
LAWAAI, HINDER EN GEVAAR  
OP HET WERK

Gehoorschade door lawaai is geen ‘banaal’ werkrisico. Zeven procent van de 
Europese bevolking hoort slecht ten gevolge van blootstelling aan lawaai op 
het werk. Een groot aantal werknemers ondervinden onomkeerbare schade. 
Gehoorschade is zelfs één van de meest voorkomende beroepsziekten in de 
Europese Unie. 

Je neemt dus het best je voorzorgen. Deze fiche vertelt je hoe.

Wanneer is lawaai schadelijk? 

Geluidsgolven oefenen een akoestische druk uit op je gehoororgaan. Telkens als die druk te groot is, kan dit 
schade aan het gehoor berokkenen. Dat kan onder meer door:

 
Hoge  

intensiteit  
(te luid)

 
Continue 

blootstelling 
(te lang)

 
Hoge  

frequenties 
zijn  

gevoeliger

Je oor is gemaakt voor een nor-
maal geluidsniveau van 45 tot 50 
decibel. Stijgt het geluid boven de 
80 decibel? Dan loop je risico.

Korte blootstelling aan te sterk 
geluid is niet altijd schadelijk, ook 
al is de intensiteit heel hoog. Maar 
langdurige blootstelling is dat wel. 
De 85 decibel van een werkende 
stofzuiger zijn dus niet schadelijk, 
terwijl je de woonkamer schoon-
maakt. Maar een hele dag in zo’n 
omgeving tast je gehoor wél aan!

Ons gehoororgaan houdt van lage 
tonen. Gehoorschade door lawaai 
begint bij de hoge tonen (4000Hz) 
om later uit te breiden naar de 
lage tonen.

Meld overmatig lawaai meteen 

aan je werkgever of aan 

de arbeidsgeneesheer. Een 

lawaaimeting op de werkpost 

is gemakkelijk uit te voeren en 

maakt snel duidelijk of je risico op 

gehoorschade loopt.

TIP

http://securex.eu


Welk risico loop je? 

Ongemakken zijn oorsuizingen, verminderde gehoorcapaciteit en – in het ergste geval – 
doofheid.

Daarnaast heeft lawaai heel veel indirecte risico’s: je bloeddruk stijgt, er is kans op maag-
zweren. Concentratie en geheugen kunnen er snel op achteruit gaan.

Lawaai is ook oorzaak van veel arbeidsongevallen: het verstoort de normale communica-
tie of maakt dat je waarschuwingssignalen niet of slecht begrijpt.

Wat zegt de wet? 

Preventie van gehoorschade is een prioriteit in de wetgeving. Je werkgever zal alles in het 
werk stellen om die te vermijden.

Bij blootstelling aan 80 decibel zal hij:

 je informeren over de risico’s;

 maatregelen nemen om de hinder te beperken;

   gehoorbescherming ter beschikking stellen;

 een vijfjaarlijks medisch onderzoek met audiometrie laten uitvoeren.

Bij blootstelling aan 85 decibel moet je verplicht gehoorbescherming dragen en een drie-
jaarlijks medisch onderzoek met audiometrie ondergaan. Dat is zelfs een jaarlijkse ver-
plichting als je elke dag blootgesteld wordt aan lawaai van meer dan 87 decibel.

Bescherm jezelf: het is jouw gehoorfunctie! 

Gehoorbeschermende middelen zijn heel efficiënt tegen gehoorschade. Met oordopjes in 
kunststof, oorschelpen of otoplastieken (op maat gemaakte oordoppen in kunststof) verklein 
je gevoelig het risico op blijvende gehoorschade. Draag ze dus altijd en op de goede manier, 
als je in een luide omgeving werkt.

Heb je vragen over deze dienstverlening?
Richt je tot je interne preventieadviseur of je arbeidsarts.
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