorbeel.dl van een audlonoblel, nerk Volksïagen, type LT 2g

2.8.2 Aan de_audiomobiel te stellen eisen

2.8.2.1 Vloeroppervlakte en laadvermogen

De criteria betreffen hoofdzakerijk de mogerijkheid tot inbouw van
een geruidisorerende cabine, dus de afmetingen van de raadruimte
en de vorm van de zijwanden en het dak. Verder moet er vordoende
ruimte zijn voor:

- de audiometrist;
- 1 à 2 extra zi.tplaatsen;



-69-

- schrijftafel en apparatuuri

- demonstratie- en voorlichtingsmateriaal.
De kleinste cabine die thans op de Nederlandse markt is, is de

minicabine van Philips. De uitwendige maten zijn 70 x 100 cm, de

hoogte is 178 cm. Het gewicht van deze cabine is ongeveer 210 kg.
Vloeroppervlakte en laadvermogen moeten minimaal zodanig zijn dat
bovengenoemde zaken aanwezig kunnen zijn.
Afhankelijk van het te verwachten af te leggen aantal kilometers
per jaar kan gekozen worden voor een benzine- of een dieselmotor.
Aan de achterzijde zijn ramen aangebracht, aan de rechterzijde
bevindt zich een schuifdeur. Aan de achterzijde is een treeplank
gemonteerd, het reservehriel is onder de wagen gemonteerd in ptaats
van in de laadruimte.
Behalve aan het genoemde criterium betreffende de inbou!,, van een

geluid\rerende cabine moet aandacht worden besteed aan de totale
geluidisolatie, de audiomobiel als h,erk- en verblijfsruimte en de

veiligheid. Op deze aspecten wordt hierna ingegaan.

2.8.2.2 Geluidisolatie

De geluiilisolerende eigenschappen van de audiomobiel en de cabine

samen moeten zodanig zijn dat aan de eisen gesteld aan de maximum

toelaatbare geluidniveaus in audiometreerruimten wordt voldaan.
(zie paragraaf 2.3)

2.8.2.3 De audiomobiel als werk- en verblijfruimte

De wet stelt geen bijzondere eisen aan de werkplek of werkomstan-

digheden in npbiele meetbehuizingen, voorzover deze niet te be-

schouwen zijn als rijdende laboratoria of werkplaatsen. In dat
Iaatste geval zijn cle bepalingen van het Veiligheidsbesluit voor

Fabrieken of Werkplaatsen 1938 van toepassing. Víel wordt gead-

viseerd voldoende aandacht te besteden aan zitcomfort, vervarming

en ventilatie.
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2.8.2.4 Veiligheid

Er worden geen speciale veiligheidseisen gesteld aan mobiele meet-

eenheden, anders dan de veiligheidseisen die er voor laboratoria
zijn, onder voorwaarde dat het geen rijdend in bedrijf zijnd labo-
ratorium is. Geadviseerd wordt om BCF-brandblussers te plaatsen.

Tevens verdient het aanbeveling alle stroonvoorzieningen en

stroomverbruikende apparatuur te aarden en bovendien te voorzien

van aardlekschakelaars.

2.8.3 §9l-urdwegende eigensghgppe!

otn de mobiele audiometreereenheid geschikt te maken voor minder

stille omgevingen van fabrieken is een aantal voorzieningen aan de

rragen aangebracht:

- ÀIle kokerbalken zijn met schuimplastic dichtgespoten (PUR/UF).

Hierdoor worden trillingen in deze kokers geilenpt.

- Al het plaatwerk is bekleed met geluidisolerende matten

(Baryfol BE-8), bestaande uit twee lagen vilt en twee 1a9en

kunststof, dikte I run, gewicht I k9/m2. De viltkant is op het
plaat\^rerk gelijmd. Het polyesterdak van de wagen is eveneens

met dit materiaal bekleed.

- Op de matten is een geluidabsorberend materiaal aangebracht
(Resonaflex). Dit materiaal bestaat uit een groot aantal lagen

doorzichtig plastic, dat niet brandbaar is.
- Het geheel is afgewerkt en bevestigd met geperforeerd

aluminiumplaat, dikte 2 mm. De diameter van de perforatiegaten

is 5 rur op een steek van I mm.

- Op de vloer is een geluidisolerende vloermat gelijmd met een

slijtvast antisliplaag (Isobel 5 + 7 + 5). Deze mat is salnenge-

steld uit een kunststof isolatiel.aag van 5 kg/ml, 7 mn polyes-

terschuim en een zwarte 4 run clikke slijtvaste PVC antisliplaag.
Gewicht ongeveer 10,5 kg,/rna, dikte 12,5 nun.

Voordat deze mat geplaatst kan worden, is de vloer geegaliseerd

met een t!íeecomponenten-ontdreunings-, anti-corrosie- en af-
dichtingsniddel (Baryvibro 301 PD).

- russen stuurcabine en laadruimte is een 22 nnr clikke rm-rltiplex
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schot geplaatst. In ile stuurcabine zí1n geen geJ.uidwerende

maatregelen getrof fen.

Ter controle van deze maatregelen zijn vóór de behandeling geluid-
metingen verricht en ook nadat alles gereed vías, inclusief de

plaatsing van de geluidwerende cabine. De cabine is geplaatst in
een frame van hoekijzers dat aan de bodem van de wagen is vastge-

schroefd. De bovenzijde is eveneerrs in een frame geplaatst dat met

trekstangen aan de bodem is verankeril. Hiermede wordt schuiven en

kantelen tijtlens transport voorkomen. ÀIs extra beveiliginS bij
plotseling rentrlen zijn nog twee trekstangen van het bovenste frame

naar de zijkant van de t^ragen aangebracht. Deze kunnen ver*rijderd
worden.

IgEL2:.q Isolatleraarden ln ilB v6ór en na behanalellng

voor
behandellng
laadlrulnte (À)

na behanaleltng
oktaafband

HZ

laadrulnte
(B)

auAlocablne
In laadrutrnte (D)

L25
250

500

1000
2000
{000
8000

2t
2L

25

30

32

35

42

29

37

51

56

63

68
73

14

11

14

18

22

25

28

In tabel 2.6 zijn de isolatiewaarden gegeven en in figuur 2.2
grafisch uitgezet.

Uit de gegevens bfijkt dat de isolatie van de audiomobiel door de

geluidwerende behandeling over het hele frequentiegebied ongeveer

10 dB is toegenomen.
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Fiquur 2.7 Isolatle laadrulnte vó6r (À) en na (B) behandellng
Isolatle van een ihrbbelnanttlge c.rravao (C) en lsolatle laadnrlnte en
autllocablne sanen (D)

Í25 250 5OO IOOO 2OOO 4OOO 8OO0 Hz
Frequentie +

Tabel 2.7 laat zien welke geluidniveaus buiten de wagen toelaat-
baar zijn om audiometrie te kunnen uitvoeren vanaf een niveau van

0 dB in overeensteÍfiring met paragraaf 2.3. Het buiten de audio-
mobiel toelaatbare geluidniveau is de som van de isolatie van de

co[Èinatie van laadruimte en cabine en het toelaatbare niveau in
de cabine.

Tabel 2.7 Toelaatbare gelultltlrukniveaus ln octaafbanden

Geluttlilruknlveaus ln dB re 20 pPa
Octaafband-
nltlilenfreq.

(Hz)

ï
Et
o
E
6
6
o
o

oe
.9
6
o
I

toelaatbaar
ln audlocablne

(Iso)

lsolatle
auallocablne
+ laailtulute

toelaatbaar
bulten audllonoblel

125
250

500

1000
2000
4000

8000

47

33

18

20

27

38

36

29

37
51

56

53

68
?3

76
70

69
76

90
105

109
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In de meeste gevallen zal aan de voorwaarden in de laatste kolom

voldaan kunnen worden. Een controlemeting in octaafbanden van het
geluiddrukniveau buiten de audiomobiel (laatste kolom) of beter in
de geluidwerende cabine (kolon 1) zal echter moeten uit\.rijzen of
op de gekozen plaats gehoortesten mogen worden uitgevoerd. Met

name de lage frequenties zijn kritisch.

2.8.4 lnrichling_en uitrusting

Een mogelijke inrichting van de audiomobiel is in figuur 2.8 weer-
gegeven. De figuur spreekt voor zich. De tafel is aan de vloer be-
vestigd. AIIe meubilair, apparatuur e.d. moet tijdens vervoer \.ror-

den vastgezet.

Figuur 2lq Uogelr.Jke lnrlchtlng van eea auallonoblel

2.4.4.L Electrische installatie

Aan de electrische veiligheid moet bijzondere aandacht worden be-
steed. Speciale voorschriften op dit gebied zí1n er echter niet.
Eventueel kunnen de EEc-richtlijnen over elektrische installaties
in caravens aangehouden worden. Aan de buitenzijde van de wagen

kan een zogenaamd caravanstopcontact worden aangebracht. Het ge-
hele electrische netspanningscircuit in de audiomobiel kan het
best van het electriciteitsnet worden gescheiden met behulp van

een scheidingstransformator die is uitgerust met een maximaal-
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schakelaar en een aardlekschakelaar (10 mÀ). Deze scheidings-
transformator dient geplaatst te worden zo dicht mogelijk bij het
stopcontact vraar de stroom van betrokken wordt. Het chassis van de

auto is geaard op het punt waar de kabel in het interieur komt. In
de wagen kunnen Tl-balkjes van 20 \ratt worden gernonteerd. Tevens

kunnen wandcontactdozen worden aangebracht ten behoeve van de

audiocabine (verlichting en ventilatie) en de overige apparatuur.

2.8.4.2 Ventilatie en verwarming

Mechanische ventilatie in de audiomobiel wordt afgeraden, behalve

in de audiocabine. Deze ventileert echter niet naar buiten. Dit in
verband met de geluiilisolatie die dan optimaal- blijft. Normaliter
zal elke 15 à 30 minuten een te onderzoeken werknemer in- of uit-
gelaten npeten worden, waardoor voldoende verse lucht wordt aange-

voerd.

Voor de wering van zonlicht kunnen de zij- en achterramen vrorden

gecoat. Dit scheelt aanzienlijk in stralingswarmte en verhindert
bovendien het naar binnen kijken van voorbijgangers, waardoor de

te onderzoeken werknemer afgeleid zou kunnen worden.

Voor de vemarming van het interieur kan een electrisch kacheltje
worden aangesloten. víanneer de electrische stroom voor een elec-
trisch kacheltje met behulp van een verlengsnoer op haspel wordt

aangevoerd dient deze geheel te worden uitgerold om oververhitting
van de kabel te voorkomen.

2.9 Presenteren van audiometrische groepsgegevens

2.9.t Inlelding

AIs een resultaat van het audiometrische onderzoek bij groepen

werknemers in het kader van een integraal gehoorbeschermingspro-

graÍEna worden de groepsgegevens gepresenteerd. Ten eerste dient
deze presentatie wetenschappelijk verantrroord te gebeuren. Tevens

is het noodzakelijk dat de presentatie begrijpelijk (te maken) is
voor de doelgroep. In het kader van een integraal gehoorbescher-
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mingsprograrma zijn er de volgende doelgroepen: de bedrijfslei-
ding, de ondernemingsraad en de betrokken werknemers. De presen-

tatie beoogt veelal. de doelgroep te doordringen van de ernst van

de gehoorsituatie van de betrokkenen. Dit dient verantwoord en

zonder overdrijving te geschieden. WeI is het soms zaak om door

onderzoek van het materiaal na te gaan of afgeweken moet worden

van een gebnrikelijke vorm van presentatie (zoals in een groeps-

audiogran) en overgegaan naar een minder gebruikelijke vorm (zoals

hierna ook gegeven).

AIs in het kader van een integraal gehoorbeschermingsprogramma

werkneners zijn geaudiometreerd, kunnen deze werknemers op grond

van bepaalde criteria worden ingedeeld. Criteria kunnen daarbij
zí1nz

- de soort !Íerkzaanheden, die uitgevoerd worden: bijvoorbeeld een

groep stansers of een groep nannen van de technische dienst;
de plaats waar de werkzaatnheden worden uitgevoerd: bijvoorbeeld
een gehele afdeling of een deel van een afdeling yraar dezelfde

soort machines geplaatst zijn;
de sexe van de betrokken werknemers. Tengevolge van verschillen
in normale ouderdomsgehoorverliezen is het noodzakelijk de

gegevens van mannen en vroulren, als ze ouder zijn clan zorn jaar
of veertig, apart te presenteren. Aangezien beneden 40 jaar het
nornale ouderdomsgehoonzerlies van mannen en van vrouwen gering

is, kunnen bij de jongste leeftijdsgroepen de nannen en vrouwen

te zamen genomen worden;

de expositietijd van de betrokkenen: bijvoorbeeld de werkne-

mers, die langer dan 25 jaar op een bepaalde afdeU-ng werken;

de leeftijd van de betrokkenen: bijvoorbeeld de werknemers in
de leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar.

van deze op enigerlei wijze ingedeelde groepen kunnen venrolgens

de gehoorgegevens gepresenteerd t orden. Bij deze presentatie konen

vele aspecten aan de orde. Deze aspecten worden hier behandleld.

Het betreft vragen/ondenrerpen als:
a. hoe sordt rekening gehouden ttret het feit dat er van één persoon

uitkonrsten van het gehooronderzoek zijn van zijn,/haar linker-
en rechteroor;



b.
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welke methoden van presentatie van groepsgegevens kunnen gehan-

teerd worden;

moet bij het presenteren van groepsgegevens een selectie ge-

schieden naar een schone gehoor- en/of lawaaianamnese;

als het groepsaudiogram als rnethode van presenteren gekozen is,
hoe wordt dan een dergelijk groepsaudiogram geconstrueerd. Meer

specifiek komt daarbij aan de orde de vraag welke fractielwaar-
den met een zekere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid gepresen-

teerd kunnen wordeni

moet er rekening gehouden worden met inhomogeniteiten in de

leeftijdsverdeli-ng van een bepaalde groept

Ítoet er rekening gehouden worden met inhomogeniteiten ten ge-
volge van evidente afwijkingen van de onderzochte groep ten
opzichte van de referentiegroep;
als de audiogrammen zijn opgenomen volgens de continue methode,

welke uitleesfrequenties van de audiogranunen worden dan ge-
bruikt voor een presentatie van gegevens.

f.

Als in de loop van het programma het audiometrische onderzoek

wordt herhaald, is het van belang dat een verband gelegd wordt
tussen de resultaten van de opeenvolgende onderzoeken. In para-
graaf 2.9.9 wordt hierop ingegaan.

2.9.2 De_ultkomslen Ian de_gehoorondergogkgn_agn_het_Unker-_en rechter-
oor

In het NIPc-rapport "De relatie tussen de gehoordrempels aan het
linker- en rechteroor" (W. Passchier-Vermeer, e.a., 1986) is een

analyse uitgevoerd naar verschillen tussen de gehoordrempels aan

het linkeroor en die aan het rechteroor. De analyse is gebaseerd

op de audiometrische gegevens van een groep van 1985 industriële
werknemers en van een groep van 351 niet aan lawaai geëxponeerde

mannen (de zogenaamde referentiegroep).

In de samenvatting van het rapport wordt het volgende gestetd.
Gebleken is dat de verschiLlen tussen de gehoordrempels aan het
linkeroor en die aan het rechteroor niet afhankelijk zijn van de

d.

e.

9.
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leeftijd en ook niet afhankelijk
Tevens is er geen verschil tussen

dustriéle werkneners en die van de

van het lawaaiexpositieniveau.

de uitkomsten van de groep in-
re ferentiegroep.

De gemiddelde verschillen tussen de gehoordrempels aan het linker-
oor en die aan het rechteroor zijn 1 dB bij 500 en 1000 Hz, 2 dB

bij 2000, 4000 en 600O Hz en 4,5 dB bij 300O Hz. Het gehoorverlies

aan het linkeroor is daarbij groter dan dat aan het rechteroor.

Het feit dat gemiddeld het linkeroor een groter gehoorverlies ver-
toont dan het rechteroor wordt niet veroorzaakt door een leeref-
fect tijdens de audionetrie. In het onderhavige onderzoek werd

tijdens de test gestart met het linkeroor, gevolgd door een test
aan het rechteroor. In het transversale gehooronderzoek in de

bouwnijverheid echter werden de testen in omgekeerde volgorde uit-
gevoerd, terwijl de uitkomsten in de verschi-lIen tussen linker- en

rechteroor in grote lijnen identiek aan het huidige onderzoek wa-

ren.

De correlatie tussen het gehoorverlies aan het linkeroor en het
gehoorverlies aan het rechteroor is matig. De berekende correla-
tiecoëfficiënten variëren van 0,68 bij 500 Hz tot 0,77 bij 4000 Hz

voor de groep industriëIe werknemers. De standaarddeviaties in de

verschillen in de gehoordrempels van het linker- en rechteroor
variëren van 10 dB bij 500 en 1000 Hz tot 15,5 dB bij 6000 Hz.

Deze standaarddeviaties zí1n slechts zeer ten dele veroorzaakt

door oorzaken die verband houden met de meetonnauwkeurÍgheid van

de gehanteerde meetmethodiek.

Het is één van de doelstellingen van de groepsaudiometrie in het
kader van een integraal gehoorbeschermingsprograrmncr om in een zo

vroeg npgelijk stadium vast te stelLen of het gehoorverlies bij
(kleine) groepen werknemers aI dan niet is toegenomen, om zodoende

zo tijdig mogelijk actie te kunnen ondernemen. Mede gezien de ma-

tige correlatie tussen het gehoorverlies aan het linker- en rech-

teroor en de (geringe) grootte van de geniildelde verschillen ver-
dient het sterkè aanbeveling om bij de bewerking van audiome-

trische groepsgegevens de gehoordrempels aan het linkeroor en aan

het rechteroor samen te voegen, teneinde het aantal tegelijkertijd
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beschikbare waarden te vergroten om zodoende bij kleinere ver-
schillen in de gehoordrempels in de loop van de tijd tot een sta-
tistisch significante verandering te kunnen concl,uderen. In dat
opzicht verdient het samenvoegen van de gehoordrenpels zowel van

rechter- als linkeroren de voorkeur boven het samenvoegen van de

gemiddelcle waarden van de gehoordrenpels aan de linker- en

rechteroren en boven het afzonderlijk beschouwen van de

gehoordrenpels aan de linkeroren en die aan de rechteroren. In
genoemd rapport wordt derhalve geconcludeerd dat het de voorkeur
verdient om de gehoordrenqrels van het linkeroor en die van het
rechteroor samen te voegen, zodat n personen met n gehoordrempels

aan het linkeroor en n gehoordrenpels aan het rechteroor te zaren

2n waarnemingen opleveren.

2 . 9 . 3 Me thoden_vanjre sentat i e_van_glogpggggeven E

Er zijn over het algemeen diverse vormen van presentatie van
groepsgegevens mogelijk: gemiddelden met standaardafwijkingen,
groepsaudiograrmen met fractielwaarden, cumulatieve verdelingen
als functie van een variabele zoals de leeftijd. In het navolgende

rrordt een aantal rnogelijkheden beschreven.

2.9.3.L Gemiddelde gehoordrempeL en standaarddeviatie

In ISO,/DIS L999.1 en ISO/DIS 1999.2 is de verdeling van de gehoor-
drempels van aan lawaai geëxponeerde groepen en van niet aan la-
waai geëxponeerde groepen beschreven met een halve noranale ver-
deling van de gehoordrempels boven de mediane waarde en een halve
normale verdeling beneden de rnediane waarde, waarbij de standaard-
deviaties van beide verdelingen over het algemeen (enigszins) ver-
schill,en. De standaarddeviatie van de lagere fractielen (grotere
gehoorverliezen) is daarbij groter dan die van de hogere frac-
tielen. Een en ander is gedemonstreerd in figuur 2.9. In figuur
2.9 zijn de verdelingen uitgezet van de gehoordrempels van een

groep ftrnnen, die 40 jaar in lawaai met een lawaaiexpositieniveau
van 95 dB(A) hebben gewerkt en die gerniddeld 60 jaar oud zijn. De
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Flguur 2.9 Verdeltng van de EehoordrenDels van een groep rannen dle 40 Jaar
serkt ln layaal uet een laraalexposltlenlveàu van 95 dtB(À) en gèn141-

deltl 60 Jaar oual ls, net tle frequentle (ln hertz) van ale gehoordrerd-
pels a1s paraneter

/, 2OOO

+ Fracilo

gehoordrerq)els zijn tlaarbij uitgezet als functie van de fractie-
Ien, waarbij de plaatsing van de fractieLwaarden op de horizontale
as zo is gekozen, dat een statistisch normale verdeling van de

gehoordrempels een rechte lijn te zien zou geven. Duidetijk blijkt
een 'knik' bij de mediane waarde (fractie 0,50). voorat bij de

hogere frequenties. Uit deze figuur blijkt dus ten duidelijkste
dat de gehoorverliezen van deze groep niet normaal verdeeld zijn.
Omdat over het algeneen geldt dat de gehoorverliezen van een groep

niet normaaL verdeeld zijn, heeft het statistisch gezien weinig
zin om een gemiddelde en standaarddeviatie te berekenen. Imers
met deze statistische waarden kunnen voor niet-nonnaal verdeelde

waarden, zoals de gehoorverliezen, toch geen "eenvoudige" statis-
tische toetsen lrorden uitgevoerd.
Àls de verdeling van de gehoordrempels beschreven zou worden met

één normale verdeling (hetgeen over het algemeen dus niet juist
is), dan zouden uit het gemidclelde en de standaarddeviatie van

deze verdeling de gehoordrenpels bij de kleinere fractielen onder-

schat worden. Zo is bijvoorbeeld uit figuur 2.9 af te lezen dat de

0,10 fractielwaalde bij 6000 Hz gelijk is aan 96 dB. Zouden de

gehoordrempels beschreven worden met gemiddelde en één standaard-

deviatie en zou worden aangenomen dat het een normale verdeling

,, /íOOO

, 3000
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betreft, dan zou daaruit een schatting van 86 dB volgen, d.w.z.
een onderschatting van 10 dB. ïn hetzelfde geval zou de OrlO-
fractielwaarde bij 2OO0 Hz zo,n 5 dB onderschat worden.

Àangezien er met name bij aan lawaai geëxponeerde groepen een on-
derschatting optreedt van de grotere gehoorverliezen als de verde-
ling van de gehoordrempels (ten onrechte) beschreven wordt als één

normale verdeling, verdient de presentatie van de gehoordrempels

waarbij niet wordt aangenomen dat de gehoorverliezen nornaal ver-
deeld zíjn - bijvoorbeeld door middel van fractielen in een
groepsaudiogram - de voorkeur boven die door gemiddelde en stan-
daarddeviatie.

2.9.3.2 Cumulatieve verdeling van gehoordrenpels

Flquur 2.10 Cunulatleve verdel.lng van de gehoorverllezen btj 4000 Hz van een on-
derzochte groep 6(F]arlge nannen dle langer dan 25 Jaar 1n een hoog
laraalexposltlenlveau hebben gewerkt en de olulatteve vèrdellng van
de gehoorverltezen van een referentlegroep

+ FÍlctla
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Een tweede methode van presenteren van audiometrische groepsgege-

vens is in de vorm van een cumulatieve verdeling van de gehoorver-

liezen bij een bepaalde frequentie of een combinatie van frequen-
ties. Een voorbeeld is gegeven in figuur 2.10. In deze fignrur zijn
de cumulatieve verdelingen van de gehoorverliezen van twee groepen

gegeven. Daarbij is het gehoorverlies dat juist wordt overschreden
door een bepaalde fractie mensen uit de onderzochte populatie uit-
gezet tegen deze fractielwaarde. Door de diverse aldus bepaalde
punten met elkaar te verbinden ontstaat een curve, die de cumula-

tieve verdeling weergeeft. De plaatsing van de fractielwaarden op

de horizontale as is, evenals in figuur 2.9, zo geschied dat een

statistisch normale verdeling van de grootheid op de vertikale
y-as (in dit geval het gehoorverlies) een rechte lijn te zien zou

geven.

Een curmrlatieve verdeli-ng van gehoordrempels (aangegeven met H)

kan a1s volgt uit ile individuele waarnemingen worden bepaald. Stel
men heeft n waarnemingen (Xr....*rr) van H. Deze waarnemingen wor-
den van hoog naar laag gerangschikt (X1 is de grootste waarde, Xn

de kleinste). AIs Xt de t-de waarnerning vanaf de grootste waarde

is dan voldoet de overeenkomstige fractie (k) van H aan de verge-
Lijking

1
k = - (t-0,5).

n

Voorbeeld. SteI er zí)n 99 waarnemingen (X, .... ,n) met aflopende
waarden l-98, 196, L94....6,4,2. X5O is dan gelijk aan 100. De

bij t=50 behorende fractie k is volgens de formule gelijk aan

0,50. Daamit volgt U"a rO,50 Selijk is aan 10O. x1O is geliik aan

L80. De bij t=10 behorende fractie k is gelijk aan

L

- (10-0,5) = 0,096. Daaruit volgt d.t HO,O96 gelijk is aan 180.
99

Op een dergelijke wijze kan de cumulatieve verdeling van H gecon-

strueerd lvorden.

In figuur 2.LO zí)n als voorbeeld ile cuÍmrlatieve verdelingen ge-
geven van de gehoorverliezen bij een bepaalde frequentie van twee

verschillende groepen. De ene groep is een aan lawaai geèxponeerde
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populatie en de andere groep betreft een niet aan lawaai geëxpo-

neerde populatie met dezelfde gemiddelde leeftijd als de aan 1a-

waai geëxponeerde populatie. Vergelijking van beide curven geeft
inzicht in de verschuiving van de gehele verdeling van de gehoor-

drenpels. Door middel van deze presentatie kunnen dus ook de re-
latief hoogste en kleinste waarden in de beschouwingen worden be-

trokken. Een nadeel van deze presentatie is dat er voor elke fre-
quentie een aparte curve getekend moet worden. Tevens vereist een

dergelijke vorm van presentatie een voldoende grote populatie. Met

betrekking tot het te presenteren gedeelte van de verdeling van de

gehoordrenpels kan de vuistregel gehanteerd worden dat de fractie
overeenkomend met XU als hoogste waarde en Xrr-5 a1s laagste waarde

als uitersten ingetekend mogen worden. In paragraaf 2.9.5 nordt
deze vuistregel onderbouwd.

2.9.3.3 ïndividuele gehoorverliezen als functie van een variabele

Een derde methode van presentatie van audiometrische gegevens van

een groep personen j.s qeqeven in figuur 2.11. Daar zijn voor een

bepaalde frequentie de gehoordrempeLs van de individuele oren uit-
gezèt als functie van de leeftijd van de betreffende persoon. De

leeft.ijd is bij uitstek geschikt als variabele, omdat de leeftijd
ile mogelijkheid biedt om de gehoordrempels van de onderzochte po-
pulatie te vergelijken met die van een referentiegroep. Dit is in
figuur 2.11 gedaan door het normale ouderdomsgehoorsverlies bij de

fracties 0,10,0,50 en 0,90 uit te zetten als functie van de leef-
tijd. omdat deze figuur eenvoudig uit te leggen is, is gebleken

dat deze vorm van presenteren zeet goed bruikbaar is bij
evaluatiebijeenkomsten met groepen werknemersr wiens gehoor-

toestand in beeld is gebracht.

Een vereenvoudigde volrn van presentatie van cuurulatieve verdelin-
gen is het groepsaudiogram. In het groepsaudiogram wordt gekozen

voor een beperkt aantal fractielen, waardoor in één figuur deze

fractielen voor aIle relevante frequenties weergegeven kunnen wor-
den (zie 2.9.3.5).
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Flquur 2.11 Het lndlvliluele gehoorterlles btj tl00o Hz als functle va! de leeftud
enl ter vergellJkingl fractl€}en vrD het nornÀle ouderiloosgehoorver-
1les
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2.9.3.4 Staafdiagramnen

Een vierde nrethode van presenteren van audiometriegegevens maakt

gebnrik van staafdiagranunen. Hier worden twee voorbeelden gegeven.

rn het eerste voorbeeld is het noodzakelijk dat allereerst een

grensxraarde van het gehoorverlies gekozen ríordt, waarbij vervol-
gens wordt bepaald hoeveel oren of hoeveel Personen gehoorverlie-

zen hebben die gelijk zijn of uitkomen boven deze grens!Íaarde. Dit
aantal wordt hetzij absoluut, hetzij procentueel vermel-cl. In

figuur 2.L2 zíjn hiervan twee voorbeelden gegeven. De linker twee

kolomren (À) hebben betrekking oP een groep rnannen die in Lawaai

tirerken en een gemiddelde leeftijcl van 30 jaar en een expositietijd
van 10 jaar hebben. Het Percentage oren dat de grenswaarde over-

schrijdt is 45. voor een groep rnannen met dezeLfde leeftijd clie

- 

L..ítUd
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niet in lawaai werken (norrnaal ouderdomsgehoorverlies) is het
overeenkomstige percentage 5. Door het werken in lawaai is het
percentage dat de grenswaarde overschrijdt dus toegenomen met 40
(45-5). De rechter kolommen (B) betreffen een groep aan 1awaai
geëxponeerde mannen met een expositietijd van 40 jaar en een ge-
miildelde leeftijil van 60 jaar. Door het werken in lawaai is het
percentage nannen dat de grenswaarde overschrijdt toegenomen met

50 (van 46 tot 96).

Flquur 2.12 Percentage nannen met èen gehoorverlles alat een vooraf gekozen grens-
waardle overschrljdt
À: mannen alte rn lawaar werken met een gemldderare reeftrJd van 30
Jaar en een exposltletiJil van 10 Jaar. Gearceerd is aangegeven het
percentage voor een referentlegroep mannen, even outl als cle groep ge_
ëxponeerden, die nlet ln lawaal werken
B: nannen trie ln rawaaÍ wèrken met een gemiddelate reeftud vao 60
Jaar en een exposltletljal van 40 Jaar. Gearceerd Ls aangègeven het
percentage voor een referentlegroep mannen, even oud als de gloep ge-
èxponeerdlen, die nlet In lawaal werken

De keus van een grenswaarde kan op diverse
mogelijkheid is een criterium waarbij het
verlies op het verstaan van spraak in het
basis gekozen wordt. Uit epidemiologisch

criteria berusten. Een

effect van een gehoor-

leven van alledag als
onderzoek (Passchier-
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Vermeer e.a., l-985) is gebleken dat er vanaf een gehoorverlies van

10 dB, gemiddeld over beide oren en gerniddeld over 2000 en 4000

Hz, een nadelige invloed is op het verstaan van spraak in het 1e-
ven van a1ledag. Een dergelijke waarde zou als grenswaarde kunnen

dienen bij de presentatie van gegevens.

Het nadeel van de presentatie met staafdiagrammen, die op een

grenswaarde rrorden gebaseerd, is dat wel wordt aangegeven on hoe-

veel mensen het gaat, maar niet in welke mate overschrijding van

de grenswaarde pJ-aatsvindt.

Flquur 2.13 Voorbeeld van staaftllagrarmen, waarblj dte gehoorverllezen ln klassen
zlJn lngecleeld en ln de kolomnen ls aangegeven hoeveel procent der
betrokken rerkneners een gehoorverlles heeft dat ln een bepaalde
klasse llgt

gehoorverliezen bij 4OOO Hz

100

gehoorverlezen BEDRUF. aÍdelíng 1-3

In het tweede voorbeeld zijn de gehoorverliezen ingedeeld in klas-
sen (zie figuur 2.13) en is vervolgens in een kolom aangegeven

hoeveel procent van de onderzochte groep in elke klasse va1t. In
figuur 2.13 zijn drie kolormnen gegeven voor drie verschilLende
afdelingen. Eventueel kan ook een kolom gemaakt worden van een

referentiegroep.
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2. 9. 3. 5 Groepsaudiogranrnen

De meest gebruikte vorm van presentatie van audiometrische groeps-

gegevens is het groepsaudiogram. Een voorbeeld is gegeven in fi-
guur 2.L4. Een groepsaudiograrn is een soort verzamelaudiogram.

Daarbij is het gehoorverlies bij een aantal fractielen (0,50; 0,25

en 0175; 0,10 en 0,90) uitgezet als functie van de frequentie. De

punten bij de diverse aanliggende frequenties worden bij dezelfde

fractie door rechte lijnen met elkaar verbonden. Het bepalen van

de diverse fractielwaarden bij een bepaalde frequentie gaat aLs

volgt. Uitgaande van de definitie van het k-cle fractiel (als de

waarde waarboven juist het k-de gedeelte van de waarnemingsuit-

komsten ligt, aangegeven met \) kan H* als volgt uit n waarne-

mingsuitkomsten berekend worden :

BePaal 9=kn+0,50
Bepaal a: het gehele gedeelte van het getal g

Bepaal b: het gedeelte achter de komna van het getal g,
Bepaal H- = X - b(X - X -).^kaaa+1'

De waarnemingen Xr....X' worden daarbij gerangschikt van de hoog-

ste (xr) naar de laagste waarde (xn).

Voorbeeld: Stel n = l-00, k = 0,25 + g = kn + 0,50 = 25,50. Dan is
a = 25r b = 0150. Daaruit volgt dat

H0,25 = x25 - o'50("zs - *zo)'

Het voorgaande berust op een lineaire interpolatie van Hk tussen

xa en X.*1,. Au.gezien bij de audiometrie 'reelal in stappen van 5

dB gemeten wordt, is het verschil tussen X. en X.+1 ,."1"I niet
meer dan 5 dB en zelden meer dan 10 dB, zodat lineaire interpola-
tie geoorloofd is. fn paragraaf 2.9.5 wordt aangegeven dat het

bepalen van Hk slechts geoorloofd is voor waarden kleiner dan XU

en voor waarden groter dan Xr.,_r.
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Flqlrllr 2.14 Groepsauallogra! van een groep uatmen net een geulddelile leeftijd vaD

45 Jaar tlle op één afdellng ln 1awaa1 rerkèn

Veela1 is het wenselijk om naast het groepsaudiograrn van een on-

derzochte groep ook het groepsaudiogram van een referentiepopula-
tie te geven. Dit kan bijvoorbeeJ.d geschieden in een analoge fi-
guur naast of onder het betreffende groepsaudiogram van de geëx-

poneerde groep (figuur 2.15). Eloor vergelijking van beide groeps-

audiogramnen kan dan een indnrk verkregen worden van de mate

waarin het lawaai invloed heeft gehad op het gehoor van de betrok-
ken groep. Ook is het mogelijk om de verschillen tussen beide

groepsaudiogratnmen in een fignrur aan te geven (zie figuur 2.LGlt

dan trekt men van een fractielwaarde van de onderzochte groep de-

zelfde fractielwaarde van de referentiegroep af.

FractieE
_ 0,50
---_- o.26to,f 3
__ 0,10/0,00
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Flquur 2.15 Groepsaudlogran van een referentiegroep, genlddelde leeftlJtt 45 Jaar

rlguur 2.16 verschllren ln de groepsautllogramen ult ale flguren 2.14 en 2.1s

f trequentie
5OO ÍmO ' 2OOO 30oo40oo 6000 Hz

Fraclies
_ o,50
_____ o,25 t o,7 5
_ _ o,1 0/0,90

+
voÍschll ln
gohooÍYerllos

<-i)-<--
. \-->\--

\,2

\/

Ook is het mogelijk om op enigerlei wijze gebruik te maken van
tabellen of een mengvorm van tabellen en figuren. Belangrijk daar-
bij is dat het geheel overzichtelijk blijft. Zo is bijvoorbeelct
een vorm aanbevelenswaardig waarin het 0,50 fractiel van een on-
derzochte groep en hetzelfde fractiel van de referentiepopulatie
in één grafiek worden ondergebracht en waarbij naast deze figruur
in tabelvorm ook andere fractielwaarden van de onderzochte groep

worden gegeven, evenaLs die van de referentiegroep of de verschil-
len met de referentiegroep. In tabel 2.8 il,jn de verschillen voor
de groep uit fignrur 2.L4 en de referentiegroep uit figuur 2.1-5

(cl.w.z. de waarden uit figruur 2.16) opgenomen.

Fractles
_ o,50
--___ o,251o,75
__ 0,to/o,90
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Voorbeeld van een presentatle ln tabelvom van cle verschlllen tussen
ile gehoorverllezen van een aaÍl lawaal geëxponeerile groep en (lle van
een referentleÍfroep.
Vergelljklng van het groepsaudllogra.m van tle onalerzochte groep en dlle
van ile refereotlegroep (zle flguur 2.L4, 2.L5 en 2.15). I{aarden ln ale

tabel ln tleclbel (tlB)

Verschll ln
groepsaudlo-
gran blJ
fractle

f requentle 1n hertz

500 30001000 2000 4000 6000

or90
or7.5

0r 50

or25
0,10

915
6

7

7

L215

415

6

2

7

L2 15

5

5

5

815

22

8r5
7

15

2815
36

L2 rs
915

16, 5

2L 15

31, 5

7

10

18

29

35

2.9.4 BeEelegt:egrgegel

Om te kunnen vaststellen of lawaai invloed heeft (gehad) op

gehoorscherpte van een groep personen, is het noodzakelijk on

gehoorscherpte van deze groep te vergelijken met referentiewaar-
den. Deze referentiewaarden zouden dan moeten gelden voor een ver-
gelijkbare groep, die zich slechts ten aanzien van het kenmerk

lawaai op de arbeidsplaats onderscheidt van de betrokken groep.

Aangezien de leeftijd van grote invloed is op de gehoorscherpte,

is het allereerst nooilzakelijk de juiste leeftijdscorrectie aan te
brengen. In de Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg worden veelal
de gegevens van Spoor (1967) en Spoor en Passchier-verrneer (1969)

gebruikt. Deze gegevens ziln afgeleid uit een aantal buitenl-andse
publicaties en hebben betrekking op geselecteerde groepen, dat wil
zeggen groepen personen waarvan mag worden aangenomen dat slechts
de veroudering invloed heeft gehad op de gehoorscherpte en er geen

andere oorzaken van gehoorverlies (infectieziekten, ototoxische
geneesmiddelen, oorontstekingen, hoofdletsels, lawaaiexposities)
aanwezig zijn. Internationaal zijn de door cle ISO gepresenteerde

referentiewaarden in gebruik. Deze referentiewaarden zijn opgeno-

nen in ISO 7029 (1984): Acoustics-Threshold of hearing by air con-

duction as a function of age and sex for otologically normal per-
sons. In ISO,/DIS 1999.1- (L982) en ISO,/DIS L999.2 (1985) vrordt aan

deze waarden gerefereerd als data base A. De gegevens over data

de

de
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base A zijn daarbij door Robinson samengesteld en berusten op

vrijwel dezelfde buitenlandse onderzoeken als de waarden die door
Spoor zijn gegeven.

Het mag dan ook geen verhrondering wekken dat er een zeer goede

overeenkonst is tussen de gegevens van Spoor en die van Robinson
(ofwel data base A van de ïSO). Vergelijken we de gehoordrempels

bij 500, 1000, 2000, 3000, 4000 en 6000 Hz die juist worden over-
schreden door 95, 75, 50, 25 en 10t der mensen (bij vijf 1eeftij-
den tussen 20 en 60 jaar, derhalve 150 waarden per sexe) dan is
het gemiddeLde verschil tussen de gegevens van Spoor en die uit
data base A voor tnannen slechts 0125 dB en voor vrou\iren Or33 iIB.

In beide gevallen is er daarbij vanuit gegaan dat het mediane ge-
hoorverlies op l-8-jarige leeftijd gelijk is aan 0 dB. Gezien de

geconstateerde zeer geringe verschillen tussen de gegevens van
Spoor en die van data base A lijkt dit voor de praktijk van geen

enkele betekenis.
Daarom wordt dan ook voorgesteld om ook in Nederland de interna-
tionaal gestandaardiseerde gegevens van data base À te gebruiken.

In tabel 2.9 zíjn A-waarden gegeven voor naar schone gehooranam-

nese geselecteerde groepen mannen en vrou\íen. De A-waarden zijn
gebaseerd op gegevens van groepen mannen of vrouwen, die in de

originele publikaties zijn ingedeeld in leeftijdsklassen van 5, 10

en 15 jaar (afhankelijk van de betreffende publikatie). De A-!raar-
den zijn gegeven voor gemiddelde leeftijden van 30, 40, 50 en 60

jaar. Voor tussenliggende leeftijden kan bij benadering lineaire
interpolatie plaatsvinden.

Voorbeeld: ÀO,1O roor 6000 Hz en L=sO is qetijk aan 41 dB;

AO,1O bij dezelfde frequentie en Í;60 is gelijk aan 62 dB.

Stellen we het verschil tussen AOrlO(*60) .r OO,1O(L=50)

qetijk aan v dan i" AO,1O(L=Ll) gelijk aan

AO,19 (l=50) + (L1-50) *0,L0v d.w.z. voor Lr=54 is
AO,1g(r=5a) gelijk aan 49 dB.

In het NIPG/rNO rapport "De relatie tussen gehoorverlies en leef-
tijd" (Passchier-Vernreer, 1986) zijn forrnrJ-es gegeven om de diver-
se A-waarden te berekenen.
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Tabel 2.9 À-raarden (ln dB) voor leeftlJden van 30, t[0, 50 en 60 Jaar blJ groepen

nannen en vrolflen zonaler otologlsche aaniloenlngen

freguentle
ln hertz

nannen

L ln Jaren
40 50 60306030

vrouïen
L ln Jaren

40 50

-3
-2
-1

o

1

2

500
1000

2000

3000
4000
6000

-5
-5
-6
-5
-4
-5

-5
-5
-5
-5
-6
-6

-4
-4
-3
-3
-3
-2

-6
-6
-6
-7
-?
-8

À
0,90

-t -3
-{ -2
-4 -1
-23
o7
08

-6
-6
-7
-7
-7
-8

-202
-203
-1 25
037

-1 39
o5t2

2

3

6

L2

18

20

0

0
2

5

8

9

500

1000
2000
3000
Ito00

6000

-3
-3
-3
-3
-3
-3

-2
-2
-2

1

2

2

-3
-3
-3
-3
-3
-3

À
or75

500

1000
2000

3000
4000

6000

À
0,50

1

1

I
2

2

3

6

?

