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Voorwoord
 Lawaai op de werkplek is voor tal-

loze werknemers een probleem. De 
risico’s ervan worden echter vaak 

onderschat. Gehoorschade ontstaat niet 
van de ene op de andere dag: het is een 
sluipend proces. Mensen vinden hun 
werkomgeving vaak alleen wat rumoerig 
en staan niet stil bij het gevaar. Tegen de 
tijd dat gehoorschade wordt geconsta-
teerd, is het te laat: gehoorschade is on-
omkeerbaar. 

Voorkomen is dus het sleutelwoord. In 
dit magazine vindt u acht slimme me-
thoden om de risico’s van lawaai te ver-
minderen. De voorbeelden komen uit 
diverse sectoren en werken op verschil-
lende manieren. Zo kunnen bedrijven uit 
de papier- en kartonindustrie aan de 
hand van een protocol bepalen hoe ze op 
de voordeligste manier het meest kun-

nen doen aan geluidsoverlast. Ook be-
staat er software waarmee bedrijven en 
werknemers zichtbaar kunnen maken 
welke handelingen de meeste herrie 
veroorzaken. 

Met deze uitgave wil ik de uitwisseling 
van kennis over het terugdringen van 
lawaai bevorderen. Leren van elkaar, niet 
iedere keer opnieuw het wiel moeten 
uitvinden, bespaart niet alleen geld, maar 
leidt uiteindelijk ook tot een betere 
aanpak. Ik hoop dat u ideeën opdoet voor 
het terugdringen van lawaai in uw eigen 
organisatie!

Henk van Hoof
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

CIJFERS OVER LAWAAI

Ongeveer één op de drie werknemers in Nederland wordt op het werk blootgesteld aan schadelijk 

geluid. Zo’n 700.000 mensen hebben er regelmatig of vaak mee te maken. Bijna de helft van deze 

werknemers draagt niet consequent gehoorbescherming op alle plaatsen waar dat nodig is. Als er niets 

verandert, lopen dus 350.000 werknemers kans op gehoorschade. 

Gehoorschade is ook een belangrijke beroepsziekte: met 25 procent staat deze aandoening op de 

tweede plaats van alle gemelde beroepsziekten. In 2003 zijn 1520 nieuwe gevallen gemeld. 

Van de bedrijven neemt 92 procent maatregelen tegen lawaai. Meestal gaat het om het verschaffen 

van gehoorbeschermingsmiddelen. Slechts een kwart van de bedrijven probeert het lawaai zélf terug 

te dringen. De meest lawaaiige sectoren zijn de bouw, de metaalindustrie, de machine-industrie en de 

land- en bosbouw.

V O O R W O O R D
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W E G  M E T  D E  H E R R I E

Weg met de Herrie
WAAROM EEN EUROPESE WEEK ‘WEG 
MET DE HERRIE’?
Bijna een op de drie werknemers in de 
EU wordt meer dan een kwart van de 
werktijd blootgesteld aan lawaai. Aan-
houdende blootstelling aan harde gelui-
den, dat wil zeggen meer dan 80 decibel 
(db(A)), kan het gehoor beschadigen. 
Bovendien wordt begin 2006 de nieuwe 
Europese richtlijn Lawaai geïmplemen-
teerd in de nationale wetgeving. Reden 
genoeg om in 2005 extra aandacht te 
besteden aan lawaai in de Europese Week 
Weg met de Herrie!

WAT IS DE EUROPESE WEEK?
Het Europees Agentschap organiseert 
jaarlijks een Europese week voor de Vei-
ligheid en Gezondheid op het Werk 
rondom een wisselend thema. Het Agent-
schap voor de Veiligheid en Gezondheid 
op het Werk is ingesteld door de Europe-
se Commissie. Het Agentschap is geves-
tigd in Bilbao (Spanje).

Het doel van de Europese Week is:
•  het verhogen van het veiligheids- 

en gezondheidsbewustzijn;
•  het uitwisselen van informatie en goede 

praktijken om de veiligheid en gezond-
heid te verbeteren.

Het thema van 2005 is Weg met de 
Herrie. In alle lidstaten is van 24 t/m 
28 oktober 2005 aandacht besteed aan 
lawaai op de werkplek. De week heeft 
zich gericht op hinderlijk en schadelijk 
geluid, maar ook op aspecten als de ho-
gere kans op ongevallen op het werk 
doordat men elkaar niet kan verstaan. 

GOEDE PRAKTIJKEN COMPETITIE
Het uitwisselen van goede praktijken 
is een van de doelstellingen van de 
Europese Week. De in dit magazine 
opgenomen Goede Praktijken zijn in 
2005 geselecteerd voor de Europese en 
Nederlandse competitie, geïnitieerd door 
het Europees Agentschap en het Arbo 
Platform Nederland. De geselecteerde 
Goede Praktijken zijn beoordeeld door 
een deskundige jury, bestaande uit een 
vertegenwoordiging van werkgevers, 
werknemers en overheid.
De winnaars van de Nederlandse compe-
titie zijn op de startmanifestatie op 24 
oktober 2005 bekendgemaakt. 
Alle Europese lidstaten hebben één of 
meerdere Goede Praktijken voor de 
Europese competitie genomineerd. Op 
12 december 2005 wordt in Bilbao uit 
deze selectie een aantal Europese 
winnaars bekendgemaakt. Ten tijde van 
het drukken van dit magazine waren 
de Europese winnaars nog niet bekend. 

Meer informatie over de Europese Week is 
te vinden op www.arbo.nl/euweek en op 
ew2005.osha.eu.int.

DE EUROPESE WEEK 2006
Jaarlijks vindt er een Goede Praktijken 
Compe titie plaats in het kader van de 
Europese Week. In 2006 zal de Europese 
Week en dus de Goede Praktijken 
Competitie zich richten op het thema 
‘Jongeren’. Ook u kunt hieraan deelne-
men. Houd dus vooral de activiteiten van 
de Europese Week in de gaten via www.
arbo.nl/euweek. «
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VOORWOORD 03
Voorkomen is het sleutelwoord.

WAAROM EEN EUROPESE WEEK ‘WEG MET DE HERRIE’? 04
Dit jaar staat de Europese Week voor veiligheid en gezondheid 
op het werk in het kader van lawaai. Lawaai vormt namelijk een 
arbeidsrisico voor 1 op de 3 werknemers in de EU. Bovendien 
komt er nieuwe regelgeving voor geluid.

“GEHOOR VITAAL ZINTUIG VOOR COMMUNICATIE” 06
De Nationale Hoorstichting is de belangenbehartiger van het 
‘horen’. Daarom vestigt de stichting sinds 1995 op allerlei 
manieren de aandacht op het gehoor als ‘vitaal zintuig voor 
communicatie’. Onder andere via de Nationale Hoortest en de 
jaarlijkse Week van het Oor.

PIMEX MAAKT INDIVIDUELE LAWAAIBLOOTSTELLING 
ZICHTBAAR  08
Werkgevers en werknemers laten zich moeilijk overtuigen van 
de noodzaak om zich tegen lawaai te beschermen. Met beelden 
van de individuele blootstelling maakt de Arbo Unie de urgentie 
voor iedereen duidelijk. 

REIZENDE EXPOSITIE OVER HOREN EN VERSTAAN 12
Velen weten nauwelijks wat het betekent om slechthorend te 
zijn. Met een reizende expositie over slechthorendheid maakt de 
Stichting Expotheek mensen bewust van het gevaar van lawaai.

BEVORDEREN DRAGEN GEHOORBESCHERMING 16
Het dragen van gehoorbeschermers is vaak niet populair op de 
werkvloer. Akzo Nobel probeert zijn werknemers van het nut te 
overtuigen met een combinatie van voorlichting, gehoormetin-
gen en controles. De eerste resultaten zijn gunstig.

GEDRAGSVERANDERPLAN TEGEN GEHOORBESCHADIGING 20
Hoe zorg je ervoor dat werknemers hun gehoorbeschermers 
ook daadwerkelijk dragen? Mitsubishi Caterpillar Forklift 
Europe zet in op een combinatie van voor lichting, instructie, 
controle en voorbeeldgedrag. De aanpak lijkt te gaan werken.

OTOPLASTIEK MET EXTRA DEMPER VOOR RADIOGELUID 24
Radiogeluid zorgt voor extra (schadelijke) decibellen bovenop 
ander lawaai. Met een speciale geluidsdemper op een otoplas-
tiek houdt Kloes Safety het radiogeluid beneden de 80 decibel.

LAWAAIBESTRIJDING IN GYMZALEN 28
Gymleraren van het Hooghuis Lyceum in Oss klaagden over 
geluids overlast in de gymzalen. Reden voor de school om akoesti-
sche en didac tische maatregelen te nemen. Met een dalend ver-
zuim als gevolg.

MASKEREN VAN STORENDE ACHTERGRONDGELUIDEN 32
Bij ‘soundmasking’ maskeert een onopvallend geruis andere 
geluiden. De methode vormt een oplossing voor geluidsoverlast 
in kantoren, artsenpraktijken, winkels en bibliotheken

KOSTEN-BATENANALYSE PREVENTIEVE MAATREGELEN 36
Welke maatregelen tegen geluidsoverlast zijn effectief vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt? Met een formule brengt het 
Verbond Papier & Karton kosten en resultaten in kaart. Een 
stimulans voor werkgevers om in maatregelen te investeren.

06 12 16

24 28 36

Inhoud

I N H O U D
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Wij heten u van harte welkom bij 
de Nationale Hoortest. Deze test 
is ontwikkeld door het audio-

logisch centrum van het VU Medisch 
Centrum en wordt gesteund door de 
Nationale Hoorstichting. U krijgt nu een 
drietal vragen…’ 
Wie naar 0900-4560123 (0,35 c/pm) belt 
of surft naar www.hoortest.nl krijgt een 
korte en krachtige introductie. De hoor-
test zelf bestaat uit 24 cijfercombinaties 
met stoorruis. De beller/surfer moet 
steeds de genoemde combinaties intoet-
sen en krijgt aan het einde meteen een 
uitslag: u hoort goed, u hoort onvoldoen-
de of u hoort slecht. 
De Nationale Hoortest is één van de 
succesvolle activiteiten van de Nationale 
Hoorstichting. Sinds de start van de 
Nationale Hoortest, begin 2003, testten 
inmiddels meer dan 159.000 mensen via 
de telefoon hun gehoor. Nog eens 92.000 
mensen deden de test via internet. 
Inmiddels is er ook een hoortest voor 
kinderen (www.kinderhoortest.nl) en 
een hoortest voor jongeren (www.oor-
check.nl). Uit een eerste inventarisatie 
van de resultaten bleek het gehoor onder 
jongeren slechter dan verwacht.  

TOENAME SLECHTHORENDEN
Volgens directeur Herman ten Berge 
van de Nationale Hoorstichting hoort 
zo’n 1,5 miljoen Nederlanders minder 
goed: bijna één op de tien mensen. De 
verwachting is dat het aantal slechtho-
renden in de toekomst verder stijgt door 
de vergrijzing, lawaai op de werkplek en 
gehoorbeschadiging in de vrije tijd (disco, 
houseparty, ipod, concert). 
De Nationale Hoorstichting treedt sinds 
1995 op als belangenbehartiger van het 
horen. “Tien jaar geleden was slechtho-

“ Gehoor vitaal zintuig 
voor communicatie”

Nationale Hoorstichting: 

De Nationale Hoorstichting is de belangenbehartiger van het ‘horen’. 
Daarom vestigt de stichting sinds 1995 op allerlei manieren de aandacht 
op het gehoor als ‘vitaal zintuig voor communicatie’. Onder andere via 
de Nationale Hoortest en de jaarlijkse Week van het Oor.

“
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Veel mensen realiseren zich niet dat 

hun gehoor gevaar loopt of slecht is. 

Daarom promoot de Nationale 

Hoorstichting het belang van het 

gehoor en licht zij voor, onder 

andere met behulp van de Nationale 

hoortest. Verder stimuleert de 

Stichting wetenschappelijk onderzoek 

en het dragen van gehoortoestellen.

rendheid een vergeten en onderschat 
volksgezondheidsprobleem”, zegt direc-
teur Ten Berge. “De oprichter van de 
Nationale Hoorstichting, de Leidse hoog-
leraar KNO Jan Grote, heeft destijds veel 
tamtam gemaakt. De Nationale Hoor-
stichting promoot nu het gehoor als vitaal 
zintuig voor communicatie.” 
De stichting organiseert en stimuleert 
acti vi teiten op vier terreinen: promotie 
van het gehoor, preventie, revalidatie  en 
weten schappelijk onderzoek. Ten Berge: 
“Door voorlichting en preventieactivitei-
ten willen we gehoorverlies bij jongeren 
en werkenden voorkomen. Daarnaast 
stimuleren we het dragen van hoortoe-
stellen. Voor wetenschappelijk gehoor-
onderzoek werken we samen met alle 
academische centra en TNO Kwaliteit van 
Leven.”

WEEK VAN HET OOR
Volgens Ten Berge zouden van de ander-
half miljoen slechthorenden veel men-
sen gebaat zijn bij een hoortoestel. 
“Nu gebruiken circa 450.000 mensen 
zo’n toestel terwijl zo’n 900.000 mensen 
er baat bij zouden hebben. Maar mensen 
wachten vaak te lang, gemiddeld acht 
jaar. Terwijl een hoortoestel een goed 
hulpmiddel is om er weer bij te horen.”
Natuurlijk probeert de Nationale Hoor-
stichting liefst gehoorschade te voor-
komen. De Hoorstichting organiseert 
daarom, in samenwerking met andere 
organisaties, van 29 oktober tot 5 
november voor de vijfde maal de Week 
van het Oor. Tijdens deze week wijzen 
zo’n 300 deelnemende organisaties en 
instellingen dit jaar opnieuw op het 
belang van een goed gehoor. Er komt een 

 V O O R L I C H T I N G / G E D R A G S V E R A N D E R I N G / I N D I V I D U G E R I C H T

radiocampagne ter promotie van de 
Nationale Hoortest en onderzoeksbureau 
NIPO presenteert resultaten van een 
nieuw gehooronderzoek onder Neder-
landers. Het onderzoek is een vervolg op 
NIPO-onderzoek uit 2000. Voor kinderen 
komt er een hoorspecial bij Kidsweek 
Junior en voor volwassenen een Hoor-
krant Magazine. 

