
Ondanks industriële regelgeving staan 40 miljoen werknemers in de EU bloot aan lawaai en lijden er 13 miljoen aan gehoorbeschadiging.  
Met een op maat gesneden, alomvattende benadering van de uitdagingen van gehoorbescherming kunt u uw gehoorbeschermings
programma verbeteren. Het implementeren van een oplossing die écht een verschil maakt, begint met het begrijpen van de gevaren,  
de regelgeving en de factoren die van invloed zijn op de bescherming.

De feiten
Uit gegevens van het Europees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk blijkt dat lawaaidoofheid de meest 
voorkomende medische beroepsaandoening in de EU is. 
Volgens de EUOSHA wordt een derde van de werknemers in 
Europa blootgesteld aan potentieel gevaarlijke geluidsniveaus.

De regelgeving
De Richtlijn inzake fysische agentia (lawaai) 2003/10/EC 
stelt dat geschikte gehoorbeschermers beschikbaar moeten 
worden gesteld bij de onderste actiewaarde voor blootstelling 
en dat de werknemer geïnformeerd moet worden over de 
schadelijke effecten van lawaai. Bij de bovenste actiewaarde 
voor blootstelling moeten geschikte gehoorbeschermers 
worden gedragen in zones waar het risico bestaat op door 
lawaai veroorzaakte gehoorbeschadiging en moet de toegang 
tot dergelijke zones strikt worden gecontroleerd. Bovendien 
moet een gehoorbeschermingsprogramma worden opgezet, 
dat kan bestaan uit algemeen gezondheidstoezicht en 
audiometrische controles. De grenswaarde is de absolute 
bovengrens die op geen enkel moment mag worden 
overschreden en die kan worden bereikt met geschikte 
gehoorbescherming.

Herhaalde blootstelling aan harde geluiden, hoger dan 
85 dB(A), kan permanent gehoorverlies en tinnitus 
veroorzaken. Andere gezondheidseffecten die verband 
houden met lawaai zijn onder meer stress, angst, hoge 
bloeddruk, slaapstoornissen en vermoeidheid.

LEX, 8h 
80 dB(A)  
135 dB(C) piek

LEX, 8h 
85 dB(A)  
137 dB(C) piek

LEX, 8h 
87 dB(A)  
140 dB(C) piek

Grenswaarde
Mag op geen enkel 
moment worden 
overschreden. 
Kan worden gerealiseerd 
met gehoorbescherming.

Bovenste actiewaarde 
voor blootstelling
Gehoorbescherming 
en gehoorbeschermings
programma vereist.

Onderste 
actiewaarde voor 
blootstelling
Gehoorbescherming 
moet op verzoek ter 
beschikking worden 
gesteld.

De uitdagingen  
van gehoorbescherming



De menselijke factor:
gehoorgangen hebben bij iedereen een 
andere vorm, maat en anatomie, dus is 
er geen onesizefitsalloplossing voor 
gehoorbescherming. De sleutel tot het 
bereiken van optimale bescherming is de 
best mogelijke pasvorm.

Communicatie tussen medewerkers: 
ook als het essentieel is dat werknemers 
met elkaar communiceren of 
waarschuwingsgeluiden kunnen horen, is 
het van vitaal belang dat hun gehoor wordt 
beschermd tegen gevaarlijke geluidsniveaus.

Welke soorten geluid vereisen 
gehoorbescherming?
Zowel thuis als op het werk is het belangrijk 
om te weten welke geluiden gehoorverlies 
kunnen veroorzaken en gehoorbescherming 
vereisen.

Variabele geluidsniveaus: 
elke omgeving is anders en werknemers kunnen op verschillende momenten gedurende de dag 
en in verschillende ruimtes van hetzelfde bedrijf te maken krijgen met tal van geluidsniveaus.

De werkelijkheid  
van gehoorbescherming



PELTOR™ X1 Groen
Art.nr.: 27.45PEX1A

27 dB

PELTOR™ X2 Geel
Art.nr.: 27.45PEX2A

31 dB

PELTOR™ X3 Rood
Art.nr.: 27.45PEX3A

33 dB

PELTOR™ X4 Felgroen
Art.nr.: 27.45PEX4A

33 dB

PELTOR™ X5 Zwart
Art.nr.: 27.45PEX5A

37 dB

Gehoorkappen uit de 3M™ PELTOR™ X Serie combineren de legendarische gehoorbeschermingskennis van  
3M™ Peltor™ met onze meest geavanceerde technologieën, in onze meest comfortabele en duurzame gehoorkappen.  
Een breed scala aan beschermingsniveaus maakt het gemakkelijker om het juiste beschermingsniveau te vinden.

**  Elektrisch geïsoleerd. De beugels van gehoorkappen met helmbevestiging zijn gemaakt van nietgeleidend (soms aangeduid als ‘diëlektrisch’) materiaal, terwijl de metalen 
delen van de bevestigingsmechanieken zijn bedekt met nietgeleidend materiaal. De metaaldraad van de gehoorkappen met hoofdband is bedekt met een nietgeleidend 
materiaal. Deze producten hebben in een extern laboratorium, met een aangepaste testmethode gebaseerd op EN397:2012 onder droge omstandigheden, aangetoond 
elektrisch geïsoleerd te zijn, bestand tegen een spanning tot 1,2 kV. De gebruiker moet de algehele geschiktheid van dit product voor de beoogde toepassing bepalen, 
daarbij rekening houdend met andere gevaren dan lawaai waarvoor dit product is getest en goedgekeurd.