L2

20
28

32

1

1

1

1

I

2

2

3

4

4

6

4

4

6

I
9

t2

4

4

7

L2

16

18

2

2

3

6

8
9

6

7

11

t3
16
2L

500

1000
2000

3000

{o00
6000

À
or25

7

7

9

13

16

18

5

5

5

8

8

10

9

9

14

2L

27
30

5

5

6

6

7

I

6

6

I
10

11

14

9

9

L2

15

L7

22

L2

13

18
22

26
33

L2

13

2L

31

42

47

500

1000
2000

3000
{000
6000

11

11

15

19
23

26

111

14

2L

29

37
/t1

18

19

29

42

55

62

9

9
10

11

t2
1{

11

11

t3
15

L7

2L

14

1{
18
2t
25

3I

18

19

25
30

35
4t5

9

9

11

13

14

16

À
0r 10

Bij het uitvoeren van gehoorbeschermingsprogramrnts heeft rnen over

het algemeen te maken met groepen ongeselècteerde werknemers. In
het NIPG-TNO rapport "De relatie tussen gehoorverlies en leeftijd"
(Passchier-ve!Íleer, 1986) is nagegaan of data base A gebruikt kan

worden a1s referentie voor groepen traarvoor geen otologische se-

Lectie heeft plaatsgevonden. In het rapport wordt geconcludeerd

dat met betrekking tot ongeselecteerde groepen mannen en vrout en

díe in Lawaai werken, data base A kan dienen als referentie, vraar-
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bij een kleine correctie op het resultaat wordt toegepast, zoals
gegeven in tabel 2.L0.

labe1 2.10 Toenane van fractlelraaralen van À ten gevolge van het nlet selecteren
naar schone gehooranamrese. De toenare ls onafhankelljk van cle leeftljd

frequentle
(ln hertz)

toenaale (ln dB) van
oorro oo,r, À

0r 50
À

O,25
À

o, Io

s00)

1000)
2000)

3000)
4000)

6000)

or3 0r3

0rg 0rg 0rg

Referentiewaarden voor groepen mannen en groepen vrouwen waarvoor
geen otologische selectie heeft plaatsgevonden kunnen dus als
vorgt berekend worden. Bepaal uit tabel 2.9 de relevante A-waar-
den, behorend bij de gemiddelite leeftijd van de betrokken groep.
Te1 vervolgens bij de ardus verkregen waarden de waarden gegeven
in taber 2.10 op. Het resultaat is een set referentiewaarden voor
de betrokken groep.

Expositie aan rawaai in vorige werkkringen kan eveneens effect
hebben op de gehoorverriezen van een groep werknemers. rn het
NIPG-TNO rapport r'Gehoorschade door rawaai; analyse van onderzoek-
gegevens ter bepaling van de relatie tussen lawaai en gehoorschade
door lawaai" (passchier-vermeer,19g6) heeft met betrekking tot
dit onderwerp een analyse plaatsgevonden.
voor groepen werknemers, die meer dan een jaar of tien in het ar-
beidsproces zijn opgenomen konden de volgende conclusies worden
getrokken.

Als maat voor de expositietijd van de betrokken werknemer(s) wordt
de totale arbeidstijd in jaren gekozen en ars maat voor het
lawaaiexpositi-eniveau het huidige niveau. Duidelijk is dat voor
een aantal werknemers het lawaaiexpositieniveau vroeger (eventueel
in andere situaties) lager of hoger gelegen zal- hebben. voor
groepen werknemers, die thans in lawaaiexpositieniveaus van g2,5

dB(A) of meer werken, maakt het geen verschil of ze ar dan niet

3r31,90r3

514312
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opgeven vroeger in lawaai gewerkt te hebben. Dit houilt in dat er
voor groepen werknemers die thans in niveaus van 8215 dB(A) of
meer werken geen correctie op het groepsaudiogram nodig is met

betrekking tot vroegere exposities aan lawaai. Voor groepen

werknemers die thans in lawaaiexpositieniveaus van ten hoogste

82,5 dB(A) werken is wel een correctie noodzakelijk om de

gehoorschade uit vroegere exposities in rekening te brengen. De

betreffende waarden zijn gegeven in tabel 2.L1. Ze gelden voor
expositietijden van minstens 10 jaar en zí1n voor deze

expositietijden onafhankelijk van de expositietijd.

Tabel 2.11 Schattlng van ile toenane van fractlelwaaralen van À ten gevolge van het
nlèt selecteren naar exposltle aan lawaal ln vorlge werkkring(en),
voor groepen thans werkend ln een lawaalexposltlenlveau van 75 dB(À)
en van 80 dB(A). De toenaE ls onafhankeluk van tle exposltlettjd en
geldt voor exposltletutlen langer ilian 10 Jaar

frequentle
ln hertz

t (Ex)

tn tlB(À)

toenane (ln tlB) ln
ÀÀÀor9o or75 0150

ÀÀor25 0110

500)

1000)
2000)

3000)
4000)

6000)

500)
1000)
2000)

3000)
4000)

6000)

1rl

213

0r5

1r1

2,3

0r5

lrr

1r1

213

0r5

1r1

513

o19

216

8r0

1r3

!lr 0

1r175 1r9 216

75

80

80

Om derhalve een schatting te maken van de referentierraarden voor
groepen rderknemers, die thans in een lawaaiexpositieniveau van 75

of van 80 dB(A) hrerken, worden allereerst de A-waarden berekend

zoals gegeven in tabel 2.9 en tabel 2.10. Vervolgens vrordt bij de

uitkomst de in tabeL 2.11- gegeven rrraarden opgeteld. Het resultaat
is een set refeÍentiewaarden voor groepen werknemers, die noch

naar gehooranamnese, noch naar lawaaianamnese geselecteerd zijn.
Om een schatting te maken voor groepen werknemers die thans in een
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lawaaiexpositieniveau tussen 75 en 80 dB(A) werken kunnen de in
tabel 2.11 gegeven waarden lineair geinterpoleerd worden. Tussen

80 clB(A) en 82,5 dB(À) kan lineair geinterpoleerd lrorden tussen de

voor 80 dB(A) gegeven waarden en nul.

Over het algemeen verdient het sterk de voorkeur om de gegevens

van groepen ongeselecteerde werknemers te presenteren, omdat se-

lectie inhoudt dat het aantal waarnemingen rraarop presentatie kan

berusten sterk afneemt. De gevolgen daarvan worden besproken in de

volgende paragrafen.

2 . 9 . 5 lole ragt regrgn3eg van lreclie lgaer§eg 1n_hgt_qlogpgagdSogrgm

In een groepsaudiogram worden bepaalde fractielwaarden gegeven. De

betrouwbaarheid van een gepresenteerde waarde hangt zowel af van

de spreiding in de waarnemingen als van het aantal waarnemingen.

IÍnmers, bij bijvoorbeeld 1000 audiogrammen is een 0,10- fractiel-
waarde veel betrouwbaarder dan bij 20 audiograrrnen. Bij 2O audio-

grarnmen is een Or10-fractiel zeet onbetrouwbaar omdat verwacht

moet worden dat bij herhaling van de gehoormetingen bij een verge-

lijkbare populatie het 0,lO-fractiel een geheel andere waarde zal-

hebben. Bij 1000 audiograrrunen mag vere/acht worden dat (vrijwel)
dezelfde 0r10-fractielwaarde \"rordt verkregen bij herhaling der

metingen. Bij l-00O audiogranunen kan derhalve het 0,10-fractiel
nauwkeurig en betrouwbaar worden bepaald, en bij 20 audiograrmnen

in het geheel niet. In een NIPG-TNo rapport (Passchier-vermeer,

1987) is nagegaan welke fractielwaarden met een zekere betrouw-

baarheid en nauwkeurigheid gegeven kunnen worden als functie van

het aantal waarnemingen.

Dit Levert de volgende vuistregel op voor de constructie van het
groepsaudiograrn (en van de cumulatieve verdeling zoals gepresen-

teerd in paragraaf 2.9.3.212

Het laagste fractiel dat met een betrouwbaarheid van 90t en met

een voldoende nauwkeurigheid kan worden aangegeven is zodanig dat

er ten minste 5 waarnemingen boven het laagste fractiel liggen.

Voor het hoogste fractiel geldt dat er ten minste 5 waarnemingen

onder dienen te liggen.
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Bijvoorbeeld, als de onderzochte groeP bestaat uit 25 Personen,

d.w.z. 50 oren, dan kan in het groepsaudiogram als laagste frac-
ai.I ,Orro en als hoogste fractiel HOrgO g.ptesenteerd worden.

2.9.6 Inhomogenitelt_ig ge_feeltlj§sye3dg{ng yan gan lawaai_99ë}pgneer-

§e_grospgn

orn vast te stellen of lawaai invloed heeft op de gehoorverliezen

van een groep werknemers, worden fractielwaarden uit het betref-
fende groepsaudiogram vergeleken met overeenkomstige fractielwaar-
den uit data base A (eventueel gecorrigeerd voor een niet schone

gehoor- en/of lawaaianamnese). Data base A betreft honogene leef-
tijdsgroepen, d.w.z. groepen met individuele leeftijden, die per

groep in een beperkte range - in het onderhavige geval een range

van 10 jaar - liggen. Bestaat de onderzochte groep werknemers uit
personen met zeer uiteenlopende leeftijclen, dan is het nogelijk
dat door deze inhornogeniteit de fractielwaarden, met namè bij de

kleinere fractielen, (enigszins) verhoogd zijn. In dat geval is
het niet juist om de gehoorverliezen van een wat leeftijd betreft
inhomogene groep te vergelijken met die uit data base A.

Uit een nadere beschouwing van dit ondel*rerp (zíe Passchier-

vermeerr 1987) kan de volgende vuistregel worden afgeleid. De

eventuele inhonogeniteit in de leeftijd van een groep werknemers

heeft een verwaarloosbaar effect op het groepsaudiogram - in die

zin dat de fractielen uit het betreffende groepsaudiogram met die

uit data base À vergeleken mogen worden - als de deelgroeP van

oudere personen uit niet meer dan 5 personen (10 oren) bestaat. In
dat laatste geval is het raadzaam de gegevens van deze deelgroep

apart te presenteren. van een aParte deelgroep is slechts sprake

als het leeftijdsverschil gemiddeld tussen de jongere deelgroep en

de oudere 20 jaar of meer is.

2.9.7 Inhonogeniteit_dgor gPeclale-aflrijkingen-van-de :e!e3egt1e9.r9eg

In de praktijk kan het voorkomen dat een deel van de onderzochte
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aan la\^raai geëxponeerde groep bestaat uit personen met qehoorver-
lies dat mede door speciale oorzaken is ontstaan, bijvoorbeeld bij
groepen ryerknemers clie in hun werk aan expLosies hebben blootge-
staan of groepen personen die ototoxische geneesmiddelen, bijvoor-
beeld streptomycine, hebben gebruikt. víeliswaar bestaat de

referentiegroep, bepaald volgens data base A, met correcties, ook

uit personen waarvan een zeker percentage bijvoorbeeld
streptomycine heeft gebruikt, maar in de onderzochte populatie kan

dit percentage door bepaalde oorzaken veel hoger zijn. Als zorn
percentage aanmerkelijk veel hoger is, dan is de onderzochte groep

op dit punt afwijkend van de referentiegroep en rrngen

dientengevolge verschillen tussen beide groepen niet volledig aan

expositie door lawaai toegeschreven worden.

In een betreffend TNO-rapport (passchier-Vermeer, 1987) is deze

kwestie behandeld en is de volgende vuistregel afgeleid.
wordt een groepsaudiogram opgesteld volgens de eerder gegeven

richtlijnen - d.w.z. de presentatie is beperkt tot fractiel-
waarden waarboven en ríaar beneden nog 5 waarnemingen 1iggen - dan

kan data base A, met correcties, niet voor alle fractielwaarden
als referentie dienen als:
1. Bij groepen groter dan 20 personen er 4 oren of meer een oor-

operatie hebben ondergaan, een perforatie, Iitteken of intrek-
king van het tronrmelvlies hebben. Bij groepen kleiner dan 20

personen geldt een percentage oren met genoernde kenmerken van

ten hoogste 10.

2. Bij groepen groter dan 20 personen er I oren of meer zijn waar
misvormingen van de uitwendige gehoorgang optreden of sprake is
get eest van een ernstige oorontsteking. Bij groepen kleiner dan

20 personen geldt een percentage oren met genoemde kenmerken

van ten hoogste 20t.
3. Bij groepen groter dan 20 personen er 16 oren plus 20t van het

totaal aantal oren zijn met veel cerurrcn, een loopoor of beho-
ren tot iemand die een ernstige hersenschudding heeft gehad.

Bij groepen kleiner dan 20 personen geldt een percentage oren
met genoemde kennrerken van 60t.

4. Treden er combinaties van kenmerken op met x1 oren met kenrnerk

1r x, oren met kenmerk 2 en x3 oren met kenmerk 3, dan noet het
volgende gelden bij groepen groter dan 20 personen:
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*1 *2 *3

-!-!-4816
<1

Voor groepen kleiner dan 20 personen moet gelden

n 51 ,

waarbij n het aantal oren is.

Bij de in 1-4 genoemde situaties verdient het aanbeveling om het
laagste en hoogste fractiel dat volgens de eerder gegeven richt-
lijnen bepaald is, niet in het groepsaudiogram op te nemen.

2 . 9 . I u_i t_Ies s lrgqge gt a_e 1 LaL q1tqi og r3qme n ! e galr I yo !S gn 1 {e _c gn !i 1ue_ _
nelhede gn_bgsgegd_vgor §e_p:egentatie_van_gIoep§9e9eveng

Volgens ISO 6189 dient audionetrie bij vaste frequenties te ge-

schieden bij 500, 1000, 2OOO,3000, 4000 en 6000 Hz. Wordt ge-

audiometreerd volgens de continue methode, dan zijn in prj_ncipe de

gehoordrempels ook uit te lezen bij tussenliggende frequenties.
Daarbij is het de vraag of relevante informatie verloren gaat als
uitlezing slechts geschiedt bij genoemde frequenties en niet even-
eens bij tussenliggende frequenties (zoals 5O00 Hz). In de publi-
katie I'Vergelijking van gehoorverliezen bij zes vaste freguenties
tussen 500 en 6000 Hz met gehoorverli-ezen in een continu audiogram
over hetzelfde frequentiegebied" (Passchier-Vermeer, 1985) wordt
deze vraag beantwoord. Uit een analyse van 13172 audiogranmren van

werknemers uit de bouwnijverheid btijkt ilat slechts 7,71 van dÍe
audiogranuren een maximrm heeft dat lag bij een andere frequentie
dan de genoemde zes frequenties. In ruim de helft van de genoemde

'7,11 der audiograuunen (te weten 4,3* van het totaal) lag het
maximum slechts 5 dB boven de waarde bij een der zes genoemde

frequenties en slechts in 1r3t van de gevallen is het verschil 15

dB of meer. Àls in het groepsaudiogram ook de fractielen bij een

andere frequentie dan de genoemde zes frequenties zouden worden

ingetekend, zou dit voor het beeld van het groepsaudiogram geen

(*.*.#)
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enkel verschil maken. De uitkomsten rechtvaardigen de conclusie
dat een presentatie van groepsgegevens qebaseerd kan worden op de

gehoorverliezen bij de zes vaste frequenties 500, l-000, 2000,

3000, 4000 en 6000 Hz en dat uitlezing bij tussenliggende frequen-
ties niet bijdraagt tot een informatiever beel-d van de gehoortoe-

stand van betrokkenen.

2.9.9 Herhalingsaudiograrnncn_

Als in het kader van een gehoorbeschermingsprogranma in de loop

der jaren herhaaldelijk audiogramlen worden opgenomen van groepen

werknemers, dan kunnen deze audiogranunen met elkaar vergeleken

worden om vast te stellen of het gehoor in de loop der tijd
verslechterd is. Een complicatie daarbij is dat een groep werk-

nemers in de loop der tijd Era samenstelling wijzigt. Om na te
gaan of het gehoor van de betrokken groep in de loop der tijd ver-
slechterd is, is het noodzakelijk om een vergelijking te beperken

tot de gegevens van die werknemers die op de betrokken tijdstippen
in de groep vertegenrÍroordigd zijn. Om dat te kunnen bewerkstel-
ligen is een nauwkeurige administratie van gegevens beslist nood-

zakelijk. A1leen bij een goede administratie kan men ervan op aan

dat de juiste personen en gegevens geselecteerd worden. Het grote
belang van een vergelijking van audiogramnen, die in de loop der
jaren van groepen werknemers zijn opgenomen is er in getegen dat
men kan nagaan of het gehoorbeschermingsprogramna effectief is.
Effectief in de zin dat het gehoor van de betrokkenen in de loop
der jaren niet méér verslechterd is dan op grond van veroudering
ven acht mag worden.

De eenvoudigste methode om verschillen tussen twee in de loop der
tijd opgenomen audiometrische groepsgegevens te demonstreren, is
een presentatie waarbij de twee sets afzonderLijk gegeven worden,

bijvoorbeeld in ile vorÍl van twee groepsaudiogramnen. Daarbij kan

men tevens de verschillen tussen beide groepsaudiograrnnen bepalen,
door de diverse fractielen van elkaar af te trekken. Dit gaat op

dezelfde wijze als is aangegeven voor een vergelijking van een

groepsaudi-ogram van een onderzochte groep met die van een referen-



-99-

tiegroep. De gevonden verschillen kunnen vervolgens weer als func-

tie van de frequentie worden uitgezet. rn dle praktijk is het pro-

bleem daarbij veelal dat de bij de diverse fractielen behorende

curven nogal door elkaar lopen, zodat een nogal warrig beeld ont-
staat. Vee1al is het dan ook noodlzakelijk om de verschillen even-

eens in een tabeL te geven.

orn na te gaan of het gehoor van een groep (statistisch signifi-
cant) in een bepaalcle periode verslechterd is, kan gebruik gemaakt

worden van twee methoden. De eerste methode betreft de geniddelde

verandering van de gehoorscherpte gedurende die periode en de

tweede rnethode heeft a1s basis het percentage werknemers rEt een

op individuele basis verslechterd gehoor in de betreffende peri-
ode. Beide rethoden worden hierna behandeld.

Methode L: berekening en presentatie van de gemiddelde verandering

in de gehoorscherpte gedurende de tussen twee audiometrische

onderzoeken liggende periode.

Alhoewel de gehoorverliezen niet standaard-normaal verdeeld zijn,
mag worden aangenomen dat dit wel het geval is met de verschillen
in gehoorverliezen, clie in de loop der jaren zijn ontstaan. Per

frequentie wordt het gemiddelde verschil bepaald tussen de gehoor-

verliezen in het tweede en het eerste audiogram. Om vast te stel-
Ien welk effect de expositie aan lawaai in de tussenliggende pe-

riode heeft gehad, is het noodzakelijk om rekening te houden met

de verslechtering van de gehoordreupel door veroudering, evenals

de in de tussentijd opgetreden andere ooraandoeningen. Deze ge-

niddelde verslechtering (over een niet aI te hoog aantal jaren)

kan worden bepaald uit het verschil in de mediane gehoorverliezen

van een overeenkomstige referentiegroep, behorend bij de tv,ree ge-

middeldle J.eeftijden van de onderzochte groep. Het aldus bepaalde

verschil wordt per frequentie afgetrokken van het gemiddelde ver-
schil tussen de gehoonrerliezen in het tweede en het eerste audio-
gram. On te toetsen of dle aldus verkregen waarden statistisch sig-
nificant groter zijn tlan nul, kan gebruik gemaakt worden van de

Student-t-toets. Daarbij kan eenzijdig worden getoetst met een

significantieniveau van 5t. Een en ander ís uitgewerkt in het on-
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derstaande voorbeeld.

In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van de audiogranuren van 112

personen. Een eerste audiometrisch onderzoek van deze mensen heeft
plaatsgevonden bij de aanvang van het gehoorbeschermingsprograrnna.

De betreffende werknemers werken in lawaaiexpositieniveaus van 90

dB (À) of meer. Een groot deel der werknemers droeg geen gehoorbe-

schermj-ngsmiddelen. Het tweede audiometrische onderzoek vond onge-
veer 1,5 jaar later plaats. Slechts een deel van de werkneners was

consequent gehoorbeschermers, voornamelijk oorkappen, gaan dragen
na het eerste onderzoek. De gemiddelde leeftijd ten tijde van het
eerste onderzoek was 36,3 jaar, bij het tweede onderzoek 37,9
jaar.

Tabel 2.12 Gegevens over de verschlllen tussen herhallngsauatr.ogrannen en eerste
autllogrammen vao 112 aan lawaal geëxponeerde serkneners

frequentle
gehoordrem-
pel

(in Hz)

genldlaleld
geDeten

verschll

(In alB)

genltltlelale
toenane
t.g.v. ver-
outlerlng
(ln dB)

gemidalelal

verschll
na correc-
tte
(ln ilB)

t*

s00

1000
2000
3000
4000

6000

012
1r3
or8
212

Lr7
213

or1
0rr
o12
or3
0r5
0r6

0rl
L12

0r6
L19
L12

Lr7

o r29
{r 38

2r00
6 r32
3 r27
3169

* t = y, waarblJ n gellJk ls genonen aan het aantar oren per frequentle (te
weten 2 oren per persoon). s de stanttaaldalevlatlè ln ale verschlllen ls eÍr v het
genÍ(Llelale verschll na correctle.

rn tabel 2.12 ís het gemiddelde verschil tussen het tweede en eer-
ste audiogram gegeven. In de tussentiggende periode is er een

kleine gemiddelde toename van de gehoordrempel geweest ten gevolge
van de veroudering (zie cle derde kolom van de tabel). Trekken we

deze gemiddelde toename van het geconstateerde verschil af, dan

resteert de geniddelde toename van de gehoordrenpel door de er<po-

sitie aan lawaai op de arbeidsplaats. Deze gemidderde verschirlen
zijn slechts gering en variëren van O,L dB bij 5OO Hz tot 1,7 en
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1,9 dB bij respectievelijk 6000 en 3000 Hz. Om te toetsen of deze

gemidclelile verschillen statistisch significant zijn, wordt gebruik

gemaakt van de Student-t-toets. Toetsen r^re eenzijdig met een

significantieniveau van 5t, dan is er sprake van een statistisch
significante toename als t groter is dan L,65. De waarden van t
zijn gegeven in de laatste rij van tabel 2.12. Het blijkt dat de

gehoorschade door lawaai is toegenonen bij aIIe frequenties, be-

halve 500 Hz.

Methode 2: bepaling van de gehoordrempels die statistisch signifi-
cant verslechterd zijn in de tussenliggende periode.

In paragraaf 2.L0.3 (tabel 2.18) worden de waarden van de ver-
schillen tussen twee in de loop van de tijd opgenomen audiogralnmen

gegeven, die minimaal moeten optreden om tot een statistisch sig-
nificante verslechtering door andere oorzaken dan veroudering te

Írogen concluderen. Deze waarden zijn afhankelijk van de frequen-

tie, de gehanteerde meetmethodiek en de lengte van de tussenlig-
gende periode. Daarbij geldt dat bij een populatie, waarbij het

gehoor niet verandert in de tijd, ongeveer 5t van de gehoordrem-

pels deze verschillen bij een herhalingsmeting minimaal zullen

vertonen en bij ongeveer 95t de verschillen tussen de twee audio-

grammen kleiner zullen zijn. Uit de gegevens van de betrokken

groep kan worden geteld hoeveel gehoordrempels verschillen hebben

die groter of gelijk zijn aan het betreffende minimale verschil
zoals gegeven in tabel 2.20. ïs dit aantal - omgerekend in een

percentage - groter dan 5t, dan blijkt voor de beschouwde groep

dat het percentage met een verslechterd gehoor hoger ligt dan bij
overeenkomstige niet geëxponeerde groepen. Of het betrokken per-

centage statistisch significant groter is dan 5. zou ook nog vast-
gesteld kunnen worden. De betreffende statistische toetsen gaan

echter verder dan in het kader van een presentatie van gegevens

bij een gehoorbeschermingsprogramrna verwacht mag worden.

In het navolgende is een voorbeeld gegeven. Daarbij is weer ge-

bruik gemaakt van de eerder genoemde gegevens van 112 werknemers.

De rnininale verschillen om tot significante verslechtering door
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andere oorzaken dan veroudering te trpgen concluderen zijn voor de

betreffende tussenliggende periode en de gebruikte meetmethodiek

10 dB bij aIIe frequenties van 500 tot 4000 Hz en L5 dB bij 6000

Hz. Bij een niet aan lawaai geëxponeerde vergelijkbare populatie
zou 5t van de gehoordrenpels deze verschillen minimaal vertonen.
Bij de onderzochte populatie zijn de volgende percentages geteld
(zie Tabel 2.L3).

Tabel 2.13 Ioenane vau de gehoordreupels blJ aan lawaal geë:«poneerile rerkneuers

f requent le geboortlreape I
(ln hertz)

percentage gehoordrenpels Det een verschll van
ulnstens 10 ilB bU 500 tot t1000 Hz en 15 dB btj
5O00 Hz

500
1000
2000
3000
It000
5000

10r3
13r 0
8r5

20,l
13 r8
10.3

Uit deze tabel blijkt dat voor de beschouwde populatie de percen-

tages personen met een verslechterd gehoor duidelijk hoger liggen
dan bij niet geëxponeerde groepen.

2.LO Presenteren van individuele audionBtriegegevens

2.10.1 Inleiding

Het is heel belangri,jk voor de notivatie van een werkneÍEr dat een

bespreking van de gehoortoestand in aansluj.ting op het afnemen van

het audiogram geschiedt. Een beoordeling van het testresultaat
dient dan ook snel, maar vrel op correcte wijze te geschieden. Zorn

beoordeling kan daarbij gebaseerd zijn op één enkel audiogram van

beide oren, of berusten op een vergelijking van audiograrmen die
in de loop der jaren zijn opgenomen. Daarbij treden twee compli-
cerende factoren op. De eerste factor betreft de meetonnauwkeurig-

heid van de audiotetrie. De tweede factor is de grote spreiding
die optreedt in de normale ouderdomsgehoorverliezen. In het navol-
gende rrordt een en ander uitgewerkt net betrekking tot de beoorde-
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ling van één enkel audiogram van één werknemer en voor een beoor-

deling van in de loop der jaren opgenomen audiogranunen bij één

werknener.

2 . 70. 2 lecogtlgUng gn3regeltgtie_vgn_é§n_agdlogram_

Als er van iemand in het kader van een gehoorbescherminqsprogranma

een audiograrn wordt afgenomen, dan is daarbij de voorJ.iggende

vraag of het betrokken individu door het werken in lawaai gehoor-

schade heeft opgelopen. Door de grote spreiding in de normale ou-

derdomsgehoorverliezen is het bij het beoordelen van een indivi-
dueel audiogram vaak moeilijk om het effect van expositie aan la-
waai vast te stellen. Het volgende voorbeeld moge clit verduidelij-
ken. Uit tabel 2.9 blijkt clat cle gehoordrempel bij 4000 Hz, die
juist door 0110 deel van een 60-jarige niet aan lawaai geëxponeer-

de populatie wordt overschreden, gelijk is aan 55 dB. Voor de

fractie 0190 geldt een gemiddelde waarde van 7 clB. AIs nu een 60-

jarige man, die in lawaai werkt, een gehoorverlies bij 4000 Hz

heeft van 70 dB, wat is daarvan dan veroorzaakt door lawaai en \rat

door veroudering? Er is voorshands 10t kans dat het effect van

lawaai op het gehoorverlies meer is dan 70-7=63 dB en 10* kans dat

het gehoorverlies door lawaai minder is dan 70-55=15 dB. Bij het

beoordelen van het inclividuele audiogram is er in clit geval dus

een ruime marge van onzekerheid welk effect lawaai heeft gehad op

het gehoorverlies. Hierbij is geen rekening gehouden met de vorm

van het audiogram. Dat er een effect van lawaai op de gehoor-

scherpte is, is in dit geval (vrijwel) zeker.

inclividueel audiogram van een aan Ia-Bij de beoordeling van een

waai geéxponeerde werknemer is het dan ook noodzakelijk om een

scala van mogelijkheden de revue te laten passeren. Een beslis-
schema is gegeven in het NrPG-TNO rapport "Gehoorschade door la-
waai; methoden om op individueel en groepsniveau gebruik te maken

van het verband tussen lawaai en gehoorschade door lawaai'i (pas-

schier-Vermeer, 1986) en ziet er als volgt uit:
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geen gehoorverlies door lawaai

waarschijnl-ijk geen gehoorverlies door lawaai
misschien

waarschijnlijk wel gehoorverlies door lawaai

zeker gehoorverlies door lawaai

Dit schema is in genoemd rapport gekwantificeerd met de normale
ouderdomsgehoorverliezen in het hogere frequentiegebied - en wel
als geniddeld gehoorverlies bij 2000, 3OOO, 4OOO en 6000 Hz - als
basis. Het beslisschema voor mannen is gegeven in tabel 2.14.
Daarbij dient het gemiddelde gehoorverlies te worden afgerond naar
het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Ts het gemiddelcle precies 215

dB, dan volgt afronding naar boven. De betreffende waarden voor
vrouvren zijn opgenomen in tabel 2.15. Uit de tabellen kan worden

afgelezen welke mate van (on)zekerhied er is of al dan niet ge-
hoorschade door lawaai is ontstaan. Hoe groot deze gehoorschade

door lawaai is, kan er niet uit worden afgelezen.

Alhoewel de tabellen er in eerste instantie voor de praktijk inge-
wikkeld uitzien, is hantering van de tabellen vrij eenvoudig als
de volgende hulpmethode wordt benut. Op een doorzichtig veI, zoals
bijvoorbeeld gebruikt wordt voor overheadprojectie, wordt een

rechte lijn getrokken ter lengte van de frequenties van het audio-
gram en in het midden van de lijn wordt een punt aangegeven. Met

het doorzichtige vel wordt vervolgens zo over het audiogram
geschoven dat de lijn ongeveer het audiogram in het betreffende
frequentiegebied volgt. De lijn mag derhalve ook scheef ten op-
zichte van de frequenties van het audiogram komen te liggen. Daar-
bij wordt er voor gezorgd dat het op de lijn aangegeven punt pre-
cies tussen de frequenties 3000 en 4000 Hz komt te f.iggen. Als de

lijn zo gemiddeld het audiogram voIgt, wordt op de gehoorverliesas
afgelezen bij welke waarde het punt ligt. Dit is het gemiddelde
gehoorverlies over het beschouwde frequentiegebied. De waarden

voor het linker- en rechteroor kunnen vervolgens gemiddeld worden

en vergeleken met de desbetreffende tabel.
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Beoortlellngscheoa met betrekklng tot het lntllvltluele auallogran van
eeD aan lauaal geëxponeerile rerknener, ille geen andere iluldellJk aan-
viJsbare retlenen tot gehoorschade In tle gehooranaunese heeft dlan la-
rraatexposltle en veroutlerlng. In stappen van 5 alB. Gehoorverlles ge-
nlddelfl btJ 2000, 3000, 4000, 6000 Hz en gemldldeld over belale oren

beoordellng
ten aanzlen
van effect
door laraal

gehoorverlles (Ín ilB tn autllogram)

leeftual ln Jaren

30 35 40 45 50 ss

beoortlellng
ten aanzlen

60 van effect
door laraal

geeD
ten

hoogste -5-5-5 geen

10

25

10

20151010

30

45

25

35

20

30

15

25

15

20

10

1510

saarschljnllJk
geen

nlsschlen

YaarschUnllJk
we1

zeker
ten

olnste 503530252015 40 zeker

Tabet 2.15 Beoordellngschena net betrekklng tot het lnillvlduele audlogran van
een aan laraat geëxponeerde rerkneemster, alle geen andlere dlutateluk
aanwlJsbare redenen tot gehoorschade ln de gehooranannese heeft ilan
laraalexposltle en veroutlerlng. In stappen van 5 dB. Gehoorverlles
genldalelal btJ 2000, 3000, 4000, 6000 Hz en getnlalileld over bel.ale oren

beoorilellng
ten aanzlen
van effect
tloor lawaal

gehoorverlles (ln clB ln audtog?an)

leeftÍJd ln Jaren

30 35 40 45 50 55

beoortlellng
ten aanzlen

60 van effect
door lawaal

geeB
teD

hoogste -5-5-5 geen

10

raarschlJnllJX
qeen

10

mlsschlén
15

30

15

25

10

20

10

15151010

raarschtJnllJ*
rel

ten
ninstezeker l5 15 20 20 25 30 35 zeker
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Bij een audioneter, die gekoppeld is aan een computer, kan met

behulp van een eenvoudig progranna een automatische berekening

verricht worden. In beide gevallen is het rnogelijk om direct na

het afnemen van het audiogram, het resultaat met de betrokken

werknemer/ster te bespreken.
In plaats van met gebruik van tabellen kan ook relatief inzicht in
de gehoortoestand van een werknemer verkregen worden door het
audiogram in te tekenen in een figuur, die tevens informatie bevat

over de norrnale ouderdomsgehoorverliezen. Zorn figuur bevat bij-
voorbeeld de fractielwaarden ÀOr9O, ÀOr5O, .r AO,L' voor de leef-
tijd (afgerond naar 5 jaar) van de betreffende werknemer. Een

voorbeeld is gegeven in fi-guur 2.L'7 voor een 60-jarige werknemer.

De vier mogelijke beoordelingen tot gehoorschade door lawaai die
zijn verwerkt in de voorgaande tabellen zijn eveneens in de figruur
oP'genomen.

Flquur 2.17 Presentatle van het audllogran (ondlerbroken curve) van een 60-Jarlge
ïerknerer, tn relatle tot het noruale ouilerdmsgehoorverlles
(getrokken curven) en beoordel.lng van de nogeltjlàetal van
gehoorschatle door exposttle aan laïaal
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Bij het beoordelen zijn de gemeten waarden uitgangspunt. Gezien de

meetonnauwkeurigheid is er een zekere kans dat de werkelijke waar-

de van een gemeten waarde afwijkt. Bij een standaarddeviatie van 4

dB in de enkele vraarneming, is er ongeveer 10t kans dat de werke-

Iijke waarde 5 dB of meer groter is dan de gemeten waarde en onge-

veer 1Ot kans dat cle werkelijke waarde 5 dB of meer kleiner is dan

de gemeten waarde. Er is bij een gemeten waarde die precies qeliik
is aan de in tabel 2.14 en 2.15 gegeven waarden dus een kans van

10t op een indeling in een verkeerde kLasse, d.w.z. een klasse die

één klasse hoger of lager ligt. Met deze onwaarschijnlijkheicl zal

slechts in zeer incidentele gevallen rekening gehouden behoeven te
worden.

2.10.3 aso:»$e_!i3S_eI pr3sgnlatig van ln_de_ !oo_p jeg jif d_oPggngtngr-agd1o'

graqlEn

Als er in de loop der tijd bij de uitvoering van een gehoor-

beschermingsprograrilna meer audiogranunen van een werknemer zí)n
opgenomen, dan kan in eerste instantie een beoordeling van elk
audiogram geschieden op basis van de in paragraaf 2.10.2 gegeven

methode. Naast een beoordeling van elk der audiogranmren afzonder-

lijk, is echter ook een beoordeLing van de eventuele veranderingen

in de gehoortoestand van de betrokken werknemer in de loop der

jaren van belang. De voorliggende vraag bij de beoordeling van de

veranderingen in audiograurnen is of lawaai in de tussenliggende

periode invloed heeft gehad op de gehoorscherpte. Bij een beant-

woording van die vraag dient rekening gehouden te worden met de

meetonnauwkeurigheid in de metingen en met het feit dat er door

het ouder worden van de werknemers ook een toeneming is van het

normale ouderdomsgehoorverlies. In het NIPc-rapport "Reproduceer-

baarheid en leereffect bij toondrempelaudiometrie" (Passchier-

verneer e.a., L985) is de vraag naar de reproduceerbaarheid van de

audionetrie aan de orde gesteld. In tabel 2.L6 zíjn voor meting

nret diverse audiometers de standaarddeviaties gegeven in een ge-

hoordrempelwaarde.

onr uit twee audioqranmen tot een statistisch significante ver-
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slechtering van het gehoor te mogen concluderen (St-significantie-
niveau) dient het verschil minimaal zo groot te zijn als gegeven
is in tabel 2.L7. De gegevens betreffen de continue audiometer en
de Madsen I{TA 86, en er wordt van uitgegaan dat de audiogrammen
worden afgelezen in stappen van 5 dB.

Tabel 2.16 stantlaaraldevlatles (in dB) van een gehoordrempelmetlng, voor dlverse
autllometers

frequentle Bèkésy-
ln hertz auilloneter

zelfschrlJ- hantlbeillenile contlnue trladsen ty-
vende auto- audloneter aualione- pe lífÀ g6

maat vaste vaste freq. ter audioneter
freq.

s00

1000
2000
3000
4000
6000

312
218
3r5
2r8
3r3
314

413
4r1
3r3
319
4r8
5,5

3r0
219
2r4
2r4
3r1
4r5

312
3r3
3r3
3r3
419
5rg

316
2rg
3t2
312

319
419

Tabel 2.17 lílnlnaal verschll om tot slgrnlflcante drenpeltoenane te kunnen
beslulten (S*-nlveau, eenzlJ(llg getoetst) als ale gehoordrempels be-
paald ziJn net een iradrsen audroneter type rfrÀ g6, of een contrnue
aualioneter en ultgelezen ln stappen van 5 dB

frequentle
ln hertz

mlnÍmaal verschtl ln alB

l,laalsen UtÀ 86 contlnue auttloneter

500

1000
2000

3000

4000
6000

10

10

10

10

10

15

10
10

l0
15

15

15

Bij de beantwoording van de vraag of lardaai in de tussenliggende
periode het gehoor verslechterd heeft dient naast de meetonnautd-
keurigheid tevens de toeneming van het normale ouderdomsgehoor-
verries in rekening gebracht te worden. wordt met beide grootheden
rekening gehouden, dan kunnen de minimale verschillen om tot sig-
nificante verslechtering van de gehoordrempel te besluiten groter
zijn dan wanneer er alleen met de meetonnauwkeurigheid rekening
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gehouden wordt. In tabel 2.18 zijn
audiometrie en audiometrie met een

bij ats tussenliggende periodes, 1,

de resultaten van de continue
Madsen MTA 86 opgenomen, waar-

2 en 5 jaar zijn gekozen.

Tabel 2.18 [ílnlnaal verschll - ln stappen van 5 clB - on tot slgnlficante ver-
slechterlng door anilere oorzaken alan verouderlng te nogen concluderen
als tle autlLogramen rortten opgenonen net een tussenllggenale perlode
van I, 2 en 5 laar. Gegevens van ale uadsen lflÀ 86 en contlnue audlo-
neter

frequentie
gehoorilreleel
(ln hertz)

lbalse! lÍTÀ 86
tussenl tggenale perlotle
I Jaar 2 Jaar 5 Jaar

contlnue aualloneter
tussenllggende perÍoale

1 Jaar 2 )aar 5 Jaar

500

1000
2000

3000
4000

5000

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

15

15

10

10

10
10

15

15

10
10

l0
15

20
20

10

10
10

10

10

15

10

10

10

15

15

20

Uit een vergelijking van tabel 2.1-7 en 2.1-8 blijkt ilat voor de

Iaagste drie frequenties het minimale verschil steeds 1O dB is,
onafhankelijk van de tussenliggende periode en de meetmethodiek.

Ook als de tussenliggende periode één of twee jaar is, is het

minimale verschil bij de drie hoogste frequenties bij uitsluiting
van leeftijdseffecten gelijk aan het minimale verschil ten gevolge

van de meetonnauwkeurigheid. Is de tussenliggende periode vijf
jaar, dan is er één 5 dB-stap meer nodig om tot een significante
verslechtering van de gehoordrempel door andere oorzaken dan ver-
oudering te rnogen concluderen, dan bij korterdurende perioden tus-
sen de metingen.

Bij de beoordeling van twee in de tijd opgenomen audiogramnen doet

zich statistisch gezien het probleem voor van de fout-negatieven

en fout-positieven. Een fout-positieve uitspraak is een uitspraak
vraarbij ten onrechte geeoncludeerd wordt dat er een verslechtering
van het gehoor is opgetreden, terwijl dit in werkelijkheid niet
het geval- is. Een fout-negatieve uitspraak is een uitspraak waar-

bij ten onrechte geconcludeerd wordt dat er geen verslechtering
van het gehoor is opgetreden terwijl dit in werkelijkheid wel het
geval- is.
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Tabel 2.17 geeft aan dat bij verschillen van 10 of 15 dB tussen

het eerste en volgende audiogram de kans op een fout-positieve
uitspraak 5t is.

In het navolgende wordt met name aandacht geschonken aan de kansen

op fout-negatieve uitspraken. Daarbij gaan we voor de gedachtenbe-

paling uit van een standaarddeviatie in een enkele gehoordrempel-

bepaling van 4 dB. De standaarddeviatie in het verschil tussen

twee metingen is dan A/Z = 5,66 dB. Bij een gemeten verschil van 0

dB volgt dan een kansverdeling van de werkelijke optredende ver-
schillen, zoals gegeven in figuur 2.18. Daaruit blijkt dat bij een

gemeten verschil van 0 dB, de kans op een werkelijk verschil van 5

tot LO dB gelijk is aan 15r1t. Door verschuiving van de verdeling
in figuur 2.23 kunnen ook de kansen op bepaalde werkelijke ver-
schillen bepaald worden als het gemeten verschil tussen de twee

gehoordrempels een andere waarde dan 0 dB heeft. In tabel 2.L9

zijn kansen gegeven als het gemeten verschil -5, 0, 5, 10 en 15 dB

is.