De Week van het Oor 2005 volgt dit jaar 
op de Europese Week met als thema ‘Weg 
met de herrie’. “Een toeval”, aldus de di-
recteur van de Hoorstichting. “De Week 
van het Oor is een vaste week in het jaar. 
Die volgt nu toevallig op de 
Europese Week. Waar mogelijk werken 
we daarin samen”, aldus Ten Berge. «
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“ Een beeld zegt meer dan 
1000 woorden”

PIMEX maakt individuele lawaaiblootstelling zichtbaar 

Probeer iemand maar eens te overtuigen van de noodzaak van 
arbomaatregelen, als je alleen maar rapporten en folders tot je 
beschikking hebt. Met een fi lm die de blootstelling per arbeidssituatie 
zichtbaar maakt, komt je verhaal heel wat beter over. Arbodienst Arbo 
Unie brengt op die manier de risico’s van geluidsoverlast in beeld. 

chrift

Jolanda Willems, manager projec-
tenteam, en arbeidshygiënist Giel 
Beijer van Arbo Unie komen in tal 

van bedrijven in verschillende sectoren. 
Of het nu is in de hout- of metaalindu-
strie, het MKB of bij vleesverwerkers, 
overal constateren de medewerkers van 
de arbodienst het lawaaiprobleem. “In de 
praktijk merk je dat er vaak te veel en 
te hard geluid is”, zegt Willems. Bij haar 
opdrachtgevers brengt de arbodienst 
arbeidsrisico’s in kaart en adviseert hij 
over maatregelen. Maar wat heb je daar-
aan als de werknemer het advies niet 
opvolgt en de manager er geen controle 
op uitoefent? Willems: “Wij als Arbo 
Unie kunnen een heleboel adviseren, 
maar we merken in de praktijk dat die 
adviezen niet altijd worden opgevolgd.” 
De manager noemt een voorbeeld. “Som-
mige geluiden worden door de mede-
werker niet als schadelijk herkend, zoals 
perslucht, dat onder meer gebruikt wordt 
om werkplekken schoon te blazen. Dat 
geeft een vrij hoog geluid, waarvan 
mensen denken dat het niet schadelijk 
voor het gehoor is. Maar dat is het wel. 
Wij adviseren dus om oordoppen te dra-
gen, maar de medewerkers zien de nood-
zaak daarvan niet. Staan ze vrolijk op 
de werkvloer met die lucht te blazen 
zonder oordoppen en hebben ze intus-
sen niet in de gaten dat het geluid hun 
gehoor aantast.”

Willems en Beijer merkten dat hun voor-
lichtingsmethoden niet werkten. Willems: 
“Onze voorlichting was niet krachtig ge-
noeg. Wij leverden mooie rapporten aan, 
maar dat overtuigde het management 
niet. Getallen zijn zo abstract en niet alle 
managers houden van cijfertjes.”
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De Arbo Unie zat een beetje met de 
handen in het haar. Hoe overtuig je 
een medewerker dat het belangrijk is 
een otoplastiek te dragen? Hoe krijg je 
het ma nagement zover maatregelen te 
nemen tegen geluidsoverlast? Op een 
congres in Noorwegen kwam Willems 
een paar jaar geleden het ‘ideale voor lich-
tingsinstrument’ tegen: PIMEX (Picture 
Mix Exposure). Het instrument com-
bineert, met speciaal daarvoor ont  wik-
kelde software, video-opnamen van de 
werksituatie met gelijktijdig uitgevoerde 
blootstellingsmetingen. De mana ger nam 
PIMEX mee naar Nederland, waar het 
sinds anderhalf jaar door Arbo Unie 
wordt ingezet voor metingen naar gas-
sen, dampen en stof. 

FILM 
Om de werking van PIMEX te verduidelij-
ken, laat Willems op haar laptop een 
fi lmpje zien van een lasser in een metaal-
bedrijf. “Het probleem binnen dit bedrijf 

is dat de lassers de afzuiging voor de las-
rook niet of slecht gebruiken. Ons lukte 
het onvoldoende om de medewerkers 
ervan te overtuigen dat ze met goed 
gebruik van de afzuiging veel minder 
lasrook binnen krijgen.” Naast het fi lm-
pje staat een verticaal balkje waarop de 
blootstelling aan lasrook wordt weerge-

geven. Meetapparatuur bemonstert lucht 
uit de ademzone van de medewerker. 
Zodra de werknemer start met lassen en 
lasrook vrijkomt, schiet het balkje om-
hoog. “De afzuiging staat wel aan, maar 

hangt heel ver weg”, vertelt Willems. 
“Aan het balkje is nu te zien dat de lasser 
veel te veel lasstof binnenkrijgt.” Het 
effect van de afzuiging is nihil, totdat de 
afzuiger in het beeld verschijnt en dicht-
bij de lasbron wordt geplaatst. Direct 
duikelt de balk omlaag tot net boven het 
nulpunt. Het verschil in blootstelling aan 

lasstof met en zonder afzuiging is duide-
lijk zichtbaar. 

De ervaringen met PIMEX en gevaarlijke 
stoffen zijn dusdanig positief dat Arbo 

G E D R A G S V E R A N D E R I N G  D O O R  V O O R L I C H T I N G

“ In de huidige tijd van visualisering 
zijn mensen veel sneller getriggered 
met beelden dan met woorden”

«

Werkgevers en werknemers laten 

zich moeilijk overtuigen van de 

noodzaak om zich tegen lawaai 

te beschermen. Met beelden van de 

individuele blootstelling maakt de 

Arbo Unie de urgentie voor iedereen 

duidelijk. 
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soortgelijk instrument. Toen fl opte het, 
omdat het vanwege de kolossale pc’s niet 
handzaam was op de werkplek en soft-
warematige beperkingen had. Met de 
komst van de laptop en kleine video-
camera’s is dat veranderd. Beijer: “Ik kan 
met een camera, meter en laptop naar de 
werkplek. De werknemer krijgt de meter 
opgehangen en ik fi lm een paar minuten 
zijn werk. Op de laptop laat ik direct 
daarna aan de werknemer zien van welke 
blootstelling er sprake is bij die werk-
zaamheden. Samen met de medewerkers 
bespreek ik hoe de blootstelling vermin-
derd kan worden. Als je daar vervolgens 
opnamen van maakt, kun je het effect van 
de aangepaste werkwijze direct inzichte-
lijk maken.” De individuele voorlichting 
werkt volgens Beijer heel goed. “Het is 
herkenbaar, visueel en dat overtuigt.”

Beijer en Willems zien dat medewerkers 
na de visuele voorlichting hun gedrag 
aanpassen. Beijer: “Ik ken een medewer-
ker die het vertikte om steeds een hoofd-
kap op te zetten. Hij zei: ‘In het hele 
bedrijf is er maar één en ik heb geen zin 
om dat ding steeds op te halen’. Na het 
zien van het fi lmpje doet hij standaard 
zijn kap op.” De traditionele manier van 
voorlichten begint voor het tweetal tot 
het verleden te behoren. “Met cijfers en 
grafi eken in rapporten is het veel moei-

lijker gedragsverandering te bereiken”, 
meent Willems. “In de huidige tijd van 
visua  lisering zijn mensen veel sneller 
getriggered met beelden dan met woor-
den. Hoewel men dat in de oudheid ook 
al zei: een beeld zegt meer dan duizend 
woorden.”

BREED TOEPASBAAR
PIMEX lijkt individugericht, maar wordt 
ook gebruikt als voorlichtingsmateriaal 
bij werkoverleggen of binnen branches. 
Arbo Unie heeft plannen om het instru-
ment in te gaan zetten bij trillingen en 
onderzoekt of het in de toekomst gebruikt 
kan worden in andere werksituaties. 
Zes branches, waaronder de rubber- en 
kunststofi ndustrie en de tandheelkundi-
ge branche, gebruiken PIMEX inmiddels. 
Met beelden van goede en slechte praktij-
ken proberen de sectoren werknemers 
aan te zetten om veiliger te werken met 
gevaarlijke stoffen. Zo zet de Mengvoe-
der/Akkerbouw-sector een interactieve 
cd in, met daarop arbeidssituaties waarbij 
blootstelling aan stof plaatsvindt, zoals 
graanstof of fi jne klei. Per proces toont de 
cd drie werksituaties. Door enkele vragen 
te beantwoorden of door beheersmaatre-
gelen aan te klikken, krijgt de werknemer 
direct inzicht in het effect van deze maat-
regel. De sector Afbouw en onderhoud zet 
PIMEX in bij een begeleidingstraject om 
de kwartsblootstelling bij vijf bedrijven te 
verminderen. Op een cd wordt getoond 
hoe hoog de blootstelling is met en zon-
der stofreducerende maatregelen. 

Samen met het UMC Radboud Universi-
teit en gesubsidieerd door het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
onderzocht de Arbo Unie of PIMEX bruik-
baar is in het midden- en kleinbedrijf. In 
twee bedrijven, een klussenbedrijf in de 
hout- en timmerindustrie en een pro-
ductiebedrijf van machines voor de 
vleesverwerkende industrie, voerden de 
onderzoekers een pilot uit. De conclusies 
waren positief, mede door de directe in-
terventie op de werkplek en door de ge-
ringe tijdsduur. “Binnen een paar uur 
kun je de medewerkers van een bedrijfje 
hebben voorgelicht”, aldus Beijer. «

Unie het instrument nu ook wil gaan ge-
bruiken bij geluid. Tot op heden verloopt 
de voorlichting over geluid op een andere 
manier. Medewerkers dragen een dag 
lang een geluidsmeter. Uit de metingen 
haalt de deskundige de pieken, handelin-
gen waarbij de werknemer bloot wordt 
gesteld aan een hoge geluidsconcentra-
tie. In een rapport ziet de medewerker 
de uitslag van de metingen en krijgt hij 
uitgelegd bij welke handelingen hij te 
veel geluid opvangt. Managers krijgen 
een rapport of presentatie met schema’s 
en formules. 

SNOERTJES
Maar nu is er dus PIMEX om mensen voor 
te lichten over geluid. De werking van 
het instrument bij geluid verschilt niet 
veel van die bij gevaarlijke stoffen. De 
medewerker krijgt een geluidsmetertje 
opgespeld dat met snoertjes verbonden 
is met een laptop. Het balkje laat nu de 
blootstelling aan geluid zien in plaats van 
stof. Willems neemt het werken met 
perslucht als voorbeeld. “Je laat de werk-
nemer werken met perslucht, eerst zon-
der en daarna met geluiddemping. Het 
verschil is op de grafi ek weer heel duide-
lijk zichtbaar.”

Het concept PIMEX is niet nieuw. Jaren 
geleden draaide in Nederland al een 

G E D R A G S V E R A N D E R I N G  D O O R  V O O R L I C H T I N G
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Stichting Expotheek 
laat horen zien
Reizende expositie over Horen en Verstaan
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Onzekerheid en onbegrip. Wie slecht hoort, heeft daar dagelijks last van. 
De Stichting Expotheek nam daarom het initiatief tot de reizende 
expositie Horen en Verstaan. De interactieve expositie laat collega’s 
en ‘het grote publiek’ zien en ervaren wat een slecht gehoor in de 
dagelijkse praktijk voor mensen betekent. 

 En nu ben ik het zat. Aan tafel!” Als 
vader het geduld met zijn ‘eigen-
wijze zoon’ verliest en de kleine 

plotseling bij zijn speeltjes weghaalt, 
rollen dikke kindertranen. “Hij luistert ge-
woon niet”, vergoelijkt pa zijn kordate 
optreden. Lang niet altijd bestaat het 
besef dat het kind misschien slecht hoort 
en voor zíjn gevoel ineens bij zijn speel-
tjes weggeplukt wordt. Soms gaat er bij 
ouders pas wat dagen als op school een 
oplettende juf moeilijk contact krijgt met 
het kind. Eigenwijs gedrag verdwijnt 
veelal in de kamer van de KNO-arts; het 
plaatsen van buisjes in de oren kan al 
wonderen verrichten. 

Een slecht gehoor leidt in de communi-
catie tussen mensen tot veel onbegrip. 
De slechthorende voelt zich niet in alle 
gevallen aangesproken en de spreker 
voelt zich niet gehoord. Ergernis, frus-
tratie en onzekerheid zijn het gevolg. Op 
feestjes trekken slechthorende ouderen 
zich vaak terug. “Ik kan het allemaal niet 
meer zo goed volgen”, zeggen ze dan. Als 
ze een hoortoestel dragen, komt daar 
vaak nog achteraan: “Het klinkt allemaal 
zo door elkaar.” Een goedhorende die een 
keer een hoortoestel probeert, schrikt 
ervan hoe het geluid binnenkomt. 

BESPREEKBAAR MAKEN
Stichting Expotheek laat in de reizende 
expositie ‘Horen en Verstaan’ zien en er-
varen wat het voor mensen betekent om 
een slecht gehoor te hebben. Doel is om 
slechthorendheid op de kaart te zetten, 
bespreekbaar te maken en concrete op-
lossingen te bieden. 
De stichting maakt al zo’n vijftien jaar 
mobiele tentoonstellingen over verschil-
lende gezondheidsthema’s. Ze weet daar-
bij boodschappen op beperkte ruimte 
aantrekkelijk te verpakken. 

Sinds een jaar runnen Heleen van der 
Plas en Marco David de stichting Ex-
potheek. Zij namen de stichting over van 

Marianne van de Weerd, de voormalige 
directeur die met pensioen ging. De oud-
directeur krijgt de credits van Heleen 
van der Plas voor de expositie Horen en 
Verstaan. “Mevrouw Van de Weerd nam 
twee jaar geleden het initiatief voor een 
expositie over het gehoor”, zegt zij. “De 
Nationale Hoorstichting was enthousiast. 
Voor de ontwikkeling van de expositie is 
een begeleidingsgroep samengesteld met 
experts uit het veld. Maar eerst moest er 
fi nanciering komen”.

PRIORITEIT
Om de kosten te dekken werd een beroep 
gedaan op SenterNovem, agentschap 
voor duurzaamheid en innovatie van het 
ministerie van Economische Zaken. Sen-
terNovem ondersteunde het project via 
de SZW-subsidieregeling Preventie van 
Arbeidsuitval (SPA). Deze regeling stelt 
per jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar aan 
projecten die met behulp van nieuwe 
technologie de arbeidsomstandigheden 
verbeteren. Adviseur Nicoline Breed van 
SenterNovem: “Gehoor heeft ook voor 
het ministerie van SZW prioriteit. Het 
krijgt nadrukkelijk aandacht in de twee-
de fase arboconvenanten. We onder-
steunden de expositie vooral om via 
voorlichting mensen bewust te maken 
hoe gehoorschade ontstaat en hoe het is 
om gehoorproblemen te hebben. Daar 
heb je in allerlei situaties last van. Niet 
alleen thuis, maar ook in vergaderingen 
op het werk of als je voor de klas staat. 
Er zijn zo’n 1,5 miljoen mensen met ge-
hoorproblemen. Die kom je dus overal 
tegen. Wij vonden het een goed idee om 
collega’s en werkgevers op deze ma nier 
te informeren over slechthorendheid.”

