
G
EH

O
O

RB
ES

C
H

ER
M

IN
G

3



 

INLEIDING

Wanneer is geluid schadelijk?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstel-
ling van 8 uur per dag. Op dit niveau dient de werkgever gehoor 
beschermende middelen ter beschikking te stellen.
Vanaf 85 dB(A) is het geluid “schadelijk” en dient de werkge-
ver technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals op 
werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken 
dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet 
alleen schadelijk voor het gehoor.

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op 
de gevoeligheid van het menselijk oor. De reden dat de dB(A) in 
plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidbere-
keningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van 
het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het 
geluid niet gelijk is.
Hiernaast vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur 
bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze 
schadelijk is.

Hieronder vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur 
bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze 
schadelijk is.

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste 
geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving, of het nu voor een paar 
minuten of voor meerdere uren is, is gehoorbescherming altijd nodig. Een werknemer die zijn gehoor-
bescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt, riskeert zijn gezondheid.

Geluidsniveau 
(in dB(A))

Maximale 
tijd

80 8 uur
83 4 uur
90 48 minuten

100 5 minuten
110 30 seconden

80 dB
Werkgever moet 
gehoorbescherming aanbieden

85 dB
Draagplicht voor werknemers
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Naald die op de 
vloer valt

Pijndrempel van het gehoor Pijndrempel

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte 
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming vereist

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte 
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming aanbevolen

Korte blootstelling kan blijvende 
gehoorschade veroorzaken

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een 
gehoorbeschadiging van medium tot ernstige aard. 
Gehoorbescherming extra zorgvuldig dragen

Zacht gefluister Spraak Grasmaaier Klinkhamer Opstijgende 
straaljager
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Wanneer eenmaal bekent is dat geluidsniveaus overschreden 
worden, is de beste preventie nog altijd het aanpakken van de 
bron. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het 
niveau blijft te hoog, pas dan zijn gehoorbeschermers een 
vervolgstap.

Verpakking en handleiding

De volgende tabel is in iedere gebruiksaanwijzing terug te vinden.

Wat betekent SNR?

SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (Single Number 
Rating), volgens de internationale norm ISO 4869. De testen 
worden uitgevoerd door commerciële laboratoria die onafhankelijk 
van de fabrikanten opereren.

SNR’s worden uitgedrukt in decibellen (dB’s) en worden gebruikt 
als leidraad voor het vergelijken van de mate van geluid 
reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers. 
De SNR wordt afgetrokken van een gemiddeld gewogen 
geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten 
als men de gehoorbeschermer draagt. Een SNR waarde van 
bijvoorbeeld 26 dB absorbeert 100 dB en reduceert tot 74 dB.

De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.

HML waarden

De HML waarden geven aan hoe hoog de geluidsreductie is in 
drie frequentiegebieden: H = Hoog, M = Medium en L = Laag. 
Deze frequenties zijn: H (Hoog): tussen 2000 en 8000 Hz M 
(Medium): tussen 1000 en 2000 Hz L (Laag): tussen 63 en 
1000 Hz.

Wij bieden u een grote range oordopjes en passieve, elektronische 
en communicatie gehoorkappen aan, die geschikt zijn voor het 
werk op bijvoorbeeld de bouw, in de industrie, voor de 
hulpdiensten, voor de doe-het-zelver en vele andere toepassingen.