13@.19 Kansverdellng van de werkelljke verschlllen tussen tree gehoor-
tlreupels, als hèt geneten verschtl geltjk ts aan 0 dB

-15 -10 o

.H
VlndB

Uit de tabel blijkt dat aIs op grond van twee audiogranunen, die
bij een bepaalde frequentie 5 dB verschillen de uitspraak wordt

gedaan dat er geen statistisch sig,nificante verslechtering van het
gehoor is opgetreden, er toch 81rl.t kans is dat in werkelijkheid
het gehoor verslechterd is, waarbij er 18.9t kans is dat de werke-

lijke verslechtering meer dan 10 dB is.
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Tabel 2.19 lGnsen op rerkellJke verschÍllen ln tree gehoordrenD€ls als functle
van het geneten versctrLl tussen belde gehoordreq)els. Standaard-
Aevlatle ln een bepallng ls gelljk gesteld aan t! ilB

Geueten kans (ln procenten) op eeo rerkelljk verschil

verschll
(In ilB)

optrealend verschll van

à0 dB 0-5 dB 5-10 dB >10 dB

-5
0

5

10

15

18r9
50r0
81r I
9612
9916

15r1
31r 1

31r 1

15r l
3,4

3r4
15r 1

31, 1

31, I
15r l

o14

3r8
18r9
50r0
81,1

z.Ll Gehoordrempels van groepen aan lawaai geëxponeerde mannen en groe-

Pen vrounen

Voor groepen mannen en groepen vrouwen kunnen de gehoordrempels

geschat lrorden, als het volgende bekend is:
- Iawaaiexpositieniveau r,íaarin gewerkt is (L(Ex) in dB(A) );
- gemialalelde expositietijd (r in jaren);

- geniddelde leeftijd (L in jaren);

- of een selectie naar schone gehooranamnese heeft plaatsgevon-

den;

- bij L(Ex)-waarden van 75 en van 80 ilB(A) of een selectie naar

schone lawaaianamnese heeft plaatsgevonden.

Bij de schatting wordt uitgegaan van de volgende formule:

H=À+N-# (A,N,HindB)

waarbij H de gehoordrerqrel is;
A het gehoorverlies dat gekoppeld is aan de leeftijd;
N het gehoorverlies dat ontstaat bij expositie aan Ia\.raai,

bij afwezigheid van andere effecten oP de gehoordrempel.

De fornule geldt voor overeenkomstige fractielen. De fractielen
vrorden als overschrijdingsfractielen aangegevens 

"Or1O 
i" het sYm-

bool voor de gehoordrerpel die juist wordt overschreden door 10t

van de populatie.
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De gehoordrempels kunnen als volgt stapsgewijs geschat worden. De

methode geldt voor expositietijden van L0 jaar en langer.

Stap 1: Bepaal de N-waarden, gebruik makend van tabel 2.20 en 2.21-

Tabel 2.20 N-raarden (ln dB) voor exposttletljden van 10 en 40 Jaar blj laraal-
exposlttenlveaus van 75, 80, 85, 90 en 95 tlB(A). Deze ïaarden zljn
gellJk voor nannen en vrouyen

Freguentle
ln hertz

T = 10 Jaar
L(EX) ln dB(À)

80 85 90

T = 40 Jaar
L(Ex) tn dB(À)

80 85 90

00001
00003
00023
00t211
0023{
0469t2

1
t

3N
- 0,90
5

3

4

0
o

0

0

0
0

o
0

0

0

0

3

o
0

0

1

2

4

0

0

I
2

2

4

500
1000
2000

3000
4000
6000

01112
00114
00136
00258
02479
0581115

2

2

3N
4 O'75

5

6

o

0

0

0
0

o

I
0

0

0

1

4

1

1

1

1

3

5

1

1

1

2

4

6

500

1000
2000

3000
4000
5000

o2223
00114
00248
0037L2
0371015
o7101319

2

3

3N
5 o'50

7

I

0

o

0

0

o

0

2

0

0

0

2

4

2

1

1

2

4

6

2

1

2

3

5

7

s00

1000
2000

3000
{000
6000

03444
01226
o24916
0s10152s
06142223
010192944

500

1000
2000

3000
4000
5000

N
O,25

44
24
46
67
811

10 L2

3

1

1

3

3

6

3

2

2

5

7

9

o
0

0
o
0
0

500

1000
2000

3000
4000
6000

N
0r10

o

0

0

0

o
0

il

2

2

5

4

7

5s5
335
469
91010
91116

L2 1{ L7

04666
o2447
0{7L324
09182537
09223451
012294670

In tabel 2.2O zíjn voor expositietijden van 10 en 40 jaar de N-

waarden gegeven voor de fractielen 0190,0175, 0,501 0125 en 0,10.
voor expositietijden tussen 10 en 40 jaar kan een Lineaire inter-
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polatie plaatsvinden voor alle fractielwaarden, behalve ,oor NO,10

.r NO,25 bij L(EX)-waarden van 90 en 95 clB(A) voor de frequenties
3000, 4000 en 6000 Hz.

In tabel 2.2t zíin deze ,0,10- en NO,r'-waarden gegeven voor
expositietijden van 10, 2Or 30 en 40 jaar. In de desbetreffende
gevallen kan voor tussenliggende expositietijden eveneens met

tabel 2.21 lineair geinterpoleerd worden.

Tabel 2.21 N- --- en N_ ---waarden (ln alB) voor exposltletlJden van 10, 20r 30or25 Orio
en 40 Jaar blJ lawaaléxposltlenlveaus van 90 en 95 dB(À)

Frequentle
ln hèrtz

L(E[) = 90 ilB(À)
T ln Jaren

10 20 30 4040

t(Ex) = 9s dB(À)
T ln Jaren

10 20 30

3000
4000

6000

3000
4000

6000

13

2l
27

20
24

30

17

2A

38

25

34
46

I
14

15

10

15

L7

7

10

L2

10

11

1{

14

22

27

20

25

31

10

16

19

15

18

22

N
or25

N
0, I0

19 25

31 43

40 58

28 37

35 51

45 70

V.b.: NO,IO bij 2OOO Hz, 90 dB(a) en T=10 is qelijk aan 6 dB,

NO,tO bij dezelfde frequentie en lawaaiexpositieniveau en T=40

is qeliik aan l-3 dB. Stellen we het verschil tussen ,0,10
(T=40) .r NO,1O (t=10) gelijk aan v, dan is v in clit geval 7

dB.

N0,10 (t=tr) is ilan gelijk ..r NO,10 (T=l-0)

d.w.z. voor TL=22 jaar is NO,rO(T=22) gelijk aan 9 dB.

Stap 2: Bepaal de A-waarden, gebruik makend van tabel 2.9

In tabel 2.9 zíjn voor groepen mannen

A-waarden gegeven voor de fractielen
0,10. voor tussenliggende leeftijden
plaatsen.

V.b.r AO,'O voor 60O0 Hz en

dezelfde frequentie en L=60

+ T1-1o .v,
30

en voor groepen vrouwen de

0,90, or75, 0,50, 0,25 en

kan lineaire interpolatie

L=50 is gelijk aan 4L d", OO,rO

is gelijk aan 62 dB. Stellen we

bij
het
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verschil tussen A0,16 (f,=60) ., AO,10(L=50) gelijk aan v dan is

Ao,19("=lr) geliik aan Ao,r,o (I-50)+ L- -50I .v, d,.w.z.
1o

voor Lr=54 i= OO,1O(IF54) gelijk aan 49 dB.

Stap 3: Bepaal de H-waarden.

Bij het bepalen van de H-waarden wordt voor overeenkomstige frac-
tielen gebruik gemaakt van de forrmrle H=A+N- A'N

L20

De aldus verkregen H-waarden zijn de gehoordrempels van groepen

mannen of vrouwen met een schone gehooranamnese en voor de lawaai-
expositieniveaus van 75 en 80 dB(A) tevens met een schone lawaai-
analnnese.

Stap 4: Corrigeer in geval van L(EX)-waarden van 75 en 80 dB(A) de

in stap 3 bepaalde H-waarden in verband met lawaaiexposities in
vroegere werkkring (en) .

Àls een schatting gemaakt moet worden van een groep mannen of
vrouvren die thans in een lawaaiexpositieniveau van 75 of 80 dB(A)

werken en er is geen selectie gemaakt naar een schone lawaaianarn-

nese, dan kan de toename in de H-waarden door vroegere exposities
geschat worden uit tabel 2.11. Deze waarden worden opgeteld bij de

in stap 3 verkregen H-waarden.

Stap 5: Corrigeer de in stap 3 en 4 bepaalde H-waarden, als geen

selectie naar een schone gehooranamnese heeft plaatsgevonden

Als in het betreffende geval geen selectie naar een schone gehoor-

anamnese heeft plaatsgevonden, dan kunnen de betreffende H-waarden

uit stap 3 (of4) gecorrigeerd worden net behulp van tabel 2.10. De

resulterende H-waarden hebben dan betrekking op groepen mannen en

vrouwen, die niet geselecteerd zijn naar een schone gehoor- en

lawaaianamnese.
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N.B. Het verdient aanbeveling om de in de tussenstappen berekende

H, A en N-waarden af te ronden op één plaats na de koruna en

het eindresultaat in gehele decibellen.

De aldus bepaalde H-waarden kunnen als een schatting in integrale
gehoorbeschermingsprogranunats gebruikt víorden, onder neer in het

kader van voorlichting aan de werknemers (vertegenwoordiging) en

in het advies aan directies van beclrijven.

Ter illustratie zijn in figuur 2.19 en 2.2O de N-waarden uitgezet
a1s functie van L(EX) voor expositietijden van t0 en 40 jaar en in
de figuren 2.2L, 2.22, 2.23 en 2.24 zijn de verdelingen van de ge-

hoordrenpeJ.s van diverse groepen mannen uitgezet als functie van

de frequentie. Deze zogenaamde groepsaudiogranmen zijn gegeven

voor lawaaiexpositieniveaus van 80 en 95 dB(À), expositietijden
van 10 en 40 jaar, leeftijden van 30 en 60 jaar en voor zowel ge-

selecteerde als ongeselecteerde groepen.

De bij deze paragraaf gebruikte waarden van N zijn bepaalcl dloor

analyse van gegevens verzameLd in het project preventie gehoor-

schade.
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.85 90 95
llawaaiexpositieniveau in dB(A)

6000
aooo

3000
2000

500
1000
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Uguur 2.20 NOrlO, NOr5O 
"o 

NOrgO aIs functle van het lararlexilosltlenlveau voor

en exposltltlJdl van 40 Jaar

2(J,

| -----..-.ooo

J",," ts.W,""

85 90 95
llawaaiexpositieniYeau in dB(A)

6000
4000
3000

2000
1oo0
500

6000
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I@.31 Groepsaudlogramen net Horl., HOr5O * HOrgO voor groepen nannen net

een genltLlelde leeftud van 30 Jaar, een exposltletudl van 10 Jaar en

een laraalexposltlenl.veru van 80 tlB(À)

líÍequentie

o'so

geen laÍaaiexposi tie
èxpositie aan làwàai, schof,e lawaai- en gehooranamese

-------- expositie aaf, lawaai, schone laÍaaianamese, geeí 3electie naar
gehooranannese

expositie aan làwaai, geen selectie naar làraai_ en gehooranöme§e

Flguur 2.22 Groepsaudlogrannen *t HO,IO, Horso 
"o 

HOrgO ,*t groepe! mannen net

een genldilelde leeftlJd van 60 Jaar, een exposltietuil van tlo Jaar en

een laraalexposlttenlveau van 80 dB(À)

lrrequentie
2000 30@4{xro 6()(,0 Hz

geen làraaiexpositie
expositie aàn laràai, schone laràài- en gehooranàmnèse

exposit'ie aan là$ai, schone laraaiànamnese, geen selectie naar
qehooranameSe

expositje aàn laröai, qeen selectie naar lawaài_ en §ehooranamese

o,50
-,::- :\-\

=:È'È{[o,uo
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Ftquur 2.23 GroepsaudlogrameD net HOr1O, HOrSO 
"n 

HOrgO voor groepen nanrnen mt

eèn genlaldel(b leeftlJd van 30 Jaar, een exposltletlJdl van 10 Jaar en

een lawaalexposltlenlveau van 95 dB(À)

@.3! Groepsaudllogramen *t HO,1O, HO,5O 
"n 

HOrgO o*t groepeD nannen net

een geoltl,lelale leeftud van 60 JaÀr, een expositletlJil van 40 Jaar en

een larraalexposltleniveau van 95 dB(À)

f reouentie
2TrcO

geen lamàiexpositie

-erposjtie 

aií la$ai, §chone gehooranamese

- - 
expo'itie aln laíaai, geen selectie naar làraai- en gehoonnamnese

1000 600()

-Ío

- 

expositie aan lAsaai, schone gehoorànànnese

- - 
expositie ààn laraai, geen selectie naar lawali- en gehoorànàmese

o,10
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2.12 Gehoor- en lawaaianamnese

In paragraaf 2.9.4 (tabel 2.10 en 2.11) zijn reeds de effecten
aangegeven van selecties naar schone lawaai- en gehooranamnese op

het groepsaudiogram. Deze effecten op het groepsaudiogram zijn
gering: het verschil in de mediane gehoordrempels van al dan niet
naar gehooranamnese geselecteerde groepen is minder dan 1 dB. Een

selectie naar lawaaiexposities in vorige werkkring(en) Ievert voor
werknemers die thans in lawaai werken (L(Ex)>gO dB(A)) ook een

verschil in de mediane gehoordrempel van ten hoogste 1 dB. De ver-
schuivingen bij het O,lO-fractiel zijn groter. Het effect op dit
fractiel van een selectie naar schone gehooranamnese is 3 tot 5 dB

en een selectie naar schone lawaaianamnese bij werknemers die
thans in 80 dB(A) werken 1 tot 4 dB (voor werknemers met huidige
lawaaiexpositieniveaus van 85 itB(A) of meer is er geen effect, a1s

tenminste het aantal representatieve arbeidsjaren gelijk gekozen

wordt aan het totaal aantal gewerkte jaren). In paragraaf 2.9.7 is
aangegeven dat het vorenstaancle geldt voor een populatie, l{aarbij
gehoorschade door allerlei andere oorzaken dan lawaai niet van het
"normale" afwÍjkt.

In het project preventie gehoorschaile is een uitgebreide gehoor-

en lawaaianamnese opgenomen bij ruim 2000 werknemers die in lawaai
werken. Deze anamnese heeft als basis de anamnese-vragen opgenomen

in de CARGO-TNO publikatie 'rAanbevelingen voor audiometrisch
onderzoek bij een gehoorbeschermingsprogranuna (CARGO-TNO, 1981).

In figuur 2.25 is de lijst met anamnestische vragen
gereproduceerd. o5l de 2076 ingevulde anamneselijsten is een

analyse uitgevoerd (Rövekamp, 1987). fn het navolgende worden de

resultaten samengevat, voor zover ze van belang zijn in het kader
van de uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramna.
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In tabel 2.22 i-s een overzicht gegeven van het aantal personen met

een afwijkende otologische status, zoals bepaald met behulp van

een otoscoop, en/of een afwijkende otologische anamnese. In tabel
2.23 is het resultaat van de lawaaianamnese opgenonen, en zijn de

gegevens met betrekking tot lawaaiige hobby's uitgesplitst.

Íabel 2.22 Àantal en percentage personen ult een aan 1araa1 geëxponeertle popu-

latle van 2076 rerknemers net een anamesttsche afruklng

IGDI!erk Àantal personen
net kennerk

Percentage
persoDen

Otologlscbe aDarnese
oorpUD
Loopoor
ooroBtsteklng
Ooroperatle
Oorongeval
Hersenschudill,ng

Infektlezlekten
6rutk ototoxlsche geneesnltldeleD

Otologlsche status
ulsv.ultï. geh.gang
LooDoor
Tr.vl.Derforatle
Lltteken
Intrekktng
Cenrnen aanïerlg
tromelvlles tloor cerirnen nlet
zlchtbaar
BUzonderheden

Problenen uet spraakverstaan

BlJzonderheden t.a.v. geboor en
belevlng van laïaal

Sledlthorenalhelcl In fanllle
IloofdplJn aloor larÍaal
Dulzelighelil
OorsulzeD
Ver:noelalheidsklachten
Àggresslef eo/of geÍrrlteertl

597 28rg
L4rz

514
13r1

4r4
213
8r5

8r3
4r7

31r 3

1r5
0r8
l17
413
o19

25 13

11r B

416

25 r7

512

L812
713

2013
5r4
212

295

112

271

92

48

L79

173

98

650

534

108
377

152
tzl
111

45

32

16

35
89

18

525

2t6
96
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Tabel 2.23 Àantal en percentage personen utt een aan

tle van 2076 rerkneners net een aftÍljktng
lavaai geëxponeertle popula-
ln tle laraalanamnese

Ibnnerk Aantal personen Percentage
personen

Vroeger ln lasaal
geïerkt op antlere afdellng/
ln ander bedr§f
geëxponeertl aan laraal tljalens
nlllta1re fllenst
explosle (s)

vuutïerk
ultvoeren hobby

notor crossen/raceE
netaal/steen beríerken )

veel gebrulk gereedschap )

nodelvl legtulg/boot/auto
dlscJockey )

mrzlek beoefeneD )

schletsport
dlversen

975 47 rO

235
L77

160

138

11r 3

8r5
7r7
6,?

1r0

Qr5

0r4

3r1

1r3
o12

20

13

9

55

26

5

!íet betrekking tot aIle in de tabellen 2.22 el 2.23 genoemde ken-

merken is nagegaan of er statistisch si,gnificante verschillen in
gehoordrempels bestaan van de groep werknemers die met betrekking
tot het kenmerk een schone anannese heeft en die van de groep

!íerknemers met een niet schone anannese ten aanzien van het
betreffende kenmerk.

Statistisch significante verschillen, voorzover het de otologische
anannnese, otologische status, infectieziekten, ototoxische genees-

middelen, overige bijzonderheden en lawaaiige hobbyrs betreft zijn
aangetoond voor de kenmerken, gegeven in tabel 2.24. Tevens is
aangegeven bij hoeveel procent van de onderzochte oren een afwij-
king is geconstateerd.

Ook ís nagegaan met t elke gehoorverliezen de in tabel 2.24 ge-

noemde kenmerken gepaard gaan. Het resultaat is in tabel 2.25 qe-

geven. In deze tabel is afzonclerlijk voor de lagere frequenties
(500, 1.000 en 2000 Hz) en voor de hogere frequenties (3000, 4000

en 6000 Hz) aangegeven zoyrel de toename in het mediane gehoorver-

Iies bij het genoemde kennerk, als de toename in het gehoorverlies
dat door 10t en 5t der oren met het genoemde kenmerk wordt over-
schreden.
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Tabel 2.24 KeÍtnerken die gepaaral gaan rlet een statlstisch stgnlflcante toenane
van dle gehoorverllezen en het IÉrcentage oren met het betreffende
kenmerk. De onderzoek populatle zun tte 2076 ondlerzochte verkneners
ln het project preventle gehoorschade

lGnnerk Àantal oren, ln procenten

In anannese
Oorontsteking
Ooroperatle
HersenschuaLlÍng

In status
Itllsvormlng ults. geh. gang
Ioopoor
Perf oratle tromnelvlles
Lltteken
Intrekklng tromelvlles
Cerunen

1or 4

219

8r6

lrO
0r5
0r9
214

0r4
20rl

Tabel 2-25 Toename ln het gehoorverlles (ln dB) dat gepaard gaat net genoemale
kennerken. Gegeven zun ale toename ln de nedlane ïaarde (Or5O) en alle
blJ ten hoogste 10t (0,10) en dte blJ ten hoogste 5t (0,05)

Laagfrequente
toenane gehoorverl

Hoogfrequente
1es blJ f ractle

0r 10 0r050r 50 0r10 0,05 or50

Ànannese
OorontstekÍng
Ooroperatle
Hersenschudallng

Status
Mlsvormlng
Ioopoor
Perforatle
Lltteken
Intrekklng

Cerumen

3r8
15r 5

1r4

619
L16

18r 4

14, 4

!3 17

1r6

20,9
39r 1
11r 6

19r8
L16

43r0
36, 1

32 rL

12 16

25 rg
45 19

1{r5

23 16
L16

5012
42 r4
37,4

15r8

3r8
L416

1r5

8r5
516

15r3
L4r4
L5 12

1r5

20rB
33r 3

817

20 rl
15.3
29 16

32,9
3017

919

25 17

38 17

10r 7

23.8
L9 t4
33r8
3812
35 12

L2 14

over het algemeen is er weinig verschil tussen de toenames in de

laagfrequente en in de hoogfrequente gehoorverriezen, die met be-
paalde kenmerken gepaard gaan. Daarom kunnen eventueer beide waar-
den gemiddeld worden. Beschouwen we de toenarne in het gehoorver-
lies dat bij ten hoogste 1ot der oren optreedt ars een soort
rnaxirmlm, dan kan tabel 2.26 geconstrueerd $rorden
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Tabel 2.25 "liÍaxlnale" toenarE ln gehoorverlles dat gèpaard gaat met geDoenale

kenDerkeD, het percentage oren raarbtJ het keruBerk optreedt en het
percentage oren waarblJ ile maxtnale toenane optreedt

Kenrerk llaxlnale toenane
ln gehoorverlles

(ln tlB)

Percentage oren
raarbtJ kenmerk

optreedt

Percentage oren
waarblj naxlnun

optreeilt

Ànannese

Oorsteklng
Ooroperatle
Hersenschudcllng

Status
tllsvorn!.ng
Ioopoor
Perforatle
LlttekeD
Intrekklng

Cerunen

20

35

10

20

10
35

35
30

10r 4

219

816

1rO
0r5
o19
214
or4

20rL

1r0
0r3
o19

0r1
0r1
0r1
o12

0r0

2rO10

Bij een beoordeling van een individueel audiogram kan met de

bovenstaande "maximale" waarden rekening worden gehouden. Belang-
rijk daarbij is dat deze kenmerken eenvoudig achterhaald kunnen

worden door enerzijcls met een otoscoop de oren te inspecteren en

anderzijds te vragen naar eventuele ooroperaties in het verleden
en/of in het verleden opgetreden (ernstige) oorontstekingen en

(ernstige) hersenschuddingen.

In paragraaf 2.9.7 is tabel 2.26 reeds verarerkt voor toepassing
bij de beoordeling van groepsaudiogramnen.

2.L3 Autornatische ve:*rerking van gegevens

In een gehoorbeschermingsprogranna komen veel gegevens beschik-
baar: gegevens over de geluidsituatie in het bedrijf, qegevens

over het gehoor van de aan lawaai geëxponeerde werknerners, ge-
gevens over gehoorbeschermingsmiddelen, gegevens over lawaaibe-

strijdingsmogelijkheden, gegevens over het bedrijf. De omvangrijk-
ste daarvan is het gegevensbestand met betrekking tot de gehoor-

toestand van de betrokken werknemers en aanverwante zaken. Een

gegevensverzameling over een persoon (een zogenaamd persoons-
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record) kan de volgende facetten omvatten:

- persoonsgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit
- beroeps- en/of functiegegevens

- geluidbelasting in huidig beroep

- lawaaianannese omtrent vorig beroep of vrijetijclsbesteding
- audiometriegegevens

- otologische anamnese/status

- gegevens omtrent het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen.

Het is met name de verzameling persoonsgegevens die zich bij uit-
stek leent tot automatische ver:rrerking. Dit geldt te meer omdat

van bedrijf tot bedrijf volstaan kan worden met dezelfde program-

matuur. Tevens kunnen gegevens over het gebruik van gehoorbescher-

mingsmiddelen aan het persoonsbestand gekoppeld worden, evenals de

persoonsgerichte uitkomsten van geluidmetingen.

Bij het verwerken van gegevens kan in meer of mindere mate gebruik

worden genaakt van automatiseringsmogelijkheden. Figuur 2.26 geeft-

stapswijs de stadia van automatisering weer. In het eerste stadium
(stadium 0) wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde moge-

lijkheden: de audiometer \,rordt met de hand bediend, het audiogram

wordt uitgelezen en de uitgelezen waarden worden op een kaart
overgebracht, evenals de eventuele resultaten van een gehoor- en

lawaaianamnese. De aldus verkregen kaarten \,rorden in een kaarten-
bak op,geslagen.

In plaats van gebruik te maken van een handbediende audiometer en

hanilmatige uitlezing van het audiogram kan dit ook gebeuren met

behulp van een geautomatiseerde audiometer. Het audiogram komt dan

veelal als een tabel beschikbaar (stadiun 1).

lteer ingrijpend is het invoeren van een computer om de gegevens op

te slaan en te verrrerken (stadium 2). Stelt men niet extreem hoge

eisen aan versrerkingssnelheid, beveiliging en rekennogelijkheclen,

dan is het met de huiclÍge stand der techniek mogelijk om alle ge-

wenste bewerkingen van de gegevens te verrichten met behulp van

een personal computer met een daaraan gekoppelde "harde schijf"
eenheid. llaakt men gebruik van een personal computer zoals aan-
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gegeven in stadium 2 en 3, dan kunnen de gegevens welke anders via
een kaart verzameld worden rechtstreeks in de computer ingetypt
worden aan de hand van door de computer gestelde vragen. De in-
getypte gegevens kunnen eveneens door het invoerprogramna gecon-

troleerd worden. Een foutmeliling volgt onniddellijk waarna de

audiometrist(e) het antwoord kan corrigeren.

Flquur 2.26 Stadlun 0 eD stadlun 1

GEGEVENSVERZAMELING OP KAARTEN TIJDENS HET GEHOORONDERZOEK

Stadium I

Einde gehoor onderzoek

AutoÍrEti sche
Audiomèter

Kaartenbak
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rn stadiun 3 is ook de audiometer door middet van een interface
gekoppeld aan de computer.

Flouur 2.26b Stadlum 2 en stadlun 3

GEGEVENSVERZAMELING MET COMPUTER TIJDENS HET GEHOORONDERZOEK

Stadium 2
Personal Computer

Intypen -
aan de hand
van'in te vullen
bladzijden met
vragen

Einde gehoor onderzoek

Stadium 3
Personal Computèr

I ntypen-
aan de hand
van in te vullen
bladzijden met
vragen

Einde gehoor onderzoek

@=

AutoÍnati sche
Audi ometer

Eïfr| r-,t t lrpo



-729-

Flquur 2.26c Statllun 4

GEGEVENSVERZAMELING IN CENTRALE COMPUTER

Stadium 4

Invoer van
individuele gegevens
en werkplek gegevens
naar data-bank
via telefoonlijn

GEGTVENS IKT VOOR:

. BEOORDELING STATUS I.JERKNEMER

DOOR ARTS/VERPLEEGKUNDIGE BGD

. BEWAKING PERIODICITEIT

. BEOORDELING EN RAPPORTAGE
PER GROEP

o I{ETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Om de gegevens beschikbaar te houden is een eenvoudig te benaderen
bestandsstructuur nodig. Zo'n in een computer aangebrachte be-
standsstructuur noemt men een databank. O'm een databank te kunnen

realiseren is een "harde schijf'r eenheid nodig. Afhankelijk van de

behoefte van een BGD kan men met meer personal computers één zo'n
schijfeenheid benutten. Daarbij kan men dan overgaan tot lregevens-
beheer in een centrale computer (stadium 4).

Via een telefoonlijn of rechtstreeks
tueel eerder opgenomen en tijdetijk
voerd \rorden in de databank van de

traal opgestelde personal computer of

gekoppeld kunnen de - even-

opgeslagen - gegevens inge-
ttcentrale" computer (op cen-

minisysteem) .

De in het kader van het gehoorbeschermingsprogramma opgenomen ge-
gevens kan men uitbreiden met andere gegevens. De structuur in een

Pèrsonal Computer

eo
CENTRALE

COMPUTER

GEGEV ENSBESTAND :

( DATA-BANK)

IE/-/- /

ïermi na l
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databank maakt het nogelijk om op eenvoudige wijze gegevens uit de

databank op het beeldscherm van de computer te projecteren. Op

grond van een persoonscode of naam kan men gegevens van één of
meer personen selecteren en vervolgens aanvullen of bestuderen.

Algemene gegevens van een persoon, afdeling en bedrijf behoeven

nraar eenmalig ingebracht te worden. fndien bijvoorbeeld een BGD

een herhalingsonderzoek uitvoert in een bepaald bedrijf dan hoeft
men slechts de nieuw opgenomen of gemeten gegevens in te voeren.

Aldus ontstaat na ieder herhalingsonderzoek een volgende "blad-
zijde" in ile ilatabank. Zo kan de ontwikkeling van het gehoor van

een werknemer over een aantal jaren gevolgd worden.

Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor zaken als het gebruik van ge-

hoorbeschermingsmiddelen. Orrerzichten omtrent het gebruik en merk

kunnen uitgedraaid worden vanuit de "centrale'i computer. Op basis
van de in het bestand opgenomen gegevens over geluidbelasting en

onderzoekdatum kunnen eveneens lijsten uitgedraaid worden met per-
soonsgegevens van degenen die in aannerking koren voor een her-
halingsonderzoek. Kortom een eenvoudige methode ter bewaking van

de periodiciteit ten aanzien van audiometrisch onderzoek.

Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden leent een in de computer

opgeslagen databank zich uitstekend voor tetenschappelijk onder-

zoek, als het basismateriaal daarvoor voldoende goed is.

In het NIPG-TNO rapport r'Àutomatische verwerking van gegevens bij
de uitvoering van een gehoorbeschermingsprograÍtrna" (Rövekanqr,

1985) is uitvoerig beschreven op welke wijze en met h,elke program-

matuur de automatische opslag en verwerking van gegevens bij het
NIPG-TNO is gerealiseerd. In het kort komt het erop neer dat de

bewerking van gegevens geschiedt, volgens de in paragraaf 2.9 ge-

geven richtlijnen.

Het NIPG-TNO kan BGD-en behulpzaam zijn bij de gegevensbewerking

in het kader van gehoorbeschermingsprogranma's. Heeft een BGD in
het geheel niet de beschikking over een computer dan kan ren als
eerste stap de gegevens opnemen en vervolgens het NIPG-TNO verzoe-
ken om zelf de gegevens met behulp van het ontwikkelde coÍtputer-
programna in een op het instituut aanwezige computer in te mogen
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voeren. Begeleiding bij de verwerking is dan aanwezig.

Beschikt een BGD over een eigen computer (personal of minisysteem)

dan kan contact met het NIPG-TNO nuttig zijn omtrent de te volgen

procedure teneinde te komen tot een eigen BcD-systeem op het ge-

bied van gehoorbeschermingsprogramna's. Beschikt men over soortge-

lijke apparatuur a1s waarover het NIPG-TNO beschikt dan zal uit-
wisseling van programmadelen vrij eenvoudig zijn. Echter, in de

praktijk zal men ermee rekening moeten houden dat bij het opstar-
ten van eigen automatiseringsfaciliteiten een aanzienlijke inten-
sieve personele begeleiding dan wel opleiding noodzakelijk is.
Daarnaast zal een BGD bij een voorgenomen aanschaf van een com-

putersysteem moeten nagaan weLke andere onderwerpen eveens via
zorn systeem verwerkt moeten (kunnen) worden.

In het kader van het project preventie gehoorschade ontwikkelde

het NIPG-TNO prograÍÍmatuur voor de personal computer van He$rlett

Packard, type HP 85. De programnatuur voor dit systeem is geschikt
om gegevens uit een automatische audiometer te zamen met de overi-
ge persoonsgegevens te veryerken volgens de in voorgaande para-

grafen genoemde methoden. Daarnaast is het mogelijk de opgenomen

gegevens over te zenden naar een HP 1000 minicomputer waarin een

software pakket gecreëerd is dat de gegevens bij invoer nogmaals

controleert en vervolgens onderbrengt in een met behulp van het
IMÀGE 1000 pakket gecreëerde databank. Het HP 1000 systeem bevat

alle software welke nodig is om de in paragraaf 2.9 genoemde moge-

lijkheden te realiseren.

Naast de HP 85 en de HP L00O computersystemen is een pakket ont-
wikkeld en getoetst op zí1n bruikbaarheid bij een regionale
gezondheidsdienst op een IrP 150 (of HP touchscreen computer) per-

sonal cornputer met een mlrls DOS operating" systeem. Tevens is IBlt-

compatible programnatuur beschikbaar. Dit genoemde systeem is
geschikt voor standaardadministratieve pakketten zodat de

gebruiksnogelijkheden voor een BGD uitgebreider zijn dan bij de

eerdergenoemde personal coirputer. Vanuit een HP L50 personal com-

puter is de overdracht van gegevens naar een minicomputer al-s een

HP L000 of HP 3000 eenvoudig.
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Aspecten voor BcD-management

Dit hoofdstuk beschrijft aan welke voomaarden diverse aspecten
van een audiometrieprogramma dienen te vordoen ten einde bruikbare
reproduceerbare resultaten te verkrijgen. Daarbij komen aan de

orde:

- testmethoden

- meetomstandigheden

- meetapparatuur (calibratie, eisen bij aanschaf)

- uitvoering van het audiometrisch onderzoek

- gehoor- en lawaaianarnnese

- periodiciteit van het audiometrisch onderzoek.

Tevens wordt aangegeven op welke wijze (n) de uitkomsten van het
audiometrische onderzoek zowel op individueer als groepsniveau
geinterpreteerd en gepresenteerd kunnen worden.

Essentieer bij de uitvoering van het audiometrisch onderzoek is
dat de betrokken BcD-medehrerker/ster inzake de organisatie vo1-
doende medewerking van bedrijfsleiding/werknemers in het bedrijf
heeft. Dit is alleen te realiseren als vanuit het bedrijf aan de

uitvoering van het programma voldoende prioriteit in relatie tot
die voor produktie/voortgang arbeidsproces gegeven wordt. Een

relatief slechte organisatie kan inhouden dat de duur van de werk-
zaanheden van de audiometrist(e) verdubbeld is. Ook dient de

betreffende medewerker/ster voldoende deskundigheid/ervaring te
hebben inzake de uitvoering van de audiometrische testen, het
opnemen van een qehoor- en lawaaianamnese, de interpretatie van

het meetresultaat en de uitleg aan de betrokken werknemer van het
resultaat.

om diverse in het hoofdstuk genoemde redenen is het aanbevelens-
waardig het audiometrisch onderzoek te laten plaatsvinden in of
bij het bedrijf in een voldoend stille ruimte (geluidgeisoleerde
ca-bine) of eventueel in een mobiele eenheid (audiomobier). overwo-
gen kan worden om te samen met een aantal BGD-en een audiomobiel
aan te schaffen. ook behoort het huren van een audiomobiel tot de

mogelijkheden (b.v. bij NIPG-TNO en een aantal BGD-en).
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Als in het kader van de interpretatie en presentatie aan bedrijfs-
leLding,/werkneners van de uitkomsten van het audiometrisch onder-
zoek veel gegevens vefierkt Erceten worden, verdient het zeer ster-
ke aarÈeveling om over te gaan tot een vorm van auÈonatische gege-

vensverawerking, zoals met een computer of personal computer.
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3. I,TETEN EN BEOORDELEN VÀN GELUID, PRESENTATIE VAN MEETRESULTATEN

3.1 Meetmethode

3.1. l- Inleiding

Op 1 augustus 1987 zijn nieuwe wettelijke bepalingen van kracht
geworden voor lawaai op de arbeidsplaats. Deze bepalingen zijn
vastgelegd in artikel 179a van het Veiligheidsbesluit voor fabrie-
ken of werkplaatsen en artikel 68a van het Landbouwveiligheidsbe-

sluit en zijn gekoppeld aan grenswaarden voor schadelijk geluid.
Voor de uitvoering van deze bepalingen is het vanzelfsprekend
nooilzakelijk dat er een eenduidige rÍEetmethode bestaat voor het
vaststellen van geluidniveaus op arbeidsplaatsen, en tevens dat de

toetsing van deze geluidniveaus aan de grenswaarden op eenduidige

wijze geschiedt. Voor het meten van lawaai op de arbeidsplaats is
dan ook een meet- en beoordelingsmethode ontwikkeld, waarvan een

samenvatting is gegeven in het publikatieblad P 166-1 van de Ar-
beidsinspectie (Arbeidsinspectie, 1987). De nethode is uitvoeriger
beschreven in het ICc-rapport LA-HR-07-01- (Tukker, 1983) en in een

meetprotocol (van den Berg, 1985) ontwikkeld in het kader van het
project preventie gehoorschade. De methode beoogt de lawaaisitu-
atie in een beilrijf vast te leggen en de lawaaibelasting van

(groepen) werknemers. De methode is gebaseerd op uitgangspunten,

die zijn vastgelegd in ÍSo/Dïs L999.2. centraal daarbij staat het

equivalente geluidniveau (in db(A)) over bepaalde representatieve
perioden.

Het geluidonderzoek bestaat in principe uit twee delen:

- het vooronderzoek, hraar nodig gevolgd door

- het uitgebreide akoestisch onderzoek.

3.L.2 Vooronderzoek

Het doel is in een bedrijf een indicatief overzicht te naken van

werkzaamheden die een potentieel schadelijk geluidniveau, dat wiI
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zeggen neer dan 80 dB(A), veroorzaken. In het vooronderzoek hrorden

uitsluitend werkzaamheidgebonden rnetingen verricht. De grootheid

die gemeten dient te worden is het equivalente geluidniveau van de

werkzaamheid in dB(a)r Leeqw.

Apparatuur

Er wordt gebruik gemaakt van een integrerende geluiclniveaumeter

(minimaal t.yl,e 2, IEc 651).

Meetplaats

Alle lawaaiige werkzaamheden dienen te worden geinventariseerd. De

microfoon noet worden geplaatst ter hoogte van het oor van de werk-

nemer die de werkzaamheid uitvoert (zie figuur 3.1).

Het minirnaal aantal meetplaatsen per afdeling is:
2 bij 1 tot 10 arbeidsplaatsen,

3 bij 11 tot 50 arbeidsplaatsen;

4 bij meer dan 50 arbeidsplaatsen.

I}$ur 3..1 lllcrofoouposltle

geen proeflBrsoon
aanrezlo

PI@IE99g
aanrezlg

microfoon in
één van deze

gebi eden

l,leettijd

De beoordelingstijd bedraagt ninimaal 10 minuten. Wanneer de cy-

clus van een vrerkzaantteid langer is dan 10 minuten, wordt de be-
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oordelingstijd qelijk gekozen aan de cyclusduur van de werkzaam-

heid (dit is de tijd waarin het geluidpatroon terugkeert).
De meettijd behoeft niet gelijk te zijn aan de beoordelingstijd,
maar dient minirnaal 1 minuut te bedragen.

Bij fluctuerende geluiclniveaus moet de meting een aantal malen

worden herhaald. Middeling van de niveaus geschiedt volgens de

formule

N

"o"*= 
10*Ig ( X (t,/T)!t 10

i=1 N

waarinT=[t.
l-

I=I

en L----.= het equivalente ge-Aeqr].
luidniveau gedurende de i-de
periode.

t.: de i-de beoordelingstijd.
l-

Beoordeling

Als uit het vooronderzoek blijkt dat er op bepaalde afalelingen in
een bedrijf potentieel schadelijk geluid ("O"*) à BO dB(À) voor-
komt, dient een uitgebreid akoestisch onderzoek plaats te vinden
op de desbetreffende afdelingen.

3.1. 3 uilVebreid_akoestisch cn§eSzgek

Het doel van het uitgebreide onderzoek is om ten aanzien van de in
het vooronderzoek geselecteerde werkruimten de volgende grootheden

vast te stellen:
- het totale geluidexpositieniveau ("r",r) in tlB(A) van eIk der

betrokken werknemers;

- de equivalente geluidniveaus die ten gevolge van werkzaamheden

(rnachines,/apparaten) op bepaatde arbeidsplaatsen heersen
(La.grr)'

Daartoe dient uit een werkanalyse van de betrokken werknemer aI-
lereerst vastgesteld te worden welke werkzaamheden er worden ver-

"o.qt1/10
)
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richt op $relke plaatsen. Daarbij dient ook een schatting gemaakt

te worden van de tijdsduur van deze werkzaamheden gemiddeld over
langere tijd.
Vaak komt het voor dat een aantal werknemers rnin of meer dezelfde
werkzaamheden uitvoert in dezelfde ruimte. Nagegaan moet worden of
deze werknemers a1s één groep mogen worden beschouwd.

Het totale geluidexpositieniveau van een werknemer (of een groep

werknemers) wordt bepaald uit een sonÍratie van de partiëIe niveaus
volgens fonmrle:

* 
,0""x,a. 

/10 
)LEX,T - 10* IS (.],

waarin L--_ = L_ + 10 Iq (t./T)EX,t. Aeqríi '-i'-'

waarin t. de duur van het partiële niveau t'ogqlwi voorstelt en f
genormeerd is op I uur.

De equivalente geluidniveaus ten gevolge van werkzaamheden/appara-

ten/machines kunnen op een tweetal manieren worden vastgesteld,
namelijk door:

L) werkzaamheidgebonden metingen; Met behulp van een integrerende
geluidniveaumeter wordt het geluidniveau van een werkzaamheid

door de meettechnicus gemeten. Wanneer de werkzaanheid op con-

tinu dezelfde plaats wordt uitgevoerd dan kunnen we spreken van

een plaatsgebonden meting. De werkzaamheid hoeft echter niet op

één plaats te worden uitgevoerd. In het vervolg wordt daarom

over werkzaauiheidgebonden metingen gesproken. Het totale ge-
luidexpositieniveau wordt berekenil uit de equivalente geluid-
niveaus ten gevolge van de werkzaamheden en een schatting van

de duur daarvan volgens bovenstaande formrles,
2) persoonsgebonden metingeni Met behulp van een geluidexpositie-

meter of geLuiddosimeter die door een werknemer \rordt meegedra-

gen tijdens de vrerkzaamheden, wordt het geluidniveau continue
gemeten en geregistreerd. Op deze wijze kan het totale expo-

sitieniveau op de meetdag direkt worden gemeten.