INTERACTIEF
Horen en Verstaan bestaat uit vier objec-
ten waaronder een kleine vitrine. De ex-
positie geeft via tekst en illustraties in 
het kort algemene informatie over het 
gehoor, het ontstaan van gehoorproble-
men en de gevolgen van slechthorend-

“

«

Velen weten nauwelijks wat het 

betekent om slechthorend te zijn. 

Met een reizende expositie over 

slechthorendheid maakt de 

Stichting Expo theek mensen 

bewust van het gevaar van lawaai.
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heid. Een korte fi lm legt de werking van 
het gehoor uit. Ook kunnen bezoekers 
van de tentoonstelling via de telefoon de 
Nationale Hoortest van de Hoorstichting 
doen. Verder is er een zogeheten ‘luister-
wand’ waar het publiek geluidsfragmen-
ten kan horen op vijf verschillende 
geluidssterkten, variërend van iemand 
met een goed gehoor tot iemand die 
vrijwel doof is. En er zijn gehoorhulp-

middelen te zien. Heleen van der Plas: 
“Onze exposities zijn altijd laagdrempe-
lig. Ze staan vaak in openbare ruimten, 
zoals ziekenhuizen, gemeentehuizen en 
bibliotheken. Om mensen te trekken, 
moet de tentoonstelling er aantrekkelijk 

uitzien. We proberen mensen neutraal, 
zonder opgeheven vingertje, snel een 
boodschap mee te geven.”

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van 
de expositie Horen en Verstaan werd on-
der andere samengewerkt met de Natio-
nale Hoorstichting, het VU Medisch Cen-
trum (VUmc) in Amsterdam en het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUmc). 

“De expositie laat zien hoe je als om-
geving rekening kunt houden met slecht-
horendheid”, zegt Sofi a Kramer, psycho-
loog en onderzoeker van de afdeling KNO 
audiologie van het VUmc. Kramer: 
“Normaal gaat het bijna altijd over lawaai 

als veroorzaker van gehoorschade. Daar 
ligt dit keer niet de nadruk op. We geven 
voorbeelden van oplossingen en maatre-
gelen die in werksituaties helpen om een 
slechthorende zo goed mogelijk te laten 
functioneren.”

ONZICHTBARE BEPERKING
Kramer schreef in 2002 voor het ministe-
rie van SZW het rapport ‘Belasting en 
belastbaarheid bij geluidscommunicatie 
op de werkplek’. Zij noemt slechtho-
rendheid een ‘onzichtbare beperking’. 
Kramer: “Weinig mensen zijn bekend 
met de problemen die slechthorenden in 
hun werk ondervinden. Er is ook grote 
onbekendheid hoe knelpunten opgelost 
kunnen worden.”

Volgens haar blijkt uit het rapport onder 
andere dat slechthorenden slechter in 
staat zijn om waardevolle signalen, zoals 
spraak, te fi lteren uit rumoer. “Dat heel 
belangrijke aspect uit het onderzoek 
hebben we geprobeerd in de tentoonstel-
ling te stoppen. Men sen praten vaak 
harder tegen een slechthorende, maar ze 
denken dat achtergrondgeluid niets uit-
maakt, want ‘dat horen ze toch niet’. Het 

Slechthorenden zijn veel 
gevoeliger voor omgevingslawaai; 
ze hebben daar veel meer last van 

dan goedhorende mensen
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omgekeerde geldt. Slechthorenden zijn 
veel gevoeliger voor omgevingslawaai; 
ze hebben daar veel meer last van dan 
goedhorende mensen. Het is voor hen 
juist moeilijker om nuttige signalen 
van omgevingslawaai te onderscheiden”, 
aldus Kramer. Dat bezorgt slechthoren-
den verschillende problemen, aldus de 
psycholoog. “Ze kunnen daardoor men-
sen niet goed verstaan. En als een slecht-
horende een alarm niet hoort, kunnen 
zelfs dingen misgaan. Je lost die dingen 
niet op met een hoortoestel, want een 
hoortoestel versterkt al het geluid, 
ook achter grondlawaai. De verhouding 
tussen nuttige signalen en omgevings-
lawaai verandert er niet door.”

Volgens de psycholoog leidt slechtho-
rendheid ook tot lichamelijke klachten, 
zoals vermoeidheid. “Mensen willen 
dezelfde prestaties leveren in het werk 
en gaan hun slechthorendheid compen-
seren door extra inspanning en concen-
tratie. Dat leidt vaker tot vermoeidheids-
klachten”, aldus Kramer.

KLEINE VRACHTWAGEN
‘Horen en Verstaan’ is op aanvraag te 

huur. De expositie stond inmiddels in 
het Gezondheidscentrum Ede, het UMC 
St Radboud in Nijmegen en het Medisch 
Spectrum Twente in Hengelo. Voor dit 
jaar staan in ieder geval nog vier andere 
instellingen in de verhuuragenda. Daar-
na blijft de expositie door het land 
reizen. Ook bedrijven kunnen de ten-
toonstelling huren. 
Vanwege de mobiliteit is de expositie 
Horen en Verstaan bewust klein van op-
zet. Ook de ogenschijnlijk forse ontwik-
kelkosten hangen deels daarmee samen, 
aldus Heleen van der Plas van stichting 
Expotheek. “Een mobiele expositie maken 
is niet gemakkelijk. Daar verkijken veel 
mensen zich op. Alles is speciaal voor 
deze tentoonstelling ontworpen en is 
uniek. Dat is kostbaar. En een mobiele 
expositie moet aan nogal wat voorwaar-
den voldoen. Instellingen moeten haar 
natuurlijk kunnen plaatsen, dus het ge-
heel mag niet te groot zijn. Alles moet 
door één persoon opgezet kunnen 
worden. De verschillende onderdelen 
mogen daarom niet te zwaar zijn, moeten 
wielen hebben en in een gewone lift 
passen. En de hele tentoonstelling moet 
in onze kleine vrachtwagen passen.”

De deelnemende partners vinden dat 
stichting Expotheek erin is geslaagd een 
aantrekkelijke expositie neer te zetten. 
Sophia Kramer: “Ik vind de tentoonstel-
ling heel mooi geworden. In beperkte 
ruimte geeft de expositie veel informatie. 
Er is een mooi evenwicht tussen infor-
matieve tekst en interactieve middelen, 
zoals de geluidsdemo’s die onvermijde-
lijk zijn bij een expositie over gehoor.” 

Ook directeur Herman ten Berge van 
de Nationale Hoorstichting is tevreden 
over het resultaat. “Organisaties die de 
tentoonstelling huren, krijgen in vogel-
vlucht een goed beeld van het gehoor en 
slechthorendheid. Dat vind ik sterk.” 

Heleen van der Plas zelf vindt de gete-
kende strips van Han Hoogerbrugge “erg 
leuk en geslaagd”. Volgens haar valt 
de tentoonstelling ook goed bij ‘het 
grote publiek’. Van der Plas: “We houden 
het aantal bezoekers en reacties op de 
tentoonstelling niet bij. Maar toen we de 
expositie gingen ophalen in Nijmegen 
stonden er nog steeds veel mensen te 
kijken. Dat zegt wel wat.” «

“ Onze exposities zijn 
altijd laagdrempelig. 
We proberen mensen 
neutraal, zonder 
opgeheven vingertje, 
snel een boodschap 
mee te geven”



LAWAAI SPECIAL16

B E V O R D E R E N  D R A G E N  G E H O O R B E S C H E R M I N G

Stimuleren gebruik gehoorbeschermers 

‘Hear, hear’

Werknemers gehoorbeschermers aanbieden is een ding, er voor zorgen 
dat zij ze ook daadwerkelijk dragen een ander. Daarom startte Akzo 
Nobel op twee locaties het project ‘Hear, hear’. Met een combinatie van 
voorlichting, nieuwe meettechnieken en jaarlijkse controles probeert het 
bedrijf zijn werknemers aan te zetten persoonlijke beschermings   middelen 
te gebruiken. “Herhaling en bewustwording zijn zó belangrijk.”

Zoals vele bedrijven in Nederland 
heeft ook Akzo Nobel te maken met 
lawaai op de werkvloer. Bij een aan-

tal apparaten en machines waarmee 
geproduceerd wordt, komt relatief veel 
geluid vrij, of het nu bij de productie 
van chloor of verf is of bij het winnen 
van zout. 

In Sassenheim maakt Akzo Nobel Car Re-
pair lakken voor de schadereparatiebran-
che. Ook hier is geluidsoverlast nog altijd 
een probleem, vertelt arbeidshygiënist 

Geek van der Zalm. “Ingrediënten voor 
de lak doseren we in grote mengkuipen. 
Dat veroorzaakt veel lawaai. Daarna 
mengen en malen we het mengsel. 
Ook dit gaat weer gepaard met lawaai. 
En ook het aftappen van de lak in liters 
of andere verpakkingsgrootten kan niet 
zonder lawaai.” 

Verspreid tussen de vele geluidsbronnen 
werken de medewerkers. Van der Zalm 
vertelt dat het redelijk bekend is welke 
machines of processen het lawaai ver-

oorzaken en aan welke geluidsbelasting 
werknemers blootstaan. Bronbestrijding, 
zoals het omkasten van machines en het 
veranderen van productieprocessen, 
leverde al veel geluidsreductie op. “Maar 
het reduceren van lawaai aan de bron 
houdt een keer op. In veel gevallen moet 
er nog direct bij een apparaat gewerkt 
worden en heeft verder omkasten dus 
geen zin”, weet Van der Zalm. “En dan 
blijf je dus nog met restgeluiden zitten.” 
Het gebruik van Persoonlijke Bescher-
mingsmiddelen (PBM’s) is dan een 
laatste mogelijkheid om gehoorproble-
men tegen te gaan.

Maar dat levert weer andere problemen 
op. Van der Zalm: “Mensen gebruikten 
allerlei smoesjes om deze middelen niet 
te hoeven dragen zoals: ‘Ik hoor mijn 
pieper niet als ik ze in heb’ of ‘Ze zitten 
niet lekker’. En als het dan geen onwil 
was, raakte bijvoorbeeld de otoplastiek 

Het dragen van gehoorbeschermers 

is vaak niet populair op de werkvloer. 

Akzo Nobel probeert zijn werknemers 

van het nut te overtuigen met een 

combinatie van voorlichting, 

gehoormetingen en controles. 

De eerste resultaten zijn gunstig.
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beschadigd, omdat ze op de grond viel. 
Met als gevolg dat men mogelijk verdere 
gehoorschade opliep. We waren niet 
helemaal gelukkig met deze situatie.”

INTEGRALE AANPAK
Wat ontbrak was een integrale aanpak 
van het probleem. “Die is er nu dus wel 
met de komst van het project ‘Hear, hear’. 
Geluidsoverlast wordt multidisciplinair 
en met nieuwe inzichten en technieken 
aangepakt. Dit door metingen van ge-
hoor, controles op het gebruik van oto-
plastieken en goede voor lichting aan 
medewerkers”, aldus Van der Zalm.

Wetenschappelijk onderzoek naar geluid 
door hoogleraar B. Vinck van de Universi-
teit van Gent dient als basis van het 
project. “In Europa zegt men dat er op 
termijn lawaaidoofheid optreedt als je 
langdurig wordt blootgesteld aan geluid 
boven 80 dB”, legt Erik De Muynck van 
Ergotec, een denktank voor het oplossen 
van problemen rond lawaaidoofheid, uit. 
“Die grens klopt niet. Uit onderzoek van 
Vinck blijkt dat de norm lager moet lig-
gen. Bij ‘Hear, hear’ gaan wij uit van 75 dB 
om uit te komen op nul procent gehoor-
schade.” 

OAE-GRAM
Op de locaties Sassenheim en Hengelo 
voerde Akzo Nobel in 2003 en 2004 de 
pilot van ‘Hear, hear’ uit. De blootstelling 
aan geluid mag niet boven de 75 dB 
komen. De eerste stap van ‘Hear, hear’ is 
een geluidsmeting met dosimetrie. Van 
der Zalm: “De medewerkers dragen daar-
bij een klein meetapparaatje, dosibadges, 
op hun schouder en dichtbij hun oor. De 
verzamelde informatie wordt uitgelezen 
en verwerkt in de computer. Zo krijgen 
we inzicht in de individuele lawaaibelas-
ting van de aan geluid blootgestelde 
medewerker. Op basis van de resultaten 
van deze geluidsmeting stellen we een 
individueel risicoprofi el op.”

In het profi el staat welke risico’s een me-
dewerker op termijn loopt als hij zijn 
werkzaamheden onbeschermd blijft ver-
richten. Daarnaast maakt de medische 
dienst (BGD) het vertrouwde audiogram 
en nu ook een OAE-gram van de mede-
werker. Het OAE-gram is een nieuwe 
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meetmethode, die al langere tijd gebruikt 
wordt bij het meten van het gehoor bij ba-
by’s. Ed van der Veer, directeur van Hea-
ringCoach, het bedrijf dat ‘Hear, hear’ bij 
Akzo Nobel uitvoert: “Met een OAE-gram 
kun je gehoorschade meten, terwijl je nog 
geen gehoorverlies merkt. Het is een me-
thode om vroegtijdig schade op te sporen 
en preventief maatregelen te treffen.” 
Van der Zalm kwam drie jaar geleden op 
een congres in contact met de OAE-gram-
methode. “Ik deed daar bij HearingCoach 
de OAE-test. Tot mijn verbazing bleek dat 
ik gehoorschade ontwikkelde. Ik wist 
niet dat ik een ‘dip’ in mijn gehoor had.” 

Volgens de arbeidshygiënist is het OAE-
gram een objectievere manier van meten 
dan de gangbare audiogrammen waarbij 
de werknemer in een afgesloten ruimte 

piepjes hoort (als het goed is). Het OAE-
gram kan niet beïnvloed worden door 
de medewerker en het meten gebeurt 
geheel per computer.

