Het gehoor.
Zo beschadigd,
eenvoudig te beschermen.
En toch is lawaaidoofheid beroepsziekte nummer 1.
Geluid over 85 dB kan het gehoor beschadigen. Eenmaal beschadigd, dan
is dat voor altijd. Dit terwijl het zo makkelijk voorkomen kan worden.
Met ons 4 stappenplan is het eenvoudig de juiste mate van bescherming
en comfort te kiezen.
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Stap 1
Inventarisatie van gevaren en risico’s
De werkplek bestaat uit uiteenlopende gevaren, waar blootstelling aan geluid er
hoogstwaarschijnlijk één van is.
De eerste stap in het beschermen van uw werknemers is het in kaart brengen van de
daadwerkelijke blootstelling aan geluid. Deze geluidsblootstellingsanalyse dient integraal
deel uit te maken van de risicoanalyse van de werkomgeving (RI&E).

Lawaai is overal.
Zelfs alledaagse geluiden die immers ook aanwezig zijn op de werkvloer kunnen bijdragen
aan gehoorverlies. In de loop van de tijd kan geluid boven 85 dB gehoorschade en
piepgeluiden in het oor veroorzaken. Wanneer het gehoor beschadigd is, klinkt het mogelijk
nooit meer hetzelfde.
Voor u als werkgever is het daarom van groot belang om bewust te zijn van de geluidsniveaus
die bij u op de werkvloer aanwezig zijn.

Nauwkeurige geluidsdetectie
Meten is weten. 3M beschikt over verschillende
detectie systemen om nauwkeurige en betrouwbare
metingen te doen van de geluidsniveaus bij u op de
werkvloer.

* De regels met betrekking tot de bescherming van
de werknemer op de werkvloer zijn nagenoeg in alle
landen hetzelfde. Toch zijn er van land tot land enkele
opvallende verschillen. Raadpleeg daarom altijd een
veiligheidskundige op de werkplek, die vertrouwd is met
de plaatselijke veiligheidsnormen.

Stap 2
Evaluatie van de risico’s
Om werknemers te beschermen tegen geluid, heeft de overheid regels opgesteld die een
bovengrens stellen aan de maximaal aanvaarde geluidsblootstelling bij een gemiddelde
achturige werkdag, met uitzondering van de piekwaarden (impulsgeluid).

87dB (A)
140dB (C) piekwaarde

Deze grenswaarde* mag in geen geval
overschreden worden. Dit kan bereikt worden met
gehoorbescherming.

85dB (A)
137dB (C) Piekwaarde

Bovenste actiewaarde** van blootstelling
Gehoorbescherming is verplicht en er moet een
Hearing Conservation programma worden opgezet.

80dB (A)
135dB (C) Piekwaarde

Laagste actiewaarde van blootstelling
De toepasselijke gehoorbescherming moet ter
beschikking worden gesteld.
* De grenswaarde is het geluidsniveau dat bij het oor gemeten wordt
en dat niet overschreden mag worden.
** De term actiewaarde betekent het moment waarop actie moet
worden ondernomen. Welke acties dat zijn is in de wet gedefinieerd.

Van Cat 2 naar Cat 3
Sinds 2016 is schadelijk lawaai officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de
gezondheid in de nieuwe PBM-verordening. Daarmee komt gehoorbescherming in dezelfde
hoge risicocategorie als ademhalingsbescherming en valbescherming.
Wat betekent deze verandering van categorie voor u?
Bescherming tegen schadelijk lawaai moet serieus worden genomen. Het is van groot
belang om de juiste bescherming te gebruiken en correct te dragen. De nieuwe verordening
zal gebruikers meer vertrouwen geven dat de producten die ze dragen gegarandeerd
bescherming kunnen bieden. Dit wordt bevestigd met een CE-markering op de verpakkingen
en gewaarborgd door (strengere) kwaliteitscontroles van de producten.
Meer informatie vindt u op www.3MSafety.nl/cat3 of www.3MSafety.be/cat3

Wist u dat?
Situational Awareness
Bij het dragen van gehoorbescherming onstaan er
mogelijk nieuwe risico’s: je kan niet meer horen wat
er om je heen gebeurt. Het is zeer belangrijk om
ook hier rekening mee te houden. Zorg voor goede
bescherming en blijf bewust van de omgeving.