Àan beide rnethoden kleven voor- en nadelen. Ten aanzien van de

Iaatste betreft dit:
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Voordelen:

- Vele meters kunnen gelijktijdig worden ingezet, waardoor een

redelijk beelct kan worden verkregen omtrent de geluidexpostitie
bij bepaalde functies of van groepen werknemers.

- In gevallen waarbij men niet plaatsgebonden kan werken is dosi-
metrie een uitkomst, evenals op plaatsen waar een meettechnicus

moeilijk kan komen (bijvoorbeeld vorkheftrrucks, torenkranen
e.d. ).

- Bij langduriger expositiemetingen gedurende meerdere dagen kan

een nauwkeuriger daggemiddelde worden vastgesteld dan uit de

berekeningen via de werkzaamheden analyse.

Nadelen:

Indien de werknemers rniddels voorlichting niet goed geuptiveerd
en betrokken worden bij een gehoorbeschermingsprogramma rÍDet

men op zijn hoede zijn voor eventuele sabotage. Vooral resulta-
ten uit de eerste meetperiode kunnen onnauwkeurig zijn, orndat

het soms voorkomt dat de werknener gaat experimenteren.
Het is vaak moeilijk achteraf na te gaan welke werkzaamheden

het meest hebben bijgedragen aan de totale geluidexpositie.

Het eerste nadeel is grotendeels te ondervangen door de dosimetrie
bewaakt uÍt te voeren. Dit betekent dat een geluidmeettechnicus
het grootste deel van de rneettijd in de betreffende ruimten aanwe-

zíg ís. Dit geldt Ínet name voor de eerste periode waarin geluid-
dosimeters gedragen worden. AIs in de praktijk blijkt dat er bij
het gebnrik van geluiddosimeters geen noeilíjkheden optreden kan

men overgaan tot een beperkte bewaking.

Voor wat het tweede nadeel betreft moet nog een ontwikkeling op

het gebied van de dosimetrie genoeÍnd worden.

Momenteel zijn er dosinreters net een uitgebreid geheugen verkrijg-
baar, die tevens als geluidniveauupter dienst kunnen doen. Ge-

bruÍkt men deze neter als geluiddosimeter dan kan men deze meter
zodanig instellen clat het nonentaan gemeten geluiddrukniveau in
dB(A) per minuut wordt orrqerekend in een equivalent geluidnj.veau.
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Vervolgens wordt deze waarde opgeslagen in het geheugen van de

neter. Stel men meet gedurende een gehele werkdag, dan heeft men

na afJ.oop de beschikking over het verloop van het equivalente ge-

luidniveau van rninuut tot minuut. Ook worden deze minuutwaarden

aan het einde van de periode orqerekend naar het equivalente ge-

luidniveau over de gehele meetperiode.

lllet behulp van een dergelijk meetinstrument is het micldels obser-
vatie mogelijk na te gaan welke geluidbelasting een bepaalde werk-

zaamheid veroorzaakt als men deze werkzaamheden gedurende de meet-

tijd registreert. Een meer uitgebre:.de analyse is met een derge-

lijk instruÍEnt veel eenvoudiger en ,:omfortabeler geworden.

voor- en nadelen van de werkzaamheid,Sebonden Ínetingen, waarbij ook

een werkzaamhedenanalyse genaakt rnoeE worden, zijnz

Voordelen:

- De geluidmeettechnicus is precies op de hoogte van de gang van

zaken tijdens de metingen.

- Ten behoeve van het opstellen van een lawaaibestrijdingsplan
kunnen de bijdragen van de verschilLende geluidbronnen tot de

totale geluidbelasting nauwkeurig vastgesteld worden, inélien
gelijktijdig voorkonende andere rrerkzaamheden het geluidniveau

van de betreffende werkzaamheid niet verstoren. Het effect van

veranderingen aan geluidbronnen, bijvoorbeeld door het nemen

van lawaaibestrijdingsmaatregelerr, of door het ui.tvoeren (of

nalaten) van onderhoud, komt clan dluidelijker tot uiting.

Nadelen:

Door één geluidrneettechnicus kan slechts één meting tegelijker-
tijd verricht worden.

Omclat de neettijd veelal veel korter is dan de beoordelingstijd
is een nauwkeurige schatting van de beoordelingstijd noodzake-

lijk. Deze schatting berust op beoordelingen van werknemers/af-

delingsleiding en niet op (objectieve) meting. Dit nadeel rreegt

zwaarder bij kortdurende metinger..
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Als van iedere werknemer (of groep werknemers) het geluidexposi-
tieniveau bekend is kunnen zij ten behoeve van de rapportering van

de resultaten worden ingedeeld in zogenaarnde geluidexpositieklas-
sen met een breedte van 5 dB(A): B0 tot 85 dB(A), 85 tot 90 dB(À),
enzovoort. ook is voorzien in een (niet schadelijke) kl_asse van
minder dan 80 dB(A).

3.1.3.1 Apparatuur

Er wordt gebruik gemaakt van geluidexpositiemeters en integrerende
geluidniveaumeters (minimaal typte 2, IEC 651).
De instrumenten dienen te worden gebruÍkt met ingeschakeld A-fiI-
ter en dienen voor en na de metingen akoestisch gecalibreerd te
worden-

3.1.3.2 Persoonsgebonden metingen

Om èen nauwkeurig beeld te krijgen van de geluidexpositj-es van de

werknemers is het noodzakelijk erop toe te zien dat de metingen op

de juiste wijze worden uitgevoerd, gecontroleerd en als het aantal
metingen dit toelaat op verschillende dagen onafhankelijk van eI-
kaar en van het productieproces worden herhaald. De gekozen dagen

dienen representatief te zijn ten aanzien van de geluidbelasting.

Meetplaats

De meest gunstige microfoonplaats voor een persoongebonden geluid-
expositiemeter is die zoals aangegeven in figruur 3.1 (rechter
plaatje), dus ter hoogte van het oor van de betreffende werknemer.

Meettijd en aantal metingen

De metingen met een geluidexpositiemeter dienen op ten minste drie
verschillende dagen uitgevoerd te worden. À1s er verschillen op-
treden in de uitkomsten op de verschillende dagen van meer dan 5

dB(A) dan dient vastgesteld te worden waardoor deze verschillen
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zijn opgetreden, en dient het totale getuidexpositieniveau te vror-
den gebaseerd op partiëLe ge!.uidexpositieniveaus.
Als een groep werknemers ongeveer dezerfde werkzaamheden uitvoert
en elkaar bij bepaarde werkzaamheden afwissert, dan dienen exposi-
tiemeters gedragen te worden door ten minste 25t van deze werk-
nemers. Liggen de geluidexpositieniveaus over een werkdag van deze
mensen binnen 5 dB(A), dan kunnen deze personen ars één groep wor-
den beschouwd.

3. L. 3. 3 l{erkzaamheidgebonden metingen

Door middel van meting van het geluidniveao LÀ.g, van bepaalde
werkzaamheden en een nauwkeurige schatting van de expositieduur t
van deze werkzaamheden kan worden vastgesterd waaruit het totale
expositieniveau is opgebouwd.

van werkzaamheden die per dag niet even lang duren moet een gemid-
delde per dag worden berekend, evenars van werkzaamheden die niet
elke dag voorkomen.

Meetplaats

De plaats van de microfoon is op ten hoogste 10 cm afstand van het
meest belaste oor van de werknemer (zie figuur 3.1).
Het aantar meetplaatsen zou in principe gerijk moeten zijn aan het
aantar verblijfplaatsen van de diverse werknemers in een bedrijfs-
ruimte. rn de praktijk zal men trachten het aantar meetplaatsen te
beperken.

Als de uitkomsten van oriënterende metingen op diverse plaatsen in
een range van ten hoogste 5 dB(A) liggen, kunnen de metingen in
eerste instantie op één meetpraats worden verricht. rs dit niet
het geval dan dient op diverse meetplaatsen gemeten te worden. De

verblijfplaatsen kunnen dan niet als identiek worden beschouwd.

Meettijd en aantal rnetingen

De meettijd is sterk afhankerijk van de getuidsituatie. Kies de

meettijd bij voorkeur gelijk aan de periode waarin een bepaalde
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werkzaamheid,/handeling met/bi j bepaalde ge }uidproducerende bronnen

wordt verricht. Is deze periode te lang, maak dan gebruik van de

volgende vuistregel. Kies de neettijd zodanig lang dat de uitkomst

van de meting met een integrerende geluidmeter een vrijwel con-

stante waarde blijft houden.

Het aantal metingen per meetplaats dient ten minste drie te zijn
en op verschillentle tijdstippen te worden verricht. AIs er ver-
schillen optreden in de uitkomsten van meer dan 5 dB(A), dan dient
vastgesteld te worden waardoor deze verschillen zijn opgetreden en

dienen de metingen te worden herhaald. zí)n de verschillen
5 dB(A) of minder, dan wordt een gemiddeld niveau bepaald.

3.1.4 Stroomschema methode

In figruur 3.2 is een stroomschema gegeven van de meetmethode met

daarin de verschillende fasen van het onderzoek.

3-2 Nauwkeurigheid van de uitkomsten van geluidmetingen

Er is in de praktijk een aantal onzekere factoren die het expo-

sitieniveau kan beinvloeden waardoor het berekende of gemeten ex-

positieníveau kan afwijken van het werkeliike expositieniveau.

Deze factoren zijn:

onbekendheid van de blootstellingstijd.
In de praktijk blijkt vaak dat een vrerknemer niet exact !íeet

hoe lang hij met iets bezig is. Bovendien is dit heel vaak

sterk afhankelijk van het werkaanbod en soms ook van eventuele

storingen in een productieproces. De invloed kan beperkt blij-
ven wanneer de schattíng niet meer dan een factor 2 fout is. De

fout in het niveau bedraagt dan hoognrit 3 dB(A).

De exacte positie van het oor ten opzichte van de bron.

Vaak is de positie van het oor ten opzichte van de geluidbron

variabel, de ene keer zal de werknener dichter bij de bron
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flEuu! 3.2 Stroooscheaa van rerkzaarhedeD lD het gehele geluldontlerzoek

vooronderzoek

1e beoordel ing

ui tgebreid
akoesti sch
onderzoek

persoonsgebonden meting íerkzaàrhei dgebonden meti ng

2e beoordel ing

zijn, een andere keer iets verder ervan af. vooral op korte af-
standen tot cle geluidbron kan een kleine verandering in de afstand

een groot verschil in geluidniveau tot gevolg hebben. Dit is met

natoe het geval bij gebruik van handgereedschap (houtindustrie,

Technische Diensten).

- Storingen.
Bij storingen Ínoet de werknener vaak handelingen verrichten
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waarbij het oor een andere positie inneemt dan onder normale

omstandigheden en vaak is het geluidniveau dan ook anders.

Bij kortdurende metingen in het vooronderzoek kunnen deze bij-
zondere omstandigheden meestal niet gemeten worden.

Het te bewerken materiaal.
Het geluidniveau is afhankelijk van de soort materiaal dat be-

werkt wordt; bijvoorbeeld in de metaal- en houtindustrie (ver-
gelijk hardhout met zachthout). ook de aard van de bewerking

bepaalt mede het geluidniveau en ook de richting van de bewer-

king heeft vaak invloed op het geluidniveau.

Variaties in de productiesnelheid.
Een voorbeeld hiervan is de snelheid van drukpersen. Het ge-

luidniveau is hiervan afhankelijk. Over het algemeen geldt hoe

langzamer het proces verloopt des te lager het geluidniveau.

Onderhoudstoestand van machines en gereedschappen.

zagen en andere snijgereedschappen die niet meer scherp zijn
veroorzaken hogere geluidniveaus. Dit kan van machine tot ma-

chine verschillen en varieert uiteraard in de tijd. Ook uitge-
Iopen lagers, ranmelende, loszittende onderdelen, aanlopende

transportkettingen en dergelijke, kunnen het geluidniveau (on-

nodig) verhogen.

- Overige werkzaamheden door anderen in de naaste omgeving.

Vaak worden op een afdeling verschillende lawaaiige werkzaamhe-

den verricht. Het geluidniveau op een arbeidsplaats is dan mede

afhankelijk van de geluidproductie op naastgelegen en andere

arbeidsplaatsen op de afdeling.

Om bovengenoemde redenen kunnen ook verschillen optreden tussen

werkzaamheidgebonden metingen en metingen met geluidexpositieme-

ters.
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3 . 2 . L legrgdgceerbaarhe id yag rylig9en_met_ge J-uiddosimeters

Varlantle ln
(itB(À) ) 2

In het meetprotocol ten behoeve van gehoorbeschermingsprogrammars

nemen geluiddosimetrie, ofwel persoonsgebonden geluidexpositie-
metingen, een ruime plaats in. In het rapport "Evaluatie van ge-

luidrnet,ingen in gehoorbeschermingsprograrmnarsr! (v.d. Berg, 1996)

is de reproduceerbaarheid van de geluiddosimetrie bepaald, wanneer

de metingen volgens het meetprotocol worden uitgevoerd.
Om na te gaan hoe reproduceerbaar men met dosimeters kan meten is
een aantal statistische bewerkingen uj.tgevoerd op de meetresulta-
ten afkomstig van 83 subgroepen, waarbij in totaal 51-1- metingen

betrokken zijn. Hierna volgen enkele conclusies.
De gemiddelde standaardeviatie van de meetuitkomsten in de 83 sub-
groepen bedraagt 2,5 dB(A). Nagegaan is of de spreiding in de

meetuitkomsten per subgroep afhankelijk is van het expositieni-
veau. Met behulp van een lineair-normale regressie-analyse blijkt
na toetsing dat met een betrourrbaarheid van 95t gesteld kan worden

dat de standaard-deviatie (een maat voor de spreiding) in de meet-

uitkomsten afhankel-ijk is van het expositj-eniveau. Afgeleid kan

worden (zie tabel 3.1) dat de standaard-deviatie bij een exposi-
tieniveau van 80 dB(A) 1,8 dB(A) bedraagt en oploopt tot 3,5 dB(A)

bij een expositieniveau van L00 dB(a). Oeze laatste waarde is ge-

ëxtrapoleerd. In de meetmethode voor lawaai op de arbeidsplaats
(van den Berg, 1985) is een klassebreedte gekozen van 5 dB(A). Dit
komt overeen met tvreemaal de standaard-deviatie voor een

expositieniveau van 85 tot 90 dB(A).

Tabel 3.1 Varlantle en standaaraldevlatle van een geluldexposltlenlveau, geneten
Det een gelulalalostmeter

D(I)ositlenlveau
L tn tlB(À)

El(,8h

Stanalaaral-
devlatle ln alB(À)

80
85

90

95
100

3r3
512
7rL
9r0

L2r3 *

lrg
213

217

3r0
3r5 *

* Extrapolatle
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Het betreft tot nu toe de standaarddeviaties in de enkele meting.

De standaarddeviatie in het gemiddelde van n metingen is gelijk
aan L/ln maat de standaarddeviatie in de enkele meting. De stan-
daarddeviatie in het gerriddelde van 3 metingen varieert derhalve

van 1 tot 2 dB(A) bij gemicldelde geluidexpositieniveaus van res-
pectievelijk 80 en 100 dB(A).

In de hiervoor gegeven standaarddeviatie is begrepen de variatie
in de heersende geluidniveaus van dag tot dag. De gegeven stan-
daarddeviatie houdt geen rekening met veranderj.ngen in het geluid-
patroon, die in ile J-oop der jaren optreden. Wijzigingen in het
geluidpatroon ten gevolge van wijzigingen in het machinepark e.d.
zijn dus niet in de gegeven standaarddeviatie verdisconteerd.
In het meetprotocol is aangegeven dat de werknemers kunnen worden

ingedeeld in geluidexpositieklassen met een breedte van 5 dB(À).

De keuze om (groepen) werknemers in te delen in klassen, in plaats
van aan de werknemer(s) een gemiddelcl getal toe te kennen is voor-
namelijk ingegeven door het feit dat de gemiddelde waarde een hier-
voor beschreven (meet)onnauwkeurigheicl bezit. De klassebreedte is
daarbij groter dan tweernaal de standaarddeviatie in de gemiddelde

waarneming (dit zou irmrers variëren van 2 tot 4 dB(À), afhankelijk
van de gemiddelde waarde). Hiertoe is besloten om ook kleine ver-
anderingen in de loop der jaren in de spreiclingsgrootheid mee te
nelIEn.

Hoewel glijdende klassen met klassegrenzen van bijvoorbeeld t 2,5

dB(A) ten opzichte van het gemeten expositieniveau nauwkeuriger

zijn kan soms toch beter gekozen worden voor klassen met vaste
grenzen. Vaste klassegrenzen bevorderen de overzichtelijkheid van

de meetresultaten bij een presentatie naar het bedrijf. Uit vaste
klassegrenzen volgt ook een eenvoudig schema van de reproduceer-
baarheid van de audionetrie, zoals gegeven in paragraaf 2.7.

3 . 2 . 2 Reproduceerbaarheid vag metingen_met_iltggrelende geluylnegers

Voor de nauwkeurigheid uitgedrukt in de standaarddleviatie van de

meetresultaten verkregen met de werkzaamheden-analysenethode wor-

den in het betreffende rapport (LA-HR-07-01) waarclen opgegeven van
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2 à 3 dB(A). In onderstaande tabel worden de waarden gegeven voor

de verschillende meetgrootheden. Het betreft de standaarddevia-

tie (s) van de uitkomsten die men krijgt bij herhaling van de me-

ting, inclusief de raming van de blootstellingstijilen in bijbeho-

rende berekeningen, door andere personen met andere meetapparatuur

op andere tijdstippen.

De in tabel 3.2 gegeven waarden berusten oP een raming ("educated

quess" ) .

Tabel 3.2 Stanilaartttlevlatle(s) van de ultkonsteo ln ilB(À) (reproduceerbaarheltl)

groothelal

L
Àeqs

L
Exrt

L
Ef,,T

(globaal) voorontlerzoek R.v.t. n.v.t.

uttgebreld oDderzoek

3.2.3 Vergelijking_van_pergognggg.bonden en werkzaamheidgebonden metingen

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het meetprotocol is
geanalyseerd hoe groot de afwijking kan zijn bij een indleling in
geluidexpositieklasse op basis van de werkzaamheidgebonden metin-

gen uit het vooronderzoek in plaats van een indeling op basis van

de persoonsgebonden geluiclexpositienetingen uit het uitgebreider
onderzoek.

Deze analyse is uitgebreid gepresenteerd in het rapport "Evaluatie
van resultaten van geluidmetingen in gehoorbeschermingsprograÍutar s"

(Van den Berg, 1986). De berekeningen zijn uitgevoerd op de reken-

kundig geniddelde rrerkzaamheidgebonden metingen LÀ"q,, .t reken-

kundig geniddelde persoonsgebonclennetingen LEx verricht bij werk-

nemers die qua vrerkzaamheden tot één groep gerekend konden worden.

Voor die situaties waarin de werknener(s) een belangrijk deel van

hun serktijd in een controlekaner doorbrengen waar het geluidni-
veau beduidend lager is dan daarbuiten, zijn geen berekeningen

gemaakt. Deze situaties komen veel voor in de voedings- en genot-

middelenindustrie en de chemische industrie.
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omdat in het vooronderzoek het geluidniveau van de werkzaamheid
bepalend is voor een uitgebreider onderzoek (L- >gO dB(A)) is
veelal in dat stadium van het onderzoek ,i.t g.r:.t#d naar exposi-
tieduur. rn die situatie waarin de expositieduur aan de gemeten

hoge niveaus veel minder dan I uur bedraagt, zal het expositie-
niveau en de krasse-indeling dus sterk afwijken van het werkzaam-
heidgebonden geluidniveau. Dit is met name het geval in de houtin-
dustrie waar de werknemer(s) steeds gedurende vaak korte tijd aan

hoge niveaus worden blootgesteld (cirkelzaag, freesmachines,
e.d.). Deze gegevens zijn daarom ook niet in de berekeningen mee-
genomen.

liÍet bovengenoemde situaties uitgezonderd zijn berekeningen uitge-
voerd op een groot aantal meetresultaten waarvan hieronder de be-
langri jkste resultaten.

Het gemiddelde expositieniveau bepaald met geluiddosimeters ligt
ruim 1 dB(A) hoger dan het gemidderde equivalente geluidniveau van
de werkzaamheden.

Uit de persoonsgebonden metingen is voor de betrokken groepen
werknemers een geluidexpositieklasse (met een breedte van 5 dB(A))
bepaald. Bij de anaryse is de overeenkomst nagegaan tussen deze
geluidexpositieklassen en de gemiddelde werkzaamheidgebonden ge-
Luidniveaus. Het blijkt dat het werkzaamheidgebonden geluidni-veau
in 36t van de situaties valt buiten de geluidexpositiekrasse, be-
paald volgens de persoonsgebonden metingen. rn 26t van de gevallen
tigt het werkzaamheidgebonden expositieniveau daarbij onder de

onderste klassegrens (t.w. ín 22* der gevallen in een klasse die
één krasse lager ligt en in 4t der gevallen in een klasse die twee
klassen lager ligt) en i-n L0* van de gevalten boven de bovenste
klassegrens (t.w. in 9t der gevallen één klasse hoger en in 1t der
gevallen twee klassen hoger).
víanneer de indeling in geluidexpositieklassen zou zijn gebeurd op

basis van de werkzaamheidgebonden metingen in praats van op basis
van de persoonsgebonden metingen zou in bL)aa 2/3 van de situaties
(64t) de indeling in dezelfde klasse hebben plaatsgevonden.

De belangrijkste conclusie op basis van de statistische gegevens
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is dat een indeling van werknemers in geluidexpositieklassen rnet

behulp van kortdurende werkzaamheidgebonden geluidmetingen tijdens
het vooronderzoek redelijk goed kan geschieden. Onqeveer 1/3 deel
van de situaties zal echter afwijkend beoordeeld worden waardoor

nader onderzoek in het uitgebreide onderzoek noodzakelijk blijft.
Ook in die situaties die eerder uitgesloten waren is nader onder-

zoek nodig.

3.3 Presentatie van meetresultaten aan bedrijven

3. 3. 1 Inleiding

Ter begeleiding en verduidelijking van de geluidrneetresultaten die
aan de bedrijfsleiding en betrokken werknemers (O.R.leden, veilig-
heidsconunissie) worden aangeboden, zullen enkele akoestische be-

grippen moeten worden verklaard. ltlen kan zich voorstellen dat de

algemene begrippen en de bedrijfsgerichte meetresultaten in ge-

scheiden rapporten of delen worden gepresenteerd. Het algemene

rapport (of gedeelte) kan dan naast.de akoestische begrippen ook

hoofdstukken hebben over algemene begrippen over audiometrie, ge-

hoorbescherming en lawaaibestrijding. Een voorbeeld hiervan is het
rapport lAchtergrondinformatie bij ile rapportering van een gehoor-

beschermingsprograÍEna" (Passchier-Vermeer, e.a. 1986). Het hoofd-
stuk 2 uit deze achtergrondinformatie over het akoestisch onder-

zoek rÍrordt hierna in paragraaf 3.3.2 weergegeven a1s voorbeeld van

presentatie aan beclrijven van de resultaten van het geluidonder-

zoek in het kader van gehoorbeschermingsprogrammars.

De neetresultaten kunnen in tabelvorm of op een lawaaikaart worden

gepresenteerd. Tabellen zijn gegeven in paragraaf 3.3.3 waarbij
in tabel 3.3 de meetresultaten van de werkzaamheidgebonden metin-
gen, in tabel 3.4 de meetresultaten van de geluidexpositiemetingen
per persoon en in tabel 3.5 de samenvattende meetresultaten in de

vorm van aantallen werknemers per geluidexpositieklasse per afde-
ling worden \reergegeven. De meetplaatsen van de werkzaamheidgebon-

den metingen en de persoonsgebonden metingen moeten zo urogelijk in
een bijgevoegde plattegrond qrorden aangegeven.
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Een lawaaikaart bestaat uit een plattegrond van een afdeling of
fabriek waarop de machines en arbeidsplaatsen en op de een of an-

dere manier de equivalente geluidniveaus zijn aangegeven. De re-
sultaten van werkzaamheidgebonden metingen kunnen op een derge-

lijke lawaaikaart rrorden aangegeven. Het doel van een lawaaikaart

is het overzichtelijk weergeven van arbeidsplaatsen vraar schade-

lijke geluidniveaus heersen. Het maken van een lawaaikaart heeft
alleen zin wanneer de machines een vaste opstelling hebben en er
een representatief geluiilbeeld over langere tijd op verschillende
plaatsen gefijktijdig kan worden vastgesteld. Op afdelingen waar

veel met lawaaiig handgereedschap wordt gewerkt (hameren, stijptol
e.d.) of waar de lawaaibronnen gedurende verschillende perioden in
werking zijn heeft het weinig zin een lawaaikaart samen te stel-
Ien. Ter vervaardiging van een lawaaikaart kunnen buiten de ar-
beidsplaatsen aanvullende metingen nodig zijn die veel tijcl kos-

ten. O\rer het algemeen wordt de plaats van meting voor het ver-
vaardigen van een lawaaikaart bepaald door een raster dat over de

plattegrond van de afdeling wordt gelegd. Punten met gelijke equi-
valente geluidniveaus worden door lijnen uret elkaar verbonden (fi-
guur 3.3) .

Ftquur 3.3 Voorb€elil van een laraalkaart



-151-

3.3.2 Voorbeeld van een presentatig rrag glgegene akoestigcle_bgggippgn

ALGEMENE BEGRTPPEN

In dit hoofdstuk worden enkele begrippen op het gebied van het
neten van geluid kort toegelicht.

Geluid is een snelle drukverandering (trilling) in de lucht.
Àan geluiil zijn twee belangrijke facetten te onderscheiden:

de sterkte van het geluid en de toonhoogte.

Geluidniveau

De sterkte van geluid kan worden uitgedrukt in de geluiddruk. Een

zeer zv,ak, door de mens nog juist waarneefibaar, geluid bestaat uit
drukvariaties van 20 microPascal (of 20 pPa).

De atnosferische druk bedraagt ongeveer 1 kg/cmz of 100.000 Pascal

(1 Pascal = 1 N,/m, : 0,1 kglm3).

De drukwisseling van 20 UPa is zo klein, dat het trorunelvlies van

het oor slechts een uitwijking ondergaat die niet g:roter is dan de

diameter van een waterstofatoom. Maar het oor kan ook geluiddruk-

ken verdragen die maar liefst een niljoen uraal hoger zijn (zie

figuur 3.4, linkerkant).

AIs we de sterkte van geluid dus in Pascals zouden uitdrukken,
resulteert dat in grote onhandelbare getallen. Daarom is gekozen

voor een logaritmische schaalverdeling met a1s eenheid de decibel
(dB) (figuur 3.4, rechterkant). De decibel is derhalve een loga-
ritmische maat. IIet nulpunt van de decibelschaal (0 dB) is zo ge-

kozen dat het overeenkomt met een drukwisseling van 20 UPa, de

gehoordrernpel.

Toonhoogte

Naast de sterkte'van geluid kan ook de toonhoogte worden onder-

scheiden. Deze toonhoogte wordt bepaald door het aantal trillingen
per seconde. De toonhoogte rrordt ook we1 frequentie genoemd, uit-
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Flquur 3.4 Creluldschaal

-ltPa 14O dB Pijngrens

Geluiddrukniveau

110

90
->
80

Geluiddruk
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Pneumatische hameÍ

1gg-zl
Pop groep

3-
10000

70
+
60

50
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gedrukt in hertz (Hz) (nz is dus het aantal trillingen per secon-
de). Veel triltingen per seconde geeft een fluittoon, weinig tril-
lingen een bromtoon.

Een normaar menselijk gehoor kan geluiden waarnemen met frequen-
ties tussen 20 en 20.000 hertz. Echter, lage tonen met een bepaald
geluiddrukniveau worden door ons gehoor ninder sterk ervaren dan

Gemiddeld verkeer

O Gehoordrempel
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tonen van een hogere frequentie met hetzelfde geluiddrukniveau.

Daarom is een filter ontwikkeld, het A-filter, dat de frequentie-
afhankelijkheid van het gehoor nabootst (zie figuur 3.5).
Het geluiddrukniveau dat is gemeten via het À-filter wordt het
geluidniveau genoemd en het wordt uitgedrukt in dB(A).

Flquur 3.5 De[plngskaralterlsttek van het rrÀrr-fllter

----> 

lÍequenile
250 1000 4000 10000

60
dB

weo

Equivalent geluidniveau en geluidexpositieniveau

Het geluidniveau kan in de tijtl varièren, zeker in een ruimte waar

verschillende werkzaarnheden worden verricht. Als het geluidniveau

zou worden uitgeschreven als functie van de tijd kan dit eruit
zien als in figuur 3.6. Om nu toch één getal aan de geluidniveaus
gedurende een bepaalde tijd toe de kennen, worden deze geluiél-
niveaus op een bepaalde manier gemiddeld. Dit gemiddelde over die
bepaalde tiid wordt het equivalent geluidniveau ot 

"o"n 
genoemd

(zie figuur 3.6).
Middeling kan over een korte tijd (bijvoorbeeld 1 minuut) maar ook

over langere tijd (bijvoorbeeLil 1- werkilag) plaatsvinden.
Ook pieken (en irnpulsen) worden geniddeld in het equivalent ge-

luidniveau. voor de bepaling van de kans op gehoorschade is het
equivalent geluidniveau de algemeen aanvaarde geluidmaat. Het

equivaLent geluidniveau wordt daarbij bepaaldl over I uur. Hj-erbij
client het gemeten (of berekende) equivalente geluidniveau van die
meetdag representatief te zijn voor een langere periode (bijv. een

jaar). Het equivalent geluidniveau over zorn representatieve dag

noemt men het geluid of lawaaiexpositienivea, Lex.

gíactor

A-keíekteÍl.tl.k
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Flquur 3.6 Voorbeelal vnn eèD varlërend gelul&tlveau ge&rrende één ulnuut

Aeq 'l 
min'
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r iid---->

In ISO normen gaat men uit van het expositieniveau en het equiva-
lent geluidniveau over een werkdag. Omdat het eguivalent geluidni-
veau een energetische niddeling is van de over een werkdag optre-
dende geluidniveaus (waarbij de hoogste niveaus relatief zwaar

ureetellen) zijn er op het eerste gezicht wat vreemde regels ten
aanzien van de schadelijkheid van geluid.
Zo is een equivalent geluidniveau van 90 dB(À) gedurende 8 uur

even schadelijk als een equivalent geluidniveau van 93 dB(A) gedu-

rende 4 uur (zie figuur 3.7), als gedurende de overige 4 uur per

werkdag het geluidniveau zo l"aag is clat het niet meetelt (beneden

7s dB(A)).

flquur 3.7 Voorbeeld va[ sdtaaleluk geluld

even schadeliik:

90
,B(

I uur

93
,B(

90
lB(

2 uur

99
tB(
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Onderzoek heeft uitgevrezen dat er een niet verwaarloosbare kans

bestaat op gehoorschade bij langdurige tlagelijkse expositie aan

equivalente geluidniveaus vanaf 80 dB(A).

In figuur 3.8 is het hierboven geschetste "principe van gelijke
schadelijkheid" in een grafiek weergegeven. De lijn stelt de grens

voor van geluidniveaus die al dan niet schadelijk zijn wanneer zij
gedurende meer dan de aangegeven tijd voorkomen. Daarbij wordt er
dan wel van uitgegaan dat gedurende de rest van de werkdag het

geluidniveau niet meer dan 75 dB(A) bedraagt.

Ilggl:.q Equivalente geluldnlveaus alle al dan nlet schaabluk zun wanneer ziJ
geduren& neer alan een bepaalde tlJd van tle dag voorkouen

100

dB (A)

95

90

85

80
124E
/ uren

tijd b1@tge8teld aan leaei

samenvattend:

Het equivalent geluidniveau (LO.n) is het geluidniveau, zoal-s dat

wordt gemeten op werkplekken bij rnachines of apparaten, of aan

personen tijdens hun werkzaaurheden gedurende een bepaalde tijd.
Deze waarde geeft aan in hoeverre het geluidniveau, afkomstig van

een bepaalde machine of werkzaamheid, een mogelijk gevaar voor

gehoorschade voor de werknemers oPlevert.

6t230
oinuteí
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Het geluidexpositieniveau (""*) is gekoppeld aan een persoon of
groep van personen en karakteriseert de blootstelling aan geluid,
gemiddeld over een representatieve werkdag, genormeerd op 8 uur.

,. L", r^7ordt meestal berekend aan de hand van gegevens over equi-
valente geluidniveaus en de daarbijbehorende expositietijd, of
wordt gemeten met behulp van een geluidexpositiemeter.

ÍÍorden er verschillende werkzaamheden bij n verschi-lrende hoge ge-
luidniveaus- L , verricht en zijn de niveaus en de expositie-' Aeqwi
tijden, t., bekend, dan kan het expositieniveau worden berekend
door de deelexpositieniveaus, LExi, t. soÍuneren:

Lux = LA"qurl + 1o*19[t1lT]

Lrxi = Laeqni + Lo*19[t'lT]

waarinT=8uur

"r*., = Le.q,rr, + 1o*L9[tn'/r]

""rtllo "rri/10 "rxrr/loLEx = 10*l-g[10 +......+ 10 + .....+ 10 ]

Flquur 3.9 Voorbeeltl van exposltlenlveau en blootstelllogstt]d
L

dB(A)

100

87

dB(A)
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In het voorbeeld van figuur 3.9 wordt een persoon gedurende een

uur van de werkdag blootgesteld aan een geluidniveau van 100

dB(A), en gedurende de resterende zeven uur aan 87 dB(A).

Het totale expositieniveau bedraagt nu:

Lsxl = L00 + 10*19 (1,/8)

Lsx2 = 87 + l-0*19 (7/8)

= 91. ilB (A)

= 86 dB (A)

= 92 alB (A)L"* = I'o*1g [109'1 + 108'6]

GELUIDMETINGEN OP DE ARBEIDSPLÀÀTS

Het doel van de vaststell-ing van de geluidsituatie is tweedelig:

ten behoeve van een audiometrieprogranuna en het adviseren van

persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, wanneer noq niet vol-
doende lawaaibestrijding heeft plaatsgevonden;

ten behoeve van het opstellen van een globaal lawaaibestrij-
dingsplan; dit is een plan dat aangeeft welke soort maatregelen
kunnen worden overtdogen, om de geluiilbelasting op een bepaalde

arbeidsplaats te reduceren tot onder een voor het gehoor veilig
niveau.

In eerste instantie is het van belang de equivalente geluidniveaus
op bepaalde plaatsen te kennen, aangezien op basis hiervan een

globaal lawaaibestrijdingsplan kan worden opgesteld. Hierbij is
ook de tijd dat een dergelijke plaats wordt bezet van belang voor
de prioriteitstelling. Irmners. is deze erg kort dan kan het minder
urgent zijn om op deze plaats het geluidniveau te reduceren, hoe-

wel een hoog geluidniveau in korte tijd veel kan bijdragen aan het
totale geluidexpositieniveau.

In trdeede instantie is het van belang de geluidbelasting van de

rirerknemers te kennen in termen van geluidexpositieniveaus, want

dit is de belasting die uiteinilelijk bepatend is voor een eventu-
ele kans op een gehoorbeschadiging. Is de geluidexpositie bekend

dan kan ook adequate persoonlijke gehoorbescherming worden aanbe-
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volen, rekening houdend met de verdeling van de geluidexposities
gedurende de diverse werkzaamheden. Tevens kan aan de hand van de

gemeten geluidexpositieniveaus de periodiciteit van het audiome-

trisch onderzoek worden vastgesteld.

Ter bepaling van de geluidexpositie van de werknemers kan gebruik
worden gemaakt van door de werknemers te dragen geluidexpositie-
meters (dosimeters) - zeer geschikt bij grote mobiliteit van de

werknemers - en van een integrerende geluidmeter, die door een

meettechnicus wordt gehanteerd.

Omdat binnen één functie diverse werkzaaÍiheden kunnen worden ver-
richt, kunnen verschillende geluidbelastingen binnen één functie
optreden. Voor de presentatie van de gegevens aan derden is het
daarom gewenst datareductie toe te passen middels een indeling in
geluidexpositieklassen in plaats van één enkele waarde aan een

functie toe te kennen. De klassen zijn gevormd met breedten van 5

clB(A) vanaf 80 dB(A): 80 tot 85 dB(A),85 tot 90 dB(A) enzovoorts.

Ook is voorzien in een (niet schadelijke) klasse van minder dan 80

dB (A) .
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3.3.3 logrleglct \rat get Bresentatie \rag gegtlesultaten

Tabel 3.3 llerkzaanhetdgebonden gelutdr€tlngen ln het akoestlsch vooronalerzoer(

afdellng arbelalsplaats /geluldbron aantal equlvalent
arbelils- gelultlnlveau
plaatsen ln alB(À)

beenderbrekeru loDeDale baadl ln rerklng
lopende bEnd stll, adrterqronalnlveau :

90
80

ontvettlng breker
controlekuer
achtergrondhtveau nltlden ln nrlnte

2

1

100
75

94

schrootzlftertJ 3e verdleplng
2e verdteplng
1e verdleplng
begatre grond
controlekuer, deu! open
controlek!rerr deur dlcht

1

1

1

l
1

90
92

98
9I
80
73

sorteeralerlj tljdens roetlngen ntet tn [erklng

ÍnrekeriJ roerrerken
tussen c€ntrlfugtes, 1 ln ïerktng
(btJ lopeatle band), 2 ln yerklng
achterzlJale bU rotoren
achtergroDdnlveau ttdtlen In vertrek
nachloekaner, koelagregaten, cotipressor€n

2 83
85

85
87

84

93
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Tabel 3.{ Persoonsgebooden geluldnetlngen, geneten blj verschlllende frmctles of
rerkzàaahedeu. xeergegeven per persooD

aftteltng functle/plaats L-^ DeettlJd geluldexposltle-
(dBÏI)) uren/ulnuten klasse (dB(À))

centrlfugelokaal centrlfugelok.
centrlfugelok.

85r9
89rg

3.51
2.32

85-90

boterol leberelillng c€Íltrlfuge 01le 9016 13.21 90-95

boterolleverpakking bllkvuller olte
bllklnvoer olte
dloosultvoer olle
Yachtchef olle
verpakklng olte

8{r0
85r4
82r7
83, I
8512

12.00
11.52

5. {{
5.30
6.13

8È85

)

)

)

)

)

Delkpoederfabrlcage Nlro-c.ontrolekaner
Nlro-toren
Nlro-toren
Nlro-toren

88r9
8916
87 13

89r0

5.54
5.35
5.30

11.55
85-90

poederkleinverpal*lng pkv stapelaar
pkv bllklnvoer
pkv bllloruller
tnv.bulkpoeder
pkv zak vullen
pkv wacht chef
heftruck

88r 1
87 14

90.2
88r4
87 14

86r7
83.5

8.56
8.38
8.29
{.08
3 15?
4.59
9.48

85-90

80-85

Tabel 3.5 Een overzlcht van ale afilellngen en al€ aantallen rerknetsers per exDosl-
tleklasse

afdellng gelulde4»os ttleklasse aàntal rerkneners
(op basls van

beilrlJ fsgegevens )

netaal

nontaqE

elektro

90-95

<80
80-85
85-90
90-95

<80
80-85
85-90

80-85

19

3

31

L7

1

4

1

5

2ondethoual

totaal 83
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Aspecten voor BcD-management

rn dit hoofdstuk wordt een meet- en beoordelingsmethode gegeven

voor lawaai op de arbeidsplaats. Tevens wordt aangegeven op welke
wijze (n) de meetresultaten geinterpreteerd en aan bedrijfsleiding,/
werknemers gepresenteerd kunnen worden. Het geluidonderzoek
bestaat in de eerste fase van het programma uit twee delen: het
vooronderzoek - waarin een screening plaatsvindt van die situa-
ties,/afdetingen/beroepen waarbij sprake zou kunnen zijn van scha-
delijk geluiil - en een gedetailleerd geluidonderzoek - waarbij de

exposities van de werknemers en de (equivalente) geluidniveaus op

de arbeidsplaatsen nauwkeurig worden vastgelegd. Bij het gedetail-
leerde geluidonderzoek kan naast door de meettechnicus gehanteerde

meetapparatuur tevens gebruik gemaakt worden van door de werkne-
mers te dragen geluiddosimeters. In het laatste geval is het voor
een goede reproduceerbaarheid en bruikbaarheid van de meetresulta-
ten wer van belang dat ile dosimetrie bewaakt door de arbeids-
hygiënist/meettechnicus ge schiedt.

voor een betrouwbaar resultaat dienen de metingen onder supervisie
te staan van en uitgevoerd te worden door voldoende deskundige

BGD-medewerkers/sters. Niet steeds is het nodig dat de metingen

door een arbeidshygiënist worden uitgevoerd; ook een medewerker/

ster met een opleiding op middelbaar technisch niveau kan daarvoor
geschikt zijn.

Van belang voor een efficiënt verloop van de metingen met geluid-
dosimeters is een voldoend aantal (ongeveer 10) van deze meters.
Eventueel kunnen BGD-en te samen geluidmeetapparatuur aanschaffen.
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VOORLICHTING/ INT'ORMATIE/ INSTRUCTIE

4.1 Inleiding

In artikel 6 van de ARBOvret Ís opgenomen dat de werkgever ver-
plicht is tot het (Iaten) geven van instructie en voorlichting aan

de betrokken medewerkers inzake veiligheid, gezondheid en welzijn.
Voor het vrelslagen van een gehoorbeschermingsprogranma is het van

uitermate groot belang clat alle betrokken personen in een bedrijf
voldoende goed op de hoogte zijn van doeI, omvang en fasering van

het programna.

