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Schadelijk geluid 

• Lawaaidoofheid is dat iemand permanente gehoorschade kan 
oplopen door (langdurige) blootstelling aan lawaai.  

 

 

• Lawaaidoofheid kan ontstaan als je tijdens je werk bij een 
gemiddelde werkdag van 8 uur blootstaat aan meer dan 80 
dB(A). 



Waar hebben we het over? 

• 25% van de Nederlandse werknemers heeft te maken met 
schadelijk geluid.  

 

• Dan hebben we het over 1.750.000 mensen! 

 

• Ongeveer 250.000 daarvan hebben nu al onherstelbare 
gehoorschade opgelopen.  

 

 

(Bron: CBS en Ministerie van Sociale Zaken, 

 Bureau Beroepsziekten FNV). 



Gevolgen schadelijk geluid 

 

• Gehoorschade  
- schade aan haarcellen : niet meer te herstellen! 
 

• Lichamelijke en psychische reacties 
- hartkloppingen 
- nerveusheid 
- slecht slapen 
- prikkelbaarheid 
- verhoogde bloeddruk 
- vermoeidheid 
- maag/darm stoornissen 

 



Geluidsnormen 

• Maximaal 80 decibel bij 8 uur werken op een dag is op dit 
moment de gezondheidsnorm.  
 

• Vuistregel: als je op een meter afstand met normaal 
stemgeluid zonder stemverheffing elkaar goed kan verstaan 
is het geluidsniveau < 80 dB(A). 



Wettelijke verplichtingen 

Boven de 80 dB moeten: 

• Werkgevers: het geluid beoordelen op de werkplaats 

 

• Werkgevers: gehoorbescherming ter beschikking stellen 

 

• Werkgevers: aanbieden PAGO geluid 

 

• Werkgevers: voorlichting geven 



Wettelijke verplichtingen 

Boven de 85 dB moeten: 

• Werkgevers: problemen bij bron aanpakken 

 

• Werkgever: lawaaizones gemarkeerd worden 

 

• Werknemers: gehoorbescherming verplicht dragen 

 



Wettelijke verplichtingen 

Bron maatregelen: 

• Aanschaf stillere machines en gereedschappen. 

 

• Geluidabsorberende omkasting plaatsen om machines. 

 

• Periodiek onderhoud uitvoeren aan machines en 
gereedschappen. 



Organisatorische maatregelen 

• Beleid opstellen m.b.t. aanschaf / vervanging machines 

• Taakroulatie op basis van blootstelling aan schadelijke geluid 

• Geluidabsorberende plafonds aanbrengen 

• Plaats geluidschermen tussen of rond lawaaierige 
productielijnen 

• Overweeg lawaaireductie door herinrichting werkplekken 

• Markeer lawaaizones (pictogrammen) 

 



Maximale blootstellingsduur 

Met iedere 3 dB erbij verdubbelt de hoeveelheid geluidsenergie, 
zodat de veilige blootstellingsduur halveert. 

• 80 decibel   8 uur per dag  

• 83 decibel   4 uur per dag  

• 86 decibel   2 uur per dag  

• 89 decibel   1 uur per dag  

• 92 decibel   1/2 uur per dag  

• 95 decibel   1/4 uur per dag  

• 98 decibel   7,5 minuut per dag  

• 101 decibel  < 4 minuut per dag  

• 104 decibel  < 2 minuut per dag  



Geluidniveaus 

Bewerking:   Geluidsniveau in dB(A):  

- Zagen lintzaag  70-85  

- Lassen:  - elektrisch  85  

  - MIG  90-100 

  - TIG  65-75  

- Knippen   88-98  

- Hameren    95-110  

- Slijpen haakse slijper  95-115  

- Schoonmaken perslucht 99-103 



Blootstellingsduur zonder gehoorschade 

Gebruik haakse slijper (Geluidsbelasting 95-115 d(B)A)  

Hoe lang kan je werken met een haakse slijper die 107 dB(A) 
produceert zonder blijvende gehoorschade op te lopen?  
(geen PBM’s gedragen) 

A:  15 minuten 

B:     4  minuten 

C:     2 minuten 

D:     1 minuut 



Blootstellingsduur zonder schade 

Gebruik haakse slijper (Geluidsbelasting 95-115 d(B)A)  

Hoe lang kan je werken met een haakse slijper die 107 dB(A) 
produceert zonder blijvende gehoorschade op te lopen? 
(geen PBM’s gedragen) 

A:  15 minuten 

B:     4  minuten 

C:     2 minuten 

D:     1 minuut   

 

Dus even slijpen houdt in dat je dan al blijvende 

gehoorschade oploopt 



Gebruik PBM’s 

• Alleen effect bij altijd dragen 

 

• Moeten voldoende demping bieden 

  

• Goed gedragen worden 

 

• Communicatie moet mogelijk zijn 

 

• Waarneming veiligheidssignalen  



PBM’s: Oorkappen (demping 15-25 dB(A)) 

• Goede klemkracht: 

 

  

• Afgedragen/ vervangen:  

 

 

 

 

Met radio/ communicatie mogelijk  



PBM’s: Oorproppen (demping 10-15 dB(A)) 

• Goed ingebracht: 

 

 

  

• Fout ingebracht:  



PBM’s: Otoplastieken (demping 5-30 dB(A)) 

• Individueel aangemeten: 

  



Gehoorbescherming 

• De beste gehoorbescherming is gehoorbescherming die je 
“altijd” draagt! 

  



Ondersteunende film: 

• schadelijk geluid, het wordt vanzelf weer stil  

 

Of 

 



Gehoorschade  
door lawaai  

is nooit  
te genezen!! 



Vragen? 