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde waarde (Mf) (dB) 12,1 10,7 12,4 21,4 29,5 31,7 40,1 41,7

Standaard deviatie (sf) (dB) 2,3 1,9 2,9 3,2 3,7 2,8 5,3 4,5

APV (Mf-sf) (dB) 9,8 8,8 9,5 18,2 25,8 28,9 34,8 37,2

SNR= 24 dB H= 30 dB M= 20 dB L= 13 dB

APV = Aangenomen Protectiewaarde (Mf – sf) 
SNR = Single Number Rating (enkelvoudige dempingswaarde)
H = Hoge frequentie dempingswaarde (LC-LA = - 2 dB) 
M = Gemiddelde (Medium) frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 2 dB)
L = Lage frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 10 dB)
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Type gehoorbescherming

Samenrolbare oordoppen

Voor de meeste gebruikers zijn samenrolbare oordoppen van lang-
zaam expanderende schuimstof ideaal qua combinatie en bescher-
ming. Nadat de oordop in het oor is ingebracht, zet de schuimstof 
uit: de oordop neemt de vorm van de gehoorgang aan en zorgt 
voor veilige bescherming. 

Voorgevormde oordoppen

De voorgevormde oordoppen zijn vervaardigd uit buigzame ma-
terialen en zijn zodanig voorgevormd dat ze in de meeste gehoor-
gangen passen. Ze zijn meestal verkrijgbaar met koordje zodat ze 
minder snel worden kwijtgeraakt. Deze herbruikbare oordoppen 
zijn comfortabel, hygiënisch en vaak goedkoper.

Gehoorbeugels

Gehoorbeugels zijn gebruiksvriendelijk, handig en bijzonder com-
fortabel: makkelijk op en af te zetten en rond de nek te hangen, en 
dus uitermate handig wanneer deze niet continu worden gedragen. 
De meeste modellen zijn voorzien van vervangingsdoppen, zodat 
een gehoorbeugel een kostenbewuste investering is.

Gehoorkappen

Een gehoorkap bestaat uit twee stijve schelpen met zachte kunststof 
kussens die rond de oren afdichten om het omgevingsgeluid te 
dempen. Deze gehoorkappen zijn populair vanwege hun gebruiks-
vriendelijkheid en hoog draagcomfort. Ze zijn vaak leverbaar in 
uitvoeringen met hoofdband, nekbeugel, helmbevestiging en op-
vouwbaar, om de meest voorkomende situaties tegemoet te komen. 
Gehoorkappen zijn onder te verdelen in passieve, elektronische en 
communicatie gehoorkappen. 

Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de gehoorkap de oren 
volledig te omsluiten. De hoofdbeugel zodanig instellen dat de kus-
sens een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen, hiermee krijgt 
u de beste geluidsdemping. Verwijder het haar onder de kussens 
vandaan. De kussens dienen minimaal 2x per jaar vervangen te 
worden of vaker in het geval dat deze stijf worden, scheuren 
vertonen of niet goed meer afdichten.
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Otoplastieken

Otoplastieken zijn persoonlijk aangemeten gehoorbeschermers. 
Elk otoplastiek is uniek. Let er op dat elke vijf jaar de gehoorgang 
verandert in verband met het groeien van de oren. Tijdens het 
productieproces van de otoplastieken wordt er een speciaal filter 
geplaatst. Deze zorgt ervoor, dat al het schadelijke geluid wordt 
afgevlakt en de hoeveelheid dB(A) wordt gereduceerd tot onder de 
toelaatbare grens van 80 dB(A). Door zijn optimale bescherming 
en zijn perfecte pasvorm, is de otoplastiek de meest efficiënte en 
comfortabele gehoorbescherming. Raadpleeg afdeling Verkoop 
voor meer informatie.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
gehoorbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 352-1:2002 Gehoorkappen

EN 352-2:2002 Oordoppen

EN 352-3:2002 Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

EN 352-4:2001 Niveau-afhankelijke gehoorkappen

EN 352-5:2003 Actieve geluidsreducerende gehoorkappen

EN 352-6:2003 Gehoorkappen met elektrische audio input

EN 352-7:2003 Niveau-afhankelijke oorproppen

EN 352-8:2008 Gehoorkappen met muziekvoorziening

EN 458:2016 Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud

EN 13819-1:2003 Fysische beproevingsmethoden gehoorbeschermers

EN 13819-2:2002 Akoestische beproevingsmethoden gehoorbeschermers
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