In het eerste hoofclstuk van deze handleiding is ondermeer reeds

uitvoerig ingegaan op de beleidsmatige en organisatorische facet-
ten van de informatie, voorlichttng en instructie in het kader van

een gehoorbeschermingsprogramta. In de volgende paragrafen is een

en ander meer inhoudelijk in detail uitgewerkt.

4.2 Voorlichting, infonnatie en instnrctie van stap tot stap

Stap 1 Infoiltatie aloor BGD aan bealrijf

In vele gevalJ-en za1 de aanzet tot een gehoorbescher.mingsprograma

gegeven worden door de BGD. Dit geldt thans vooral voor de kleine-
re en middelgrote industriële bedrijven. Bij de grote industriële
bedrijven is veelal reeds de een of andere vorm van een gehoorbe-

schermingsprogranna of lawaaibestrijdingsprogra!@a in gang gezet.
In de inleíding is reeds aangegeven welke ondenrerpen zoal bij een

eerste bespreking aan de orde lnrnnen komen.

Stap 2 Organisatorische vormgeving

Tijdens deze fase wordt inforrnatie gegeven door bedrijfsleiding en

BGD aan het bedrijfskader, zoals de in dle inleiding genoemde groep

functionarissen wordt aangeduial. Tevens is er overleg over de or-
ganisatorische opzet van het programna. De inhoud van de inforrna-
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tie en het overleg zL)rt reeds in de inleiding gegeven.

Stap 3 oriënterend geluiclonderzoek

Tijdens de uitvoering van de oriënterende geluidmetingen zal de

ureettechnicus met een aantal werknemers die in een lawaaiige afde-

Iing werken overleggen over de mate waarin de aangetroffen situa-
tie representatief is voor de norrnale bedrijfssituatie. Daarbij

wordt door de meettechnicus veelal kort aangegeven in welk kader

de geluidmetingen plaatsvinden. van meet af aan zal daarbij de

geluidmeettechnicus, indien nodig, de betrokken werknemers lawaai-

bewust gedrag dienen bij te brengen. Een uiterlijk kennerk kan

daarbij zijn dat de geluidmeettechnicus oorkappen draagt in een

lawaaiige omgeving. Oorkappen verdienen in dit kader de voorkeur
boven in de gehoorgang gedragen nidclelen, omdat oorkappen cluide-

Iijk zichtbaar zijn.

Voor de uitvoering van de oriënterende metingen kan aan de \irerk-

nemers een korte mededeling gegeven worden over de op handen zijn-
de metingen te samen Det een aankondiging van een groter program-

na. Deze korte nededeling kan zowel door de bedrijfsleiding, de

koördinator van het prografirna als de BGD geschieden. Veelal is een

korte nededeling op prikborden of in een personeelskrant voldoen-
de.

Stap 4 Voorbereiding eerste fase programra

In deze fase wordt infonnatie gegeven aan de werknemers die op cte

in het oriènterende geluidlonderzoek geselecteerde lawaaiige afde-
lingen werken. De inforuratie wordt verstrekt door bedrijfsleiding,
koördinator e\/af BGD. Daarbij wordt aangegeven om welke afdelin-
gen,/dlensten het gaat en wanneer !Íelke lrerkzaamheden in het kader

van het programB zo ongeveer zullen plaatsvinden.

Stap 5 uitvoering eerste fase programE

Bij de uitvoering van de eerste fase van een gehoorbeschermings-

prograrua speelt de groepsvoorlichting een uitermate belangrijke
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rol. Deze voorLichting aan groepen werknemers die in lawaaiige
afdelingen werken zal in belangrijke nate de groepshouding van de

betrokken werknemers bepalen. In paragraaf 4.3 wordt op de groeps-
voorlichting nader ingegaan.

Naast de groepsvoorlichting rdordt door cle betrokken BcD-medewer-

kers ook individuele informatie/voorlichting/instructie gegeven in
het kader van de audiometrie, tijdens het uitvoeren van cle geluid-
metingen en bij het kiezen van gehoorbeschermingsmiddelen en de

begeleiiling op de trerkplek van het dragen van deze middelen.
Steeds geldt daarbij dat goed voorbeeld goed doet volgen. De be-
trokken medewerkers/sters van de BGD dragen te allen tijcle gehoor-
beschermingsmiddelen (oorkappen, beugels) op lawaaiige arbeids-
plaatsen. Dat mag ook verwacht hrorden van alle leidinggevende per-
sonen in het bedrijf. Het hrerkt bijzonder stimulerend voor de

werknemers op de werkvloer als ook de directeur en de afdelinqs-
leicling gehoorbescherming dragen op plaatsen waar zíjzelf dat ook

doen.

Verder wordt er door de afdelingsleiiling instructie gegeven over
het gebruik van machines en werktuigen, waarbij wordt aangegeven

dat de geluidproduktie zo laag dient te zijn als redelijkerwijs
in verband met de werkzaamheden mogelijk is. Werknemers worden ook
geinstrueerd om geluidwerende voorzieningen, zoals omkastingen,
schermen en dempers te benutten als de machines in werking zijn.
organisatori-sche voorschriften om de geluidexpositie te reduceren
dienen ook opgevolgd te worden. Daarbij kan gedacht worden aan het
sluiten van deuren van lawaaiige afdelingen, het zo kort rnogelijk
verblijven in lawaaiige werkruimten, het zo lang mogelijk verblij-
ven in geluidisolerende cabines, het volgens schema rouleren bij
lawaaiige vrerkzaamheden en het benutten van lawaaipauzes.

Ter afsluiting van de praktische werkzaantreden in de eerste fase
van het progranuna worden de uitkornsten van de diverse metingen en

waarnemingen gerapporteerd. Dit kan gezien worden als informatie
overdracht door de BGD, als deze de metingen heeft uitgevoerd, aan

de bedrijfsleiding, het kader en de OR.
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Bij het opstellen van het globale lawaaibestrijdingsplan is het
verstandig optimaal gebnrik te maken van de specifieke kennis die
de afdel-ingsleiding, de technische dienst of andere werknemers

hebben inzake stillere apparatuur en machines die bij het betref-
fende produktieproces gebruikt (kunnen) worden. Soms is hieraan
vanuit het bedrijf reeds enige research gedaan en heeft men in
principe reeds een aantal Lawaaibestrijdingsnrogelijkheden overv,o-
gen en nader onderzocht. Het vergemakkelijkt de taak van de op-
steller van het lawaaibestrijdingsplan als hierop zo veel mogelijk
wordt ingespeeld. Ook is belangrijk dat door de opstell_er bedachte

eventuele mogelijkheden voor lawaaibestrijding informeel op de

werkplek en met de afdelingsl-eicling worden doorgesproken, zodat de

opsteller van het lawaaibestrijdingsplan inzicht krijgt et/of zí)n
inzicht toetst aan de meningen van de deskundigen bij uitstek, nI.
de betrokken werknemers en afdelingsleiding.

Stap 6 Evaluatie eerste fase programna

Om de blijvende participatie van de betrokken werknemers aan het
programma te waarborgen, is het belangrijk dat de werknemers op de

hoogte gesteld worden van de voorlopige resultaten van het pro-
gramna. Dit kan zowel schrifteLijk a1s nondeling gebeuren. In het
laatste geval kunnen vormen gehanteerd worden zoals uiteengezet in
paragraaf 4.3 met betrekking tot de groepsvoorlichting in stap 5

van het progranma.

De werknemers worden daarbij eveneens ingelicht over de maatrege-
len die zijn getroffen met betrekking tot gebruik, distributie,
onderhoud en vervanging van persoonlijke gehoorbeschermingsmidde-

len, over voorzieningen die zijn getroffen inzake de bescherming

tegen lawaaÍ van andere personen dan werknemers en over het onder-
houd van machines dat in het kader van de geluidproduktie noodza-

kelijk is. Daarbij worden tevens de nraatregelen aangegeven die ge-

troffen hrorden als werknemers de gegeven instructies niet opvol-
gen.
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Stap 7 Vaststellen lawaaibestrijdingsplan

Verwacht mag worden dat bij het opstelLen van het globale lalraai-
bestrijdingsplan de expertise van afdelingsleiding, technische
dienst, veiligheidsfunctionaris en de betrokken werknemers maxi-

maal benut is. Bij het uitwerken van dit globale pIan, eventueel

met behulp van externe ileskuniligheid van akoestische adviesbureaus

e.d.. zal ook de expertise van de genoemde personen onontbeerlijk
zíjn. In vele gevallen zal overleg op de werkplek het tot stand

komen van een uitgekiend lawaaibestrijdingsplan ten goede komen.

Aangezien het lawaaibestrijdingsplan voornemens op het gebied van

veiligheid, gezondheid en welzijn behelst, heeft de werknenersver-

tegenwoordiging en elke betrokken werknenrer het recht tot inzage

in het p1an.

Stap I Vervolgfase programna

Voor een goed venrolg van het gehoorbeschermingsprogranma is het
belangrijk dat de werknemers van tijil tot tijd aan het programna

worden herinnerd. De herhaling van geluid- en gehoormetingen geven

hiertoe een goede gelegenheid. De resultaten van deze netingen
kunnen in het kader van (hernieuwde) groepsvoorlichting gebruikt
worden. Bij herhaling van de groepsvoorlichting dient men inven-
tief te werk te gaan, waarbij voortgeborduurd wordt op de eerder
gegeven voorlichting. Daarbij dient bedacht te worden dat het niet
zozeet de op,gedane kennis, maar neer de opgedane ervaring in het
kader van het prograrma is rraarover de werknemers willen praten.
ÀIIe onder stap 5 genoemde mogelijkheden kunnen ook in de venrolg-
fase benut worden.

Het jaarverslag verstrekt infornatie over de vorderingen die met

de uitvoering van het lawaaibestrijdingsplan gemaakt zijn.

Stap 9 Beëindiging programna

Veelal is dit in het bedrijf een niet gesignaleerde stap. Nj-ette-

min zouden de werknemers op de hoogte gesteld kunnen worden van
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het bereiken van het iloel van het progranna, met verwijzing naar

het gezaÍrenlijk voorkómen van toekomstige geluidproblemen.

4.3 Groepsvoorlichting

4.3.1 Infeiding

Zowel bij de uitvoering van de eerste fase van het programrna

(stap 5) als in latere stadia kan groepsgewijze voorlichting gege-

ven worden aan de betrokken werknemers. Het doel van de groeps-

voorlichting is drieledig:
1. de werknemers worden geinfonneerd over de diverse aspecten van

een gehoorbeschermingsprogranuna en de werkzaamheden die uit het
programma voorvloeien

2. de werknemers lvorden gemotiveerd tot het meewerken aan het pro-
gramna, tot lawaaibewuster gedrag en tot het dragen van gehoor-

beschermingsmiddelen

3. er wordt een discussie op gang gebracht en/of gestimuleerd over

de lawaaiproblematiek in het bedrijf.

De voorlichting wordt gegeven aan werknemers uit een bedrijf, die

in een lawaaiige omgeving werken of hierbij betrokken zijn. Het

grootste deel van deze mensen is niet (neer) gewend aan het volgen

van lezingen, cursussen, vergaderingen, etc. Men is meestal onbe-

kend met het onderwerp van de voorlichting en vaak niet gemoti-

veerd om zichzelf tegen lahraai te beschermen.

Voornoemde punten in aanmerking genomen moet de groePsvoorlichting

aan diverse eisen voldoen:

1. er rrpet veel afwisseling zijn in wat men ziet en hoort

2. het Èaalgebnrik noet voor iedereen te volgen zijn
3. er moet een voldoende hoeveelheid informatie gegeven kunnen

worden

4. er moet voldoende ruimte zijn voor reakties uit de groep.

Voorlichten is niet zomaar een verhaaltje vertellen. Aan een goede

voortichting gaan heel wat werkzaaÍnheden, overleg en diskussies

vooraf. Aan een voorlichtingsprogranuna zijn cle volgende facetten

te onderscheiden:
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voor Iichtingsmate riaa I
voorbereiding en organisatie
uitvoering, voLgens het werkplan lawaaivoorlichting
evaluatie.

Op elk van deze facetten wordt hierna ingegaan. Allereerst wordt
een werkplan lawaaivoorlichting behanileld. Het gegeven voorbeeld
is een werkplan dat in de praktijk is beproefd en werkbaar geble-
ken. Het is een werkplan dat is uitgewerkt voor een groepsgrootte
van maximaal zorn 25 personen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
de voorlichting wordt gegeven door twee personen: de ene persoon

wordt daarbij geacht vooral informatie/voorlichting te geven over
de meer technische onderdelen van een gehoorbeschermingsprogranuna

(geluiilneten en lawaaibestrijding), terwijl de andere voorlichter
informatie verstrekt over het gehoor, gehoorschade door lawaai,
gehoormeten en gehoorbeschermers. Beide onderdelen kunnen ook door

een en dezelfde persoon besproken worden. Het voordeel van één

voorlichter is dat het inspanning en tijd van slechts één persoon

vergt, die dan we1 aIle onderdelen van een gehoorbeschermingspro-
graruna voldoende goed moet beheersen. Een nadeel kan zijn dat de

voorlichting minder afwisselend is. Verder vindt er tijdens een

voorlichtingsbijeenkomst niet alleen informatieoverdracht plaats
van voorlichter(s) naar rÍíerknemers, maar ook andersom. Inmers, de

voorlichter(s) krijgt(en), zo dat nog niet aanwezig was, over het
algemeen een goede indruk hoe de betrokken werknemers aankijken
tegen het arbeidsomstanëlighedenbeleid van het bedrijf in het alge-
meen en tegen de diverse aspecten van een gehoorbeschermi,ngspro-

gramrna in het bijzonder. In die zin is het meemaken van een voor-
lichtigsbijeenkomst door a1le leden van een lawaaiteam een geza-

menlijke ervaring die in een later stadium nogal eens bruikbaar
kan blijken te zijn.

Het in paragraaf 4.3.2 gepresenteerde werkplan gaat uit van een

duur van een voorlichtingsbijeenkomst van zorn 50 minuten. Voor

degene(n) die de voorlichting geven betekent dit, inclusief voor-
bereiding en evaluatie, bij een groepsgrootte van zo'n 20 vrerkne-

mers gemiddeld een tÍjdsinvestering van zo'n 5 minuten per werk-

nemer. Veelal wordt deze tijcl ruimschoots rtteruggewonnen" bij de
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gehoor- en geluidmetingen. Imrners, de betrokken werknemers vreten

srat er gaat gebeuren, hebben niet veel voorbereiding meer nodig,
en hebben zich soms al geprepareerd (b.v. met betrekking tot de

keuze van een gehoorbeschermingsmiddel of ten aanzien van een la-
waaianamnese).

Het is dan ook vrijwel- altijd zo dat de beschikbare tijd voor een

voorrichtingsbijeenkomst wordt bepaard door beperkte mogelijkheden
in het bedrijf, en minder door de beschikbare tijd van de voor-
lichter (s) .

4. 3.2 werkplan_grogpgvger'lichting

Zoals reeds eerder opgemerkt, is het onderstaande werkplan (z:e
ook tabel 4.1) een voorbeeld van een werkplan, bestemd voor groe-
pen werknemers die in lawaai werken. Daarbij is uitgegaan van een

groepsgrootte van maximaal 25 deelnemers en twee voorlichters-
Vanzelfsprekend moet het werkplan aan de omstandigheden aangepast
worden. Het belangrijkste van een werkplan is dat er een planrna-

tige werkwijze aan ten grondslag 1i9t.

In het werkplan is getracht de groep werknemers zo veel mogelijk
bij de voorlichting in zrn geheel te betrekken. Om de aandacht
vast te houden is in het prograrnma afwisseling gebracht: twee

sprekers, diars, film, geluidsbanden. Tevens wordt de groep ge-
vraagd (of uitgelokt) te reageren. Eveneens wordt de groep gesti-
rmrleerd aktief bezig te zijn: gehoorbeschermers in handen nemen,

opzetten, testen, etc. Men moet blijven kijken en luisteren om

niets te missen. Zo bepalen de voorlichters van het lawaaiteam
samen met de groep werknemers een groot deel van het verloop en de

inhoud van een voorlichtingsbijeenkomst.

Zoa1s uit. het werkplan blijkt, is het voorlichtingsprogranutra inge-
deeld in fasen. Deze fasen kunnen'elkaar overlappen en de tijils-
duur van bepaalde fasen kan per bijeenkomst verschillen. Gestreefd
wordt naar de in het werkplan genoemde tijden om de voorlichtings-
bijeenkomst niet te lang te maken. De totale tijdsduur van een
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bijeenkomst is ongeveer 50 minuten.

Iedere fase heeft een eigen onderwerp. In de daarvoor gestelde

tijd wordt dit onderwerp uitgewerkt aan de hand van de doelstel-
lingen en naar de behoefte van de groep werknemers. De ene groep

is meer geinteresseerd in het meten van lawaai en lawaaibestrij-
ding en de andere groep in het proces van horen. Eén en ander

hangt af van de samenstelling van een groep.

Hierna wordt het werkplan per

de fasen worden besproken en

worden per fase vermeld en er
gegeven (zie ook tabel 4.1).

Tabel 4.1 Herkplan groepsvoorllchtlng lasaal

Fase L: Inleiding

ÀIlereerst stellen zo nodig

of worden voorgesteldl. Dit
gedaan worden, naar ook kan

op zich nemen. Tevens wordt

fase behandeld: de ondemerpen uit
de werkvormen en groepsaktiviteiten
worden voorbeelden van hulpmiddelen

de leden van het lawaaiteam zich voor

kan door de mensen uit het lawaaiteam

iemand uit het bedrijf de introduktie
verteld dat het lawaaiteam aanwezig is
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vanwege het lawaai in het bedrijf en het starten van een gehoorbe-

schermingsprogranma.

De werkvorm van deze fase is rnededelend en de inbreng van de groep

werknemers is nihil.
Hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden: presentatie van diars.
Een infornatieboekje met sticker is voor iedere werknemer van te
voren op de stoel of de tafel klaargelegd. In het informatieboekje
staat kort samengevat wat tijclens de voorlichtingsbijeenkomst ver-
teld wordt. Het boekje wordt meegegeven, zodat de werknemers alles
nog eens rustig na kunnen Lezen, maar ook om het i'thuisfront" te
informeren over de noodzaak van een gehoorbeschermingsprogranuna in
het bedrijf.

Fase 2: Informatie geluid en geluidnpten

Spreker À van het lawaaiteam noemt allereerst de vier hierna ge-

noemde onderdelen van een gehoorbeschermingsprogra[ma om de werk-

nemers enig overzicht te geven:

1. voorlichting
2. gehooronderzoek

3. geluidneting

4. lawaaibestrijding

ad 1. De bedoeling van de bijeenkomst wordt in het kort uitgelegd.

ad 2. Op het gehooronderzoek wordt niet dieper ingegaan, daar

spreker B dit onclerdeel behanclelt.

ad 3. De werknemers rdorden geÍ,nformeerd over de geluidgegevens van

het onderzoek, de verschillende manieren van geluitl meten en de

daarbij in gebnrik zijnde meters.

ad 4. De nngelijkheden om lawaai op de werkplek te voorkomen

het reeds aanwezige lawaai te bestrijdlen, worden besproken.

Vervolgens wordt verteld wanneer geluid schadelijke gevolgen kan

hebben. De term clecibel lrordt uitgelegd. Voorbeelden van diverse
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(schadelijke en niet schadelijke) geluidniveaus worden aan de hand

van een geluidthermometer (dia) gegeven. De in het vooronderzoek
gemeten geluidniveaus worden aangewezen op de geluidthermometer,

om duidelijk te maken dat men zelf in zo'n schadelijk niveau werkt
en dus het risico loopt er een gehoorbeschadiging aan over te hou-

den.

De werkvorm in fase 2 is overwegend mededelend. Er wordt kenbaar

gemaakt dat vragen en reakties welkom zijn. Vaak komen er spontaan

vragen over het meten van geluid, vranneer men wat meer details wil
weten. Bij passief blijven van een groep is het verstandig als de

spreker vragen gaat stellen aan de groep om kontakt te krijgen,
anders bestaat het risico dat de gehele voorlichtingsbijeenkomst
éénrichtingsverkeer blijft. Hj-erover volgt later meer (fase 9z

discussie).
Hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden: diverse dia's die de

tekst ondersteunen, geluidmeters, een lichtorgel en een geluids-
band waarop een aantal machines's te horen is, zowel voor en na

het nemen van geluidwerende maatregelen.

Fase 1 en fase 2 duren bij elkaar maximaal zorn 10 minuten.

Fase 3: Informatie gehoor en gehoormeten

Spreker B van het lavraaitèam bespreekt in deze fase de gang van

zaken bij het meten van het gehoor en de werking van het gehooror-
glaan. De aandacht wordt gevestigd op het informatieboekje (eventu-

ee1 met sticker) en er wordt duidelijk gemaakt dat het boekje mee

naar huis genomen kan worden om de informatie nog eens rustig na

te Iezen. De sticker kan op een lawaaiige machine geplakt worden

a1s herinnering aan lawaaibewust gedrag en de noodzaak van gehoor-

beschermingsmicldelen. Er wordt een otoscoop ("orenkijker") getoond

en het gebruik ervan wordt uitgelegd.
Veel werknemers in lawaaiige bedrijven hebben al wel eens deelge-
nomen aan een gehoortest, maar omdat door het gebruik van diverse
soorten apparatuur de werkwijze vaak verschillend is, wordt de

gehoortest kort toegelicht. Er kan afhankelijk van de omstandig-
heden en apparatuur verteld worden dat:



-L73-

men in een geluidarme cabine in een audiomobiel komt te zitten
met een hoofdtelefoon op de oren.
men hoge en lage, harde en zachte tonen te horen krijgt.
de oren afzonderlijk getest worden.

men bij het horen van een toon met een druk op het drukknopje
moet reageren.

men moet proberen zich tijdens de test te ontspannen en goed te
concentreren op de tonen ilie via de hoofdtelefoon te horen

zi jn.

Gevraagd hrordt om na afloop van de test rustig in de cabine te
blijven zitten, totdat de audiometrist het teken geeft dat de test
afgelopen is en men de hoofdtelefoon kan afzetten en de cabine
verlaten.
Benadrukt wordt dat men na afloop van de test het resultaat direkt
te horen krijgt, daar men zich vaak van te voren al beklaagt dat
van vorige testen geen resultaten gegeven zijn. Ook wordt vertetd
dat na bespreken van het audiogram een advies gegeven wordt be-
treffende het kiezen van een gehoorbeschermingsmiddel. Er wordt
uitgelegd dat dit advies afhankelijk is van het geluidniveau op de

werkplek én de voorkeur van de betrokken werknemer.

Aan de hand van dia's kan vervolgens verteld worden hoe het ge-

hoororgaan er van binnen uit ziet en hoe het proces van horen in
z'n werk gaat. Bovendien wordt uitgelegd waar het gehoor bescha-

digen kan door lawaai en wat de symptomen van zorn beschadiging

kunnen zijn. Daarnaast \íordt vermeld dat lawaai niet alleen het
gehoor kan beschadigen, maar ook een negatieve invloed kan hebben

op de algehele fysieke gesteldheicl. Hiermee wordt de noodzaak van

gehoorbeschermingsmiddelen nog eens benadrukt, ook als men geen

gehoorklachten heeft.

De werkvorm in fase 3 is eveneens overr^regend mededelend.

Meestal komen er spontaan vragen over bijvoorbeeld fluittonen
de oren, oor- en gehoorklachten in de familie, buisjes in
oren en het "dichtklappen" van oren tijdens vliegreizen.

1n

de

Hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden zijn diverse dia's die de
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tekst ondersteunen, een otoscoop en een geluidsband, waaroP eerst

een groep pratende mensen te horen is en later een stukje mrziek.

Beide fragrmenten krijgen de werknemers noqmaals te horen, maar nu

zoals iemand met een flinke gehoorbeschadiging het geluid hoort.

Fase 4: Inleiding film

Daar een geschikte film in korte tijd veel informatie geeft worden

belangri jke gedeelten genoemd.

Fase 3 en fase 4 lopen in elkaar over een duren samen ongeveer 10

minuten. Dit hangt onder andere af van ile in fase 3 gestelde vra-
gen. De groep dient voldoende mogelijkheid te krijgen om te reage-

ren.

Ease 5: Film

Er zijn diverse films die bruikbaar zijn. De meeste films duren

ongeveer 10 minuten.

Fase 6: Samenvatting film

Spreker B legt nog de nadruk op bepaalde facetten van de film
informeert of er vragen zijn naar aanleiding van de film of
daarvoor gehouden presentatie.

Fase 7: Beantwoorden van vragen

tileestal heeft men wel een aantal vragen. Komt er geen reaktie, dan

probeert de spreker een opening te krijgen voor diskussie door

zelf vragen aan de groep te stellen.
Fase 6 en fase 7 kunnen door elkaar lopen en duren samen ongeveer

5 minuten.

De werkvorm die de spreker hanteert is overr,vegend vragend en uit-
nodigend. Gewenst is dat clit gedeelte in gespreksvorm verloopt.
De inbreng van de groep kan groot zijn als men met verhalen over

eigen ervaringen komt.

en

de
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Fase 8: Informatie gehoorbeschermingsmiddelen

Spreker B geeft algemene infornatie betreffende persoonlijke ge-

hoorbeschermingsmiddelen en kan daarbij het volgende schema ge-

bruiken:

1.. ríaarom een gehoorbescherrner

2. viat voor gehoorbeschermer

3. Hoe te gebruiken

4. Waar te gebnriken

5. wanneer te gebruiken

ad 1. Er wordt herhaald dat gehoorbescheraners bij het verblijven
in een schadelijk geluidniveau noodzakelijk zijn, als of zolang

geen lawaaibestrijdende maatregelen genomen zijn.

Duidelijk wordt gemaakt dat men zichzelf beschermen moet tegen de

eventuele gevolgen van schadelijk lawaai. Dat is niet alleen ge-

hoorschade, maar kan ook zijn hoge bloeddruk, tijdelijke vernau-

wing van de bloedvaten, maag- en darmstoornissen, noeheid en prik-
kelbaarheid, tijdelijk versnelde ademhaling en oorsuizen.

ad 2. Diverse soorten en merken gehoorbescherners kunnen worden

getoond enlof neergelegd terrrvijl verteld wordt bij welke geluidni-
veaus en werkzaamheden de verschillende middelen geschikt zijn om

een voldoende verlaging van de geluidbelasting te verkrijgen.

ad 3. Er worden instrukties gegeven hoe de middelen gebruikt moe-

ten worden:

- schone ooraratten, oordoppen of oorrollen moeten met schone han-

den in de gehoorgang aangebracht t orden. De middelen moeten op

de juiste manier in de gehoorgang gebracht worden om een opti-
nale clemping te verkrijgen.

- schone beugels en oorkappen noeten goed afsluitend op de ge-

hoorgang of over oorschelp geplaatst worden,

ad 4. Verteld wordt dat het aanbeveling verdient om gehoorbescher-

ning op alle plaatsen te gebmiken waar het geluidniveau boven 80
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clB(À) uitkomt, en dat het wettelijk vereist is dat gehoorbescher-
mers gedragen worden bij lawaaiexposit.ieniveaus van 90 dB(A) of
meer.

ad 5. NadrukkeJ-ijk vermeld wordt dat men altijd de gehoorbescher-
ming in lawaai moet gebruiken, ook als men slechts korte tijd in
een lawaaiige fabriekshal verblijft.

Fase 8 kan ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Voor een groot deet
hrordt gebruik gemaakt van een mededelende werkvorm en er rrordt
tevens een stukje instruktie en demonstratie gegeven.

Er is veel ruimte voor de groep om te reageren door middel van

vragen en het vertellen van eigen ervaringen.
De groep kan worden gevraagd de getoonde gehoorbeschermers in han-
den te nemen en kappen eventueel op te zetten. Men kan dan ervaren
hoe een gehoorbescherrner aanvoelt en in welke mate geluid gedempt

wordt. In deze fase kan de groep dus aktief bezig zijn.
Hulpmidilelen die gebruikt worden zijn diats en gehoorbeschermings-

middelen.

Fase 9: Diskussie

Volgens het werkplan heeft de groep in veertig minuten een grote
hoeveelheid informatie gekregen. Na de film overlappen de fasen 6,
7, I en 9 elkaar meestal, waarbij geprobeerd moet \rorden het ge-
heel zoveel mogelijk in gespreksvorm te laten verlopen. Het hangt
af van de samenstelling en de belangstel-ling van een groep, hoe

fase 9 verloopt. Komen er geen vragen uit een groep, dan kan de

spreker zelf vragen stellen. Door tijder:s het stellen van een

vraag een aantal mensen in de groep aan te kijken, voelt meestal
we1 één der benaderden zich geroepen in de pauze die valt na de

vraag, een antwoord te geven. Àls men na de vraagstelling dezelfde
mensen weer aankijkt, voelt men zich vaak persoonlijk ',aangespro-
ken". Gedurende de binnenkomst en de inleiding wordt vaak aI dui-
delijk welke mensen de "gangmakers" in een groep zijn. De spreker
kan hier gebruik van maken door via deze ,,gangrrnakers.' kontakt te
leggen met de hele groep, bijvoorbeeld op boven beschreven wijze.
Men maakt in deze fase vaak van de gelegenheid gebruik om nog an-



-L77-

dere problemen dan lawaai in het bedrijf aan de orde te stellen.
Bij voorkeur wordt vastgehouden aan een maximale tijdscluur voor de

fasen 6, 7, I en 9 van ongeveer 20 minuten, daar anders de bijeen-
komst te lang duurt.

4.3.3 Realisering groepsvoorlichting

Een goede groepsvoorlichting vereist een degeJ-ijke voorbereiding.
De voorlichter(s) dienen zich van te voren goed op de hoogte te
stellen van de theoretische en praktische achtergronden van het
onderwerp waarover de voorlichting gaat. Tevens dient voldoende
goed voorlichtingsmateriaal samengesteld te worden. In paragraaf
4.3.2 is reeds een aantal mogelijke voorlichtingsvormen genoemd.

In het algemeen kan als voorlichtingsmateriaal genoemd worden:

- filn
- dia's
- brochures. Deze kunnen zelf worden samengesteld, zoals aangege-

ven is in het TNO-rapport "Gehoorbeschermingsprograrmu in de

praktijk - Voorlichting en audiometrie', (A.H. Grundel, 1996).

- stickers
- posters

- opdrukken op diverse in het bedrijf gebruikte voorwerpen, zoals
koffiebekertjes, servetten, placemats, lucifersdoosjes.

De afgelopen jaren hebben diverse instanties zoals NIpG-TNO, cAK,

Veiligheidsinstituut, thans Nederlands Instituut voor Arbeidsom-

standigheden, Bureau Bouw Veilig, thans Stichting Arbouw, en di-
verse leveranciers van gehoorbeschermingsrniddelen en geluidwerende

materialen voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Dit maakt het moge-

Iijk om afwÍsseling te brengen in posters, affiches e.d.

Bij de realisatie van een voorlichtingsprograrwna dient zowel aan

de inhoudelijke als praktische aspecten aandacht geschonken te
worden. Met betrekki-ng tot de praktische voorbereiding en uitvoe-
ring kan een checklist worden sanengesteld. In het voorbeeld, ge-
geven in tabel 4.2 ís uitgegaan van een voortichting zoals gegeven

in het werkplan in paragraaf 4.3.2. Een aantal aanbevelingen bij
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de voorbereiding zijn:
- plan geen voorlichtingsbijeenkomsten in de eigen- of ovenrerk-

tijd van de werknemers

- maak gebruik van de resultaten van de geluidretingen in het
vooronderzoek

- maak bij een bedrijf met veel buitenlandse werknemers uit een

bepaald land gebnrik van een tolk. Beleg voor deze buitenlandse

werknemers aparte voorlichtingsbijeenkomsten als er in hoge

mate sprake is van een taalprobleem. Bij het verstrekken van

schriftelijke informatie in de moedertaal van de betrokken

werknemers dient uren erop bedacht te zijn dat niet elke buiten-
landse werknerner kan lezen.

Tabel 4.2 Checxllst voorlldrtlng

Voorbereldlng vooraf:

- afspraken rakeD net bedrfJf betreffenale voorllchtlng (ttJdstlp, plaats, a.ntal
personen)

- lnfor:neren naar iloelgroep (grootte, nlveau, butteolarrders)
- rcrkplan voorllchtingsprogra!tra (aanpassen aan (belgroep)
- voorllchtlnqsnaterlaal vervaardlgen of verzarelen (folders, stlckers, posters)
- dlars [aken en sorteren
- flh controleren
- aDparatuur controleren
- evelrtueel voorbespreklng rct tolk
- bedrlJfsbezoek

voorbereldlng ter plekke:

- appalatuur opstellen (dla-/tUuproJektor, schen, lutdspreker(s))
- rulnte teo dele verdulstereD
- tafels en stoelen zodanlg Dla.tsen alat ale gro€D g'oed te overzlen ls
- folalers en stlckers klaarleggen evenals vertlere b€noallgdhealen als gehoorbescber-

[ers, otos@op eo gelul(heters.

uitvoerlng:

- uttvoereD van het rert(plaÍr. raarbu de groep veel lovloed kaa hebben oD het ver-
loop vàÍr het progr"mq

- eventueel g€oaakte afspraken noterern

evaluatle:

- Eet betrokkeneD ile voorlldrtlng aloorspreken
- bevlndlngen scbrlfteluk vastleggen.
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Het verdient aanbeveling om na afloop van een voorlichtingsbijeen-
komst een en ander te evalueren, om zodoende eventueel aanpassin-

gen te maken in volgende bijeenkomsten.

In het volgende is een checklist voor voorlichting gegeven. In een

aantal gevallen zullen de genoemde aktiviteiten overbodig zí1n.

Aspecten voor BcD-management

Op.basis van de negen stappen van een integraal gehoorbescher-

mingsprogranuta worden in dit hoofdstuk de voorlichtingsaspecten

ervan beschreven. De groepsvoorlichting aan de betrokken werkne-

ners neemt daarbij een centrale plaats in. Om tot effectieve voor-
lichting/informatie te komen is het noodzakelijke dat (vrijwel) de

gehele doelgroep benaderd wordt en op één of meer bijeenkomsten

aanwezig is. Dit dient net de betrokken bedrijfsleicling afgespro-

ken te worden. De groepsvoorlichting behoeft in het kader van het

gehoorbeschermingsprogranma aan de betrokken BGD-medewerker,/ster

relatief ten opzichte van de overige werkzaamheden slechts weinig

tijd te kosten, waarbij een goed opgezette voorlichtingscanlPagne

ten sterkate bijdraagt tot een efficiënte uitvoering der overige

werkzaamheden in het prograluna. voor een goede voorlichting is het

noodzakelijk dat dle betrokken BcD-medewerker/ster ervaring heeft

met het geven van voorlichting, beschikt over voldoende goed voor-

lichtingsmateriaal, goed op de hoogte is van de bedrijfsituatie en

met voldoende gezag en deskundigheid over de lawaaiproblematiek

kan spreken.
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PERSOONLI JKE GEHOORBESCHERMTNGSMIDDELEN

5.1-. Inleiding

Zoals reeds is gesteld voor het gehele gehoorbeschermingsprogramma

geldt ook in het bijzonder voor het dragen van persoonlijke ge-
hoorbeschermingmiddelen dat het van het allergrootste belang is
dat a1le bedrijfsniveaus (directie, afdelingsleiding en werkne-
mers) overtuigd zijn van het nut van het dragen van persoonlijke
grehoorbeschermingsniddelen. Duidelijk moet zijn dat het bedrijf
ook verantwoorderijk is voor het welsragen van dit deer van een
gehoorbeschermingsprogramma en dat de bedrijfsgezondheidszorg
"slechts'r een adviserende en soms uitvoerende taak heeft.

om in een bedrijf met betrekking tot het dragen van persoonlijke
gehoorbeschermingsmiddelen tot een bevredigend resultaat te komen

moet aan het volgende zijn vol_daan:

1. alle bedrijfsniveaus zijn overtuigd van het belang van het
voorkómen van gehoorschade door het dragen van gehoorbescher-
rningsmiddelen op lawaaiige arbeidsplaatsen
er is een sleutelfiguur, verantwoordelijk voor de coórdinatie
van de aktiviteiten met betrekking tot persoonlijke gehoorbe-

schermingsmidilelen

er is overleg/kontakt mogelijk over gehoorbeschermingsmiddelen

tussen aIIe bedrijfsniveaus
de gehoorbeschermingsmiddelen worden op de juiste wijze gein-
troduceerd en gedragen

de praktische voorzieningen - bijvoorbeeld ten aanzien van
controle, onderhoud, distributie, vervanging - ook op langere
termj-jn, zijn in orde

er is binnen het bedrijf voldoende deskundigheid.
er is toezicht van de kant van de leidinggevenden in het be-
drijf op het dragen van de gehoorbeschermingsmiddelen.

Als uitgangspunt kan gelden de wettelijke bepaling dat bij equiva-
Iente geluidniveaus vanaf B0 dB(A) door het bedrijf doelnatige

2.

3.

4.

5.

6.
1
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gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar gesteld moeten worden en

dat vanaf niveaus van 90 dB(A) gehoorbeschermingsmiddelen gedragen

moeten worden. Daarbij moeten de gehoorbeschermingsmiddelen zinde-
lijk gehouden worden, op de juiste wijze gebruikt en op de daartoe
bestemde plaats opgeborgen.

In het algemeen hangt het van diverse factoren af hoeveel werk-
nemers die in een bedrijf in lawaai werken gehoorbeschermingsmid-

delen gebruiken. Dienaangaande is wellicht een omvangrijk Closten-

rijks onderzoek (Körpert, 1984) ook indicatief voor de Nederlandse

situatie. Op basis van de gegevens van 31612 onderzochten, zijn de

voornaamste uitkomsten :

- het aantal dragers van gehoorbeschermingsmiddelen neemt rela-
tief toe naarmate de duur van een gehoorbeschermingsprogramma

toeneemt. In de beginperiode van het Oostenrijkse prograrnma

(L976/L977') was het percentage dragers bijna 3Ot, zes jaar la-
ter ongeveer 60t.

- het aantal dragers van gehoorbeschermingsmiddelen is afhanke-
lijk van het lawaaiexpositieniveau. Ín L976/L977 was het per-
centage dragers bij niveaus van 85 tot 89 dB(A) 23 en voor ni-
veaus van 1-O0 dB(A) en hoger 56t. Zes jaar later is het percen-
tage dragers bij de niveaus van 85 tot 89 dB(A) 55 en bij de

hogere niveaus 70*.

- het percentage werknemers dat gehoorbeschermers gaat dragen bij
de introductie hangt af van het aantal jaren dat men in lawaai
werkt en daarmee ook van de leeftijd van de betrokkenen. Bij
minder dan vijf expositiejaren is het percentage dragers 23,
bij meer dan 25 expositiejaren is het percentage dragers 38.

Zes jaar na de eerste implementatie van gehoorbeschermingsmid-

delen is het percentage jonge werknemers dat gehoorbescherming

draagt 58 en het percentage ouderen 64.

Uit de bovenstaande gegevens kan afgeleid worden dat het over het
algemeen een kwestie is van in de jaren herhaalde confrontatie
voordat een enigermate bevredigend resultaat met betrekking tot
het aantal dragers van gehoorbeschermers verkregen wordt. Tevens

blijkt dat, in tegenstelling tot $rat algemeen gedacht \,íordt, er
bij jonge mensen geen grotere bereidheid is tot het dragen van
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gehoorbeschermingsniddelen dan bij oudere werknemers. Dit is ana-

loog aan de Nederlandse situatie (Passchier-Vermeer, 1986).

In de literatuur is een tweetal iÍplementatie-progranuna's van

gehoorbeschermingsmiddelen beschreven lZohar, 1980; Zohar 1983)

die bijzonder succesvol zijn gebleken. In beide gevallen is met

succes getracht bij zowel het management als de werknemers een

gewijzigde houding met betrekking tot gehoorbeschermers te bewerk-

stelligen en daaraan gekoppeld gewijzigde ge\Ííoonten. In het eerste
geval werd gebruik gemaakt van een feedback methode. Deze methode

berust op het verschijnsel dat door expositie aan lawaai een

tijdelijke gehoordrempelverschuiving (TTS) kan optreden. Meet men

het gehoor direct na het verlaten van een lawaaiige werkruimte,

dan kan men in relatie tot een lawaainuchter audiogram, een

dergelijke tijdelijke gehoorschade vaststellen. Vergelijkt men c1e

tijdelijke gehoorschade op een dag dat geen gehoorbescherming

wordt gedragen met die op een dag dat wel gehoorbescherming wordt

gedragen, dan blijkt de TTs na het dragen (vrijwel) afwezíg en in
elk geval veel geringer te zijn dan \Ííanneer geen gehoorbeschermers

zijn gedragen.

Deze methoile blijkt zeer geschikt om mensen te doordringen van de

nogelijkheid itat ook het eigen gehoor - thans nog tijdelijke, in
een later stadium permanente - schade oploopt door lawaai en niet
alleen het gehoor van de collega. op theoretische gronden kan ge-

steld worden dat deze methode met name toePasbaar is bij jonge,

nog relatief onbeschadigde, mensen die in hoge geluidniveaus wer-

ken. In het beschreven geval droeg na de introductie 85 tot 90t

der werknemers gehoorbeschermingsmiddelen. ook na een jaar bedroeg

het percentage dragers nog 85 tot 90, ondanks een jaarlijkse wis-

seling van de onderzochte beroepspopulatie met 65*. De onderzoe-

kers concluderen hieruit dat als een gewijzigde groepshouding is
bereikt, nieuwkomers dit gewijzigde patroon overnemen.

Zohar (1980) beschrijft ook uitvoeri-g een geschenkencampagne,

r^raardoor de houding van bedrijfsl-eiding en werknemers met

betrekking tot gehoorbeschermingsmiddelen wardt gevtijzigd. Bij de

planning van de campagne waren zowel een selectie van de

srerknemers als aIle afctelingsleiclingen bij het geheel betrokken.



