Voorbereiding
5xbeter biedt u deze discussiehandleiding om het gesprek met uw collega’s en medewerkers aan
te gaan over het thema schadelijk geluid. Startpunt van dit gesprek is de vertoning van de
5xbeter Film ‘Schadelijk geluid? Het wordt vanzelf stil’ en/of een presentatie van de uitkomsten
van de ‘Test je gehoor-week’. Vertoon ter ondersteuning van het gesprek de presentatie ‘Het
wordt vanzelf stil’.
Lees deze handleiding kritisch door en bepaal wie het best als gespreksleider kan functioneren.
Als dit soort gesprekken in uw organisatie nieuw zijn, is het wellicht handig om 5xbeter daarvoor
in te schakelen. Als het ijs over dit soort thema’s eenmaal gebroken is, kunnen leidinggevenden
het ook vaak zelf doen.
Een paar tips voor een goed gesprek:
Let op of je mensen herkennend ziet knikken of elkaar aanstoten tijdens het vertonen van de film
en/of de presentatie van de uitkomsten van de ‘Test je gehoor-week’. Als dat het geval is, kun je
het gesprek starten met de mededeling dat je dat gezien hebt. Zeg niet wie je dat zag doen, maar
laat een korte pauze vallen. Als mensen uit zichzelf over hun gedrag tijdens de film gaan vertellen
is dat fijn, maar dwing ze niet.
Als ze uit zichzelf vertellen waarom ze gereageerd hebben, schrijf in kernwoorden op wat ze zeggen op een flip of bord. Ga er op dat moment niet te ver op in, maar zeg dat je er in de loop van
het gesprek op terug wilt komen.

Presentatie
Dia 1
Openingsvraag bij de start van de presentatie:
Hoe gaan wij om met geluid en gehoorbescherming?

Dia 2
Begin de bijeenkomst met de vertoning van de film
‘Schadelijk geluid? Het wordt vanzelf stil’ en/of de
uitkomsten van de ‘Test je gehoor-week’.

Dia 3
Een dagdosis is de hoeveelheid geluid waaraan een
werknemer tijdens een achturige werkdag wordt blootgesteld. Voor een werknemer wordt de dagdosis bepaald
door twee factoren:
1. Het volume:
het aantal decibellen dat je hoort, oftewel het gemiddelde geluidsniveau waaraan iemand per dag wordt blootgesteld; en
2. De tijdsduur:
hoe lang hoor je een te hard geluid? Oftewel: wat is de
gemiddelde duur van deze blootstelling in een werkdag
van 8 uur?

Dia 4
Hoe meer decibel het geluid heeft, hoe korter iemand
er aan blootgesteld mag worden om onder de wettelijke
dagdosis te blijven!

Dia 5
Gehoorschade treedt geleidelijk op. De eerste belangrijke
signalen zijn tijdelijk gehoorverlies en oorsuizingen.
Als ons gehoor minder wordt, kan dat ook leiden tot
lichamelijke en psychische reacties zoals hartkloppingen,
nerveusheid, slecht slapen, prikkelbaarheid, verhoogde
bloeddruk, vermoeidheid en maag/darmstoornissen.
Bij voortzetting van blootstelling aan schadelijk geluid
wordt het uiteindelijk vanzelf helemaal stil.

Dia 6
Cijfers van Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
(2014).
Top 3 betreft meldingen van beroepziekten voor nietbouw sectoren over 2005-2013.
Psychische aandoeningen is goed voor 50,6% van de
meldingen, aandoeningen aan houding- en
bewegingapparaat (bijvoorbeeld rug of knieën) voor
30,8% en gehooraandoeningen voor 7,1%.

Dia 7
Antwoorden afwachten en dan klikken om antwoord
zichtbaar te krijgen.

Dia 8
Met het ouder worden, wordt het bereik minder, met
name hogere tonen hoor je minder goed. Je hoort dan
bijvoorbeeld moeilijk het verschil tussen een B en een D.
Misverstanden bij communicatie zijn een belangrijke bron
voor fouten en ongevallen.

Dia 9
Gehoorverlies verloopt vaak geleidelijk. Daarom zul je
het misschien niet meteen doorhebben als je gehoor
achteruit gaat. Antwoorden afwachten en dan klikken om
gevolgen zichtbaar te maken. Dan nogmaals klikken.

Dia 10
Hoe lang een gehoorapparaat zal helpen is per persoon
verschillend. Doe op tijd een hoortest! En bescherm je
oren nu het nog kan.

Dia 11
Bij ja: vraag of de betrokkene ook weet waardoor dit
veroorzaakt wordt.

Dia 12
Antwoorden afwachten en dan klikken om het antwoord
zichtbaar te krijgen.
Sinds een aantal jaren worden steeds meer jongeren die
bij het leger solliciteren afgekeurd.

Dia 13

Dia 14
Als er een of meer vragen beantwoord worden met ja,
teken die plekken in op een plattegrond of zet ze op een
flipchart of bord.
Stel voor de Verbetercheck Schadelijk geluid van 5xbeter
te doen.

Dia 15
5xbeter streeft voor zover technisch, economisch en
operationeel haalbaar naar een maximale dagdosis van
80 dB(A), omdat er boven de 80 dB(A)
gehoorschaderisico bestaat.
Zolang deze 80 dB(A) niet is bereikt, is het uitgangspunt
voor de Verbetercheck dat er een plan van aanpak
gemaakt en gehoorbescherming gedragen dient te
worden.
De wettelijke grenswaarden (Arbowet) blijven
onverminderd gelden.

Dia 16
Als de vorige vragen aanleiding gaven de Verbetercheck
te doen, spreek af erop terug te komen om na te gaan of
we aan bronbescherming of gehoorbescherming moeten
werken.

Dia 17

Dia 18
Nodig de mensen die de bescherming altijd dragen uit
om te vertellen waarom ze dat doen.

Dia 19

Dia 20
Terwijl jongeren denken dat ze nog perfect horen is er
vaak al een dip in het frequentiebereik te zien. Dat maakt
ze op termijn ongeschikt voor communicatieve functies.
Ze kunnen geen piloot meer worden, defensie neemt je
niet meer aan, et cetera!

Dia 21
Eindig met een duidelijke afspraak en geef hier gevolg
aan. Kom bij een volgende toolbox of bijeenkomst terug
op de gemaakte afspraak.