VENTIEL
Afhankelijk van de werkplek (geluids-
belasting) krijgen de medewerkers in het 
‘Hear, hear’-project een individuele oto-
plastiek aan gemeten. De otoplastiek heeft 
een traploos instelbaar ventiel waarmee 
de demping tot op de dB nauwkeurig 
wordt afgesteld. Met een akoestische 
test meet HearingCoach vervolgens het 
geluid in het oor achter de plastiek en 
waarborgt een demping van geluid tot 75 
dB(A). Blijkt de otoplastiek niet goed af te 
sluiten of is de demping onvoldoen de, 
dan past het bedrijf de otoplastiek aan. 
Tot de invoering van ‘Hear, hear’ kregen 

Akzo-medewerkers ook al otoplastieken 
aangemeten, maar dan met een vast fi l-
ter. Van der Zalm: “Deze otoplastieken 
waren niet nauwkeurig af te stellen. Je 
kon daar fi lters in plaatsen die per trede 
van 5 dB opliepen en dat kon dan net te 
weinig of te veel demping geven.” Daar-
door lieten werknemers met te zware 
demping de otoplastieken liever thuis. 
Bijvoorbeeld omdat ze tijdens het lopen 
‘gebonk’ van hun eigen voetstappen 
hoorden.

KLEINKINDEREN
Voorlichting is belangrijk bij ‘Hear, hear’. 
Na het meten van het OAE-gram krijgt de 
mede werker individueel uitleg over ge-
hoorschade en het voorkomen daarvan. 
Daarna wordt er bij hem een afdruk van 
het binnenoor gemaakt. Hiermee wordt 

Het consequente gebruik 
van otoplastieken is 

sterk toegenomen 
terwijl het verbruik 

van wegwerpdopjes 
drastisch is gedaald
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uiteindelijk de otoplastiek vervaardigd. 
Bij de eerstvolgende voorlichtingssessie 
ligt de nieuwe otoplastiek klaar en wordt 
ze getest op draagcomfort en mogelijk 
lekken.
Van der Veer van HearingCoach: “Aan de 
hand van het risicoprofi el leg ik uit waar 
het gevaar schuilt. Ik vertel medewerkers 
dat ze zonder otoplastiek over tien jaar 
hun (klein)kinderen niet meer kunnen 
verstaan.” Van der Veer laat werknemers 
horen hoe het is om slechthorend te zijn. 
“Mensen schrikken daarvan, dat werkt.” 
Na de metingen, het uitreiken van de 
otoplastiek en de voorlichting, krijgt 
de medewerker van Akzo-Nobel een 
werknemersverklaring voorgelegd. Met 
een handtekening belooft hij of zij de 
otoplastiek te dragen en zich te melden 
als zijn otoplastiek kapot gaat of als de 
werksituatie verandert. 
Van der Veer: “Als iemand bijvoorbeeld 
een nieuwe werkplek krijgt en bloot-
gesteld wordt aan een hogere geluids be-
lasting kan dat tot gehoorproblemen lei-
den. Maar iemand kan ook vijftien kilo 
zijn afgevallen, waardoor de otoplastiek 
niet meer goed sluit.”

Van der Zalm weet nog hoe het vóór 
‘Hear, hear’ werkte. “Een otoplastiek viel 
op de grond en ging kapot. Niet altijd 
werd er dan besloten om deze te laten 
controleren of te laten repareren.” Nu 
moet de werknemer eens per jaar op 
controle komen. Hij doorloopt opnieuw 
het Hear hear-traject. Deskundigen van 
HearingCoach testen de otoplastiek en 
voeren opnieuw alle metingen uit. Elke 
medewerker krijgt een nieuw gesprek 
waarbij vragen gesteld worden zoals: 
wordt hij nog steeds blootgesteld aan 
hetzelfde geluidsniveau? Zijn er nieuwe 
machines geplaatst? Draagt hij de oto-
plastiek? Hoe is het met zijn gehoor 
(ondervindt hij hinder)? Als de coach een 
achteruitgang in het gehoor constateert, 
vraagt hij door. Gaat de medewerker in 
het weekend misschien vaak naar de dis-
cotheek? Weer komt de voorlichting om 
de hoek kijken. Van der Veer: “Herhaling 
en bewustwording zijn zó belangrijk. 
Mensen vallen anders terug in hun oude 
patroon.” Elke controleronde wordt ook 
weer afgesloten met een werknemers-
verklaring. 

RESULTATEN
Het unieke van ‘Hear, hear’ schuilt in de 
coherente en multidisciplinaire aanpak 
van het geluidsprobleem, waarbij de per-
soon centraal staat. Industrial Hygiene 
Coördinator Duijts van het concern: “Het 
probleem wordt nu gemanaged en in-

zichtelijk gemaakt. Akzo Nobel heeft met 
de ‘Hear, hear’-aanpak het gevoel grip op 
de bron van het probleem te hebben.” 

Metingen en voorlichting, controles en 
klach tenuurtjes: alles is op elkaar afge-
stemd. De individuele benadering van 
werknemers vindt Van der Veer ook 
vrij zeldzaam. “Mensen voelen de per-
soonlijke aandacht en gaan zich verant-
woordelijker opstellen.” Van der Zalm 
bevestigt dat. De mensen op de werk-
vloer lijken dus positief over ‘Hear, hear’. 
Maar is de effectiviteit van het project op 
een andere manier te meten? 
Volgens Erik de Muynck van Ergotec 
laten de eerste resultaten van gehoor-
achteruitgang (OAE-grammen) veron-
derstellen dat het gehoor van werk-
nemers niet of in ieder geval minder 
snel achteruitgaat dan voorheen. Omdat 
lawaaidoofheid een traag proces is en de 
looptijd van het project ‘Hear, hear’ te 
kort is, is het voorbarig om nu al met 
harde bewijzen aan te tonen dat lawaai-
doofheid een halt is toegeroepen, aldus 
De Muynck. “Het uiteindelijke resultaat 
kunnen we pas over een jaar of zeven 
zien. Doofheid ontstaat heel traag, het is 
nu nog te vroeg om dat te meten.”
Wel kunnen cijfers op tafel worden 
gelegd die aantonen dat het consequente 
gebruik van de otoplastieken sterk is 
toegenomen terwijl het verbruik van 
wegwerpdopjes drastisch is gedaald. Dit 
laatste betekent volgens hem een aan-
zienlijke kostenbesparing en er is een 
gunstig milieuaspect aan verbonden. Per 

werknemer betekent het dat er 28 liter 
klein chemisch afval minder in het 
milieu terechtkomt. 
Op dit moment is het volgens de bij ‘Hear, 
hear’ betrokken mensen het belangrijk-
ste dat Akzo Nobel met het project en in 
het bijzonder het invoeren van 75 dB als 

grenswaarde een sterk signaal heeft 
gegeven dat veiligheid, gezondheid en 
welzijn bij Akzo Nobel hoog op de agenda 
staan. En dat weten de werknemers te 
waarderen.  «

“ Herhaling en bewustwording zijn zó 
belangrijk. Mensen vallen anders terug 
in hun oude patroon”
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Goed voorbeeld doet volgen
Gedragsveranderplan tegen gehoorbeschadiging

Otoplastieken in alle vormen en maten, koptelefoons en oordopjes. 
Een werkgever kan legio mogelijkheden aanbieden om zijn werknemer 
tegen gehoorbeschadiging te beschermen, maar uiteindelijk is het 
gedrag de allesbepalende factor. Dat merkten ze bij Mitsubishi 
Caterpillar Forklift Europe (MCFE) in Almere. Daarom ontwikkelde deze 
werkgever een gedragsveranderplan.

Je kunt alle middelen op het gebied 
van gehoorbescherming aanreiken 
en procedures opstarten, maar dat 

is geen garantie dat het werkt of dat er 
mee gewerkt wordt”, aldus Maryke Oor, 
projectleider gedragsveranderplan bij 
MCFE. “Het gaat om een gedragsverande-
ring bij de medewerkers, pas dan kunnen 
we het probleem beheersen. De midde-
len hebben we wel, maar dat is niet ge-
noeg.”
Oor doelt op het grote aantal medewer-
kers dat weigert gehoorbescherming te 
dragen, ondanks de aanwezigheid van 
otoplastieken, oordopjes en koptelefoons. 
MCFE is een bedrijf waar vorkheftrucks 
worden gemaakt. Er wordt onder andere 
gelast, geschuurd, geplamuurd en gespo-
ten. Terwijl de gezondheidsgrens op 
80 decibel ligt, worden tijdens deze 
activiteiten geluidsvolumes gemeten 
tussen 83 en 95 decibel, met pieken van 
105, ondanks dat er geluidsarme gereed-
schappen aanwezig zijn. “We zijn een 
productiebedrijf met verschillende 
afdelingen die allemaal herrie maken”, 
aldus Oor. 
MCFE voldoet aan alle procedures die 
verplicht zijn om geluidsoverlast tegen te 
gaan. Bij de aanschaf van nieuwe machi-
nes wordt bekeken welke het minst 
geluid maakt, andere apparaten worden 
ingekast zodat werk nemers zo weinig 
mogelijk last hebben van lawaai en de 
machines die de meeste decibellen ver-
oorzaken worden op strategische plekken 
geplaatst in de fabriekshal.
“Dit algemeen bekende traject loopt een 
keer dood”, weet Oor. “Het effect is niet 
wat we willen. Hoe komt dat? Omdat 
gedrag ten grondslag ligt aan het uitein-
delijke – nu nog negatieve – resultaat. Op 
individueel niveau is het heel moeilijk 
om maatregelen te nemen, en dat heeft 
alles te maken met cultuur. Sowieso 
is bekend dat tachtig procent van de 
bedrijfsongevallen met gedrag te maken 

“
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heeft.”
GEEN VOORBEELDGEDRAG
Het personeel werkt dus in omstandig-
heden die ver boven de gezondheidsgren-
zen liggen als het om geluid gaat. Tijdens 
de wettelijk verplichte Risico Inventa-
risatie & Evaluatie (RI&E) ontdekte Oor 
dat het gros van de werknemers geen 
gehoorbescherming gebruikt. Ondanks 
dat de werkgever de middelen wel heeft 
aangereikt. “Veiligheidsschoenen draagt 
men wel – dat zit er ingebakken – maar 
een otoplastiek voor het oor niet.”
Oorzaken zoekt Oor in onder meer 
het ontbreken van voorbeeldgedrag bij 
de voormannen. De werknemers zelf 
kwamen met redenen die varieerden van 
‘niet comfortabel’ tot ‘het kost te veel 
tijd’ en ‘ik hoor de telefoon niet meer’. 
Maar de veiligheidsdeskundige realiseert 
zich dat het ook een cultuurprobleem 
is. “Een cultuur waar van de tien mensen 
er slechts twee gehoorbescherming 
dragen werkt niet. Wij willen naar een 
cultuur waar acht mensen deze wel 
dragen, zodat die andere twee vanzelf 
meedoen.”
Het gaat om gedragsverandering en 
veiligheidsbewustzijn. Nu komt het 
volgens Oor te vaak voor dat werkne-
mers een eventuele boete van de 
Arbeidsinspectie zelf willen betalen of 

zelfs een (ongeldige) verklaring willen 
tekenen zelf verantwoordelijk te zijn 
voor gehoorbeschadiging, opdat ze maar 
geen bescherming hoeven te dragen. 

Oor: “Daar wil MCFE vanaf. We realiseer-
den ons dat het heel hard nodig was om 
mensen te informeren over de impact die 
geluid heeft. Welke keuze ze bewust 
maken om geen gehoorbescherming te 
dragen, wat geluid eigenlijk is en wat je 
ertegen kan doen. Nu is het zo dat het 
niet-dragen van gehoorbescherming 
‘normaal’ wordt gevonden. Het wordt 

geaccepteerd. Hoe meer werknemers be-
scherming gebruiken, hoe abnormaler 
het niet-dragen wordt. Het is uiteindelijk 
de bedoeling dat de medewerker die 
geen gehoorbescherming draagt een bui-

tenbeentje wordt.”
KORTE EN LANGE TERMIJN
Het plan van aanpak om de gedrags-
verandering te bewerkstelligen werd 
vorig jaar geschreven en focust zich op 
de korte en lange termijn. Zo is het 
standaard dat gehoorbeschermings-
middelen in voldoende mate en op 
een laagdrem pelige manier aanwezig 
zijn. Nieuwe medewerkers of uitzend-
krachten krijgen bij binnenkomst een 
uit gebreide instructie met betrekking 
tot gehoorbescherming en de eigen ver-
antwoordelijkheid hiervoor.

Ook organiseerde Oor een voorlichtings-
ronde voor productiemedewerkers. Aan 
bod kwamen gezondheidseffecten, de 
werking van het oor, geluidsbelasting, 
maatregelen binnen MCFE en wette lijke 

Hoe zorg je ervoor dat werknemers 

hun gehoorbeschermers ook daad-

werkelijk dragen? Mitsubishi Caterpillar 

Forklift Europe zet in op een combinatie 

van voorlichting, instructie, controle 

en voorbeeldgedrag. De aanpak lijkt 

te gaan werken.

“ Het is uiteindelijk de bedoeling 
dat de medewerker die geen 
gehoorbescherming draagt een 
buitenbeentje wordt”

«
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eisen hieromtrent en tot slot een aan-
kondiging van controlerondjes.
Oor merkte dat de meeste mensen geen 
benul hadden van wat geluid nu daad-
werkelijk is en wat 80 decibel concreet 
betekent. Er werd wel eens gebromd dat 
‘gehoorbescherming vroeger ook niet 
nodig was’, maar uiteindelijk staat men 
wel open voor de informatie. Voor som-
migen was de voorlichting inderdaad een 
eye-opener; zij beseften dat er al sprake 
was van een onherstelbaar verminderd 
gehoorvermogen.

Vervolgens moet er een gedragsverande-
ring op gang komen die geënt is op het 
fenomeen ‘groepsgedrag’. “Voorbeeld-
gedrag is erg belangrijk”, aldus Oor. “Als 
informele leiders en voormannen ge-
hoorbescherming dragen, gaat daar een 
positieve invloed van uit. Maar je moet 
het wel op een manier doen dat een voor-
man bijvoorbeeld geen gezichtsverlies 
lijdt. Maar ook het kantoorpersoneel 
moet beschermd door de fabriek lopen. 
Niet alleen voor zichzelf, maar ook als 
voorbeeld naar de werknemers toe. Zelf 
draag ik ook altijd gehoorbescherming 
als ik in de hal ben. Uiteindelijk moet 
het zo ver komen dat werknemers voor 
zichzelf een otoplastiek dragen, en niet 
omdat de voorman het wil, of omdat er 
gecontroleerd wordt.”