- r_83 -

Daarbij werd besloten op welke wijze de campagne zou worden

uitgevoerd, op welke wijze kon worden samengewerkt en welke

geschenken in het vooruitzicht konden worden gesteld. Na de

planning volgde de introductie van de gehoorbeschermingsmiddelen

en een expositie van de te verdienen geschenken. Het gebruik van

ile gehoorbeschermers werd in de eerste weken beperkt tot een

gedeelte van de werkdag. Gedurende twee maanden werd het gebruik

van de gehoorbeschermers drie maal per week gecontroleerd door de

afdelingsteicling en als bij rondgang bleek dat de betrokken

werknemer de gehoorbeschermer op de iuiste w5.jze droeg werd een

geschenkbon uitgereikt. op deze wijze werd een verandering in
houding van werknemers en afdelingsleiding bewerksteJ.ligd. Deze

verandering bleek een pennanent karakter te hebben, want een half
jaar na de uitvoering van de campagne bleek het percentage dragers

van gehoorbeschermingsmiddelen nog steeds rond 90 te liggen.

Er zijn diverse soorten gehoorbeschermingsmiddelen in de handel.

Deze worden in de volgende paragraaf besproken, evenals de diverse

voor- en nadelen van de middelen. Bij de keus van de

gehoorbeschermingsmiddelen spelen deze voor- en nadelen een rol,
evenals de meer specifieke bedrijfssituatie.

rn elk geval verdient het sterke aanbeveling om de betrokken werk-

nemers in de gelegenheid te stellen een keus te maken uit diverse

typen gehoorbeschermers. Daarbij is het van belang dat de betrok-

ken werknemers de getegenheid hebben om de middelen in de praktijk
te proberen. éons is het daarbij raadzaam om een selectie van

werknemers en de afdelingsleiding een eerste keus te laten maken

uit de honderden beschikbare middelen, gebaseerd op de specifieke

werkomstancligheden (werkruimten en werkzaamheden). Daarbij kunnen

aan de orde komen:

- specifieke bruikbaarheid van een middel: noodzaak tot indivi-
duele maatvoering, rrogelijkheicl tot langdurig gebruik achter

elkaar, geschiktheid voor wanne omgeving, geschiktheid in ver-
band net productieproces, combinatie met andere beschermings-

middelen

- gebruiksrisico: de rnogelijkheid tot controle op het juiste 9e-

bruik, de kans op verkeerd gebruik, cle mogelijkheid het nÉdde1
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tijdelijk niet te dragen

hygiënische facetten: het schoonmaken van het middel, mogelijk-
heden tot onderhoud, mogelijke contaminatie met in de ruimte
aanwezige irriterende stoffen of bijvoorbeeld diesetolie
vereiste demping tegen het lawaai in de werkruimte(n)
prijs: de prijs van aanschaf en onderhoud

praktische voorzieningen en organisatie: controle en onderhoud

van oorkappen, opbergmogelijkheden, distributie. van eenmalig te
gebruiken gehoorbeschermingsmiddelen, vervanging van middelen

op langere termijn, beschikbaarheid middelen voor anderen dan

\derknemers.

In het publikatieblad P138 "Gehoorbescherming,, van de Arbeidsin-
spectie wordt uitgebreid ingegaan op diverse aspecten die bij het
kiezen en dragen van gehoorbeschermingsmiddelen van belang zijn.
De informatie in publikatieblad p138 kan in het kader van een ge-
hoorbe s che rmi ngspro g ranura gebru i kt rÍíorde n .

Aan het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen moet men in velerlei
opzicht wennen. Daarom is het verstandig om bij de introductie van
gehoorbeschermingsmiddelen een vrenprograÍuna te hanteren. Zo,n pro-
gramma bestaat uit het langzaam opvoeren van de dagelijkse duur
van het dragen van een gehoorbeschermingsrniddel. Een schema kan er
als volgt uitzien: De eerste dag worden de gehoorbeschermingsmid-

delen twee maal een half uur gedragen, de tweede dag twee maal één

uur, de derde dag twee maal tkree uur de vierde dag twee naal drie
uur en de vijfde dag de gehele 8-urige werktijd, indien dit nood-

zakelijk is. Het schema kan eventueel ook langzamer uitgevoerd
worden.

Soorten persoonli j ke gehoorbe sche rmings smidde len

De persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen kunnen in twee catego-
rieën worden ingedeeld:

- in de gehoorgang te dragen middelen

- over de gehoorschelp te dragen middelen.
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De in de gehoorgang te dragen middelen betreffen de volgende soor-
ten:

- oordopjes. Dopjes zijn te krijgen in velerlei uitvoeringen (zie
figruur 5.1). Ze dienen gemaakt te zijn van zacht flexibel mate-
riaal dat zorgt voor een nauwsruitende maar toch comfortabere
afsluiting. Het kan een uitvoering betreffen die iedereen past
of een uitvoering die in diverse maten wordt geleverd. De juis-
te maat kan dan worden vastgesteld met behutp van een oormal
(zie figuur 5.2). Daarbij dient erop gelet te worden dat de

maat van het ene oor kan verschillen met die van het andere
oor. Oordopjes kunnen afzonderlijk los geleverd worden, maar
ook per paar die met een smalle hoofdbeugel aan elkaar verbon-
den zijn. In dat geval worden de ilopjes niet in de gehoorgang
gebracht maar door de hoofdbeugel tegen de ingang van de ge-
hoorgang geduwd.

Flquur 5.1 OordopJes. Overgmonen ult P 138

otoplastieken. In feite
persoon aangemeten met

gen. (zie figuur 5.3).

zijn dit ook oordopjes. Ze worden per
behulp van afdrukken van de gehoorgan-
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Flquur 5.2 Ooroal. Overgenonen ult P 138

Flquur 5.3 OLoplastleken

oorwatten. Oorwatten (glasdonswatten) zí)a verkrijgbaar als
voorgevormde proppen die aI dan niet omhuld zijn met een fo1ie.
De folie dient bij het inbrengen niet venrijderd te worden. Het

vernijdt het achterblijven van glasvezeltjes in de gehoorgang.

(zie figuur 5.4).

oorrolletjes. Oorrollen zijn gemaakt van geimpregneerd schuim-

plastic. Ze kunnen ineengedrukt worden, vervolgens in de ge-
hoorgang gepJ-aatst, riÍaarna ze langzaam expanderen. (zie figuur
s.4) .
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flguur 5.4 Glastlonsratten en qrrrollen. Overgenonen utt P 138

Naast deze mj-ddelen kunnen genoemd worden de gewone (verband)wat-

ten. Deze rratten geven geen enkele demping tegen het omgevingsge-

luid en zijn daarom absoluut ongeschikt als gehoorbeschermingsmid-

del. Andere soorten gehoorbeschermingsmiddelen, die over het alge-
meen niet aan te bevelen zijn, betreffen wasproppen en ooreratten

die in niet afgepaste hoeveelheden geLeverd worden. Dikwijls wor-
den wasproppen niet goed ingebracht en leveren nogal eens proble-
men met het verwijderen. Met betrekking tot oort^ratten waarbij de

gebruiker zelf de benodigde hoeveelheid moet afpassen bestaat het
grote gevaar dat er te weinig materiaal gebmikt wordt, zodat geen

goede afdichting verkregen wordt.

De over de gehoorschelp te dragen gehoorbeschermingsmiddelen be-

treffen oorkappen en gehoorbeschermingshelmen. Er zí)t diverse
soorten oorkappen, zoals de (gebruikeLijke) oorkappen die bestaan
uit twee symnetrische kappen, die zijn verbonden door een verstel-
bare hoofdbeugel. De kappen zí)a voorzien van afdichtringen, die
de oorschelp geheel omsluiten en tegen de zijkanten van het hoofd

rusten. Ook zijn er kappen met een universeel beugel, die zowel

over het hoofd, in de nek a1s rond de kin kan worden gedragen en

kappen die op een veiligheidshelm worden gemonteerd. Àsymnetrische

kappen zijn veelal zwaardere kappen, waarbij het de bedoeling is
clat de asymletrie bijdraagt tot eën extra goede afclichting. Een

aantal kappen is weergegeven in figuur 5.5.



Flquur 5.5 Oorkappen met
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hoofdbeugel en nekbeugel. Overgenomen ult P I38
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Een speciale vorm van oorkappen betreft die met een conmunicatie-
systeèm (zie figuur 5.6). Veelal betreffen het kappen waarbij de

drager slechts kan luisteren naar, via luidsprekertjes in de kap

geproduceerde, muziek of berichten (ook weI milieuradio genoemd).

Bij gebruik van "muziekkappenÍ dient erop gelet te worden dat de

geluidproductie in de kap bij aflevering begrensd is tot maximaal

B0 dB(A). Ook is het belangrijk dat voorkomen wordt dat er door de

dragers met het ontvangsysteem geknoeid wordt (Sieswerda, L9B6).

Meer ingewikkelde communicatiesystemen, waarbij het de drager zo-
we1 mogelijk is te luisteren als via een microfoon te antwoorden,

kunnen ook worden geleverd in een vorm waarbij de kap een demping

van het omgevingslawaai levert. Een recente ontwikkeling betreft
oorkappen met een aktief geluidonderdrukkend systeem in de kappen.

Daarbij wordt het geluid onder de gehoorbescher:mer opgenomen door

een microfoontje en vervolgens even sterk maar in fase omgekeerd

weergegeven door een in de gehoorbeschermer aangebrachte luidspre-
ker. De gehoorkappen met aktieve geluidonderdrukking bevinden zich
thans nog in een experimenteel stadium.

Gehoorbeschermingshelmen bedekken het grootste gedeelte van het
hoofd en zijn vanwege hun omvang en gewícht niet veel in gebruik.
Gehoorbeschermingshelmen zijn geen veiligheidshelmen. De demping

van gehoorbeschermingshelmen is niet beter dan die van een goede

oorkap.
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comnuÍllcatlenogel I J kheden/muz lek. Overgenonen ult P 138

5.3

Naast deze rniddelen kunnen nog genoemd worden de hoofdtelefoons
van draagbare radiors en cassetterecorders (walkman's). Omdat de

demping van deze hoofdtelefoons te gering is om enige bescherming
tegen omgevingslawaai te bieden, zijn deze hoofdtelefoons als ge-
hoorbeschermingsmiddel totaal ongeschikt.

Eisen met betrekking tot gehoorbeschermers

Aan persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen kunnen/moeten diverse
eisen gesteld worden. rn hoofdstuk ? van p 13g wordt daarvan een
opsomming gegeven. Bij het maken van een keus uit de diverse op de
markt gebrachte midderen is het verstandig om na te gaan of aan
deze eisen is voldaan. veerar kan dat afgereid worden uit de do-
kumentatie die bij de middelen verstrekt dient te worden. rn west
Duitsland bestaat het systeem dat diverse onderzoekinstituten aan
gehoorbeschermingsmidderen die aan de gestelde eisen voldoen een
label kunnen geven met de indicatie dat het middet een "Geprrifte
SicherheitÍ heeft (zie figuur 5.7). VeeI middelen voorzien van
zo'n 1abel worden ook in Nederl-and op de markt gebracht.

i4i, ktt
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Flquur 5.7 Àandutdlng ln Iíest-Dultsland voor gehoorbeschemlngsnldtlelen flle
bepaalde elsen volfloen

In de tabellen 5.1 en 5.2

voorwaarden $raaraan een

voldoen. Deze voorwaarden

katieblad P 166-2-

is een overzicht gegeven van een aantal
goed gehoorbeschermingsmiddel dient te
zijn bijna aIIe overgenomen in publi-
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IgELI:.l Voomaarden waaraan ln tle gehoorgàDg te dragen geboorbeschetmlngsnlilde-
len noeten voldoen

BEIREFT V@R}IÀÀRDEN WÀÀR,MN VOI,DÀÀN HOET TDRDEN

1. Àfnetlngen lengte nlet groter tlan 35 nn

2. Àfnetlngen geschlkt voor dlaneter van oren van 7 tot
11 Em, oordopjes ln 5 naten

3. Àanpasslng oordopres

4. l{aterlaal

oornalletjes beschtkbaar

flexlbel

5. Inbrengen/ulthal€n oordopjes ltpJe aanrezlg

6. Vom oordlopJes eenvouillg schoon te naken

7. Hyglëne blJ ueemallg gebrulk schoomaken nogellJk net rater en zeep of
rasmliltlel

8. opbergen bU neerinallg gebnrLk af te slulten verpakklng verkri]gbaar

9. Glasdonswatten tn afgepaste hoeveelheldl beschlkbaar

10. Denplng bepaald volgens ISO 4869

1I. Deqtng zorel gemlddelde denplng bepaald als ale

stanaliaartldevlàtle

L2. Gebrulksaanruzlng ln het neilerlandrs

13. SchrlftellJke lnfot-natle tloor lnforuatle betreffende 3, 5, 7, I en 11,

leveranclèr evenals voor oordopJes tle naat.
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Tabel 5.2 Voomaartlen ïaaraan oorkappen moeten voldoen

BETREFÏ VOORWÀÀRDE'I I,nÀnÀAN VOLDÀÀN I|OET ffiRDEN

3. Àftlichtrlngen net schulnplastlc gaatjè ln omhulsel
vulllng

4. Ouhulsel afillchtrlngen

5. Onhulsel. afdllchtrlngen

6. À-synnetrlsche oorkappen

1. Afdlchtrlngen

2. Àfallchtrlngen

16. De4>lng

17. Denplng

18. tíassa

19. Àanalrukkracht

vervangbaar

afwasbaar

bestand tegen haarolle en zïeet (en lndlen
relevant tegen clleselolle)

veroorzaakt geen hultllrrltatle en eczeen

aaniluÍdlng welke kap bestend ls voor het
rechter- en llnkeroor

bepaald volgens ISO 4869

zorel genialalelde denplng bepaalcl als de

stanalaaraldevlatle

gezanenltJke nassa van oorkapDen, beugel
en afdlchtringen ten hoogste 350 gran

ten hoogste 12 N bU eeÍl afstand van
140 m

7. oorkappen net klnbeugel. nekbeuget hoofdband ter voorkotsen van verschulvlng

8. Oorkappen met connunlcatle-systeem begrenzlng van gelulalproductle tot ten
hoogste 80 dB(À)

9. Kleur oorkappen helder

10. liaterlaal oorkappen nlet gemaakt van broos materlaal, dat tn
scherpe stukken kaÍr breken

11. Oorkappen aan velllgheltlsheln bevestiglng met kardan- of kogelscharnler
aan heln

L2. beugelbevestlglng naar alle kanten ilraalöaar

13. beugels geen ultstekentle dlelen en geen scherpe
kanten

14. Hoofalbeugel bestaande ult twee verschll ln aandtrukkracht mlnder dan 5t
veren naast elkaar

15. Oorkappen aan of oniler veulg- functloneren van vetllgheldsheln nag nlet
helèshelm belemneral rÍoralen
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Tabel 5.2 (vervolg)

BEIREFl VOOR}IÀÀRDEI.I WÀÀRAÀTI VOI,DÀÀN IOEf, WONDEN

2L.

20. Druk van afdlchtringen, als
aanflrukkracht >12N

Afnetlngen

22. Itchanlsche schatle

23. ScbrlftellJke lnfornatle door
leverancler

24. Gebrulksaanrruzlng

dlruk ten hoogste tt000 N/nzr evenredllg
veraleèlal over de aftlldrtrlng

- openlng ln oorkap kan oorschelp omslul-
ten ille 78 mm bU 43 m ts, raarblJ de
oorschelp 26 rm van het hooftl af ult-
steekt

- hooftlbeugel past op hoofil van 320 nn
tot 385 mm

- neklceugel past on hooftl van 250 m tot
300 nn

oorkappen hebben valtest, bulgtest,
schutltest en opbergtest iloorstaan

tnforDatie betreffentle 17, L8, 19, even-
tueel 20, naterlaal ln afatlchtrlngen. BtJ
oorkappen dle aan velllgheitlsheln beves-
tlgd kunnen worden, de conblnatle heln en
oorkappen

ln het Nederlanils

5.4 Voor- en nadelen van gehoorbeschermingsmiddelen

Bij het kiezen van geschikte gehoorbeschermingsmiddelen is er in
het algemeen een aantal voor- en nadelen van zowel oorkappen als
in cte gehoorgang te dragen gehoorbeschermingsmiddelen. Deze zíjn
in de volgende tabel gegeven. Daarbij zíj er op gewezen dat de

specifieke \derksituatie nog een aantal, wellicht meer relevante,
aspecten met zich mee kan brengen (zie tabel 5.3).
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Tabel 5.3 Voor- en nailelen valr gehoorbescherrdlngsnlddelen

Gehoorbeschermingsmiddelen in de gehoorgang

Voordelen Nadelen

klein en kunnen genakkelijk moeilijk zichtbaar als ze gedragen

worden meegenomen worden, kans op zoekraken aanwezig

de effectiviteit wordt niet sommige middelen vereisen (veel)

beinvloed door (veiligheids-) tijd en moeite bij het indoen.

brillen, lang haar, oorver- Kans op vetnrisseling van dopjes

sierselen, adem- en ge- bij verschillende maat van

zichtsbeschèrmers linker- en rechteroor

geen effect op comfort door vuil kan de gehoorgang inkornen bij
warme om§Jev1ng het inbrengen. Kans op oorinfectie

bij onhygiënisch gebruik

eenvoudig te dragen in ruim- middelen zijn alleen geschikt voor

ten waar weinig plaats voor een gezonde gehoorgang en gezond

het hoofd is middenoor

eenmalig gebruik levert hy- door de vastheid van het materiaal
giènische voordelen al is het zacht, geven ze vaak

irritatie of een onprettig gevoel

knoeien mogelijk (flensjes van

oordoppen ha1en, ondiep inbrengen

gehoorbeschermers )
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fabel 5.3 (vervolg)

Oorkappen

Voordelen Nadelen

duidelijk zichtbaar bij het
dragen, kunnen voorbeeld-
functie vervullen

oorkappen kunnen niet zo gemak-

kelijk meegenomen en opgeborgen

worden

één maat oorkap past bijna
alle werknemers

beschermj-ng wordt nadelig bein-
vloed door brillen, lang haar en

oorversierselen

oorkappen kunnen ook bij ge-

ringe oorinfecties gedragen

!Íorden

niet comfortabel in een warme

ongeving, de huid kan onder de

afdichtringen gaan irriteren

er kunnen luidsprekers zijn in-
gebouwd, zodat nuziek beluiste-
ren/conununicatie mogelijk is

de grotere oorkappen zijn lastig
in ruimten waar weinig plaats is
om het hoofd te bewegen

het vervangen der afdichtringen
vereist weinig onderhoud

de aandrukkracht kan verminderen

door veelvuldig gebruik of door

opzettelijke vervorming

kunnen grote bescherming bieden geven bij (langdurig) dragen

soms een drukkend gevoel tegen

de zijkant van het hoofd

kunnen snel worden op- en af-
gezet (geschikt voor kort
verblijf in lawaai)

knoeien mogelijk (verlagen

hoofdbandspannÍng, ventilatie-
gaten in kappen)



5.5

-196-

Demping van gehoorsbeschermingsmiddelen

5. 5. 1 InIe iding,_laboratoriummetinge3

Het doel van het dragen van gehoorbeschermers is het verzwakken

van het geluid tot beneden de voor het gehoororgaan veilige grens

van 80 dB(A). Afhankelijk van het heersende geluidniveau op de

arbeÍdsplaats zal claarbij een gehoorbeschermingsmiddel gekozen

moeten worden dat voldoende demping biedt om aan het gestelde doel
te beantwoorden. Daarbij geldt niet dat hoe hoger de demping, hoe

beter de gehoorbeschermer. Voorkomen moet immers ook worden dat de

demping zo groot is dat een gevoel van isolement bij de drager
ontstaat. Dit is des te kritischer bij mensen die reeds een aan-

zienlijke gehoorschade hebben.

De demping van een gehoorbeschermingsmiddel kan worden gegeven als
de gemiddelde demping (in de) als functie van de frequentie. Voor-
beelden zijn gegeven in de figuren 5.8,5.9,5.10,5.11 en 5.12.
Deze dempingscurven zijn in het laboratorium bepaald. Daarbij is,
volgens ïSO 4869, bij twintig proefpersonen onder laboratoriumkon-
dities tweemaal de gehoorscherpte bepaald; gedurende de ene test
dragen ze daarbij gehoorbeschermers en gedurende de andere test
niet. Het verschil in gehoorscherpte tussen beide testen is dan de

demping van het gehoorbeschermingsmiddel bij de betreffende per-
soon. Bij sommige personen is de demping van een gehoorbescher-

mingsmiddel beter dan bij anderen. Deze spreiding in de demping

\"rordt uitgedrukt in de standaarddeviatie van de individuele dem-

pingswaarden. Het verschil tussen ile gemiddelile dernping en éénmaal

de standaarddeviatie in de demping heet de aangenomen demping of
verzwakking. Omdat de dempingen van een gehoorbeschermingsniddel

standaard normaal verdeeld zijn, mag r.rorden aangenomen alat 84t der
individuele dempingswaarden groter is dan de aangenomen demping.

Dat wil zegger dat onder laboratoriumomstandigheden de demping van

een gehoorbeschermingsmiddel bij 84t der testpersonen gelijk of
groter is dan de aangenomen demping.
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flguur 5.8 Voorbeeltl van de gernlddelite alenplng en standaarddevLatl.e ln dlB van
oordopJes. Orrergenonen ult P 138
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flguur 5.10 Voorbeeld van dle geolaldelale denDlnC eD standiaartldevtatle ln tlB van

oorratten. Overgenonen ult P 138
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ftquur 5.11 Voorbeeld van de Eentdldelile dlemplng eD staEdiaardöevlatle ln tlB van
oorrollen. Overgenonen utt P 138
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flquur 5.12 Voorbeeld van de genlatatelde denplng en stanilaaraldevlatle ln dB van
oorkappen. Overgenomen ult P 138
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Uit de figuren 5.8 tot en met 5.12 bl-ijkt dat de gemiildelde en

aangenomen demping, zoals in het laboratorium bepaald, afhankelijk
is van de frequentie. Hoogfrequent is de demping bij alle gehoor-

beschermingsmiddelen veel beter dan laagfrequent. Dit geldt het
meest voor oorkappen en het minst voor oorrolletjes. Dit houdt dus

in dat hoogfrequent lawaai beter gedempt wordt dan laagfrequent
lawaai.

Nu komen in de industrie geluidspectra voor van velerlei vorm.

VeeI van deze spectra hebben een maxirmrm dat ligt tussen 1000 en

4OOO Hz. Echter, vele spectra hebben ook relatief nog hoge niveaus

in de lagere frequentiebanden rond 250 en 500 Hz. In de praktijk
blijkt veelal dat de ilenping van een gehoorbeschermer het meest

kritisch is bij deze lagere frequenties. Bij het beoordelen van de

demping van een gehoorbeschermer dient men dus niet af te gaan op

de (hoge) demping bij de hogere frequenties, maar op de demping

van het middeL bij de lagere frequenties van 250 en 500 Hz. Dit
hangt nede samen met het feit dat ile geluidsituatie met betrekking
tot de schadelijkheid wordt beoordeeld op grond van de A-gewogen

geluiddrukniveaus. fn het onderstaande is een voorbeeld gegeven

van een berekening van de aangenomen demping van een oorkap in een

industriëIe situatie, die is gekarakteriseerd door lawaai met een

hoogfrequent spectrum. ÀIlereerst zijn in tabel 5.4 de geluiddruk-
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niveaus per octaafband gegeven die op een denkbeeldige arbeids-
plaats optreden.
OÍn het A-gewogen geluidniveau te bepalen, dient er een A-correctie
te worden toegepast. Deze correctiewaarden zijn in de volgende
kolom opgenomen. In de daaropvoJ_gende kolom is het verschil opge-
nomen van de twee voorgaande kolommen; dit verschil is het A-ge-
corrigeerde geluiddrukniveau per octaafband. Het bijbehorende ge-
luidniveau in dB(A) kan uit de A-gecorrigeerde waarden (vi) worden

berekend volgens de formule, gegeven in hoofdstuk 3,:

Lo = 1o 19 x l-o ví/Lo 
'

L

Voor het voorbeeld is het A-gewogen geluidniveau gelijk aan 105,6
dB (A) .

De aangenomen demping van de oorkap, zoals gegeven in figuur 5.12
is opgenomen in de voorlaatste kolom van de tabel. De aangenomen

denping bij de hogere frequenties L000 tot 4OOO Hz is bijna 40 dB.

In de laatste kolom is opgenomen het A-gecorrigeerde geluiddrukni-
veau verminderd met de aangenomen demping. Het blijkt nu dat deze

verschillen verreweg het grootst zijn bij de frequenties 250 en

5O0 Hz. Berekenen we het resulterende geluidniveau, dan is dit
76,3 dB(A). Door de kap is derhalve het geluidniveau afgenomen van

1-05,6 tot 76,3 dB(A), dat wil zeggen met ruim 29 dB(À). Dit is
10 dB minder dan de aangenomen demping bij 4000 Hz.
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Tabel 5.4 Voorbeelal net gegevens over een
een oorkap.

lndustrlële lawaalsltuatle en over

llliltlen-
frequentle
vàn ale oc-
taafbanil

Geluliltlruk-
nlveau van
het lawaal
per octaaf-

bandl

Correctle- A-gecorrl- Àange-
factor geertl ge- noDen

t.b.v. lultlilrut- alenplng
À-reglng nlveau per van een

octaafbanal oorkap

À-gecorrl-
geeril geluld
druknlveau
onder de

oorkap, per
octaafbanil

(tn Hz) (ln ilB) (ln dB) (ln dB) (ln alB) (ln dB)

63

L25
250

500
1000

2000
4000
8000

85

90

95

98

100
100
99
90

-26
-16
-9
-3

0
+1

+1

-1

60
74

86

95

100
101

100
89

9

L2

15

22

38
38

39
2L

51

62
?L

73

62

63

61
65

Resumerend kan gesteld worden dat de beoordeling van de denpende

\rerking van een gehoorbeschenner in grote mate dient te geschieden

op basis van de aangenomen demping bij de frequenties 250 en 500

Hz, en in mindere mate op de aangenomen dempinS bij de hoogste
frequenties.

5.5.2 lemping !n_de arleldgsltualie

In de praktische situatie is de demping van gehoorbeschermings-

middel-en geringer dan op grond van de in het laboratorium bepaalde

waarden mag worden aangenomen. Redenen hiervan zijn het onvoldoen-
de goed plaatsen van de gehoorbescherÍner, een ver:mindering van de

demping gedurende het dragen door kauw- en slikbewegingen, het
aanbrengen van veranderingen aan de gehoorbeschermer in de loop
der tijd, slijtage van delen van de beschermer. AI deze factoren
leiden er toe clat de demping van gehoorbescherrners, die in de

praktische aLledaagse situatie worden gedragen, geringer is dan

uit de laboratoriumtesten blijkt. In de loop der jaren zijn daar-
naar een aantal onderzoeken uitgevoerd (padilla, L976t Edwards,

L978; ten Raar 1980; Martin, L976i van den Bergr 1986; Behar,

1985). In figuur 5.13, 5.14, 5.15, 5.1,6 en 5.17 zijn de resultaten
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gegeven van een recent Amerikaans onderzoek (Behar, 1985). De

figuren geven zorÍel de door cle fabrikant, uit Laboratoriumtesten

bepaalde, deurping als de dernping zoals deze in de praktijk worclt

waargenomen bij oorrollen (merk EAR), oomatten, oordopjes die
door een band tegen de ingang van de gehoolgang worden gedrukt
(semi-aural doppen) en oorkappen.

IfEgÉE Geotddelde derplng en standaàrddevlatle tn dlB vàn oorrolleD, zoals
opgeg€ven door atè fabrikant (A) r en zoàls la ile pralrtlJtr beDaalil ln
bedrUf B (0) en beèrUf c (fJ)

126 250 500 1000 2oOO aOOO EOOO

Fr€qu€ntlo (ln hertz)

Oa o
!
E

log
g
o203
óa
!
Ca
o
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Flquur 5.14 Genlddeltle denplng en stantlaarddevlatle ln dB

opgegeven tloor de fabrlkant (A) en zoals ln tle
beat ljf B (O) en betlriJf c O)

van oomatten, zoals
praktljk bepaald ln
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Flquur 5.15 Cienlalalelde alemplng en staÍrdaardalevlatle ln tlB van senl-aural oordop-
pen, zoals opgegeven door tle fabrlkant (A) en zoals ln tfe praktlk
bepaaltl tn beitrtjf B (0) en bedrUf C (D
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FLguur 5.16 Genlaldeldè alenplng en stantlaaralalevlatle In dB van oorkappen, zoals
opgegeven cloor tle fabrlkant (A) en zoals ln ale praktlJk bepaaltl ln
bedrlJf À (0)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenti6 (in hertz)

Ilquur 5.17 Geniflileltle denpLng eÍ! stanilaarddevlatte ln dlB van oorkappen, zoals
opgegeven tloor dte fabrlkant (À) en zoals ln ate praktuk bepaaldt ln
bedrUf C (0)

125 250 500 1000 2000 4000 8000
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Uit de gegevens van Behar is de gemiddelde waarde van de aangeno-

men demping bij 250 en 500 Hz bepaald. Het resultaat is gegeven in
tabel 5.5.

Tabel 5.5 Aangenomen demplng (gemltldeltle mln stanaLaalddevlatle) (ln ilB), genld-
tleld over 250 en 5OO Hz, (Behar, 1985)

laboratorlun-
testen

praktlJk-
metlngen

oorkappen (beclrlJf C)
(bedlrljf À)

oorrollen (bealrUf B en C)

oonatten (bedlrlJf B en C)

senl-aural cloppen (bedrljf B en C)

L6 12

24 r5

30r0

22 15

2L ro

14r0
812

I0r 4

412

5r5

titet betrekking tot de oorkappen die in bedrijf C h,orden gebruikt
merkt Behar op dat deze in uitstekende staat verkeren en door de

betrokken werknemers met zorg geplaatst en gedragen worden. Het

dragen van de oorkappen in bedrijf A geschiedt slordiger en er is
nogal eens een modificatie aangebracht.

Edwards maakt onderscheid tussen oordopjes (type V51-R) die vol-
gens vraarneming door een ervaren medewerker goed passen en oordop-
jes die niet goed passen. Voor de goedzittende oordopjes is de

aangenomen demping, gemiddeld bij 250 en 500 Hz, 2O,8 dB en voor

de slecht passende slechts 6,0 dB. Van den Berg (l-986) komt in
zijn rapport tot eenzelfde conclusie met betrekking tot oorwatten.
De volgens het oordeel van een ervaren onderzoeker op het oog

goedzittende oorwatten hebben een aangenomen demping (geniddeld

bij 1000, 2000 en 4000 Hz) van 22,0 dB en de naar zijn mening op

het oog niet goed zittende oorwatten een aangenomen demping van

slechts 3,9 dB (opgave volgens laboratoriumtesten: 26,4 dB).

Hieruit blijkt dat het van het allergrootste belang is dat gehoor-

beschermÍngsmiddelen goed worden ingebracht of opgezet en dat de

gehoorbeschermingsmiddelen in een goede staat verkeren. ïn de eer-
ste plaats dienen daarbij de (toekomstige) dragers goed geinstru-
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eerd te rrorden. Daarbij is het het beste dat degene die instructie
geeft voordoet op welke wijze een beschermer aangebracht kan wor-
den. Vervolgens kan aan de betrokken werknemer gevraagd worden het
inbrengen na te doen. Ten tvreede is, vooral in de beginperiode,
begeleiding bij het draqen van de middelen noodzakelijk. pas als
het aan de dragers van de gehoorbescherrningsmiddelen vollectig dui-
delijk is hoe de middelen gedragen moeten worden, kan de intensi-
teit van de begeleiding verminderd worden. Bij de.instructie en de

begeleiding is het van het grootste belang dat een ervaren mede-

werker op de werkplek nagaat of het dragen van de gehoorbescher-

mers op de juiste wijze geschiedt.

In het publikatieblad P 138 is globaal aangegeven met \relke aange-

nomen demping in de praktijk rekening gehouden noet worden bij het
kiezen van gehoorbeschermingsmiddelen. Mede gezien de hiervoor
gegeven meer recente informatie kan het in p 138 gegevene worden

gemodificeerd als gegeven in tabel 5.6. Deze waarden zí)n in
P L66-2 overgenomen.

Tabel 5.5 Effectieve tlenplng ln ale arbeialssltuatle van gehoorbeschermers

GehoorbescherulngsnidLtel denplng

slecbt passende ooriloppen
slecht lngebrachte oonÍatten

slecht ingebrachte oorrollen
slecht gedragen oorkappen

goed passende/lngebrachte oordoppen
goeil lngebrachte oorratten

goed lngebrachte oorrollen
goeil gealragen oorkappen

tot 5 alB(À)

tot 5 clB(À)

tot 10 dB(À)
tot r0 cB(À)

10-ts dB(À)
10-15 dtB (À)

10-20 dB(À)
15-30* dB(À)

* slechts Dogelljk blJ spectale zrare oorkappen.

Bij het uitvoeren van integrale gehoorbeschermingsprogrammars met

de juiste inbreng vanuit de bedrijfsgezondheidszorg nag verwacht
worden dat instructie en begeleiding van de werknemers in het
bedrijf zo goed is, dat de betrokken werknemers hun gehoorbescher-
mingsmiddelen niet slecht dragen. Oniler alie conditie kan dan resu-
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merend gesteld vrorden dat oordoppen en oor,eatten zorn 10 tot
dB(A) denpen, oorrollen zorn 15 tot 20 dB(A) en oorkappen zo'n

tot 30 dB(À).

Gn ervoor te zorgen dat het resulterende lawaaiexpositieniveau van

een werknerer, die gebruik maakt van gehoorbeschermingsmiddelen,

beneden de 80 dB(A) ligt kan in de volgende situaties van de vol-
gende middelen gebruik worden gemaakt.

Tabel 5.7 @hoorbescbernlngsnldalel ilat gebrulkt kan corilen ln relatle tot het la-
yaalexposltlenlveau van ale betrokken rerkne[er (++: kan zeker gealragen

ïoraleni + kan eveÍrtueel geilragen rÍoraleni - kan nlet geilragen worclen)

15

15

Gehoorbeschernlngsnldale 1 * Laraaiexposltleniveau (ln dB(À) )

80-90 90-95 95-100 100-110

ooraloDpen

oorratten

oorrollen

oorkappen

++

+ (+) **

* lílts goed gedragen
** !{lts net blJzonder goetle ilempenile elgenschappen.

Bij tabel 5.7 dient de volgende kanttekening gemaakt te worden. In
een aantal gevallen za1 de geluidbelasting bestaan uit een (kort-
durende) expositj-e aan zeer hoge geluidniveaus gecombineerd met

exposities aan lagere niveaus gedurende de overige werktijd. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controles van lawaaiige pro-
cessen, waarbij de rest van de tijd in een bedieningscabine of een

andere stillere ruimte wordt doorgebracht. Een ander voorbeeld is
het af en toe uitvoeren van werkzaamheden met zeer lawaaiig hand-

gereedschap. In die gevallen verdient het de voorkeur om tijdens
de zeer lawaaiige perioden gebruik te maken van oorkappen, hoewel

uit de tabel blijkt dat ook andere middelen geschikt zijn.
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5. 5. 3 Deqpi_Ir9_v3n_e3n_canPinatig va1 een gogkgn_en _eeIr 1-n de gehoorgang

te_dragen gehoorbeschermer

AIs de denping van een enkel gehoorbeschermingsmiddel te gering is
omdat de heersende geluidniveaus te hoog zijn, kan de combinatie
van een kap met een in de gehoorgang te dragen middel worden over-
wogen.

Uit onderzoek blijkt dat de resulterende demping van een combina-
tie van kap en ander middel veel geringer is dan de som van de

afzonderlijke dempingen. Representatieve gegevens over de demping

van een combinatie van een oorkap en oorrolletjes zijn gegeven in
figuur 5.18. De demping van de cohbinatie is ten minste 5 dB hoger
bij de diverse frequenties dan van de afzonderlijke middelen, maar

veel geringer dan de som van de beide denpingen. Dit wordt veroor-
zaakt door de mechanische koppeling van de oorrol en de oorkap via
het lichaamsweefsel en de lucht tussen beide beschermers en aan de

beperkingen van de demping die veroorzaakt wordt door de beenge-
leiding. fÍnmers, zelfs bij een perfecte afdichting van de gehoor-
gang is geluid in staat om via bot en weefsel het binnenoor te
bereiken. In de figuur 5.18 is tevens een curve gtegeven, die aan-
geeft welke demping er optreedt a1s geluid slechts via de beenge-

leiding gehoord wordt (beengeleidingslimiet). Veelal bereikt de

demping van een combinatie van een oorkap en een goed ingebracht
gehoorbeschermingsmiddel in de gehoorgang deze beengeleidingsli-
miet boven 2OOO Hz. Bij frequenties beneden 2OOO Hz is het met

name de gehoorbeschermer die in de gehoorgang wordt gedragen die
de resulterende demping bepaalt. Als bij deze lagere frequenties
een grote demping vereist is, dan is het aanbevelenswaardig om een

in de gehoorgang te dragen middel te kiezen dat laagfrequent goed

dempt. De keus van de oorkap is wat betreft de demping daarbij van

ondergeschikt belang.
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Frquur 5' 18 c':enÍ<rdrertre 

::i::ïtï,;:i:iïiHtï:;:r::"ff ,
....... .... oorkap

- coublnatle van oorrollen en oorkap

- 

beengelelillngsllnlet

tzs 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequentle (ln hertz)

In de praktijk is het van groot belang dat de drager van de §e-
hoorbeschermers ervan overtuigd wordt dat het in de gehoorgang te
dragen niddel goed wordt ingebracht en gedragen. Iruners, observa-

tie en controle van het gehoorbeschermingsmiddel onder de oorkap

is slecht mogelijk.

5.5.4 gemping yan "hgo$lteleloons_ van 'walkmans!'

In het laboratorium (Berger, L985) is nagegaan wat de dernping is
van de "hoofdtelefoons", die gebruikt worden om te luisteren naar

de mrziek die door walkmans geproduceerd wordt. Met name zí1n
daarbij de kleine hoofdkussens in gebnrik die op de oorschelp
rusten. De gemiddelde dernping van het omgevingsgeluid van deze

"supra-aural" hoofdtelefoons is bij frequenties tot 1000 Hz gelijk
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aan 0,0 ClB, bij frequenties tussen 1000 en 2000 Hz is er zelfs
sprake van een geringe gemiddelde versterking van het omgevingsge-

luid met 5 dB en boven 2000 Hz wordt het omgevingsgeluid gemiddeld

met zo'n 10 dB verzwakt. Resumerend dient derhalve geconcludeerd

te worden dat de supra-auraI hoofdtelefoons van walkmans geen en-

kele bescherming bieden tegen omgevingslawaai.

In het beluisteren van muziek via walkmans in een lawaaiige omge-

ving schuilt het gevaar dat de muziek zo hard wordt afgespeeld,

dat daardoor het niveau in de gehoorgang zo hoog is dat gevaar

voor gehoorschade ontstaat. Volgens Sieswerda (1986) moet van\^rege

een aanvaardbare muziekkwaliteit het geluidniveau van de rnuziek 10

dB hoger zijn dan dat van het omgevingslawaai.

Ook de supra-aural hoofdtelefoons van een zogenaamde milieuradio
bieden geen bescherming tegen omgevingslawaai. Dit geldt evenmin

voor een eventueel bij een milieuradio te verkrijgen stetofoon
(Sieswerda, l-986). Zoals reeds eerder is opgemerkt, zijn de bij
milieuradio's te leveren gehoorbeschermkappen wel geschikt als
gehoorbeschermingsmiddel. Daarbij is het wel van belang dat aan

deze oorkappen niet geknoeid wordt, noch aan de begrenzer van de

in de oorkap te produceren muziek.

5.5.5 Pemplng van infrasenorg en_laagfrequente_tri1l1nge1

Luchttrillingen met een frequentie beneden 20 Hz heten infrasonore
trillingen. Slechts met betrekking tot de demping van oorkappen in
het infrasonore gebied zijn laboratoriununetingen verricht (Nixon,

7967). Daaruit blijkt dat de dempinq van oorkappen in het infra-
sonore gebied nihil is. Zelfs kan een geringe versterking van de

infrasonore trillingen optreden. volgens Berger (EÀRLOG 14) levert
een zeer goed afsluitende oordop wel een aanzienlijke denping. Dit
is een subjectieve ervaring die niet is geverifieerd door objec-

tieve metingen.

fn het laagfrequente gebied (van 50 tot 125 Hz) is de demping van

zowel een oorkap a1s van een in de gehoorgang te dragen gehoorbe-
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scherrner gelijk aan de demping bij 125 Hz.

5.5.6 Pegping yag gryrascnere trillingen_eg hogVlrgqlegt_gglgi§

Gewoonlijk wordt de demping van gehoorbeschermers gegeven in het

frequentiegebied van 125 tot 8000 Hz. In het hoogfrequente gebied

boven 8000 Hz zijn over het algeneen de dempingen van gehoorbe-

schermers - zowel oorkappen a1s in de gehoorgang gedragen gehoor-

beschermingsmiddelen - ongeveer qelijk aan de demping bij 8000 Hz.

Dit is geverifieerd voor frequenties tot 17.800 Hz. Er zijn geen

gegevens over de demping van gehoorbeschermers bij ultrasonore
frequenties (vanaf 20.000 Hz) (Berger, EÀRLoc 14).

5.5.7 lenplng lii gepryik r.t gochlalserleregde tussenringen

Oorkappen kunnen worden voorzien van tussenringen, in de vorm van

hoesjes, die zweet kunnen absorberen. Het effect op ile ilenping van

de oorkappen bij gebruik van deze hoesjes in nihil (Mimpen, 79e21.