Comfort: Interne hoofdband van roestvrij staal, ontworpen  
voor een constante druk gedurende een periode van 8 uur  
voor een consistent comfortabele pasvorm

Comfort: Ontwerp met dubbele hoofdband zorgt voor minder 
warmteontwikkeling op het hoofd

Comfort: Zorgvuldig gevormde plastic schuifregelaars zorgen 
ervoor dat de schelppositie gemakkelijk kan worden aangepast 
terwijl de oorkap op het hoofd zit

Duurzaamheid: Zachte buitenbekleding van thermoplastische 
polyurethaan (TPU) biedt bescherming bij schuren en stoten 

Duurzaamheid: De schelpen van ABSkunststof zijn hard,  
sterk en slagvast

Ontwerp: Modern, slank ontwerp dat gebruikers motiveert  
om ze te dragen

Bescherming: Elektrisch geïsoleerde hoofdband zonder 
blootliggende draden beschermt tegen elektrische gevaren  
bij laagspanning 

Duurzaamheid: Onder andere door de roestvrijstalen, met 
kunststof bedekte draad is de hoofdband de meest duurzame 
die 3M™ te bieden heeft

Comfort: Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling  
en balans voor een uitstekend comfort

Comfort: Brede, zachte schuimen oorkussens, ontworpen  
voor groot comfort en een effectieve afdichting op het hoofd

Comfort: De grote ruimte in de oorschelpen zorgt voor een 
comfortabele pasvorm over een groot aantal oorvormen  
en groottes

Kleur: Elke type gehoorkappen heeft een unieke kleurcode, 
zodat u snel kunt zien welk beschermingsniveau wordt gedragen

3M™ PELTOR™  
gehoorkappen X Serie

Gehoorkappen  
uit de 3M™ PELTOR™ X Serie zijn verkrijgbaar met demping van 27 dB tot 36 dB.



Staat u er vaak genoeg bij stil dat door gebruik van 
gehoorbescherming mogelijk nieuwe gevaren ontstaan?
Een paar concrete gevolgen die we dagelijks in de praktijk zien:

  Werkers kunnen spraak, waarschuwingssignalen of 
systeemgeluiden niet (goed) waarnemen wat weer risico’s  
met zich meebrengt.

 Werkers worden geheel afgesloten van de omgeving.
  De gehoorbeschermer wordt (tijdelijk) niet gebruikt  
omdat het facetofacecommunicatie belemmert,  
met blootstelling van schadelijk geluid tot gevolg.

Aan u de keuze
Voldoet traditionele gehoorbescherming of is het in veel gevallen 
beter wanneer uw werknemers omgevingsgeluiden kunnen 
waarnemen en zich verstaanbaar kunnen maken zonder in te 
leveren op goede gehoorbescherming?
Er is een aantal gehoorbeschermingsmogelijkheden om 
bovenstaande te combineren en te realiseren. U kunt kiezen voor 
een traditionele gehoorbeschermer waarmee u eenvoudig kunt 
schakelen tussen normale bescherming en situational awareness 
functie of u maakt gebruikt van een gehoorbeschermer met 
niveauafhankelijke werking.

Werknemers zijn flexibeler dan ooit tevoren. Door verschillende taken, uiteenlopende werktijden en afwisselend drukke en 
lawaaiige werkplekken hebben werknemers uiteenlopende behoeften omtrent gehoorbescherming. Ze moeten zich bewust 
zijn van hun omgeving, moet kunnen communiceren met hun collega’s en moeten ook te allen tijde beschermd blijven.

Gehoorbescherming én 
omgevingsbewustzijn

3M™ EAR™ Switch Protection Plug
De Switch Protection oordoppen bieden 
u twee afzonderlijke niveaus van horen: 
Normal Protectionmodus en Awareness
modus.

3M™ Protac™ III gehoorkap
Gehoorbescherming met niveau
afhankelijke werking voor het horen van 
omgevingsgeluid. Communiceren met 
collega’s dichtbij en tegelijkertijd heeft u 
het vermogen om waarschuwings geluiden 
of naderende voer tuigen te horen.

3M™ Peltor™ EEP-100
De EEP100 maakt gebruik van de 
modernste geluidsniveauafhankelijke 
technologie, die bij hard geluid 
bijdraagt aan de bescherming van het 
gehoor en in rustige omgevingen het 
omgevingsbewustzijn verbetert.

Gehoorbescherming op maat; het hoogste comfort
Gehoorbescherming op maat (ook wel otoplastieken) wordt door veel mensen als 
het meest comfortabel en veilig ervaren. Otoplastieken zijn op maat gemaakte, 
beschermende oorstukjes, die de gehele dag comfortabel  
gedragen kunnen worden. Wiltec biedt meerdere  
servicepakketten waarmee u volledig wordt ontzorgt.  

Kijk voor meer informatie op wiltec.nl/otoplastieken.