Controle is wel een onderdeel van de 
strategie. Zo loopt Oor met een van de 
managers zogenaamde controlerondjes 
door het bedrijf en turft ze het aantal 
wel- en niet-gebruikers. Op informele 
wijze spreken ze de werknemers aan op 
het feit dat ze geen gehoorbescherming 
dragen. Oor: “Je verwijt ze niets, maar 
probeert ze positief te ondersteunen. Het 
moet geen heksenjacht worden. Het zou 
helemaal mooi zijn als collega’s elkaar 
gaan aanspreken, dat werkt het best.”
Om een blijvend effect te realiseren is er 
op langere termijn veel herhaling nodig, 
denkt Oor. “Het is gemakkelijk om terug 
te vallen op oude gewoontes. De contro-
lerondjes blijven we regelmatig uitvoe-
ren en de resultaten worden bekendge-
maakt.”

Het achterliggend gedachtegoed is af-
komstig uit de Burkard-theorie. Hier ligt 

de nadruk op het stimuleren van positief 
handelen en het afremmen van onge-
wenst handelen. Volgens de theorie is 
het van belang om alles positief te bena-
deren zonder schuldvraag. 

HARDNEKKIGE WEIGERAARS
Voordat Oor met de uitwerking van haar 
gedragsveranderingplan kwam, obser-
veerde ze het gedrag van de werknemers 
bij MCFE. “Ik zag dat handelingen tijde-
lijk veranderen als medewerkers weten 
dat er op hen gelet wordt en waarom. Het 
is dus wenselijk om vaker te observeren 
zodat het gewenste gedrag beter wordt 
gehanteerd. Op die manier zal het een 

gewoonte worden.”
Wat als er hardnekkige weigeraars blij-
ven rondlopen? “Het is een mogelijkheid 
om ze de gevolgen te laten ervaren. Dat 
kan bijvoorbeeld door ze een bepaalde 
tijd pieptonen te laten horen, of ze te 
laten communiceren met collega’s die 
zogenaamd niets meer horen. We hopen 
dat de weigeraars op deze manier bewust 
worden van onbewust gedrag en dat 
vervolgens corrigeren aan de hand van 
ervaringen.”
Een moeilijke opgave, beseft Oor maar 
al te goed. Uiteindelijk is er als laatste 
redmiddel het sanctiebeleid. Dit houdt 
in dat er ontslag kan voortvloeien als 
een medewerker, na het horen van de 
voorlichting en na het ontvangen van 
meerdere gedragcorrigerende waarschu-
wingen, in zijn gedrag blijft volharden.
“Maar”, benadrukt Oor, “het is niet 
de ultieme oplossing. Uiteindelijk moet 
iemand gehoorbescherming dragen voor 
zichzelf en niet voor ons of om een sanc-
tie te voorkomen. Het moet onderdeel 
worden van de cultuur, en daar draagt 
een sanctie niet aan bij.”

Vooralsnog is er weinig concreets bekend 
over de resultaten. Oor ziet dat er meer 
gehoorbescherming wordt gedragen, op 
sommige plekken is de verhouding acht 
wel, twee niet. Op andere plaatsen is de 
verdeling nog vijf tegen vijf. “Er is sprake 
van verbetering vlak nadat er aandacht 
voor is geweest, maar vervolgens zakt 
het weer af. We moeten dus alert blijven 
en constant herhalen. Ik schat dat er 
tussen de twee en zes jaar overheen 
gaan voordat het gemeengoed is gewor-
den dat iedereen als vanzelfsprekend 
gehoorbescherming draagt.”

De baten zijn duidelijk voor Oor. Ze somt 

op: “Meer en kwalitatief betere produc-
ten door gezondere werknemers. Lager 
ziekteverzuim, waardoor minder produc-
tieonderbrekingen en minder kosten. Ho-
gere productiviteit en kwaliteit en minder 
schade en kleinere kans op aansprakelijk-
heid. En natuurlijk een betere kwaliteit 
van leven voor de werknemer zelf.”

Het idee van gedragsverandering heeft 
MCFE nu toegepast op de geluidsproble-
matiek, maar het zal in de toekomst ook 
ingezet kunnen worden bij allerlei ande-
re arbo-onderwerpen. Oor denkt aan 
ergonomische arbo-maatregelen als het 
gebruik van verantwoord kantoormeu-
bilair en het (langdurig) gebruik van 
computers.

“Het is eigenlijk zo logisch dat gedrag als 
eerste aangepakt moet worden. Als de wil 
om te veranderen niet diep geworteld is 
in een persoon, heeft geen enkele aanpak 
effect. Daar helpt geen otoplastiek of 
oordopje bij. Uiteindelijk zit de kracht in 
de eenvoud.” «

“ Voorbeeldgedrag is erg belangrijk. 
Als informele leiders en voormannen 
gehoorbescherming dragen, gaat 
daar een positieve invloed van uit”
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Geluiddemper voor 
‘veilige’ muziek

Radiolawaai onderschat risico

Werknemers zijn zich nauwelijks bewust van de schadelijke gevolgen 
van lawaai. Helemaal niet als het om de radio gaat die vaak de 
boventoon voert in fabriekshallen. Kloes Safety ontwikkelde speciaal 
daarom een geluiddemper om op een veilige manier naar muziek te 
kunnen luisteren.

Of je nu in een winkel bent, een 
zwembad of een fabriekshal, de 
radio staat altijd en overal aan. 

Muziek lijkt bijna een basisbehoefte te 
zijn voor de gemiddelde Nederlander. In 
de auto, in de badkamer, en zeker op de 
werkvloer. “Maar radiolawaai is gevaar-
lijker dan veel mensen denken”, aldus 
Michel Rijke, die gespecialiseerd is in 
gehoorbescherming.
Als salesmanager van otoplastieken komt 
Rijke vaak in fabrieken of werkplaatsen. 
Tijdens de gebruikelijke rondleiding is het 
eerste dat hem elke keer opvalt het alles 
overheersende geluid van de radio. Vaak 
veroorzaken de machines al veel lawaai, 
maar de radio schalt daar nog bovenuit. 
“De eerste winst die je kunt behalen in de 
strijd tegen geluidsoverlast  is het zachter 
zetten van die radio”, aldus Rijke.

Makkelijker gezegd dan gedaan, beseft 
hij. “Muziek op de werkvloer is belang-
rijk voor werknemers, het verhoogt het 

werkplezier. Vaak is het collectief afge-
sproken of staat het opgenomen in 

de bepalingen van het bedrijf. 
Mensen zijn zich vaak niet be-

wust wat de effecten van 
geluids overlast op lange 
termijn zijn. ‘Ik ben toch 

niet doof’, hoor ik ze vaak zeggen.”

LAWAAIDOOFHEID
Rijke werkt bij Kloes Safety dat deel uit-

maakt van Kloes Centrum, een bedrijf dat 
zich richt op oog en oor. Een opticien, een 
laserafdeling, gehoortoestellen en de 
safety-tak maken er onderdeel van uit. 
Rijke houdt zich vooral bezig met oorbe-
scherming, en gaat met producten en 
voorlichtingsmateriaal de boer op.

Lawaaidoofheid is een van de meest 
voorkomende beroepsziekten, weet hij. 
Van de actieve bevolking wordt dertig 
procent blootgesteld aan lawaainiveaus 
die de veiligheidslimiet van 80 decibel 
overschrijden. Het staat vast dat lawaai-
niveaus boven die grens op termijn lei-
den tot lawaaidoofheid. Gevolgen daar-
van zijn verhoogde bloeddruk, stress en 
communicatiestoornissen en dat kan 
weer leiden tot een hoger ziekteverzuim 
en sociale isolatie. 

RADIO 
De veelvuldige bezoeken van Rijke aan 
lawaaiige fabriekshallen waar de radio 
de boventoon voert, leidden uiteindelijk 
tot de ontwikkeling van een apparaatje 
dat de werknemer óók moet beschermen 
tegen de decibellen van de radio. “Ik heb 
gemerkt dat het zachter zetten van de ra-
dio tot grote ontevredenheid op de werk-
vloer leidt. Dus moet het op een andere 
manier.” Allereerst is er de otoplastiek, 
een goede bekende op de gehoorbescher-
mingsmarkt. Een op maat gemaakte 
plastiek die op 1 decibel nauwkeurig 
geluid wegfi ltert tot de veilige grens van 
80 decibel is bereikt. Ze wordt afgesteld 
op de hoogste waarde die gemeten wordt 
bij een machine. 
De radio zorgt vaak voor zes tot tien extra 
decibellen, die niet meegenomen wor-
den tijdens een meting, aangezien deze 
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altijd uitgevoerd wordt met de radio uit. 
Dat klinkt onlogisch? Rijke: “Als je hem 
laat aanstaan tijdens een geluidsmeting, 
heb je kans dat hij daarna alleen maar 
harder wordt gezet.” Om ook die overtol-
lige decibellen te fi lteren, heeft Kloes 
Safety een extra demper ontwikkeld.

Rijke haalt een zwart apparaatje tevoor-
schijn – genaamd Varilink – ter grootte 
van een luciferdoosje. De module dient 
met luchtslangetjes verbonden te wor-
den aan zowel de geluidsdrager – radio, 
diskman – als de otoplastiek. Waar de 
laatste het geluid van de omgeving 
dempt tot het gewenste niveau, zorgt 
de inwendige elektronica van het ap-
paraatje ervoor dat het geluid van de 
radio nooit harder doorkomt dan tach-
tig decibel.

“Een optimaal en veilig muzieksysteem”, 
aldus Rijke. “Het is een extra bescher-
ming boven op de otoplastiek. Daarbij is 
het mooi meegenomen dat je als werk-
nemer nu ook geen last meer hebt van 
de muziek van de buurman. Je kunt zelf 
kiezen welke muziekzender je beluis-
tert, zeker in bedrijven waar veel natio-
naliteiten werken is dat erg prettig.”
Hij benadrukt dat het volume hoog 
genoeg is om muziek te kunnen beluis-
teren in aanwezigheid van lawaaiige 
machines. “We vinden het belangrijk 
dat er nog communicatie mogelijk is 
met collega’s. Ook waarschuwingssig-
nalen moeten nog opgepikt kunnen 
worden. Je kunt het geluidsniveau niet 
te zwaar dempen, want dan gaat iemand 
zich isoleren. Dan ben je op hetzelfde 
punt als wanneer iemand doof wordt.”

Radiogeluid zorgt voor extra 

(schadelijke) decibellen bovenop 

ander lawaai. Met een speciale 

geluidsdemper op een otoplastiek 

houdt Kloes Safety het radiogeluid 

beneden de 80 decibel
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OPNIEUW OPVOEDEN
De ervaringen zijn vooralsnog goed, 
merkt Rijke. “Gebruikers zijn enthousi-
ast. Bedrijven zitten bij ons in een zoge-
naamd gehoorzorgplan waarbij wij eens 
in het jaar controleren, testen en vooral 
voorlichting blijven geven. Het bewust-
zijn dat gehoorbescherming noodzakelijk 
is moet vergroot worden. Je moet werk-
nemers eigenlijk opnieuw opvoeden.”

Dat is ook de reden waarom Rijke niet 
alleen de geluiddemper voor radiogeluid 
promoot, maar zich ook richt op preven-
tie. Herrie is namelijk overal. Het bewust-
zijn van geluidsoverlast, dat veel mensen 
nog missen, is van groot belang. Het 
geluid in een vol restaurant waar de 
muziek aanstaat of in een kindercrèche 
zit al snel boven de limiet van 80 decibel. 

“Eventjes in zo’n restaurant zitten is niet 
erg, maar als je er de hele dag werkt, loop 
je wel degelijk risico. Stel dat het geluids-
niveau met de radio erbij 89 decibel is, dan 
mag je volgens de arbonormen een uur 
zonder gehoorbescherming werken. Bij 98 
decibel is dat nog maar 7,5 minuten.”
In een fabriekshal meet Rijke gemiddeld 
een geluidsniveau van 80 tot 95 decibel. 
Te hoog dus. De radio komt daar nog eens 
bovenop. “Bij 80 decibel is een bedrijf 
verplicht om gehoorbescherming aan te 
bieden, bij 85 is de werkgever verplicht 
om zijn mensen die ook te laten dragen. 

Maar veel bedrijven doen er helemaal 
niets aan.”

Zowel de werkgever als de werknemer 
dient dus opgevoed te worden. De werk-
gevers kan Rijke diep in z’n onderbuik 
nog wel begrijpen. “Ze hebben het in 
mindere tijden vaak al moeilijk, dan is 
het uitgeven van geld aan gehoorbe-
scherming wellicht de laatste kostenpost. 
Maar omgerekend kost een setje otoplas-
tieken vijf euro per maand. Je kunt er 
namelijk vier jaar mee doen en dan is je 
werknemer perfect beschermd. De inves-

tering haal je er dus wel uit, maar helaas 
denken veel werkgevers niet zo.”

ZIEKTEVERZUIM STIJGT
Hij wijst op de gevolgen voor de werkne-
mer. Gehoorbeschadiging kan leiden tot 
stress met de daarbij behorende ver-
hoogde bloeddruk. Een werknemer raakt 
geïsoleerd, het ziekteverzuim stijgt. Alle 
reden dus voor een werkgever om te 
investeren in gehoorbescherming, bena-
drukt Rijke. Maar werknemers zijn nog 
moeilijker te overtuigen, merkt hij. Als 
hij hen uitlegt waarom het dragen van 

“Muziek op de
werkvloer is

belangrijk voor 
werk  nemers, maar 

radio lawaai is 
gevaarlijker dan veel 

mensen denken”
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otoplastieken noodzakelijk is – liefst ge-
combineerd met de radiogeluiddemper 
– knikken toehoorders braaf. Maar daad-
werkelijk dragen is een ander verhaal. 
Sommige werknemers betalen liever een 
boete dan dat ze een otoplastiek dragen. 
Dus wijst hij hen op de gevolgen van 
lawaaiblootstelling. Dat gehoorbeschadi-
ging onomkeerbaar is, dat je het nauwe-
lijks merkt totdat het te laat is. Dat je 
op een gegeven moment geen hoge to-
nen meer hoort, bepaalde vogeltjes of 
klassieke muziek. Dat je de radio harder 
gaat zetten, zelf luider gaat praten. 