5.5.8 gemping !iJ- I.! dichtdrukken_van_de gren

De demping die bereikt kan worden door het dichtdrukken van de

gehoorqangen met de vingertoppen is geniddeld ongeveer 30 dB over

het gehele frequentiegebied van L25 tot 8O00 Hz. Als een zeer in-
cidentele nrethode, bijvoorbeeld bij zeer plotselinge geluiden bui-
ten de arbeidssituatie als geen gehoorbeschermingsmiddelen aanwe-

zíg zíjn, is het clichtdrukken van de oren dus zeer effectief.

s.s.9 P.lpitrs !iJ. !.! lrg9gn_van_briflen

uit onderzoek door Mimpen (1971) blijkt dat bij het dragen van

oorkappen en een veiligheiclsbril cle effectieve demping van de oor-
kappen door de veiligheidsbril met ongeveer 9 dB over het gehele

frequentiegebiecl afneemt. De veiligheidsbril had claarbij de vorm
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zoals gegeven in fignrur 5.19. De in tabel 5.6 gegeven waarden voor
de effectieve demping van goed gedragen oorkappen dienen derhalve
bij het gebruik van een veiligheidsbril met 9 dB(A) verlaagd te
worden. De vermindering van de effectieve demping van de oorkappen
kan nog groter dan 9 dB(A) zijn als het montuur van een (veilig-
heids)bril dik is of de poten van de bril niet dicht tegen de zij-
kanten van het hoofd riggen. Bij de keus van een gehoorbeschermer
(oorkappen) voor een brildrager moet rekening gehouilen worden met

mogelijke hinder die ontstaat als de oorkappen de bril onplezierig
stevig tegen het hoofd duwen. Daarom verdient het aanbeveling om

bij brildragers in het geval van oorkappen een keus te laten maken

uit oorkappen met afdichtringen die een geringe aandrukkracht no-
dig hebben en die waarbij de druk op het hoofd gelijkmatig ver-
deeld is. Àls het lawaaiexpositieniveau dit toelaat kunnen ook in
de gehoorgang te dragen gehoorbeschermingsmiddelen overwogen wor-
den, omdat naar verwachting er bij deze gehoorbeschermers geen

effect Ís van een vermindering van de demping door het dragen van
een bril-

Flquur 5.19 Vetllgheidsbrll, raarvoor geneten 1s itat itoor het alragen ale ateuplng
van oorkappen net geDlaldeld 9 itB afneent.

5.5.1-0 !egp:-ng va3 gtcpfastieken

Het is van belang dat otoplastieken
digd door een deskundige firma. over

worden aangemeten en vervaar-
de demping van otoplastieken
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in de praktische situatie na verloop
bruik nemen is geen onderzoek bekend.

enige tijd na het in ge-

5.5.11 Ef fect_op de_demping_van_her_tj. jÈelil_].:rSt_ Èry"1 ya3 geheorbg-

sclermingsmi§de len

Het is in verband met de beschermende werking van gehoorbescher-
mers van het grootste belang dat ze altijd worden gedragen a1s er
lawaai op de arbeidsplaats aanwezig is. Het gedurende korte tijd
niet dragen van de gehoorbescherming in een lawaaiige omgeving

heeft een zeer nadelige invloed op de totale resulterende demping

die het middel op de dagenlijkse geluidbelasting heeft.
rn hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat het lawaaiexpositieniveau
een logarithmische functie is van de tijden dat bepaalde equiva-
lente geluidniveaus in de werkruimte heersen. Wordt nu een gehoor-
beschermingsmiddel gedurende een tijd van de werkdag niet gedra-
gen, dan wordt het lawaaiexpositieniveau bepaald als de logarith-
mische som van het hoge geluidniveau tijdens het niet dragen van

de gehoorbescherming en het lagere geluidniveau tijdens het dragen
van de beschermer. Dat heeft dan tot gevolg dat er een aanzienlijk
dempingsverlies kan optreden door het tijdetijk niet dragen van de

gehoorbeschermers. ïn figuur 5.2O is dit grafisch weergegeven.

Daarbij is als functie van de demping van het gehoorbeschermings-

middel het dempingsverlies gegeven bij diverse percentages van de

werkdag dat de gehoorbeschermer niet gedragen wordt. Bijvoorbeeld,
als de demping van een (zeer goede) oorkap 30 dB(A) is en wordt
gedragen in een bepaalde $/erkruÍmte met het zeer hoge niveau van

105 dB(A) gedurende de gehele werkdag, dan is het resulterende
lawaaiexpositieniveau 75 dB(A) als de kappen de gehele dag gedra-
gen worden. líorden de kappen 10t van de werkdag niet gedragen,

d.w.z. ruim drie kwartier, dan treedt er volgens de figuur een

dempingsverlies van 20 dB(A) op. De resulterende demping, berekend
voor de gehele werkdag, is dan slechts 10 dB(A) en het resulteren-
de lawaaiexpositieniveau 95 dB(A). Het bijna de gehele werkdag
(90t van de tijd) dragen van de oorkappen heeft dan dus slechts
een zeer beperkt effect van 10 dB(A) in plaats van 30 dB(À) op het
resulterende lawaaiexpositieniveau en dientengevolge neemt de kans
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Iawaai slechts weinig af.

Ftguur 5.20 tijiteluk nlet alragen van gehoorbescher-
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+verzwakklng tudons dragon ln dB

Bij de introductie van gehoorbeschermingsmiddelen dient dit aspect

grote nadruk te krijgen. Het is over het algemeen veel beter om

consequent een wat minder goed dempend gehoorbeschermingsmiilclel te
dragen, dan inconsequent een zeer goed dempend middel. De resulte-
rende demping van een zeer goed dempende gehoorbeschermer die

"slechts" de halve werkdag wordt gedragen is immers slechts

3 dB(A), terwijl in principe minder goed dempende middelen de

3 dB(À) verre zul1en overschrijden, als ze de gehele dag gedragen

worden.

Hygiëne bij het dragen van gehoorbeschermers

Het is van belang dat gehoorbeschermers hrorden schoongehouden vol-
gens de instructie van de leverancier. Er is speciale zorg vereist

in arbeidsomstandigheden waar rrerknemers omgaan met irriterende
stoffen en,/of in een stoffige/vuile trerkomgeving werken. Met be-

trekking tot de hygiëne bij het gebruik van gehoorbeschermers moet

van de dragers niet meer geëist worden dan praktisch haalbaar is.
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Als de noodzakelijke hygiënische maatregelen redelijkerwijs niet
getroffen kunnen worden, dan dienen er wellicht andere gehoorbe-

schermers te worden aanbevolen. Kies bijvoorbeeld in een zeer vui-
le omgeving geen oorrollen die schoongemaakt moeten worden, maar

eenmalig te gebruiken oorvratten, die voor het betreden van de

werkplek kunnen worden ingebracht, of oorkappen.

Gewoonlijk dienen gehoorbeschermers te worden schoongemaakt met
(warm) rrater en zeep. Gebruik nooit oplosmiddelen of desinfecte-
rende middelen, tenzij dit door de leverancier schriftelijk wordt
aanbevolen.

Oordoppen, otoplastieken en oorrollen kunnen in hun geheel worden
gewassen. Geef deze middelen daarna de gelegenheid goed te drogen
voor hergebnrik of voor het opbergen in opbergdoosjes. De afdicht-
ringen van oorkappen dienen ook geregeld te worden schoongemaakt.

De schuimrubber binnenkanten van oorkappen kunnen ook vervijderd
en gewassen worden. Na droging weer aarrbrengen om voldoende dem-

ping te waarborgen.

Oordoppen, oorrollen en afdichtringen van oorkappen moeten vervan-
gen worden als ze niet goed meer kunnen worden schoongemaakt of
niet langer hun oorspronkelijke uiterlijk of veerkracht hebben.

Itrmers, er zijn oordoppen die op den duur hard worden door zweet.

5.7 Nadelen van gehoorbeschermers

5.7.1- fnvlce§ gp_hgt_spreken_en het verstaan_van_spraak in_Iawaaj_

Vast staat dat bij normaalhorenden de spraakverstaanvaardigheid in
lawaai niet afneemt als gehoorbeschermers gedragen worden
(t{ilkins, l-978). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het spraakni-
veau van de spreker is aangepast aan de lawaaiige situatie. Ech-

ter, als de spreker ook gehoorbeschermers draagt, spreekt deze

over het algemeen op een 4 dB(À) lager niveau dan wanneer de be-
schermer niet gedragen wordt. Bij het dragen van een gehoorbe-

schener ervaart nen het omgevingsgeluid als zachter en zal men
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daardoor relatief niet met voldoende stemverheffing spreken. Daar-

bij blijkt het ook noeilijk om het eigen stemvolume te schatten,
als gehoorbescherming in lawaai wordt gedragen. Tevens treedt nog

het occlusie effect op, waardoor er een verhoging optreedt van de

gevoeligheid voor het horen van geluid dat door been en weefsel

wordt geleid, zoals de eigen stem. Dit lagere spraakniveau kan wel
effect hebben op het verstaan van de spraak door de luisteraar.
Het is dus belangrijk dat de drager van gehoorbeschermingsmiddelen

Ieert om naar eigen inzicht relatief luiil te spreken als hij 9e-
hoorbeschermers in een lawapiige omgeving draagt.
Bij werknemers, die reeds een gehoorbeschadiging hebben, vermin-
dert de spraakverstaanvaardigheid wel als gehoorbeschermingsmidde-

len worden gedragen. In dj-e, overigens veelvuldig voorkomende,

gevallen is het raadzaam om gehoorbeschermers aan te bevelen die
juist voldoende dempen gezien de lawaaisituatie op de arbeids-
plaats. De dempende eigenschappen bij 250 en 500 Hz kunnen daarbij
als maatgevend beschouwd worden. Ook verdient het aanbeveling om

een gehoorbeschemer met een zo vlak mogelijk spectrum te kiezen.
In een aantal gevallen zal het daarbij mogelijk zijn om helge-
kleurde oorkappen te kiezen, zodat de omringende collega's en an-

deren kunnen zien dat gehoorbeschermers worden gedragen.

Liplezen en gebaren kunnen het begrijpen van datqene wat gezegd

wordt aanzienlijk verhogen.

Een extra handicap hebben buitenlandse werknemers die de neder-

landse taal slecht verstaan. De combinatie van gehoorbeschermers,

qehoorschade en vreemdtaligheid maken een zeer doordachte selectie
van gehoorbeschermers nodig.

AIs gehoorbeschermers gedurende de werktijd inconsequent gebruikt
worden is het mogelijk dat er tijdens het niet dragen van de gg-

hoorbeschermers een ti jdeli jke gehoordrempelverschuiving ontstaat.
Worden de gehoorbeschermers vervolgens gebruikt, dan is het moge-

lijk dat de tijdetijke gehoordrempelverschuiving de spraakver-
staanvaardigheid tijdelijk doet afnemen.
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5.'7 . 2 Inyleed gp_hgt_hgr9n_van_ (waarschuwilgg) signa len

signalen kunnen worden gemaskeerd door omgevingsgeluid. pas als
signalen een bepaard niveau ten opzichte van het omgevingsgeluid
hebben, zí)n ze waarneembaar. Dit wordt duidelijk gedemonstreerd
door onderzoekresultaten van Abel (1983). Een testsignaal van 3000

Hz wordt in stilte door een groep normaal horenden gemiddeld op
een niveau van 3 dB(A) gehoord. Wordt het testsignaal in een Ia-
waaiige omgeving (equivalent geluidniveau 80 dB(A)) aangeboden,
dan wordt het gemiddeld juist gehoord op 73 dB(À). Dragen de test-
personen oorkappen dan is het gernidderde juist hoorbare niveau van
het testsignaal in stilte toegenomen tot bijna 50 dB(A) en in de

lawaaiige omgeving is het gemidderde juist hoorbare ni-veau 67

dB(A), dat wi1 zeggen zo'n 6 dB(À) lager dan wanneer geen gehoor-
beschermers worden gedragen (zi.e fignrur 5.2t). Voor een groep
testpersonen met gehoorschade bij 3000 Hz van 35 tot 85 dB zijn de

Flquur 5.21 Resultaten van laboratorlupnalerzoek (Àbel, 1983) naar het effect van
het tlragen van oorkappen op de hoorbaarheld van testslqnalen.
O norDaalhorentle proefpersonen, zonder oorkappen
(t nornaalhorentle proefpersonen. met oorkappen
I proefpersonen net gehoorschade, door lawaal, zonder oorkappeÍl
À proefpersonen net gehoorschaale, door lawaal, met oorkappen
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gemiddelde juist hoorbare testniveaus in stilte zowel zonder als
met oorkappen aanzienl.ijk hoger dan bij de groep normaal horenden.

Worden geen oorkappen gedragen, dan zijn de geniddelde juist hoor-
bare testniveaus van de groep normaal horenden ongeveer gelijk aan

die van de groep met gehoorschade. Worden gehoorbescherrners gedra-
gen, dan is het genidclelde juist hoorbare testniveau bij de groep

met gehoorschade zo'n 40 dB(e) hoger dan die van de groep normaal-
horenden. Hiermee is gedemonstreerd, hetgeen op theoretische gron-
den ook begrijpelijk is, dat de combinatie van een gehoorverlies
en de demping van een gehoorbeschermer een groot effect kan hebben

op het \.raarnemen van signalen in lawaai. Er is geen effect merk-

baar als de som van het gehoorverlies en de demping van de gehoor-

beschermer ligt beneden het niveau van het or«gevingslawaai.

5.7.3 Invloed_op heg legalen yan §e_rlchting va1 gelulden

Bij werkneners met een gehoorschade door lawaai kan het richting
horen gestoord zijn. Dit effect begint reeds op te treden bij 9e-
hoorverliezen (bij 4000 Hz) vanaf zotn 30 dB. Met toenemende ge-
hoorschade neemt de kwaliteit van het richting horen af. Ook bij
het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen door normaalhorenden
kunnen storingen in het richting horen optreden (Döring, 1981).
Dit geldt te meer a1s het hoofd gefixeerd is. De combinatie van
een (ernstige) gehoorschade door lawaai en het dragen van gehoor-

beschermingsmiddelen kan ernstige storingen in het richting horen

teweegbrengen. AIs het hoofd de gelegenheid heeft om heen en rireer

te bewegen zijn de effecten geringer, als tenminste de betreffende
geluiden langer duren dan 0r3 tot 0,5 s.

Alhoewel het hier gaat om in het laboratorium gesignaleerde effec-
ten, bestaan er ook in de praktijk bij werknemers Ínet een aanzien-
lijke gehoorschade klachten over het richting horen. Dit zou te
meer spelen bij het dragen van oorkappen en er zou dan ook geen

sprake zijn van een volledige gewenning/compensatie in de loop der
tijd (Berger, EjÀRLOG). Hoewel dit effect in de praktische situatie
nog niet voldoende onderzocht is om goede kwantitatieve gegevens

te kunnen geven, is het zeer aanbevelenswaardig om hiermee reke-
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ning te houden in situaties waar een gebrekkig richting horen de

veiligheid zou kunnen beinvloeden. Dit geldt te meer als in de

beginperiode van het dragen van gehoorbeschermers klachten dien-
aangaande bij de betrokken werknemers optreden.

Medische aspecten bij het dragen van gehoorbeschermingsmiddeten

voordat gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld
dienen de oren otoscopisch te worden onderzocht, zodat medische

en/of anatomische afwijkingen kunnen worden geconstateerd. Anato-
mische afwijkingen (b.v. een zeer nauwe gehoorgang) kunnen tot
gevolg hebben dat in de gehoorgang te dragen middelen worden afge-
raden of dat speciale middelen (zoals otoplastieken) worden aanbe-
volen aan het betrokken individu. Vastgesteld dient te worden of
er bij de betrokken werknemer sprake is van otitis externa, een

loopoor of otitis media, afsluitende cerumenproppen of afwijkingen
die verband houden met hoofd- of ooroperaties.

Naar schatting komt in de geÍndustrial-iseerde bevolking in zo,n 2t
der gevallen otitis externa voor. Een belangrijke oorzaak van oti-
tis externa is het schoonmaken van de gehoorgangen met b.v. wat-
tenstokjes, cocktailprikkers, lucifers. Na schatting is in 70t der
gevallen dit schoonmaken mede een oorzaak van otitis externa. In
eerste instantie ligt het voor de hand om te ver:\dachten dat het
dragen van gehoorbescherming in de gehoorgang een mogelijke factor
in het optreden van otitis externa zott zíjrt, omdat het gebruik de

vochtighej-d en tenperatuur in de gehoorgang verhoogt, de mogelijk-
heid van wondjes in de gehoorgang geeft, (beschermend) cerumen

venrijdert en een niddel vormt voor het inbrengen van micro-orga-
nismen in de gehoorgang. Uit het weinige experimentele en epide-
miologische onderzoek dat daarnaar is verricht, blijkt geen aan-
wijzing dat het dragen van oorwatten, oordoppen of oorrollen het
vóórkomen van otitis externa verhoogt, als de middelen op ite juis-
te wijze rrorden schoongehouden en niet te lang worden gedragen.

De aanwezigheid van cerumen is een natuurlijk verschijnsel en het
(laten) uitspuiten van de oren dient dan ook slechts ovenvogen te
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worden als er sprake is van een (vrijwel) volledig afsluiting.
Veelal geven de betrokken werknerners daarbij ook te kennen hinder
te ondervinden van bijkomende verschijnselen (geruis in de oren,
een vol gevoel in de oren, oorpijn, doofheid, gebonk bij het 1o-
pen). Uit Nederlands onderzoek (Rövekamp, 1987) blijkt dat van de

4152 onderzochte oren (van een industriële bevolking) er 390 (ruim

9t) een gehele of gedeeltelijke blokkering van de gehoorgangen

hebben door cerumen, zodat het troÍunelvlies (vrijwel) niet zicht-
baar is. Bij een dergelijke blokkering is het niet aanbevelens-
lraardig om in de gehoorgang te dragen gehoorbeschermingsmiddelen

te adviseren, voordat de oren zijn uitgespoten.

Als bij het gebruik van gehoorbeschermers irritatie of infectie
blijkt, dient door getraind personeel te worden nagegaan of de

gehoorbeschermer (mede) oorzaak kan zijn van de optredende proble-
men. Als dit het geval is, is dit veelal veroorzaakt door bescher-
mers die vuil of verontreinigd zijn met irriterende stoffen of
scherp of verwondend materiaal. Als een dergelijke verontreiniging
naar redelijkheid niet te vermijden is, dan zijn gehoorbeschermers

die door de gebruiker bewerkt moeten worden (zoals oorrollen) een

slechte keus.

Irritatie/infectie van de gehoorgangen kan tevens optreden door
een verkeerde maat oordopje, het ontbreken van een wenprograruna

bij nieuwe gebruikers of het gebruiken van oude gehoorbescher-
mingsmiddelen die hun veerkracht hebben verroren door cerumen en

zweet.

A1s er gevallen met uitwendige oorproblemen aan het licht treden
is het belangrijk om na te gaan of ze beperkt zijn tot bepaalde
omstandigheden/situaties,/afdelingen/werkzaamheden en of ze bepaal-
de middelen betreffen, afhangen van het tijdstip van het jaar of
van bepaalde veranderingen in het bedrijf. Op die wijze kan soms

de oorzaak worden vastgesteld en kunnen nieuwe gievallen worden

voorkomen.

In een aantal gevallen ontstaat hoofdpijn bij het dragen van oor-
kappen. Soms klerunen de oorkappen dan te vast tegen de zijkanten
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van het hoofd. De klacht kan verdwijnen als de aandrukkracht van

de betreffende oorkappen verminderd wordt of als meer geschikte
oorkappen worden gedragen.

AIs oordoppen de gehoorgang luchtdicht afsluiten, dienen ze lang-
zaam en met een draaiende beweging uit de gehoorgang gehaald te
worden.

Ter zijde zij tevens opgemerkt dat werknemers die een hoorapparaat
dragen ten sterkste moet worden ontraden om het hoorapparaat in
hun lawaaiige werkomgeving in werking te stellen. Irn€rs, het
hoorapparaat versterkt ook het lawaai en verhoogt zodoende de kans

op toeneming van de gehoorschade.

Aspecten voor BcD-management

In het Veiligheidsbesluit van fabrj-eken of werkplaatsen, 1938 is
vastgelegd dat een bedrijf gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar
moet stellen a1s er in het. bedrijf werkzaamheden worden verricht
waarbij het equivalente geluidniveau meer bedraagt dan 80 dB (A) .

Werknemers zí)n verplicht gehoorbeschermers te dragen vanaf 90

dB (A) .

Om in een bedrijf met betrekking tot het draqen van persoonlijke
gehoorbeschermingsmiddelen tot een goed resultaat te komen dient
aan een aantal randvoorwaarden voldaan te zijn. Essentieel daarbij
is dat

- het dragen van gehoorbeschermers gezien wordt als een (tijde-
lijke) noodzakelijkheÍd, zowel door bedrijfsleiding aIs werk-
nemers

- de praktische voorzieningen - bijvoorbeeld ten aanzien van con-

trole, onderhoud, clistributie, vervanging - ook op langere ter-
mijn in orde zijn.

titet betrekking tot beide voorwaarden kan de BGD adviserend en sti-
mulerend optreden.

Vanuit de BGD dient erop gewezen te worden dat de werknemer in



-222-

principe een keus uit diverse soorten gehoorbescherners moet kun-

nen maken als de bedrijfsoutstandJ-ghecten dit toelaten.

Inhoudelijk is het van belang te \^reten dat

- de effectieve derntrling van gehoorbeschermingsmiddelen vrijwel
steeds (veel) geringer is dan door de fabrikant wordt opgegeven

- gehoorbeschermingsmiddelen de gehele tijd gedragen moeten víor-

den als de geluidniveaus boven 80 dB(A) uitkomen. Hèt tijdelijk
niet dragen van gehoorbescherming in een lawaaiige ongeving

heeft een zeer nadelige invloed op de totale resulterende dem-

ping van de dagelijkse geluidbelasting

- het dragen van gehoorbeschenrers (eventueel) nadelen kan hebben

- het zeer sterk aan te raden is dat persoonlijke beschermings-

middeLen slechts voorgeschreven,/aangepast worden door (para)ne-

disch geschooLde medewerkers/sters.
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6. HET OPSTELLEN VÀN EEN LAWÀAIBESTRIJDINGSPLAN

6.1 Inleiding

Het opstellen en uitvoeren van een lawaaibestrijdingsplan is een

onderdeel van een gehoorbescherningsprograluna. Het doel is om de

geluidniveaus op aIle arbeidspilaatsen beneden de grens van

80 dB(A) te krijgen. Eén van de hoofdpunten uit het beleid van de

overheid ten aanzien van lawaai op de arbeidsplaats is om alle
lawaai vooralsnog boven 85 dB(A) op arbeidsplaatsen te bestrijden.
Later zal deze grens op 80 dB(A) worden gesteld.
Over het algemeen kan dit niet van de ene op de andere dag plaats-
vinden maar zal er een weloverwogen, eventueel gefaseerd, plan
genaakt moeten worden. Zorn plan omvat een beschrijving van de

maatregelen - akoestische, technische en/of organisatorische - die

in de loop der jaren kunnen worden genomen om met succes het la-
waai te bestrijden. Vaak zullen bij het opstellen van 'een plan
prioriteiten gesteld moeten worden. Over het algemeen zullen eerst
die arbeidsplaatsen aangepakt moeten worden waar de geluidniveaus

het hoogst zijn. Het aantal werknemers dat met een bepaalde maat-

regel geholpen is kan ook een belangrijk argument zijn. Er client
hier op te worden gewezen dat de materie van de lawaaibestrijding
tamelijk complex is, waardoor in de meeste gevallen een grondig

onderzoek nodig za1 zijn om uit te maken welke maatregelen in be-

paalde gÍevallen de beste resultaten zullen geven. Voor het opstel-
len van een lawaaibestrijdingsplan is doorgaans dan ook verder
onderzoek noodzakelijk. In grote lijnen staan de volgende moge-

Iijkheden voor lawaaibestrijding ter beschikking:

- beperken van de geluidafstraling van de bron zelf
- beperken van de geluidoverdracht van de bron naar de ontvanger

- beperken van het aantal aan lawaai blootgestelde personen

- bescheruring van de ontvanger door middel van persoonlijke be-

scherming. Dit is in hoofdstuk 5 beschreven.

werken in de volgorde van bovengenoemde mogelijkheden is wettelijk
voorgeschreven en meestal ook de beste aanpak van de lawaaibe-

strijding.
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In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de aanpak van de lawaai-
problematiek en het opstellen van een lawaaibestrijdingsprograrnma.

In het kort zulIen enkele technische en organisatorische maatrege-

Ien ter bestrijcling van het Iawaai worden besproken. In dit kader

kan hierop niet zeer uitgebreid worden ingegaan. Hiervoor wordt

verwezen naar de in hoofdstuk 8 genoemde literatuur. Tenslotte

wordt een voorbeeld gegeven van een globaal lawaaibestrijdingsplan
zoals dit is opgesteld voor een licht metaalverwerkend en montage-

bedrijf. Deze bedrijfsgerichte informatie kan samen met de para-
grafen 6.2 t/m 6.5 en een inleiding, de basis vormen voor een rap-
portage die aan het bedrijf wordt aangeboden. Voor een groot aan-

tal bedrijfstakken en werkzaamheden is een rapportage opgesteld

over de stand van de techniek van de lawaaibestrijclinq (zie hoofil-
stuk 8). Samen met de rapportages over de basiskennis van geluid-
arm construeren (Tukker, 1-984) en geluidarm installeren (v. Steen-

brugge e.a., 1984) kunnen deze rapporten dienen om een globaal

lawaaibestrijdingsplan op te stellen.

Aanpak van de problematiek

In bestaande fabrieken en werkplaatsen kan vaak een belangrijke
geluidreductie worden verkregen met behulp van relatief eenvoudige

methoden.

Een lawaaibestrijdingsprogranuna houdt in hoofdlijnen het volgende

in:
- per arbeidsplaats bepalen of het maximaal toelaatbare geluidni-

veau wordt overschreden

- per arbeidsplaats de geluidbronnen inventariseren die bijdragen
aan de overschrijding van het toelaatbare geluidniveau

- beschrijven van de te nemen maatregelen, uitvoeren van een kos-

tenanalyse en bepalen van de te verwachten geluidreductie

- stellen van prioriteiten om het gestelde doel te bereiken, in-
clusief een tijdplanning.
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In het algTemeen heeft men alleen bij nieuwbouw, vernieuwing of
uitbreiding de nogelijkheid rekening te houden met de geluidpro-
duktie van rnachines of processen bij de plaatsing in de werkruim-

ten. Het is belangrijk te weten dat het vaak mogelijk is reeds in
de planfase van een nieuw produktieproces of een nieuwe fabriek of
bij vervanging van bestaande machines geluid te reduceren. Tn zo'n
situatie kan vaak worden gekozen voor stiLlere machines of stitle-
re werkmethoden. !íanneer er keuze is uit verschillende mogelijk-
heden, met name bij aanschaf van nieuwe machines, dan moet aan de

geLuidproductie een belangrijke ro1 worden toegekend, in verband

met een eventueel beroep op de redelijkheidsclausule.
Bij plaatsing van nieuwe machines kan dan tevens aandacht worden

besteed aan een goede isolatie of demping van de lucht- en con-

tactgeluiden. A1 deze maatregelen kunnen worden gerangschikt onder

brongerichte maatregelen. Daarnaast zijn er de maatregelen gericht
op de vermindering van geluiil in de overdrachtsweg van de bron

naar ontvanger. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het omkasten

van een qeluidbron, het plaatsen van de bron in een aparte ruimte
of omgekeerd het plaatsen van het bedienend personeel in een cabi-
ne. Ook het aanbrengen van absorptie, het plaatsen van schermen en

abris zijn op de overdrachtsweg gerichte maatregelen die het ge-

luidniveau op de arbeidsplaats kunnen verlagen. ïndien genoemde

maatregelen niet mogelijk blijken of onvoldoende effect hebben, of
zolang deze niet zijn uitgevoerd, moet worden overgegaan tot toe-
passing van gehoorbeschermingsmiddelen in de vorm van oorkappen,

oordoppen, oorrollen en dergelijke. Dit moet echter altijd als een

tijdelijke maatregel worden beschouwd.

Tenslotte kunnen de organisatorische maatregelen worden genoemd.

Evenals de persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen geven deze

maatregelen geen werkelijke verlaging van het geluidniveau op de

arbeidsplaats, doch hiermee kan het expositieniveau van de werk-

nemers in zeer geringe mate worden verlaagd.
Het betreft bijvoorbeeld het inlassen van pauzes die in een rus-
tige omgeving worden doorgebracht of het Laten rouleren van werk-

nemers over verschillende arbeidsplaatsen (lawaaiige en stille).
Ook een wijziging in de opstelling van de machines kan vaak tot
expositievermindering leiden. In figuur 6.L zijn de maatregelen

nog eens schematisch vreergegeven.
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Figuur 5.1 Dlverse maatregelen blj laraalbestruillng
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Resumerend:

De mogelijkheden om zich in de keten bron-overdrachtsweg-mens met

lawaaibestrijding bezig te houden kan in twee gedeelten worden

gesplitst:
Primair is de lawaaibestrijding - eigenlijk de lawaaibeheersing -
bij de bron in de ontrirerp- en constructiefase.
Slechts incidenteel za1 het mogelijk zijn om in bestaande situa-
ties maatregelen voor te stellen dj-e in deze categorie va1len.
Dit vindt vooral zrn oorzaak in de complexheid van de problema-

tiek, waardoor zeer uitgebreicle metingen nodig zijn om verant!íoord
elementaire voorstellen te kunnen doen. Dit valt echter buiten het
kader van di.t onderzoek.

Dit is echter niet altijd het geval. Bijvoorbeeld het plaatsen van

dempertjes op persluchtventieLen. Hierbij is geen meting nodig,
het is geen ingrijpende maatregel, maar is wel bestrijding van

lawaai aan de bron. Àndere voorbeelden hiervan zijn: stille pers-
luchtpistolen, het beperken van valhoogtes, bekleden van trans-
portgoten, en dergelijke.
De maatregelen die achteraf - in bestaande situaties - door een

lawaaibestrijdingsteam en/of technische dienst, eventueel geassis-
teerd door een akoestisch adviesbureau kunnen \,eorden getroffen,

OP DE BRON GERICHTE

Í4AATREGEL EN

OP DE OVERDRACHTSWEG

GERICHTE MAATREGELEN

ORGAN I SATORI SCHE

MAATREGELEN
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kunnen a1s secundair worden aangenerkt.

Ook in het Veiligheidsbesluit wordt ile wenselijkheid van de volg-
orde in aanpak van lawaaibestrijdinq bij gel-uidbron, overdrachts-
weg en ontvanger benadrukt.

Wanneer het niet of met onvoldoende resultaat mogelijk is om de

geluidproduktie door brongerichte maatregelen te beperken komen

maatregelen ter beperking van de geluidoverdracht in aanmerking.

Wanneer deze werkwijzen nog tot een onvoldoende resultaat leiden
is men gednongen zijn toevlucht te zoeken tot persoonlijke
bescherming.

Lawaa ibe st ri j ding sprogranuna

À11e lawaaibestrijdingsmaatregelen hebben uiteraard ten doel een

bepaalde geluidreductie te bereiken. Voor ieder(e) machine(onder-
deel) of arbeidsplaats noet een hoogst toelaatbaar niveau worden

vastgesteld. Er rnoet naar worden gestreefd genoemde niveaus na

verloop van een zekere tijd te bereiken. Daarna kan worden bezien

of een verdere verlaging nogelijk is.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn het probleem gefaseerd aan

te pakken en het na te streven geluidniveau na iedere voltooide
fase verder te verlagen.
Door de bestaande geluidsituatie systematisch in kaart te brengen

kan een goed beeld van de geluidsterkte en de verdeling ervan op

de werkplaatsen worden verkÍegen. OÍn in een situatie waarin zich
moeilijke geluidproblemen voordoen een lawaaibestrijttingsplan te
kunnen opstellen en uitvoeren, is het vaak nodj.g gedetailleerde
geJ.uidmetingen te verrichten. Lawaai komt meestal van een groot
aantal bronnen (machines in een produktiehal) en van achtergrond-
geluid (van ventilatie, compressoren enz.), dat ook van buiten de

beschouwde ruimte kan koren. wanneer men zich een oordeeL wil vor-
men over het risico op gehoorschade op een werkplek, noeten alle
bronnen die normaal in werking zijn, ook tijdens de geluidmetingen

in werking zijn. Ànderzijds noet, om gefundeerde beslissingen te
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kunnen nemen over lawaaibestrijdingsmaatregelen, iedere machine en

iedere werkzaamheid apart worden gemeten. op deze wijze moet ook
de machine of de werkzaamheid die het meeste rawaai maakt worden
opgespoord.

op basis van de ardus verzamerde gegevens kan worden beoordeeld
waar lawaaibestrijding nodig en mogelijk is.

!íanneer lawaaibestrijdingsrnaatregeren worden voorgesteld, is het
belangrijk deze te bespreken met de veirigheidsfunctionaris en de

andere betrokken werknemers. Gewoonlíjk hebben zij goede kennis
van de produktiemethoden en de machines en vaak kunnen zij goede

ideeën aandragen voor de praktische uitvoering.
Om in de gegeven omstandigheden de optimale lawaaibestrijdings-
maatregelen te kiezen is een lijst van de diverse mogelijkheden
nodig. ook moeten de kosten worden afgewogen tegen de niveaureduc-
tie ilie een maatreger kan opleveren en het aantal mensen dat er
van profíteert.
Voordat een beslissing over de te nemen actie wordt genomen, ver-
dient het aanbeveling bij de leverancier informatie in te winnen
over materialen en kosten. Er z1.jn verschillende factoren die de

keuze voor een bepaalde lawaaibestrijdingsrnaatregel kunnen bein-
vloeden, te weten:

- de hoogte van het geluidniveau op de arbeidsplaats (de eerste
prioriteit is het lawaai te reduceren tot een niveau waarbij
geen gehoorschade meer kan ontstaan);

- praktische problemen bij de uitvoering van het werk (planning,
onderhoud e.cl. );

- het aantal personen dat voordeel- heeft van de verbeteringen;
- de te verwachten geluidreductie.

In het algemeen wegen het geluidniveau op de arbeidsplaats en de

blootstellingsduur het zwaarst. aij gelijke niveaus op verschil-
lende plaatsen is het aantal werknemers dat baat heeft bij de

maatregel beslissend.
Het kan ook voorkomen dat een groep werknerners, die aan lagere
geluidniveaus \,eordt blootgesteld dan een andere groep toch een

hogere prioriteit krijgt bij de uitvoering van een lawaaibestrij-
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dingsprograrma, bijvoorbeeld omdat er een veel groter aantal werk-

nemers met een bepaalde maatregel geholpen is of doordat bepaalde

maatregelen veel goedkoper of eenvoudiger uit te voeren zijn.

Wanneer een aantal projecten is gepland, is het opstellen van een

tijdschema noodzakelijk. Ook is een plan noodzakelijk om te bepa-

len wanneer machines uit de produktie moeten worden genomen van-

wege onderhoud of vervanging, wanneer absorptie kan worden aange-

bracht, \{anneer personeel- kan worden vrijgemaakt om de maatregelen

uit te voeren (wanneer deze in eigen beheer worden uitgevoerd)
enz. Het is vaak moeilijk om al deze zaken tegen elkaar af te we-

gen, m.rar lange termijnplanning moet ertoe bijilragen dat er uit-
einilelijk op alle arbeidsplaatsen goede werkomstandigheden zijn.

6.4 Ontstaansmechanismen van geluid

Bij de lawaaibestrijding moet men zich attijd realiseren dat ge-

luid zich zowel door de lucht a1s door constructies (contactge-

luid, trillingen) voortplant. Bijna alle geluidbronnen veroorzaken

tegelijkertijd zowel luchtgeluid aIs contactgeluid.
Om een goed resultaat te bereiken, zal vaak een aantal verschil-
Iende lawaaibestrijdingsprincipes moeten worden gehanteerd. In
hoofdstuk 6.5 zijn enkele algTemene lawaaibestrijdingstechnieken
beschreven die met goed gevolg in diverse industrieën worden toe-
gepast.

Alvorens men zich met de bestrijding van lawaai gaat bezighouden,

is het van belang te weten hoe lawaai ontstaat.

6.4.L Direct_aangesgogsn_lgchttril l-ingen.

De omgevingslucht wordt hierbij direct aangestoten, zonder dat

eerst contactgeluid wordt opge\.íekt.

Dit is onder andere het geval bij de volgende soorten geluidpro-

cessen respectieveli jk geluidbronnen :
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pulserende of gelijkmatige verdringing van de lucht die de ge-

luidbron omgeeft. Voorbeelden hiervan zijn vliegtuigpropellers,
ventilatoren en het aanzuig- respectievelijk uitlaatgeluid van

verbrandingsmotoren.

turbulente gasstromen, rond obstakels of vrij uitstromend in de

omgevingslucht. Voorbeelden: stromingsgeluid in ventilatiekana-
Ien, persluchtpistolen, windgeluid om autois.
verbrandingsprocessen en andere processen waarbij vrarmte wordt

ontwikkeld. De plotselinge volumevergrotingen zorgen voor over-
eenkomstige drul:wisselingen. Het geluid van branders komt op

deze wijze tot stand evenals de geluiden clie gepaard gaan met

explosies en elektrische ontladingen.

6. 4. 2 hgilegt_agngegtgtgn_lgchtlrlt ligvgn.

In een machine of installatie kunnen door allerlei oorzaken tril-
lingen \íorden opgewekt, die via de constructie worden overgedragen

op het oppervlak. Dit oppervlak kan vervolgens de trillingen als
geluid naar de omgeving afstralen.

Aan het ontstaan van trilli-ngen kunnen vele oorzaken ten grondslag

liggen. De belangrijkste daarvan worden hieronder nader genoemd:

Turbulente gas- of vloeistofstromen in leidingsystemen. Deze

treden vooral op bij regelkleppen, afsluiters, meetflenzen e.d.
Cavitatie in vloeistofleiclingen. Dit verschijnsel doet zich
vooral voor bij plotselinge drukverlaging in het leiilingsys-
teem, bijvoorbeeld achter een afsluiter of in een plotselinge
dj.ameterverkleining. Er vormen zich dan dampbellen, die na kor-
te tijd imploderen. Daarbij treden schokgolven op in de vloei-
stof, die als trillingen op de leidingwand worden overgedragen.

Drukwisselingen, zoals bij verbrandingsnrotoren, compressoren en

hydraulische installaties.
llassakrachten in de vorm van onbalans in roterende machinedelen

of heen en weer bewegende sleden e.d.
Wisselkrachten ten gevolge van niet-continue krachtoverbren-
ging, zoals bij tandwielaandrijvingen of bij lagers met te veel
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speling.
liLagneti-sche krachten in eLektromotoren, generatoren en trans-
formatoren.

Het op elkaar botsen van machine-onderdelen, bijvoorbeeld bij
persen of meeneermnechanismen, of het ramnelen van metalen delen

tegen elkaar.
Snijkrachten bij verspanende bewerkingen.

Vervormingskrachten bij bepaailde bewerkingen, zoals smeden,

klinken, hameren of persen.

6.5 Lawaaibestrijdingsmaatregelen

6.s.1 lnfeidlng

Soms kan men de emissie van geluidbronnen in bestaande situaties
wijzigen. Ín de meeste gevallen echter moet deze lawaaibestrijding
(aan de bron) aI in de ontweqp- of constructiefase van een machine

plaatsvinden.

Het is wenselijk on bij veranderingen in het produktieproces, wij-
zigingen in de opstelling, vervangen van apparatuur, verbouwingen

en nieuwbouw het geluidaspect vroegtijdig nauwkeurig te bezien.
Het is bijna altijd eenvoudiger en goedkoper direct maatregelen te
nemen dan later voorzieningen aan te brengen. Bovendien is het

voor een beroep op het redelijkheidsbeginsel noodzakelijk om te
kunnen aantonen dat reeds in het ontwerpstadium de nodige aandacht

aan lawaaibestrijding is geschonken.

Voor de consument is het daarom van zeer groot belang om bij de

aanschaf van nieuwe machines goed te letten op de geluidproduktie
van de nieuwe machine en deze te vergelijken met de geluidproduk-

tie van soortgelijke machines. Dit is voor hem vrijwel de enige

mogetijkheid om lawaaibestrijding aan de bron te realiseren.
In dit hoofitstuk worden daarom verder alleen enkele maatregelen

genoenrl die kunnen worden genomen om de overdracht van geluid van

de bron naar de ontvanger te beperken.

Aan de hand van een voorbeeld worden verschillende mogelijkheden

geschetst.

In figruur 6.2 is dit voorbeeld schematisch weergegeven. Voor ie-
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dere situatie moet steeds opnieuw worden nagegaan welke maatrege-

|en optimaal zullen zijn. Een gedegen akoestisch onderzoek dient
hieraan ten grondslag te liggen.

Flquur 6.2 Orerzlcht van oaatregelen t.b.v. geluldarm lnstalleren blJ tte opstel-
Ilng van bUv. een nootlaggregaat ln een geboun. (O(rergenouen ult
rÀ-HR-03-01)

À gelulddenpers
B kappen en schermen
C onkastlngen
D leltllnglsolatle
E geluldabsorberend naterlaal tegen wand enlof plafond
l' beillenlngscablnes
H isolerenale tranden, vloeren en dleuren
I verende opstelllng van nachlnes
K balgen, slangen, nanchetten ln leidlngen en kanalen
L verenfle ophanglng van leldtngen
Èí afdlchtlng van kleren

Nabij de bron

Maatregelen die dichtbij de bron genomen kunnen vrorden zijn: het
plaatsen van geluiddempers (A), kappen of schermen (B), omkastin-
gen (C), isoleren van leidingen (D) en toepassen van verende ele-
menten (I, K en L).