Intens impulsgeluid
Blootstelling aan een impulsgeluid kan tinnitus
(oorsuizen) veroorzaken. Continue blootstelling
aan geluiden boven 85 dB veroorzaakt een
geleidelijk gehoorverlies – dat u misschien niet
merkt, totdat het te laat is.

Stap 3
Selectie van preventiemaatregelen
Uw aanpak hangt onder andere af van de resultaten van de risicoanalyse.
Wanneer wordt geconcludeerd dat de blootstellingbeheersing niet adequaat is, moeten
werkgevers verdere maatregelen treffen om de persoonlijke blootstelling te verminderen.
Het dragen van gehoorbescherming behoort tot een van deze maatregelen.
Wat kiest u: een oordop, otoplastic of een gehoorkap?
Voldoet traditionele bescherming of is het wenselijk dat de gebruiker omgevingsgeluiden kan
waarnemen en zich verstaanbaar kan maken, zonder in te leveren op bescherming? Of is een
oplossing waarmee u ook kunt communiceren met uw omgeving wellicht het meest geschikt
voor uw situatie?

Selectiegids

Traditionele bescherming

Level
Dependent
(surround)

Eigenschappen
ŔŔ Goed beschermd
ŔŔ Hoog comfort
ŔŔ Eenvoudig in gebruik

Omgevingsbewustzijn

FM

Built in
FMradio

Radio / Bluetooth

Communicatie
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FMradio
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Bluetooth
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(surround)
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Eigenschappen
ŔŔ Beschermd, maar
toch de omgeving nog
kunnen horen
ŔŔ Manueel schakelen
tussen twee
beschermingsniveaus
ŔŔ Face to face
communiceren

Eigenschappen
ŔŔ Beschermd en
tegelijkertijd naar de
radio kunnen luisteren
ŔŔ Instelbare frequentie
ŔŔ FM en DAB
ŔŔ Handsfree bellen

Built
Built
inin Built in
Twoway
TwowayTwoway
radio
radio radio

Eigenschappen
ŔŔ Beschermd en
tegelijkertijd efficiënt
werken en
communiceren
Ŕ Met ingebouwde 2-way
radio
ŔŔ Handsfree bellen en
communiceren

Blue
Blu

Stap 4
Validatie, training en onderhoud
U kunt 3M producten vertrouwen. Ze doen wat ze moeten doen, en zelfs veel meer, maar
een persoonlijk beschermingsmiddel zal alleen de noodzakelijke bescherming geven wanneer
het altijd en correct gebruikt wordt.

Wat betekent dit voor u?

Validatie

Training

Onderhoud

Hoe weet u of u goed beschermd
bent?

Hoe zorgt u dat de gehoor
bescherming ook gedragen wordt?

Hoe blijft u goed
beschermd?

Het 3M™ E-A-Rfit™ validatie
systeem gebruikt F-Mire tech
nologie om binnen 10 seconden
het gehoorbeschermingsniveau
van een werknemer te meten.
Werknemers ontvangen hun eigen
dempingswaarde en leren hoe
ze de juiste oordop op de juiste
manier moeten inbrengen voor
een optimale bescherming van het
gehoor.

De 3M Safety coaches zijn
toonaangevend op het vlak van
training. U leert hoe u de juiste
keuze kan maken en hoe u de
werknemers kan leren waarom en
hoe ze de bescherming moeten
gebruiken. Daarnaast kan 3M
zorgen voor technische expertise
in de vorm van toolboxmeetings en
duidelijke posters. Hierdoor wordt
de kracht van opleiding blijvend
voortgezet op de werkvloer.

Elke dag komt u in aanraking met
geluid. Voor maximale prestatie,
bescherming en comfort raden wij
aan om met regelmaat checks uit
te voeren en onderdelen indien
nodig tijdig te vervangen.

Voor een optimale werking van uw
gehoorbescherming is het belangrijk om
gebruik te maken van de hygiëneset.
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Uw 3M safety coach
staat voor u klaar !

Ademhalingsbescherming

Hoofd- en
gelaatsbescherming

Lasbescherming

Gehoorbescherming

Meer weten?
Neem contact op met uw 3M vertegenwoordiger of ga naar
www.3MSafety.nl/gehoorbescherming of
www.3MSafety.be/gehoorbescherming

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be
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