“De kwaliteit van leven gaat omlaag”, al-
dus Rijke. “Helaas gaat het veel mensen 
aan. Veel meer mensen kampen met een 
beschadiging, terwijl ze zich daar zelf 
misschien pas over tien jaar bewust van 
worden. Dat kan in de toekomst een 
groot probleem worden. Als je nu pre-
ventieve maatregelen neemt, heb je op je 
oude dag een kwalitatief beter leven, is 
onze boodschap.” 

SERVEERSTER
Of de module in combinatie met de oto-
plastiek ook op andere terreinen een 

uitvinding zou zijn? Zien we over een 
aantal jaren elke jongere met een geluid-
dempertje aan z’n mp-3-speler rond-
lopen? “Nee”, schudt Rijke z’n hoofd. 
“Oortjes van een diskman of mp-3-speler 
zijn van schuim gemaakt, en dus niet 
lekvrij. De module zoals wij die bedacht 
hebben, kan alleen op een lekvrije oto-
plastiek aangesloten worden.”

Maar een goed afgestelde otoplastiek is 
altijd een goede oplossing. Of je nu naar 
een concert gaat of als serveerster in een 
volgepakt restaurant werkt. “Personeel 
in een restaurant zou er goed aan doen 
om een otoplastiek te dragen. Helaas is 
het dempen van de radio in een grote 
ruimte niet mogelijk, maar een otoplas-
tiek is wel degelijk een reële optie.”

Wel is Kloes Safety bezig met het ontwik-
kelen van een soortgelijke toepassing als 
Varilink voor muzikanten. Een speaker-
tje in de otoplastiek zorgt ervoor dat de 
muzikant niet blootgesteld wordt aan te 
hoge geluidsbelasting. “Een vervolg op 
deze module, maar dan veel geavanceer-
der”, zegt Rijke. “Maar voorlopig richten 
we ons vooral op de industrie.”

Zelf zou hij het wel weten. De radio de 
fabriek uit. “Wat is belangrijker? Plezier 
op de werkvloer of een goed gehoor over 
vijftien jaar? Maar ja”, verzucht hij, “mu-
ziek op je werk is een gegeven. Het is een 
hele stap om daar iets aan te doen.” «

“ Het zachter zetten 
van de radio leidt tot 
grote ontevredenheid 
op de werkvloer. 
Dus moet het op een 
andere manier”
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“ Een sportzaal maakt 
geen herrie”
Lawaaibestrijding in de gymzaal
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 Het Hooghuis Lyceum in Oss telt acht 
locaties die gebruikmaken van 
negen sportaccommodaties waarin 

gymles wordt gegeven. Deze vallen deels 
onder eigen beheer en deels wordt er 
gebruikgemaakt van gemeentelijke sport-
hallen. Het Hooghuis Lyceum biedt werk 
aan 28 docenten lichamelijke opvoeding. 

In het schooljaar 2003-2004 besloot de 
school de doelgroep van gymleraren 
onder de loep te nemen. Het aantal fy-
sieke klachten moest omlaag. Naast een 
algemene wens van de school het welzijn 
en de tevredenheid van de medewerkers 
te verhogen, speelden ook de overheids-
maatregelen als Wet Verbetering Poort-
wachter, wijzigingen in de WAO-wetge-
ving en ziekteverzuimregeling een rol, zo 
stelt welzijnsconsulent Snaterse-Van 
Leeuwen van het Hooghuis Lyceum. “Een 
specifi eke klacht van de docenten licha-
melijke opvoeding sprong er uit. Door 
een verhuizing naar een gemeentelijke 
sportzaal in Ravenstein kregen twee 
leerkrachten last van geluidsoverlast. 
Een van hen kreeg stemproblemen en 
keelklachten; zij raakte regelmatig haar 
stem kwijt. De ander had last van hoofd-
pijn. Tijdens de vakanties waren deze 
klachten een stuk minder.”

Zoals zoveel scholen kampte ook het 
Hooghuis met ruimtegebrek. Een sport-
zaaltje in eigen beheer werd ingericht als 
computer- en werklokaal en de ‘gym-
mers’ weken uit naar de gemeentelijke 
sportzaal. Prachtig natuurlijk, maar wel 
problematisch, zo legt Derikx uit. “Deze 
sporthal in Ravenstein wordt door meer-
dere gebruikers benut. Hobbysporters, 
sportverenigingen, maar ook een basis-
school, ze maken er allemaal gebruik 
van. En ook het Hooghuis wil zo effi  ciënt 
mogelijk de ruimte gebruiken. Het gevolg 
was dat een docent, samen met een 
onderwijsassistent, voor vijftig Hoog-
huisleerlingen stond les te geven en als je 

pech had, was in een ander deel van de 
hal de basisschool in de weer. Kijk, een 
sporthal maakt natuurlijk geen herrie, 
dat doen de gebruikers.”

OVERZICHT
Snaterse-Van Leeuwen: “De betreffende 
leer kracht staat er nooit alleen voor. De 
leerkracht coacht twee junior docenten. 
Hij moet overzicht houden over de twee 
zalen en daardoor heeft hij ook meer 
geluid om zich heen.”
Het Hooghuis besloot Derikx in te schake-
len. Haar Preventief Arbo Adviesbureau 
deed al de wettelijk verplichte Risico-In-
ventarisatie en Evaluatie en andere 
arbodienstverlening voor de school. De 
lawaaiproblemen bij de locatie Ravenstein 
waren voor het Hooghuis Lyceum en het 
Preventief Arbo Adviesbureau ‘the trigger’ 
om specifi ek de geluidsoverlast van alle 
gymlocaties in beeld te brengen. De doel-
stelling van het onderzoek was het in 
kaart brengen van de mate en duur van de 
blootstelling aan geluid door middel van 
geluidsmetingen. Alle gymleraren gingen 
gewapend met apparatuur aan de gang. 
De resultaten vielen niet mee. Op maar 
liefst zeven van de negen locaties werd 
het wettelijk maximum van 80  dB(A) ge-
durende de meettijd overschreden. Het 
evalueren van de blootstelling, door te 
toetsen aan de wettelijke grenswaarden 
van schadelijk en hinderlijk geluid, hoefde 
niet veel tijd te nemen. De wettelijke 
grenswaarde voor schadelijk geluid werd 
in het overgrote merendeel van de gym-
zalen overschreden.

In onderwijssituaties domineert de 
spraak. Instructies moeten kunnen 
worden gegeven en worden gehoord. 
De streefwaarde voor hinderlijk geluid in 
deze situatie is dan ook 65 dB(A) (volgens 
NVN 3438). Horen en gehoord worden 
zonder extra inspanning zorgt ervoor 
dat leerlingen en docent rustiger zijn 
en meer geconcentreerd.

Christianne Derikx en Lisette Snaterse-Van Leeuwen werken samen aan 
geluidsreductie in de gymzalen van het Hooghuis Lyceum in Oss. Onder 
het motto ‘Gelukkig weer verstaanbaar’ en met behulp van technische 
en didactische maatregelen, moeten gymleraren weer met heldere stem 
en zonder hoofdpijn kunnen werken.

Gymleraren van het Hooghuis Lyceum 

in Oss klaagden over geluidsoverlast 

in de gymzalen. Reden voor de 

school om akoestische en didactische 

maatregelen te nemen. Met een dalend 

verzuim als gevolg.

«
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MAATREGELEN
Maar wat is nou precies de oorzaak van 
het lawaai? Derikx: “De leerlingen zijn 
voornamelijk de bron. Al helpen scherpe 
fl uitjes bijvoorbeeld ook niet erg met het 
rustig houden van de zaal. Maar de akoes-
tiek is ook niet best. Daardoor krijg je een 
lange nagalmtijd. Probleem is dat we in 
Nederland een Bouwbesluit kennen 
waarin staat dat de nagalmtijd tussen de 
1,5 en 1,8 seconde dient te liggen. Daar 
voldoen alle locaties aan. Maar het ISA 
(Instituut voor sportaccommodaties van 
NOC*NSF) en het Koninklijk Verbond 
voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 
schrijven een nagalmtijd van 1,0 tot 1,2 
seconde voor. Het gebruik van absorptie-
materiaal, zoals akoestische plafonds 
en/of wandpanelen, vermindert het 
echo-effect, verkort de nagalmtijd en 
verlaagt het geluidsniveau.”
Derikx en Snaterse-Van Leeuwen lieten 
na de techniek en de keiharde cijfers de 
sportleraren zelf spreken. Na inventari-
satie van de klachten, het werkplekon-
derzoek in de sporthallen en de uitvoe-
ring van het geluidsonderzoek volgde in 
juni van dit jaar een bijeenkomst tussen 
de sportleraren, een vertegenwoordiger 
van de gemeente Oss en de Centrale 
Directie van het Hooghuis. Afgesproken 
werd dat de sportleraren een lijst met 
aanpassingen van de didactiek zullen 
formuleren en dat de gemeente  moge-
lijkheden onderzoekt voor technische 
maatregelen. Preventief Arbo Adviesbu-
reau coördineert de afspraken. 
Inzet van Snaterse-Van Leeuwen en 
Derikx is dat de gemeente Oss geluidab-
sorberend materiaal gaat aanbrengen 
op wanden en plafonds. Ook zou de 
gemeen te als eigenaar scheidingswan-
den moeten doortrekken op de tribune 
en in de materialenberging. Bovendien 
zou het heel wat schelen als alleen al 
geluidabsorberend materiaal gebruikt 
wordt voor reclameborden, maar daar 
hangt dan een duur prijskaartje aan voor 
de ondernemers die het bord plaatsen. 

VOL LESROOSTER
Snaterse-Van Leeuwen beseft goed dat 
naast technische maatregelen ook ge-
dragsmatige maatregelen nodig zijn. 
“Docenten willen graag een zo vol moge-
lijk lesrooster met zo weinig mogelijk 
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tussenuren. Voor de gezondheid is dat 
niet altijd goed. Om dat te veranderen 
heb je de nodige overtuigingskracht 
nodig. Zeker ook naar de gymleraren 
toe. Soms is het beter vijf in plaats van 
vier dagen te werken. Docenten zijn ook 
verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. 
Wij halen alles uit de kast om ze gezond 
te houden, maar dan moeten ze daar wel 
aan meedoen. En wat is er nu meer waard: 
een weekend van drie dagen, maar met 
hoofdpijn of stemproblemen, of een ge-
zond weekend van twee dagen?”
Naast deze gedragsmaatregelen pleit het 
Preventief Arbo Adviesbureau voor het 
leeg laten van het middelste zaaldeel 
bij een sporthal met drie zaaldelen 
en een maximale groepsgrootte van 24 
leerlingen.

‘GELE LIJN’
Naast technische en organisatorische 
maatregelen is bronbestrijding erg be-
langrijk. Het klinkt wat koud en afstan-
delijk, maar je bestrijdt dan het lawaai 
dat de kinderen maken. Zo dient de le-
raar voor rust in de klas te zorgen en met 
de kinderen gedragsregels over stemge-
bruik te maken. Het gebruik van de 
scheidsrechtersfl uit moet worden be-
perkt. Ook moet de geluidsinstallatie 
niet harder staan dan nodig is. Geef zelf 
het goede voorbeeld door niet te gaan 
schreeuwen. Ga dicht bij de leerlingen 
staan en geef dan instructies. “Gebruik zo 
min mogelijk stemverheffi  ng en beperk 
stemverheffi  ng tot noodzakelijke situa-
ties. Praat niet te lang”, zo luidt een 
oplossing voor het probleem. Dat de 
praktijk weerbarstig is, weet Derikx 
echter als geen ander. Ze is hogere veilig-
heidskundige én arbeidshygiënist. Met 
deze twee competenties slaat ze twee 
vliegen in één klap. Als arbeidshygiënist 
let ze op het geluidsklimaat, als veilig-
heidskundige let ze op het gevaar voor 
leerlingen en leraar. Maar daardoor is ze 
ook gespitst op tegenstrijdigheden.
Derikx: “Je kunt natuurlijk veel geluid-
dempende maatregelen nemen, maar 
uiteindelijk moet de leerkracht natuur-
lijk wel verstaanbaar blijven. En wat ook 
niet onbelang rijk is, dat de docent de grip 
op de klas houdt. Zo is een van mijn aan-
bevelingen leerlingen te groeperen rond 
de leerkracht. Dit om niet te veel te hoe-

ven schreeuwen. Een docent wierp 
echter tegen dat hij ze juist op een gele 
lijn voor zich plaatst om zo het over zicht 
en de orde te houden. Daarom. Het is 
geen Wet van Meden en Perzen, maar 
een aantal adviezen die de zaal stiller 
kunnen krijgen.”

TUSSEN DE OREN
De aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd 
en ook de adviezen moeten nog tussen de 
oren komen te zitten. Snaterse-Van Leeu-
wen: “Bij zowel de docenten als bij het 
management. We hebben te maken met 
acht locatiedirecteuren die allemaal hun 
eigen school hebben. We hebben te ma-
ken met de gemeente die moet investeren 
en het nut daarvan moet inzien en we 
hebben te maken met het docentencorps. 
Ik krijg wel eens te horen: ‘Ach, we doen 
dit al dertig jaar zo, wat zeuren jullie toch’. 
Maar wij zijn straks tevreden als iedereen 
inziet dat we er gezamenlijk iets aan moe-

ten doen. En dat een bewustwordingspro-
ces op gang is gezet.”
Als de maatregelen zijn uitgevoerd, hoopt 
Derikx dat het geluidsniveau in de hallen 
structureel teruggebracht is naar 65 dB(A). 
Het ziekteverzuim op de Osse scholenge-
meenschap is 4,7 procent. En dat willen 

de twee vrouwen graag zo houden en 
liefst nog verder omlaag brengen. De 
aangepaste sporthallen krijgen een con-
currentievoordeel ten opzichte van niet-
aangepaste sporthallen. En ‘last not but 
not least’: de sportleraren kunnen sport-
leraar blijven. Want dat is in de oude 
situatie nog maar de vraag. Snaterse-Van 
Leeuwen: “Ook het omscholen van de 
gymleraren tot docenten Wiskunde of 
Nederlands is een optie. Maar daar voelen 
ze niet veel voor. We hebben niet voor 
niets voor dit vak gekozen, zo redeneren 
ze. En dat kan zo blijven, maar dan wel 
met de medewerking van alle partijen.” «

“ Docenten willen graag een zo vol 
mogelijk lesrooster met zo weinig 
mogelijk tussenuren. Voor de 
gezondheid is dat niet altijd goed”
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Een fris briesje 
tegen lawaai

Soundmasking

In kantoortuinen en vergelijkbare ruimtes vormt achtergrondlawaai een 
probleem. Weliswaar bedreigt het niet het gehoor, maar het maakt het 
werken voor mensen wel vermoeiender, omdat ze zich voor ongewenste 
geluiden moeten zien af te sluiten. De oplossing: een onopvallend geluid 
dat achtergrondgeluiden overstemt.