Ruimte-akoesti sche maatrege Ien

Het geluidniveau binnen een ruimte op een wat grotere afstand van
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de bron hrordt bepaald door de vorm van de ruimte en de afwerking
van de wanden en plafond.
Verlaging van het niveau kan daar worden bereikt door geluidabsor-
berende materialen (E) aan te brengen. Ook het goed indelen van de

ruimte, indien mogelijk met eventueel gebruik van scheidingswan-
den, kan een grote bijdrage leveren.

Overdracht binnen gebouwen

Een geluidbron in een gebouw kan ook problemen geven in aangren-
zende ruimten. Ook hier zijn verbeteringen mogelijk door maatrege-
Ien aan de bron (4, B, C en D) of door aanbrengen van geluidabsor-
berende materialen in de opstellingsruimte (E) . !{anneer de bron
niet kan worden afgeschermd, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van

de bron erg groot zijn, kan worden overwogen het bedienend perso-
neel in een cabine onder te brengen (F). Verder is een goede ge-
Iuidisoiatie van wanden, plafond en vloer nodig (H). De kieren
rnoeten niet worden vergeten (M).

Ook van belang is de invloed van constructiegeluid. Vermindering
daarvan is mogelijk door toepassing van veren (I) onder machines,

balgen, slangen of manchetten (f) in leidingen en verende bevesti-
ging daarvan (L).

Geluidoverdracht via kanalen en leidingen

Geluidoverdracht via kanalen en leidingen, aanzuig- en uitblaas-
openingen van lucht, gas, stoom kan als regel worden beperkt door
middel van geluiddempers (A). Hierbij kan een verende bevestiging
nodig zijn (L). Een goede afdichting (M) , bij doorvoer door wanden

of gevels. is altijd noodzakelijk.
De overdracht langs wanden en leidingen kan worden beperkt door de

reeds genoemde balgen, slangen of manchetten (K).

6.s.2 §glugddegpgr:

Geluidde4>ers zijn er in allerlei maten en vormen. fr.ree veel toe-
gepaste typen zijn reflectiedempers en absorptiedempers (zie fi-
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guur 6.3). Met een reflectiedemper kan laagfrequent geluid over

een smal frequentiegebied $rorden gedempt. Ter plaatse van beide

diametersprongen wordt een gedeelte van het geluid gereflecteerd.
Vormveranderingen in kanalen hebben eveneens invloed op de geluid-
overdracht. Dergelijke vormveranderingen kunnen zich voordoen als
bocht, diameterverandering of aftakking.
De eenvoudigste vorm van een absorptiedemper is een kanaal met

absorberend materiaal tegen de wanden. Hoe dikker het materiaal
des te beter worden lage frequenties geabsorbeerd.

Flguur 6.3 Voorbeelden van enkele typen gelultltlempers
a. reflectletlemper
b. abso4rtledeuper
(overgeuouen ult Brte1 & Kjaer, 1982)
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verder bestaan er ook dempers om bijvoorbeeld perslucht of stoom

naar de atmosfeer af te blazen zonder dat hier hoge geluidniveaus

bij vrijkomen. Dit zijn neestal diffusiedeqpers, waarbij de afvoer
naar de omgeving plaatsvindt via een labyrinth of een gesinterd
rnateriaal.
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6.5.3 xpgngn_eg eche5men

Schermen zijn rechte panelen, vaak opgebouwd uit dezelfde con-
structie a1s voor omkastingen wordt toegepast: een isolerende be-
platÍng aan één of beide zijden bekleed met een absorberende
laag. Er zijn ook verrijdbare schermen in de handel die gemakke-

lijk om tijdelijke bronnen geplaatst kunnen worden, (figuur 6.4)
evenals flexibele schermen (gordijnen) die wet in lascabines wor-
den toegepast. Laatstgenoemde schermen bestaan meestaL uit een met

lood verzwaarde kunststof. Kappen zijn gedeeltelijke gebogen af-
schermingen van lawaaibronnen, evenals abri,s (zie figmur 6.4).

Flquur 5.4 Voorbeelal van schermen en een abrl
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De bereikbare niveauverlaging bij toepassing van schermen in fa-
briekshallen bedraagt meestal niet meer dan 3 tot I dB(A), afhan-
kelijk van de grootte van het schenn in relatie tot de afmetingen
van de hal, de aanwezige hoeveelheid absorberend materiaal en de

indeling van de hal-

6.5.4 Omkastingen

Omkastingen zijn er in vele maten en uitvoeringen. Meestal bestaan
ze uit diverse panelen en verbindingsstukken. Hj.erin kunnen ook

deuren, ramen, luiken en dergelijke worden gemonteerd (zie figruur
6.5). Er kunnen ook gedeeltelijk verrijdbare compartimenten worden

geconstrueerd.

Flquur 6.5 o,pbouw van een enkelvoudlge uandconstructle en van een conplete omkas-
tlng

| = wand
2 = ontdreuningslaag
3 = geluidabsorberend materiaal
4 = afdeklaag
5 = geperforeerde plaat

De denping van omkastingen kan 10 tot 20 dB(A) bedragen voor en-
kelvoudige wandconstructies en 20 tot 30 dB(À) voor dubbelwandige
constructies met ontdreuning en geluidabsorberend rnateriaar aan de

binnenzÍjcle van de kast. voor een goed isolerende omkasting moet
geJ-et worden op afdichtingen van rarnen, deuren, Iuiken en doorvoe-
ren van leidingen, assen e.d. Openingen beÍnvloeden in grote mate
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de isolatie. Om trillingsoverdracht te voorkomen moet de omkasting
op veren worden opgesteld en mogen er geen starre verbindingen
zijn tussen de lawaaibron (trillingen) en de omkasting.

Aanbevelingen voor de uitvoering van omkastingen

Bij de uitvoering van een omkasting zijn naast de akoestische ei-
sen de bedrijfsomstandigheden van belang. In het bijzonder het
functioneren van de machine, mogelijkheden voor controle, onder-
houd en reparatie, waarschuwingssigmalen, koeling en ventilatie.
Bedrijfstechnische eisen kunnen meestal worden vervurd wanneer men

bij de bouw van de omkasting de volgende maatregelen treft:
- inbouwen van voldoende grote ramen met de juiste isolatiewaar-

de;

- installeren van verlichting binnen de omkasting, zodat de gehe-

1e machine en alle bedieningsorganen en controle instrumenten
van buiten af in de gaten gehouden kunnen worden;

- zo mogelijk verplaatsen van de bedieningsorganen en controle-
instrumenten naar een plaats buiten de omkasting, waardoor men

niet meer binnen de omkasting behoeft te zijn;
- inbouwen van goed afsluitende luiken voor onderhoudsdoeleinden

of, wanneer de omkasting voldoende ruimte biedt, deze voorzien
van een of meerdere goed afsluitbare deuren. Ten behoeve van

aan- en afvoer materiaal moeten geluiddempende sluizen worden

ingebouwd of moet de omkasting van kleppen worden voorzien zo-
danig dat in geopende toestand de isolatie van de kast zo min

mogelijk vermindert;

- inbouwen van geluidgedempte aan- en afvoerkanalen ten behoeve

van de ventilatievoorziening, eventueel voorzien van ventilato-
ren om een ontoelaatbaar hoge temperatuur binnen de omkasting
te voorkomen;

- er voor zorgen daÈ de geldende veiligheidsvoorschriften op de

arbeidsplaats bij het in bedrijf zijn van de omkaste machine

kunnen worden nageleefd.
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6.5.5 leld:ngieolatie

De isolatie van leidingen bestaat uj.t een poreus materiaal dat om

de pijp wordt aangebracht en dat wordt afgedekt met een metalen

buitenmantel. In de poreuze laag wordt akoestische energie omgezet

in warmte. Bovendien zorgt de poreuze laag voor een trillingisole-
rende ondersteuning van de buitenmantel. De buitenmantel vormt een

dichte, geluidisolerende laag en beschermt de poreuze laag tegen

beschadiging en weersinvloeden (zie figuur 6.6). Er mag absoluut

geen star contact zijn tussen de pijpwand en de buitenmantel. Bij
lage frequenties en vooral bij kleine pijpdiameters kan door toe-
name van het afstralende oppervlak een verslechtering optreden.

Flqn:ur 6.5 opboun van plJplelding tsolatle (overgenonen ult ICG-ÍÀ-HR-02-05)

stalen buitenmantel eventuee'l
met ontdreuning

ongeïsoleerde pijp

tri 1 I ingsisolerende
ondersteuning van
e'i nd ka poen

6.5.6 Geluidabsorberend materiaal

m i neraal wo I

In een werkplaats of fabriek waar harde materialen zijn gebruikt

voor het plafond, de wanden en de vloer, wordt bijna alle geluid

dat deze oppervlakken bereikt teruggekaatst (gereflecteerd) in ile

ruimte.

In een ruimte neemt het geluidniveau van een machine eerst rela-
tief snel af en blijft daarna ongeveer constant wanneer de afstand

tot de machine wordt vergroot. Dit komt, omdat het geluid zich in

\\.\
l\ l

r
lil

/.b*,
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de nabijheid van de machine gedraagt aIs in het vrije veld. Q> een

bepaalde afstand van de bron wordt het geluidniveau als gevolg van

het gereflecteerde geluid van de bron echter hoger dan het directe
geluid van die bron en het gereflecteerde geJ.uid gaat overheersen.

Voor arbeidsplaatsen vraarvoor het gereflecteerde geluid bepalend

is voor het geluidniveau kan de gel-uidsituatie worden verbeterd
door aan plafonds en nuren effectief geluidabsorberend materiaal
aan te brengen. Hierdoor kan het gereflecteerde geluid aldaar met

ongeveer 6 dB(À) worden verzwakt. Ook door plaatselijk absorberend

materiaal toe te passen op wanden en plafond nabij een lawaaiige
machine, om plaatselijke reflecties te verminderen, kan het ge-

luidniveau op de arbeidsplaats een paar decibel afnemen. Deze

juist waarneesibare verandering in het geluidniveau wordt ervaren

als een verbetering door degene die de machine beclient.

Àbsorberend materiaal heeft tot op een afstand van 2 à 4 meter van

de bron vrijwel geen effect op het daar heersende geluidniveau.

Dit betekent, dat de machine-bediende zelf geen baat heeft bij het

aanbrengen van de absorberende materialen, tenzij hij verder van

de bron afstaat. Het directe geluid van de machine blijft bepalend

voor het expositieniveau op de arbeidsplaats bij die machine.

Hoe meer absorberend materiaal er al aanwezig is in een hal, des

te minder effect heeft het aanbrengen van extra absorberend mate-

ri.aa1.

In figuur 6.7 is aangegeven op welke wijze een geluidabsorberende

plafondbeklecling kan worden aangebracht.

Effectiever dan alLeen met absorberend materiaal kan het geluid
van een bron op naburige arbeidsplaatsen worden bestreden door

midclel van schermen (of abrirs). De werking ervan wordt beter
naarmate het scherm hoger en breder is en clichter bij de bron

wordt geplaatst. Voor een goede schermwerking is het nooilzakelijk
het plafoncl boven de bron en het schenn van een geluidabsorberende

bekleding te voorzien. In figuur 6.8 is dit veriluidelijkt.
wanneer zich personen tussen scherm en machine bevinden ilient het

scherm aan de bronzijcle absorberend te worden uitgevoerd om re-
flecties tegen het scherm en daarmee een geluidniveauverhoging op

plaatsen tussen bron en scherm te voorkomen.
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Flguur 6.7 Voorbeeld van het aanbrengen van absorberend naterlaal ln een
(overgenonen ult Briel & Kjaer, 1982)

hal
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Flguur 5.8 Herklng van een geluldscherm ln coublnatie net absorberend Daterlaal
(overgenonen ult Briel & KJaar, 1982)

6.5.7 Bedieni.ngscabine

Voor cabines geldt hetzelfde als voor omkastingen (zie paragraaf

6.5.4). Ook de opbouw is over het algemeen hetzeLfde. Speciale

aandacht moet worden besteed aan ventilatie en verlichting.

hard
p lafond

geluidbron
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6.5.8 Isolerende_wandenr_vloeren_en deuren.

Als geluid op een wand (vloer) valt wordt de wand in trilling ge-
bracht en wordt aan de andere kant geluid afgestraald. De sterkte
van de afstraling is afhankelijk van de isolatie-eigenschappen van

de wand. voor de isolatie van enkelvoudige wand- en vloercon-
structies geldt dat hoe zwaarder de constructie is des te hoger de

geluidisolatie zal zijn (massawet). Globaal neemt de isolatie toe
met ongeveer 5 dB bij verdubbeling van de massa. De isolatie is
ook frequentie-afhankelijk: per verdubbeling van de freguentie
neemt de isolatie ook met ongeveer 5 dB toe. In formulevorm luidt
de massawet:

R=17*Lg(n*f)-42 (dB)

waarin R = isolatie in dB

m = massa per oppervlakteeenheid in kg/pz
f = frequentie in Hz.

Bij bepaalde frequenties, die voor ieder materiaal weer anders
zijn, treedt "coincidentie" op. Coincidentie is het verschijnsel
dat bij een bepaalde frequentie een constructie relatief gemakke-

lijk in trilling komt. Rond deze frequentie is de isolatie veel
geringer dan bij lagere en hogere frequenties. ÀIs een wand dikker
wordt gemaakt verschuift deze coincidentiedip naar een lagere fre-
quentie. De meeste enkelvoudige steenachtige wanden (metselwerk,

beton) hebben een coincidentiedip rond 100 Hz. Boven deze frequen-
tie neemt de isolatie toe met grotere massa en stijfheid. Voor
isolatiedoeleinden zijn deze wanden daarorn geschikt voor vrijwel
alle geluiil. Lichte panelen daarentegen zijn meestal dun, slap en

hebben een relatief hoge coÍncidentiefrequentie, die bovendien
vaak midden in het te isoleren gebied ligt. Irlet deze constructies
rnoet men dus oppassen voor wat betreft de isolatie.
Met dubbelwandige constructies kunnen hogere isolaties worden be-
reikt. rkee lichte wanden die los van erkaar worden neergezet heb-
ben een hogere isolatie dan wanneer de wanden aan erkaar worden
gekoppeld. Door het vergroten van de spouw of door het inbrengen
van absorberend materiaar kan de isolatie aanzienlijk worden ver-
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hoogd. Koppelingen geven een isolatieverlaging. Daarom moeten er
zo min nogelijk worden aangebracht en liefst nog alleen zeer elas-
tische. Uet dubbelwanclige constructies kunnen isolaties worden

behaald die met een enkelvoudige wand slechts te bereiken zijn a1s

de massa vijf tot tien maal zo qroot- is (zie figuur 6.9).

Ftduur 6.9 Voorbeeltl van dubbele llchte schelallngswanden (overgenonen ult Briel &

KJaer, 1982)

l3 m gipsplaat

planken -

gemj-ddeld
37 dB isolatie

geniddeld
47 dB isolatie

geEiddeld
55 dB isolatie

6.5.9 vexendg epste[ing_van_macliges

De overdracht van contactgeluid op constructies die het als lucht-
geluid kunnen afstralen kan aanmerkelijk worden beperkt door de

trillingbronnen op veren (trillingsisolatoren) op te stellen. In
sommige gevallen kan het noclig zijn omkastingen en cabines ook

verend op te stellen. Het is aan te bevelen de isolatoren zo dicht
rnogelijk bij de bron aan te brengen. frillingsdempers zijn van

diverse materialen en in verschillende vormen verkrijgbaar (zie

figmur 6.1-0) .

l5 cm

minerale wo1
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Flguur 5.10 voorbeelden van trllllngstsolatoren (overgenonen ult Briel & Kjaer,
1982)

kuns ts tof - oineraalwol
schuim

rubber, rubber, dichte kurk
plastic kunststof

spiraal (druk)veer bladveer platenveer

Een verend opgestelde machine heeft een bepaalde resonantiefre-
quentie, die afhangt van de stijfheid van de veren en de massa van

de rnachine (massa-veer systeem). Een lichte machine met stijve
veren heeft een relatief hoge resonantiefrequentie, een zt are na-

chine met slappe veren een relatief lage resonantiefrequentie.
Trillingen van de machine met een lagere frequentie dan de reso-

nantiefrequentie worden niet geÍ.soleerd. Trillingen met een hogere

frequentie worden wel geisoleerd en des te beter naarmate de fre-
quentie hoger wordt.

Trillingen met een frequentie gel.ijk aan de resonantiefrequentie
worden versterkt. Door de heftige trillingen die dan optreden kun-

nen beschadiging aan de machine en de constructie ontstaan.

diverse veerconstructies
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Het is duidelijk dat de trillingsisolatoren wat betreft hun stijf-
heid moeten worden afgestemd op de massa van de machine en de te
verwachten frequenties van de trillingen. speciale aandacht vergen
machines die regelmatig in- en uitgeschakerd worden. onvermijde-
IÍjk is dat bij toename van het toerental (bij inschakelen) en bij
afname van het toerental (bij uitschakelen) de frequentie van de
geproduceerde trillingen kortstondig in de buurt komt van de reso-
nantiefrequentie van het systeem. ïnwendige demping van de isora-
toren moet er dan voor zorgen dat de uitwijkingen niet te groot
worden- Rubber tri1li-ngsisolatoren hebben een goede demping en
zijn dus bij uitstek geschikt om in deze situaties te worden toe-
gepast.

6. 5. 10 Balgen, slgnge!,_qenchetten

zelfs de werking van de meest effectieve trillingsisolatie kan tot
nul worden gereduceerd, aIs de trilJ-ingen via aansluitingen op
leidingen en kanalen worden overgedragen. Deze aansluitingen moe-
ten daarom frexiber zijn of in ieder geval flexibere stukken heb-
ben om trillingsoverdracht te voorkomen (zie figuur 6.11).

Flquur 6.11 voorbeelal van een flexlbele koppellng ln een lelillng (overgenonen ult
Briel E KJaer, 1982)

machine fLexibele koppeling

contactgeluid

leid i ng
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6.5.11 lelendg gnhanVing yan Leldlngen

6.5.72

Contactgeluid in leidingen, trillingen van een circulatiepomp of
stromingsgeluid van de vloeistof kunnen maar weinig luchtgeluicl
veroorzaken als de leiiling maar een kleine oppervlakte heeft. Door

de leiding star aan de wand of het plafond te bevestigen wordt het
luchtgeluidniveau vaak verhoogd doordat het stralende oppervlak
groter wordt. De leidingen moeten dus zo trorden bevestigd dat ze

de muur of het plafond niet in trilling kunnen brengen. Dit kan

met verschillende isolatoren worden gedaan. zoals metalen veren,
rubber strips, neopreenringen enz. (zie figuur 6.L2).

Fiqruur 6.12 Voorbeelden van bevestlglngen
Kjaer, 1982)

lelillngen (overgenomen ult Briel

A f di cht ilg_vgn_k i e re n

Zoals aI eerder vermeld hebben openingen (waaronder kieren) een

grote invloed op de isolatie van scheidingswanden, omkastingen en

cabines. Naden moeten daarom dichtgekit worden, kieren bij beweeg-

bare delen zoals deuren en luiken moeten door middel van speciale
rubber afdichtingsprofielen, in combinat.ie met knevelsluitingen
gerninimaliseerd \,íorden.

wandbeve st.iging

+ sPiraal
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*
Voorbeeld van een globaal lawaaibestrijdingsplan, gerapporteerd

aan een bedrijf

6.6.1 Inleidlng

ïn dit hoofdstuk worden lawaaibestrijdingsmaatregelen voorgesteld,
zowel algemene als meer specifieke bij bepaalde machines. Zoals

eerder gemeld, de naterie is tamelijk complex waardoor in de mees-

te gevallen een diepgaander onderzoek nodig zal zijn om uit te
maken welke maatregelen de beste resultaten zullen geven. Het

wordt aanbevolen hiervoor een akoestisch adviseur in te schakelen.

Als algemene maatregel, die a1s eerste
zou kunnen hrorden getroffen, kan worden

genoemd het aanbrengen van waarschuwings-

borden (of stickers) bij elke toegang tot
een ruimte of afileling \{aar het equiva-
lente geluidniveau meer dan 80 dB(A) be-
draagt. Het hierbij afgebeelde bord is
een gebodsbord (blauwe achtergrond, wit
symbool) en betekent dus dat gehoorbe-

schermingsmiddelen dragen verplicht is, dus vanaf 90 dB(A). Werk-

nemers moeten door middel hiervan worden gewaarschuwd gehoorbe-

schermingsmiddelen te dragen in deze ruimten. Tevens is het een

goede zaak bij elke toegang tot een clergelijke lawaaiige ruimte
gehoorbeschermingsmiddelen uit te reiken door nidilel van een auto-
maat voor gehoor*ratten en de mogelijkheid te bieden andere midde-

len, zoals gehoorkappen, op te bergen. Deze mogelijkheden noeten

zich dan aan de niet lawaaiige zijde bij cte toegang tot het ver-
trek bevinden omdat gehoorbescherming moet worden aangebracht

voordat men het lawaaigevaarlijke gebied betreedt. Overigens moe-

ten de persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen worden gezien als
een tijdelijke maatregel zolang andere geluidreducerende naatrege-

Ien die het geluidniveau tot beneden een veilige grens doen dalen

nog niet zÍjn getroffen.

*
Dlt ls een voorbeelal van eeu globaal laraalbestrlJdlngsplan, zoals tllt aan een

bedtrtJf, ln het kader van het project preventle gehoorschade, ls gerapporteerd.



-247-

6.6.2 efgelineen

De te nemen lawaaibestrijdingsmaatregelen zurren over het algemeen
per afdeling worden genomen. De afdelingen en/of werkzaamheden die
in aanmerking komen voor rawaaibestrijding moeten worden beschre-
ven, alsmede het betreffende aantal arbeidsplaatsen en de gemeten

geluidexposities. Deze aspecten kunnen van belang zijn voor het
afwegen van de prioriteiten. Bijvoorbeeld: Een metaalverwerkend en

montage bedrijf:

- metaal
(ca. 20 arbeidsplaatsen,
geluidexposities 90 - 95 dB(A))

- electro
(ca. 60 arbeidsplaatsen,
geluidexposities van <80 dB(A) tot 90 dB(A)

- montage

Per afdeling moeten de bronnen genoemd worden die (mede) oorzaak
zijn van een te hoog geluidniveau op de arbeidsplaats. Ook een

beschrijving van de ruimte zelf net de opsteJ-Iing van de bronnen

is van belang voor het nemen van ruimte-akoestische maatregelen.
Een plattegrond van de afdeling maakt de beschrijving vaak duide-
lijker (zie fignrur 6.13).
Bijvoorbeeld:

Metaalafdeling

In de metaalafdeling is een groot aant.al geluidbronnen aanwezig en

worden lawaaiige werkzaamheden verricht.
Genoemd kunnen worden:

vallende metalen voorwerpen, diverse zaagmachines, Iassen, ha-
rreren, slijpen, pneumatisch popnagelen, perslucht spuiten,
perslucht slagnoersleutel, ponsen/persen, boren.

AI deze werkzaamheden/machines zijn in één ruimte opgesteld (zie
ook figuur 6.13). De hal is aan drie zijden tot halverwege opge-
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trokken uit steen, de bovenste helft is afgewerkt met netaalpla-
ten, het dak is van golfplaten. Eén \íand bestaat grotendeels uit
ramen. Door deze opbouw samen met de betonnen vloer is deze hal
akoestisch tamelijk hard te noemen. Er zijn geen nagahntijdmetin-
gen verricht.

Flquur 6.13 Schets van ile afdellng Eetaal

Vervolgens kunnen de mogelijke lawaaibestrijdingsmaatregelen die
op de afdeling kunnen worden getroffen worden beschreven. Van

groot belang hierbij is de stand van de techniek van de lawaai-

bestrijding. Op dit gebied is een groot aantal rapporten uitge-
bracht door de Interdepartementale Commissie Geluidhinder (ICc) in
het kader van het onderzoekprogranunr "Lawaai op de Àrbeidsplaatsrl
(LA). (zie hoofdstuk 8).

montage electro

ponsmachine
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Bijvoorbeeld:

- verhogen van de hoeveelheid absorptie in de ruimte, door middel

van het aanbrengen van absorberend materiaal aan het plafond
(baffles)
De bijdrage aan het totale geluidniveau van een bron op enige

afstand kan hiermee waarschijnlijk verminderd worden met enkele

decibellen.

- plaatsen van akoestische schermen rondom lawaaj,ige werkzaamhe-

den in combinatie met absorberend materiaal aan het plafond kan

reducties tot maximaal 10 dB(A) geven

- aanbrengen van lasgordijnen, die goed aansluiten aan de vloer
en de zijwanden en mogelijk iets hoger zijn opgehangen dan de

huidige lasgordijnen zaL een betere afscherminy' vormen voor de

overige arbeidsplaatsen

- relatief stille werkzaamheden (sorunige boorwerkzaamheden) niet
op deze afdeling laten uitvoeren, of goed afschermen tegen Ia-
waa:lige werkzaamheden (bijvoorbeeld in aparte cabine of kamer)

- vallen van metalen voorwerpen voorkomen of de valhoogte reduce-

ren

Voorbeelden van deze geluidbronnen op de metaalafdeling zijn te
vinden bij het knippen van metalen plaat, waarbij een deel van

het produkt aan de achterzijde van de machine op het metalen
frame van de machine valt. Door hierop een rubberlaag aan te
brenqen'is het lawaai dat hierbij optreedt waarschijnlijk sterk
te verminderen. Verder staan er in de afdeLing enkele metalen

afvalcontainers. Deze kunnen ook veel lawaai produceren als er
iets wordt ingegooid, vooral als dit gebeurt a1s ze leeg zijn.
Kunststoffen en houten containers veroorzaken minder lawaai.
Eventueel kan de metalen container met tril-lingdempend mate-

riaal worden bekleed. Er bestaan hiervoor speciale materialen.
Ook wanden van gaas of van geperforeerd metaalplaat zijn ge-

schikt, omdat zij weinig of geen geluicl afstralen.
- In het rapport "Inventarisatie van de geluidoorzaken en geluid-

verminderende maatregelen bij de machinale houtbewerking,., uit-
gegeven in de lCG-onderzoekreeks onder nutnner LÀ-HR-02-03 door
het ministerie van Sociale Zaken staat een aantal maatregelen
aan zaagrnachines genoemd. Nagegaan moet worden welke Ínaatrege-
len van toepassing kunnen zijn.
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nagaan in hoeverre gehele of gedeeltelijke omkasting mogelijk
is voor boormachines, zaagTmachines, persen en knipschaar en

mogelijke andere machines (Zíe ook Icc-rapport LA-HR-O2-O4:

Handgereedschap en Iec-rapport LA-HR-03-O1: Inventarisatie ba-
siskennis Geluidarm installeren)
nagaan of stillere slagmoersleutels of hydraulische moeraanzet-

ters kunnen worden toegepast (zie ook lcc-rapport LA-HR-02-04

over handgereedschap)

nagaan of bij persluchtspuiten een geluidarme blaasmond vrordt
gebruikt. en of de luchtilruk voor het doeL niet te hoog is (zie
ook de richt,lijnen in Icc-rapport LA-HR-02-02: Geluid van pers-
lucht)
nagaan of het mogelijk is een terugstootloze hamer toe te pas-

sen (zie ook Icc-rapport IÀ-HR-O2-OAz Handgereedschap)

nagaan of het mogelijk is het slijpproces te veranderen (zie
ook Icc-rapport IÀ-HR-o2-04: Handgereedschap)

6.6. 3 lrioriler-tEtelling

Nadat de maatregelen beschreven zijn kan de prioriteit van de te
nemen maatregelen worden afgewogen. Bij iedere beschrijvi_ng van

een lawaaibestrijilingsmaatregel behoort vermeld te worden hoeveel
reductie de maatregel oplevert, voor hoeveel hrerknemers dit geldt
en hoe hoog de kosten zijn die ennee gemoeid zijn. Bij het opstel-
len van een globaal lawaaibestrijdingsplan is dit vaak nog niet
mogelijk omdat hiervoor nader onderzoek nodig is. Toch kan vaak al
direct een aantal maatregelen worden uitgevoerd.

De prioriteit van de te nemen maatregelen kan afhangen van de vol-
gende factoren:

hoogte huidige geluidexpositieniveau
aantal werknemers dat baat heeft bij de maatregel
kosten

te verwachten geluidreductie
eenvoud van de uit te voeren naatregel (bijv. in eigen beheer,
kostenbesparend, tijdplanning werkzaamheden)
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planning te vervangen machines (economische levensduur)

eventueel gelijktijdige verbetering van andere belastende omge-

vingsfactoren (bijv. stof).

Over het algemeen weegt het niveau van de geluidexpositie van de

werknemers het zwaarst, bij gelijke expositie het aantal srerkne-

mers.

Het kan echter voorkomen dat een groep werknemers waarvan de ge-

luidexpositie lager is dan van een andere groep toch een hogere

prioriteit krijgt bij de uitvoering van een lawaaibestrijdingspro-
grarnna, bijvoorbeeld doordat er een veel groter aantal werknemers

met een maatregel geholpen is of doordat bepaalde maatregelen veel
goedkoper zijn en dus veel eerder kunnen worden uitgevoerd.

Aspecten voor BcD-l,Íanagement

In de eerste fase van het integrale gehoorbeschermingsprogramna

wordt een globaal lawaaibestrijdingsplan opgesteld. Dit globale
plan bevat een aantal eenvoudige in eigen beheer te treffen ge-

luidwerende voorzieningen en globaal de mogelijkheden om in de

concreet in het bedrijf aangetroffen situaties het lawaai te be-

strijden. O,mdat het slechts globaal de nogelijkheden van lawaai-
bestrijding geeft, dienen deze mogelijheden in een later stadium

veelal door een (externe) deskundige nader gespecificeerd te riror-

den. Mede op grond van deze specificaties en een bijbehorende kos-

tenraming kan een meer definitief lawaaibestrijdingsplan worden

opgesteld.

Bedrijven zijn over het algemeen zeer geinteresseerd in een g1o-

baal lawaaibestrijdingsplan, omdat het bijdraagt tot een inzicht
in de diverse mogelijkheden. Mogelijkheden die (soms) bij de be-
drijfsleitling en werknemers niet goed bekenil zijn. Het globale
lawaaibestrijdingsplan kan slechts opgesteld worden door iemand

met voldoende deskundigheid op het gebied van de lawaaibestrij-
iling. Binnen een BGD zal men zich dan ook moeten afvragen of men

deze deskundigheid in huis heeft of wil halen, bijvoorbeeld door

specialisatie van een arbeidshygiënist op het gebied van de la-
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waaibestrijding. tíellicht kan ook het "poolen'. van deskundigheid
door een aantal BGD-en overvrogen worden. Beschikt men vanuit de

BGD over voldoende deskundigheid, dan vergt het opstellen van een
globaal lawaaibestrijdingsplan slechts een kleine fractie van de

werkuren benodigd voor het geheel uitvoeren van de eerste fase van
een gehoorbe schermingsprograrmn.

Bij het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan dient de

betrokken BcD-mederrerker/ster zoveel rnogel.ijk gebruik te maken van

de mogelijk aanwezige expertise in het betreffende bettrijf.
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7. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

fn het hiernavolgende is een aantal definities en begrippen te-
samengevoegd. Ook in andere delen van het rapport zijn definities
en begippen gesleven, zoals in de hoofdstukken 2 en 3.

GELUID

Geluid bestaat uit verdichtingen en verdunningen in de 1ucht, die
zich vanaf een geluidbron in aIle richtingen voortplanten. Op een

bepaalde plaats gaat geluid gepaard met drukvariaties rond de at-
mosferische druk. Deze drukvariaties kunnen als functie van de

tijd mathematisch beschreven worden als de som van een of meer

sinusfuncties. Van het mathematisch eenvoudigste geluid - een zui-
vere toon - kan cle geluiililrukvariatie beschreven \irorden met één

sinus als functie van de tijd.

F'REQUENT]E

Het aantal drukvariaties per seconde is de frequentie van een ge-
luid en wordt uitgedrukt in hertz (afgekort Hz). De frequentie is
bepalend voor de toonhoogte: een hoge toon (4000 Hz) klinkt sner-
pend, piepend en een lage toon (200 Hz) klinkt a1s gebrom.

GELUÏDDRUKNTVEAU

Naast de frequentie van een toon kan ook de sterkte van een toon
worden onderscheiden. De sterkte van een toon kan worden uitge-
drukt in het geluiddrukniveau. Net zoals bij een elektrische wis-
selstroom (ook een sinus als functie van de tijd) de effectieve
stroomsterkte wordt bepaald, zo \rordt bij geluid de effectieve
geluiddruk bepaald. In de praktijd lopen de effectieve geluiddruk-
ken (P"rr) uiteen van minder dan 20 uPa tot meer dan 2oo Pà,

d.w.z. meer dan een factor 107 (10 miljoen). Daarom gebruikt nen

in de akoestiek niet de effectieve geluiddruk, maar een logarith-
mische maat van deze druk ten opzichte van een referentiedruk.
Deze referentiegeluiddruk (20 UPa) heeft men zo gekozen dat een



-254-

l-000 Hz-toon met een dergelijke effectieve geluiddruk geniddeld
juist gehoord wordt door iemand met een normaal gehoor. Het resul-
taat is dan het geluiddrukniveau en wordt uitgedrukt in decibel
(afgekort dB) t.o.v. 20 UPa.

In formule:

L = 1o 1o9 
P'eff

Pto

(po = 20 uPa)

dB

ïn het algemeen kan geluid mathematisch worden voorgesteld als de

som van tonen met verschillende frequenties en effectieve geluid-
drukken. Van een sanengesteld geluid kan dan ook zowel het totale
geluiddrukniveau als de geluiddrukniveaus in bepaalde frequentie-
gebieden bepaald worden. Bij aaneengesloten gebieden levert dit
een frequentiespectrum of geluiclspectrum op. Kiest men de frequen-
tiegebieden een octaaf breed, dan spreekt men van een octaafband-

spectrum.

GELUTDNTVEAU

Het. gehoororgaan van de mens is niet even gevoelig voor geluiden
met hetzelfde geluiddrukniveau, maar met verschillende frequen-
ties. Om met deze gehoorgevoeligheid rekening te houden maakt men

bij het meten van geluid vaak gebruik van een filter, dat de ge-

luiddrukniveaus bij de verschillende frequenties ongeveer zo \.raar-

deert in sterkte, als ons gehoor dat ook doet. Dit is een filter
met een zogenaamde A-karakteristiek. In figmur 7.1 is deze À-ka-

rakteristiek grafisch weergegeven.

Meet men het geluicldruknj-veau van een geluid, tenr,ijl men de A-we-

ging toepast dan noemt men het resultaat het geluidniveau en drukt
dit uit in dB(A).
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FlEuur 7.1 frequentlereging van geluldl

--'+ 

Íre quentlo
250 10OO .IOOO Í6000 Hz

A-karakterl.tl.k
40

60
dB

EQUIVÀLENT GELUIDNIVEAU

Varieert de sterkte van geluid in de loop van de tijd, dan bepaalt
men in de akoestiek voor vele toepassingen het zogenaamde equiva-
tente geluidniveau over een bepaalde periode. Dit kan in formule
als volgt worden \ÀreerÍJegeven:

03

actor

LAeqr = lo rs fi f no tÏ' 
dt

o Po'
dB (A)

Daarbij i" Le.qf het equivalente geluidniveau over de periode T en

pA(t) de A-gewogen geluiddruk ilie op tijdstip t aanwezig is. In
feite is het equivalente geluidniveau over periode T gelijk aan

het niveau van de effectieve geluiddruk over dezelfcle periode.

EQUIVÀ],ENT GELUIDNIVEÀU BIJ EEN WERKZAAI{HEID

"O.* 
= equivaLent geluidniveau bij een werkzaamheid.

"O.* 
is het equivalente geJ.uidniveau dat tijdens een werkzaamtreid

ter plaatse van een werknener geregistreerd wordt, waarbij de

werknemer hetzij een vaste plaats inneemt, hetzij npbiel is.
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GELUIDEXPOS ITIENIVEÀU/IÀWAÀIEXPOS ITIENTVEAU

L(Ex) = L(Ex,8h) = L(Aeq,8h) = equivalent geluidniveau over een

representatieve werkdag. De duur van de werkdag is genormeerd op I
uur.

Het geluidexpositieniveau van een werknerner of groep werknemers

het equivalente geluidniveau waaraan de (groep) werknener(s)
een representatieve werkdag (van 8 uur) is geëxponeerd.

MEETTIJD

De neettijd is de tijd vraarover het geluidniveau wordt gemeten.

BEOORDELTNGSTIJD

De beoordelingstijd is de tijd waarover het equivalente geluid-
niveau van een werkzaamheid, gemeten of berekend, wordt vastge-
steld. Deze bedraagt minimaal l-0 minuten; is de periodiciteit van

een geluidpatroon meer dan 10 minuten, dan is de beoordelingstijd
gelijk aan de periodetijd van het geluidpatroon.

VERBLTJFTIJD

De verblijftijd is de tijcl dat een (groep) werknemer(s) op een

bepaalde arbeidsplaats verblijft, of de tijd dat de werknemer met

een bepaalde werkzaamheid bezíg is, al dan niet op dezelfde
plaats.

GEHOORDREMPEL

De gehoordreuq>el van een persoon, zoals die vrordt vastgesteld met

behulp van een audiometer, waarbij de betreffende persoon

testtonen te horen krijgt via een hoofdteLefoon. De gehoordrempel

erordt uitgedrukt in dB (re ISO 389). Een gehoordrerpel van x dB is
identiek aan een gehoorverlies van x dB. Beide ternen kunnen door

elkaar gebruikt worden.

IS

op

i
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GEHOORDREUPELS VAN GROEPEN PERSONEN

De fractielen van de verdel"ing van de gehoordreupels van groepen

aan lawaai geëxponeerde personen wordt aangegeven met de symbolen

H . waarbii H de waarde is waarboven L00x t der gehoordrempelsx''x
ttna. ,OrUO is de mediane gehoordrempel.

De fractielen van de verdeLing van de gehoordrempels van referen-
tiegroepen, d.w.z. groepen personen die op de arbeidsplaats niet
aan lawaai zijn geëxponeerd, worden aangegeven met de syuibolen A*r
waarbij A* de waarde is waarboven 100x t der gehoordrempels ligt.
oOr5O i" de mediane gehoordrempel van een referentiegroep.

GEHOORSCHÀDE DOOR LAWAÀI

Gehoorschade door lawaai wordt uitgedrukt in het symbool N. Voor
een aan lawaai geéxponeerde populatie geldt

H=A+N-*

Bovenstaande formule geJ.dt voor overeenkomstige fractielen van A,

HenN.

EXPOSITIETlJD

Het aantal jaren dat een werknener aan lawaai op de arbeidsplaats
is geèxponeerd. De expositietijd wordt aangegeven met het symbool

T (in jaren).
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9. VER,M{TWOORDING

Deze handleiiling is opgesteld in het kader van het project pre-
ventie gehoorschade (project IÀ-06-01 van het onderzoekprogramma

"Lawaai op de Arbeidsplaats" van het Dilectoraat Generaal van de

Àrbeid). De handleiding is tot stand gekomen na de initiëring en

gedeeltelijke uj.tvoering van integrale gehoorbeschermingsprogram-

ma's in een 35-ta1 industriëIe bedrijven. De werkzaamheden aan

deze programra's geschiedden in samenwerking met vier regionale
bedrijfsgezondheidsdiensten, in de periode van 1982 tot 1987.

De uitvoering van het project preventie gehoorschade is begeleid
door een begeleidingscorunissie, waarvan de huidige samenstelling
is:
S. Buma, arts (voorzitter, Directoraat Generaal van de Arbeid)

P.J.M. Iping (secretaris, Directoraat Generaal- van de Arbeid)

fr. J.A.M. Blok (Directoraat Generaal van de Arbeid)

Drs. J.c. Bakker, bedrijfsarts (DSM, Heerlen)

Drs. J. r,eijten (Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheids-
dienst)
H. Crijns, bedrijfsarts (Hoogovens)

Majoor M.P.C. Gloudemans (Bedrijfsgeneeskundige Dienst Koninklijke
Luchtmacht)

H. Hoolboorn, arts, (NIPG-TNO)

F.G. van Leeuwen, arts (BGD rs-Gravenhage e.o.)
A.E. Marcus, arts (BGD Zwo1le e.o.)
F.H.C. v.d. ltuysenberg (l,lin.Soc.Zaken en Werkgelegenheid)

J. de Pater, arts (Min wVC)

Ir. B. van Steenbrugge (TPD TNO,/IH)

Ing. A.v.d. Víeerd (Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveilig-
heidsdienst)
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In de achterliggende periode hebben tevens deel uitgemaakt van de

bege leidingsconunissie :

H. Leertouwer, arts (voorzitter, Directoraat Generaal van de

Arbeid)

T. Lunshof, arts (BGD Haarlem)

J.J.L. Pieters, arts (Min. wvC)

Th.Ií. víester*roudt (l{in. Soc. Zaken en Werkgelegenheid)

Ph. Th. de Brabander (Rijks Beclrijfsgezondheids- en Beclrijfsvei-
ligheitlsdienst)

Het project preventie gehoorschade is uitgevoerd door:

mw. drs. Yí. Passchier-Vermeer, projectcoördinator

ing. R. van den Berg

ing. A.J.l4. Rövekamp

ing. G.J. van Battum

ing. B. Pijnappel
mhr. A.H. Grundel

D. van der Ree.

De hoofdstukken 3 (Meten en beoordelen van geluid) en 6 (Lawaaibe-

strijding) zijn in hoofdzaak opgesteld door ing. R. van den Berg,

paragraaf 4.3.2 iloor mvÍ. A.H. Grundel, de overige tekst door mw.

drs. w. Passchier-VenrrEer.