 In een ruimte waar aardig wat achter-
grondgeluiden te horen zouden moe-
ten zijn, vindt een interview plaats  

met STI Sound-directeur Ronald Zuyder-
vliet. Bij hem thuis staat de radio aan en 
kletsen moeder en dochter wat op de 
achtergrond. Het onderwerp: soundmas-
king, een soort deodorant voor de oren.

Zuydervliet praat ruim een uur bevlogen 
over zijn ontdekking. Een powerpoint-
presentatie geldt als gids en de journalist 
onderbreekt hem regelmatig met vragen. 

Het tête-à-tête vindt ondanks de drukke 
omgeving ongestoord en geanimeerd 
plaats. De journalist had het kunnen 
weten. Bij de vraag of soundmasking te 
horen is, antwoordt Zuydervliet: “Als het 
systeem aanstaat niet, als het uitstaat 
wel. Hoor maar.” Enigszins beschaamd 
moet de interviewer toegeven ruim een 
uur gepraat te hebben zonder in de gaten 

te hebben dat het tegengeluid aanstond. 
Nu Zuydervliet de soundmasking uitzet, 
valt het pas op.

De toerist die boven een rumoerig café de 
nacht doorbrengt, heeft er vast wel eens 
van gedroomd. Een soort tegengeluid 
met ruis van de zee en andere rustgeven-
de geluiden die het gebral en de muziek 
uit het café overstemmen. Zuydervliet 
past dit principe toe in kantoren waar 
mensen afgeleid worden door lawaai van 
collega’s. Al is de hoteltoepassing niet 

mogelijk. “Nee, we kennen een maximum 
van 49 decibel. Ter vergelijking: we 
praten op een niveau van 60 decibel. Dus 
dat café houd je er niet onder.”

Ook mag soundmasking niet verward 
worden met zogenaamd antigeluid. Een 
geluid dat op precies dezelfde frequentie 
het vervelende geluid neutraliseert. 

Zuydervliet: “Daar heeft achtergrondge-
luid te veel frequenties voor. Je kunt anti-
geluid toepassen in de industrie door 
bijvoorbeeld het geluid van een zware 
generator aan te pakken, maar het kan 
niet in kantoren. Daarvoor is er een te 
breed spectrum aan frequenties.”

De ontdekking van Zuydervliet doet niets 
meer en minder dan het maskeren van 
geluid in kantoren. “Soundmasking voegt 
geluid toe binnen een bepaald frequen-
tiegebied waardoor je ongewenst lawaai 
van spraak reduceert. Het geluid blijft. 
Je haalt niets weg. Het is een onopvallend 
geluid dat te vergelijken is met een bries-
je, het geluid van de zee of een airco. 
Mensen worden daardoor niet langer 
gestoord door bellende collega’s of ander 
lawaai van de werkvloer. De concentratie 
en productiviteit worden verhoogd en 
het ziekteverzuim neemt af.”
Het systeem voldoet aan de strengste 
Amerikaanse regelgeving en vlakt ach-
tergrondspraak af door een soort lappen-
deken van frequenties op de frequenties 
van de menselijke stem te leggen. 

Soundmasking mag niet verward 
worden met zogenaamd antigeluid, 
een geluid dat op gelijke frequentie 

vervelend geluid neutraliseert
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PRAKTIJKTEST
Zuydervliet staaft zijn bewering dat zijn 
systeem effectief is met een voorbeeld 
van het T-Mobile kantoor in Den Haag, 
waar hij zijn soundmaskingsysteem aan-
legde. Samen met een pakket andere ar-
bomaatregelen daalde volgens directeur 
Joop Evers van T-Mobile het verzuim van 
6,8 naar 4, 2 procent. “We hebben expres 
de bovenste verdieping niet aangezet. 
Daar wist niemand wat van, op de direc-
teur en ik na. Wat bleek: na verloop 
van tijd kwamen de medewerkers van 
die verdieping klagen over het rumoer op 
hun afdeling. Ze snapten niet waarom 
het op de onder hen gelegen  verdiepin-
gen veel rustiger was. Nadat we het 
soundmaskingsysteem ook hier activeer-
den, waren de klachten over.”

Volgens de directeur van STI Sound werd 
het hoog tijd dat er naast klimaatcontrole 
ook wat gedaan werd aan geluidscontro-
le. Al is hij realist genoeg om zijn systeem 
niet als zaligmakend te beschouwen. 
“Je moet soundmasking afstemmen en 
uitvoeren met akoestische maatregelen. 

Dat zijn meestal absorberende materia-
len als scheidingswanden en systeempla-
fonds. Holle materialen die geluid opne-
men. Als je in een betonnen bak gaat 
zitten, dan kaatst het geluid weer van 
alle kanten terug. Daar helpt ook geen 
maskering tegen. Die geluidspaden en 
nagalmtijd hebben invloed op de mens. 
Zo moet je zorgen dat de nagalmtijd niet 
te lang is, want dan kun je zelfs gedesori-
enteerd raken. Anders dan bij de bouw-
kunde, die de geluidsproblematiek altijd 
bij de bron aanpakt, werkt dit systeem bij 
de ontvanger. Zo moet je soundmasking 
niet zoals absorberende materialen 
inzetten bij de boodschapper, maar bij 
de ontvanger van het geluid.”

Soundmasking kent diverse niveaus. Een 
zogenaamde Privacy Index (PI), een getal 
tussen 0 en 100, geeft aan op welk niveau 
de soundmasking opereert. Het bereik 
van de menselijke stem varieert tussen 
de 160 en 8000 hertz. Afhankelijk van de 
frequenties die ingezet worden door het 
soundmaskingsysteem en de geluidab-
sorberende maatregelen neemt de ver-

staanbaarheid af. Een PI van 10 betekent 
dat het kantoor een hard plafond heeft, 
géén systeemwanden en géén soundmas-
king. In een verder stille omgeving zal 
elke kuch zorgen voor een verstoring. Sys-
teemwanden en een hard plafond zonder 
soundmasking leveren een PI van 50 op 
waarbij gesprekken nog goed te horen 
zijn. Met soundmasking, een goed plafond 
en systeemwanden is volgens Zuydervliet 
al snel een PI van 80 te halen. 
“Dit noemen we speech privacy. Dit bete-
kent dat de helft van de woorden die op 
ongeveer vijf meter afstand worden 
uitgesproken niet meer verstaan wordt. 
De ontvanger van het geluid hoort nog 
slechts fragmenten en wordt minder snel 
afgeleid. Een PI van 90 zorgt voor confi -
dential privacy. Dat valt te bereiken door 
een goed plafond, soundmasking én ge-
sloten ruimten.” Zuydervliet onder-
streept nog eens dat anders dan bij 
andere arbomaatregelen soundmasking 
juist niet bij de bron werkt. Hij illustreert 
dit door een casus bij een bank. De 
bankdirecteur wilde graag ongestoord 
werken. De bouw van het kantoorpand 

“ Soundmasking voegt 
geluid toe binnen een 
bepaald frequentie-
gebied waardoor je 
ongewenst lawaai van 
spraak reduceert” 

Bij ‘soundmasking’ maskeert een 

onopvallend geruis andere geluiden. 

De methode vormt een oplossing 

voor geluidsoverlast in kantoren, 

artsenpraktijken, winkels en 

bibliotheken.
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worden gemaakt tussen toepassingen die 
de arbeidsomstandigheden verbeteren 
en toepassingen die de privacy waarbor-
gen. Zuydervliet plaatste onlangs een 
systeem bij een arts. “In Amerika kunnen 
medici worden aangeklaagd als een bui-
tenstaander medische informatie ter ore 
komt. Zover is het hier nog niet, maar 
toch is het voor veel medici en daarmee 
ook hun patiënten geruststellend dat 
conversaties geheim blijven. Ik wil geen 
reclame maken, maar een systeem voor 
een wachtkamer is helemaal niet duur 
en goed betaalbaar. Voor grote kantoren 
kost het wat meer geld, maar het is nog 
steeds geen rib uit het lijf.”

Aan welke bedragen moeten we dan 
denken? De kosten van soundmasking 
zijn afhankelijk van het aantal vierkante 
meters dat bestreken moet worden. Bij 
een oppervlak van 500 vierkante meter 
betaalt de opdrachtgever 35 euro per 
vierkante meter. Voor een oppervlak van 
1500 vierkante meter of meer rekent STI 

Sound 18 euro per vierkante meter. 
Zuydervliet: “De kost gaat voor de baat 
uit. De daling van het ziekteverzuim en 
de verhoging van de tevredenheid en 
productiviteit betalen de investering 
dubbel en dwars terug.”

Soundmasking dient aan te staan voor-
dat het personeel de werkvloer opkomt, 
anders valt het te veel op dat de ruis aan-
wezig is. De werknemer die dan zijn kan-
toor binnenkomt zal niets opvallen, zo 
bewijst het mini-experiment met de 
journalist maar weer eens. Geluid valt 
pas op als het luider is dan het achter-
grondgeluid. “Het achtergrondgeluid is 
een mix van individuele geluidsbronnen 
die afzonderlijk niet te horen zijn. Als dat 
wel zo is irriteert het. Denk maar eens 
aan een druppelende kraan. Overigens is 
soundmasking verre van origineel. Zo 
zette de schrijver Simon Vestdijk tijdens 
het schrijven de stofzuiger aan om zo 
verstoken te blijven van andere geluiden 
die hij hinderlijker vond. En in paleizen 

verhinderde echter dikke wanden en ge-
luiddichte deuren. Hij zette een sound-
maskingsysteem bij de bron neer, dus in 
zijn kantoor. “Tja, en dan ga je dus harder 
praten, met als effect dat je nog te 
verstaan bent. Hij kreeg zijn privacy pas 
toen de boxen van het systeem bij de 
ontvangers in de kamers van de geluids-
ontvangers werden neergezet.”

STI Sound doet het ontwerp en de inven-
tarisatie van het probleem. Een installa-
tiebedrijf trekt de kabels en legt de boxen 
aan. Altijd uit het zicht door ze onder de 
systeemvloer of boven het plafond aan te 
leggen. 

‘DE STOFZUIGER VAN VESTDIJK’ 
De toepasbaarheid van het systeem van 
Zuydervliet is groot, maar begrensd. In 
de zware industrie of in de buitenlucht 
is soundmasking niet geschikt. Wel in 
kantoren, winkels, medische en tand-
artspraktijken, ziekenhuizen en biblio-
theken. Waarbij een onderscheid moet 
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plaatsten ze expres een fonteintje met 
stromend water zodat de omgevingsge-
luiden werden gemaskeerd.

STI Sound levert het systeem in twee 
varianten. In het zogenaamde distribu-
tiesysteem heeft elke unit een eigen 
systeem met stroomvoorziening, mas-
keerbron en luidspreker. Het voordeel is 
dat elke unit individueel kan worden in-
geregeld. Dit is volgens Zuydervliet de 
beste en goedkoopste oplossing voor 
kleine ruimten tot maximaal honderd 
vierkante meter.
Een centraal systeem heeft alle onderde-
len: soundprocesor, equalizer, versterker, 
zoneregelaar en stroomvoorziening in 
een of meerdere regelkasten. Behalve de 
luidsprekers natuurlijk, want die staan in 
de ruimte waar het geluid gemaskeerd 
wordt. Voordeel hiervan is dat de cen-
trale systemen voldoen aan de allerhoog-
ste eisen en normen en ook tot de 
kleinste stapjes zijn fi jn te tunen. Nadeel 
is natuurlijk dat een storing het hele 
systeem lamlegt. 

Bij beide systemen gaat Zuydervliet voor 
de aanleg met meetapparatuur op stap. 
Met de meetresultaten in de hand en de 
gewenste PI voor de units, regelt hij dan 
de software in die voor het ideale geluids-
spectrum moet zorgen. “We kunnen met 
dit systeem afdelingen en zones inrege-
len al naar gelang de gewenste privacy-
index. Daardoor hebben werknemers 
minder afl eiding, meer privacy, produc-
tiviteit en concentratie en een prettigere 
werkomgeving. Want uit onderzoek bleek 
dat afl eiding door gesprekken van colle-
ga’s ergernis nummer een is en de eigen 
privacy voorwaarde nummer een.” «



De GeluidReductieFactor 
Rekenkundige formule effectiviteit geluidsmaatregelen

Het Verbond Papier & Karton ontwikkelde een formule om te berekenen 
welke maatregelen tegen lawaai bedrijfseconomisch interessant zijn. 
De GeluidReductieFactor oogt ingewikkeld, maar is in de praktijk een 
praktisch hulpmiddel om beslissingen over het arbo-budget te nemen. 
De formule is met enkele aanpassingen ook toepasbaar op andere 
arbeidsrisico’s. 
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 Is er veel lawaai in de papier- en kar-
tonindustrie? Frits Buddenberg, inhou-
delijk coördinator van het arboconve-

nant papier en kartonindustrie van het 
Verbond Papier & Karton, reageert met 
een glimlach op de vraag en antwoordt: 
“Jazeker, heel veel.” De coördinator van de 
werkgeversorganisatie legt uit dat in ‘zijn’ 
industrie heel grote of veel kleine machi-
nes in een ruimte staan. Dat betekent 
dat de werknemers overladen worden 
met herrie veroorzaakt door tientallen 
geluidsbronnen. Buddenberg laat een ta-
bel zien waaruit blijkt dat in het jaar 2000 
zeventien procent van de werknemers 
aan meer dan 85 dB werd blootgesteld. 

De papier- en kartonindustrie nam dan 
zeker veel initiatief om de geluidsbron-
nen te bestrijden? “Nou, niet zo gek veel”, 
lacht Buddenberg. “Investeren in geluids-
beheersende maatregelen was absoluut 
niet populair. Ad hoc trof men wat voor-
zieningen, maar met amper effect. En als 
een bedrijf iets aan bronbestrijding deed, 
keek men niet of het wel zinvol was.”

Buddenberg kent bedrijven die hun 
plafonds hebben volhangen met baffels, 
geluidabsorberende lappen om de weer-
kaatsing van lawaai te verminderen. Veel 
resultaat boeken de baffels niet, de 
plafonds zijn doorgaans te hoog en de 
medewerkers staan vaak dicht bij de 
bron. Aan afscherming van de grootste 
boosdoeners, de machines, deden de 
fabrikanten niet. Te duur. De industrie 
zag maatregelen als geldverslindend en 
het resultaat als bedroevend. En er waren 
toch persoonlijke beschermingsmid delen 
(PBM’s), als oordoppen en otoplastieken? 
Die zijn veel goedkoper en uit onderzoek 
bleek dat de PBM’s redelijk vaak werden 
gebruikt. Probleem opgelost.
 
“Niet dus”, zegt Buddenberg. “PBM’s 
staan achteraan in de keten van oplossin-
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gen. Voor werknemers is het heel verve-
lend om de hele dag die dingen te dragen 
en het is de vraag of ze dat ook doen.
”Uit onderzoek bleek ook nog dat de ge-
hoorachteruitgang bij werknemers in de 
papier industrie ‘groter was dan het ou-
der worden rechtvaardigt’. Buddenberg: 
“Ofte wel: de mensen op de werkvloer 
werden steeds dover.” 

KEUZES MAKEN
In 2001 wilde het ministerie van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid samen met het 
Verbond Papier & Karton en vakbonden 
de WAO-instroom in de papier- en kar-
tonindustrie terugdringen door arbeids-
risico’s aan te pakken. Eén van die risico’s 
was lawaai. Toen men onderzocht hoe-
veel werknemers door gehoorbeschadi-
ging in de WAO terechtkwamen, bleek 
dat nul procent te zijn. Buddenberg: “Dat 
wilde niet zeggen dat mensen niet slech-
ter gingen horen, maar doofheid is in 
onze industrie geen reden om de WAO in 
te gaan. Een dove kan best goed papier 
maken. Dat is natuurlijk anders als je 
concertviolist bent of leraar Frans.”
Het animo in de branche om een conve-
nant puur en alleen op geluid af te sluiten 

was niet groot. Andere risico’s verdienden 
meer aandacht, zoals ma chi ne  gevaar of 
hittebelasting, en die zorgden wel voor 
WAO-instroom. Voor lawaaibestrijding 
kreeg het Verbond de handen niet op 
elkaar. “Mede doordat een effectieve 
aanpak van de geluidsbronnen in onze 
branche erg lastig is”, zegt Buddenberg. 
“Scherm je een machine af, dan staan er 
nog tientallen te loeien. Een werkgever 
kan zo een hoop geld uitgeven aan bron-
bestrijding, terwijl de blootstelling aan 
geluid nauwelijks afneemt.”

Welke maatregelen tegen geluids-

overlast zijn effectief vanuit bedrijfs-

economisch oogpunt? Met een 

rekenkundige formule brengt het 

Verbond Papier & Karton kosten en 

resultaten in kaart. Daardoor zijn 

werkgevers eerder bereid om te 

investeren.

Buddenberg merkte dat werkgevers in de 
toekomst best in geluidsbestrijding wil-
den investeren, als ze maar de garantie 
hadden dat ze waar voor hun geld kre-
gen. Gesterkt door deze opvatting zagen 
ministerie, vakbonden en werkgevers 
mogelijkheden om lawaai aan te pakken. 
“Wil je geluid in onze industrie effectief 
bestrijden, dan moet je heel goede keu-
zes maken”, legt hij uit. “Om bij dat keu-
zeproces te helpen, heb je hulpmiddelen 
nodig. En daar zijn we naar op zoek 
gegaan.” 

GELUIDREDUCTIEFACTOR
Tijdens de zoektocht vroegen de partijen 
zich af wanneer werkgevers bereid zijn 
te investeren in lawaaibestrijding. Ofte-
wel, wanneer vinden zij een maatregel 
een bedrijfseconomisch verantwoorde 
investering? Een aantal factoren speelt 
bij die afweging mee, legt Buddenberg 
uit. “Ten eerste is de prijs van de maatre-
gel niet onbelangrijk. Op de tweede 
plaats wil je als werkgever weten hoeveel 
het geluid omlaag gaat door die maatre-
gel en hoeveel mensen daar profi jt van 
hebben.”
De toepasbaarheid is ook van belang. “Je 

kan wel een prachtige geluiddempende 
kast om een machine heen bouwen, maar 
dat schiet niet op als het apparaat daar-
door niet meer te bedienen is.” 

De laatste factor die meespeelt, is de 
‘gangbaarheid’. “Wordt de maatregel 
elders vaker toegepast en is het iets 
wat algemeen geaccepteerd is in onder-
nemend Nederland of moe ten we een 
nieuwe maatregel verzinnen?”
De vier factoren werden in een formule 
verwerkt: de GeluidReductieFactor (GRF). 

“Werkgevers zien aan de GRF dat ze 
zinvol investeren. Discussies binnen 

bedrijven voert men objectiever en 
lopen daardoor een stuk eenvoudiger”

In die formule wordt het effect van de 
maatregel gedeeld door de kosten van de 
investering en vermenigvuldigd met de 
toepasbaarheid en gangbaarheid:

GRF = ∆L: k€ x ET x UV
∆L =  de gewogen gecumuleerde reductie 

van het geluidsniveau op de 
arbeidsplaatsen

k€  =  de kosten van de maatregel in 
duizenden euro’s

ET  =  de gangbaarheid van de maatregel
UV  =  de uitvoerbaarheid van de maatre-

gel aangegeven

Vanaf een bepaald getal is de bronmaat-
regel rendabel, daaronder niet. Als voor-
beeld noemt Buddenberg het omkasten 
van een machine. “Stel dat daar één 
persoon aan werkt en dat het omkasten 
vijftigduizend euro kost. En dat de maat-
regel zelden op andere plekken wordt 
toegepast en ook nog moeilijk uitvoer-
baar is. In dit geval geeft de GRF aan dat 
deze investering niet interessant is.” 
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“Bij een Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E) komen vaak tientallen 

potentiële maatregelen bovendrijven, 
maar welke moet je nu kiezen?”

IDEALE MIX
In het convenant, afgesloten in 2001, 
spraken de partijen af dat elk bedrijf in 
de papier- en kartonindustrie waar werk-
nemers blootgesteld werden aan meer 
dan 80 dB, een maatregelenpakket tegen 
geluid moest opstellen. Het pakket dien-
de vervolgens met de GRF te worden 
getoetst. Alle maatregelen die boven een 
bepaald getal kwamen, moest de fabri-
kant uitvoeren.
Buddenberg pakt zijn laptop erbij om zijn 
verhaal met beeld te verduidelijken. 
“Hier zie je tientallen maatregelen die 
een bedrijf kan nemen, zoals het plaat-

sen van een scherm voor een machine en 
het gebruik van een rollertruck. Een aan-
tal voorzieningen heeft een heel hoge 
GRF: de kosten zijn relatief laag en het 
effect is groot. Stel dat een manager een 
budget heeft van vijftigduizend euro om 
geluid te bestrijden, dan kan hij op de 
computer de beste maatregelen, de 
balletjes uit de soep, eruit pikken.”
In de papier- en kartonindustrie zorgt een 
combinatie van maatregelen meestal voor 
het beste effect. “Vaak is het zo dat je met 
negen voorzieningen weinig resultaat 
hebt, maar dat een tiende maatregel erbij 
maximaal effect oplevert. Met de GRF kan 
deze ideale mix worden berekend.” 

De industrie is halverwege met het uit-
voeren van het convenant. Buddenberg 
spreekt al van ‘een aardige reductie van 
geluidsblootstelling’. In 2000 werd nog 
zeventien procent van de medewerkers 
aan meer dan 85 dB blootgesteld, in 2004 
was dat twaalf procent. Eind 2006, als het 
convenant afl oopt, denkt Buddenberg 
betere cijfers te kunnen presenteren. 
Buddenberg merkt dat de bereidheid tot 
investeren in bronbestrijding toeneemt 

door de GRF. “Werkgevers zien aan de 
factor dat ze zinvol investeren. Discussies 
binnen bedrijven voert men objectiever 
en lopen daardoor een stuk eenvoudiger. 
De ondernemingsraad en de werknemers 
zien welke effecten er zijn.” 

MACHINEVEILIGHEID
De GRF is ontwikkeld om toe te passen 
op geluidsbestrijding, maar kan op alle 
arbo-maatregelen los worden gelaten. En 
niet alleen binnen de papier- en karton-
industrie. Buddenberg: “Samen met een 
aantal collega’s heb ik de GRF eenvoudig 
omgezet naar machineveiligheid. In dat 

geval noem ik het de Risico Reductie Fac-
tor (RRF) en kijk ik naar de afname van 
bepaalde risico’s. Binnen onze branche 
heeft een aantal bedrijven de GRF al met 
succes toegepast.”
De factor kan ook gebruikt worden om 
beslissingen te nemen over een totaal-
pakket aan arbo-voorzieningen binnen 
een bedrijf. “Veel ondernemingen krijgen 
per jaar een vast bedrag, bijvoorbeeld 
van hun moedermaatschappij, om te be-
steden aan het verbeteren van arbeids-
omstandigheden. Met dat bedrag wil je 
zoveel mogelijk risico’s wegnemen en 
goede keuzes maken. Bij een Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) komen 
vaak tientallen potentiële maatregelen 
bovendrijven, maar welke moet je nu 
kiezen? Met de reductiefactor kun je uit 
die brij uitstekende keuzes maken.”
Buddenberg durft met 99,9 procent ze-
kerheid te zeggen dat de formule uniek is 
en dat niet opnieuw het wiel is uitgevon-
den. “Zeer gerenommeerde bedrijven die 
onderzoek doen naar akoestiek, kennen 
zo’n formule niet. Het is wonderbaarlijk 
dat deze formule niet eerder is bedacht.” 
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C O L O F O N

EUROPÄISCHE WOCHE 24.28. OKTOBER 2005

SCHLUSSMIT 
LÄRM !

http://ew2005.osha.eu.int

EUROPÄISCHE WOCHE FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT
Eu
Si
am

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-D
E-P

Europäische Agentur fürSicherheit und Gesundheitsschutzam Arbeitsplatz

EVRO PS K Ý  T ÝD E N  24.28 .  Ř ÍJNA  20 05

HLUKU
STOP!

http://ew2005.osha.eu.int

EVROPSKÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-C
S-P

DEN EUROPÆISKE UGE 24.28. OKTOBER 2005

STOP
STØJ

http://ew2005.osha.eu.int

DEN EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØUGE Det Europæiske
Arbejdsmiljøagentur

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-D
A

-P

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2428 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙΣΤΕΤΟ 
ΘΟΡΥΒΟ!

http://ew2005.osha.eu.int

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-G
R-P

EUROPEAN WE E K 2428 OC TOBER  2005

STOP
THAT
NOISE!

http://ew2005.osha.eu.int

EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK European Agency
for Safety and Healthat Work

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-EN
-P

SEMANA EUROPEA 2428 DE OCTUBRE DE 2005

NO
AL RUIDO

http://ew2005.osha.eu.int

SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
Agencia Europea parala Seguridad y la Saluden el Trabajo

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-ES-P

EUROOPA NÄDAL 24.28. OKTOOBER 2005

PEATAGEMÜRA !

http://ew2005.osha.eu.int

EUROOPA TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU NÄDAL Euroopa Tööohutuseja Töötervishoiu
Agentuur

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-ET-P

EUROOPAN TEEMAVIIKKO 24.28. LOKAKUUTA 2005

STOP 
METELI 
EI VETELE!

http://ew2005.osha.eu.inthttp://www.tyosuojelutietopankki.fi 

EUROOPAN TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUSVIIKKO
Euroopan
työterveys- ja
työturvallisuusvirasto

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-FI-P

SEMAINE EUROPÉENNE 2428 OCTOBRE 2005

HALTE
AU BRUIT

http://ew2005.osha.eu.int

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
Agence européennepour la sécurité et la santéau travail

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-FR-P

E U R Ó PA I  H É T  2 0 0 5 .  O K TÓ B E R  24 2 8 .

ELÉG A
ZAJBÓL!

http://ew2005.osha.eu.int

A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGY EURÓPAI HETE
E
B
Ü

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-H
U

-P

Európai MunkahelyiBiztonsági és EgészségvédelmiÜgynökség

SETTIMANA EUROPEA 2428 OTTOBRE 2005

ABBASSOIL RUMORE !

http://ew2005.osha.eu.int

SETTIMANA EUROPEA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Agenzia europea perla sicurezza e la salutesul lavoro

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-IT-P

E U R O P O S  SAVAI T Ė  2 0 0 5  SPALI O  2428

MAŽINKIMETRIUKŠMĄ

http://ew2005.osha.eu.int

EUROPOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE SAVAITĖ

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-LT-P

EIROPAS NEDĒĻA 24.28. OK TOBRIS  2005

IEROBEŽOTROKSNI!

http://ew2005.osha.eu.int

EIROPAS NEDĒĻA DROŠĪBAI UN VESELĪBAI DARBĀ

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-LV-P

ĠIMGĦA EWROPEA 2428 TA’ OTTUBRU 2005

AQTA’ 
DAK
LISTORBJU!

http://ew2005.osha.eu.int

ĠIMGĦA EWROPEA GĦASSAĦĦA U SSIGURTÀ FUQ ILPOST TAXXOGĦOL

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-M
T-P

EU RO PE SE WE E K  2428  OK TOBER  20 05

WEG METDE 
HERRIE !

http://ew2005.osha.eu.int

EUROPESE WEEK VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK
Europees Agentschap voorveiligheid en gezondheidop het werk

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-N
L-P

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 2428 PAŹDZIERNIKA 2005

STOP
HAŁASOWI !

http://ew2005.osha.eu.int

EUROPEJSKI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-PL-P

SEMANA EUROPEIA 2428 OUTUBRO 2005

CALEM ESSE 
RUÍDO!

http://ew2005.osha.eu.int

SEMANA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO
Agência Europeia paraa Segurança e Saúdeno Trabalho

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-PT-P

EURÓPSKY TÝŽDEŇ 24.28. OKTÓBER 2005

OBMEDZTEHLUK !

http://ew2005.osha.eu.int

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-SK-P

EVROPSKI TEDEN 24.28.  OK TOBER  2005

PRENEHAJTES TEM 
HRUPOM!

http://ew2005.osha.eu.int

EVROPSKI TEDEN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU Evropska agencija
za varnost in zdravjepri delu

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-SL-P

E U R O PAV E C K AN  2428  O K TO B ER  2 0 0 5

BORT MEDBULLRET!

http://ew2005.osha.eu.int

EUROPEISKA ARBETSMILJÖVECKAN Europeiska
arbetsmiljöbyrån

http://agency.osha.eu.int

TE-64-04-143-SV-P




