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Vlugschrift

Nieuwe naam, logo en een nieuw elan!

Leden kiezen nieuwe voorzitter

Veiligheidshelm voorkomt veel ellende



Het Vlugschrift is uw platform. Zijn er 
ontwikkelingen op de PBM-markt waarvan u 
vindt dat het de andere leden niet mag worden 
onthouden, neem dan contact met ons op. 
De ontwikkelingen in de wereld van PBM 
volgen elkaar snel op en informatieuitwisseling 
is noodzaak om kwaliteit in veiligheid in de 
werkomgeving te kunnen blijven garanderen. 
We zien dat bijvoorbeeld met de vaststelling 
van de nieuwe PBM-verordening en wat dat 
allemaal voor gevolgen heeft op het gebied van 
productinformatie en –eisen.

Verder blijft vanzelfsprekend ook uw redactie 
actief de marktontwikkelingen volgen. Nieuwe 
producten, nieuwe diensten, de ARBO-wetgeving 
en als het even kan ook de internationale 
ontwikkelingen die hun weerslag kunnen hebben 
op de nationale markt. Zoals u straks kunt lezen 
in het kennismakingsartikel over de nieuwe 

voorzitter Oscar Breure, zal de Vereniging voor 
Veilig & Gezond Werken ook over de grenzen 
haar ‘licht verder opsteken’. De European Safety 
Federation (ESF) waar we bij zijn aangesloten 
speelt daar een grote rol in.

Kortom, blijf het Vlugschrift actief volgen en 
twijfel niet om met ons contact op te nemen als 
er actuele zaken, maar ook minder actuele zaken 
aandacht behoeven. U bent de deskundige 
die als geen ander weet dat u veilig en gezond 
werken adviseert en verkoopt! PBM een 
verantwoordelijk en schitterend vakgebied!

Van de redactie
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U hebt zonet het nieuw ontworpen Vlugschrift opengeslagen. Een nieuwe layout waar we trots op 
zijn. Met de naamsverandering van uw vereniging van AVAG naar Vereniging Veilig & Gezond Werken, 
heeft uw redactie samen met de marketing commissie meteen het Vlugschrift aangepakt. 

Een heel goed, 
voorspoedig, veilig en 
gezond 2017 toegewenst!

Een nieuwe naam bedenken is een opgave 
die je niet een twee drie makkelijk afgaat. 
Dat heeft de marketingcommissie duidelijk 
ervaren. In mei hadden diverse namen de 
revue gepasseerd, maar ondanks dat was de 
naam met de ‘x-factor’ nog niet gevonden. 
Het beste was om alle leden te vragen mee 
te denken in dit creatieve proces. En met 
succes!! Vele inzendingen kwamen binnen 
en allemaal heel goed doordacht en creatief. 
Maar eentje viel toch het meeste op. Inzender 
Thijs Post van TriCorp vatte met zijn inzending 

de essentie van de vereniging uitstekend 
samen: Vereniging Veilig & Gezond Werken. 
Ondertussen is de naam voorzien van beeld 
in een krachtig en opvallend logo waar we 
als vereniging echt trots op mogen zijn! De 
komende tijd zal de huisstijl verder worden 
doorgevoerd en ook de website zal in het 
eerste kwartaal van 2017 in een nieuw jasje 
worden gehesen. Met andere woorden, een 
nieuw jaar, een nieuwe naam, een nieuw logo 
en ... een nieuw elan!

Nieuwe naam, nieuw logo en een nieuw elan!
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Leden kiezen nieuwe voorzitter Oscar Breure

Uw nieuwe voorzitter, een profiel
Oscar Breure, 46 jaar, getrouwd, drie 
kinderen in de leeftijden van 17, 15 en 13 jaar, 
voetballiefhebber en bij Intersafe actief in de 
functie van Chief Purchasing Officer (CPO) 
verantwoordelijk voor Category Management en 
Inkoop met een werkingsgebied in Nederland, 
Belgie en Frankrijk. 
Deze bedrijfseconoom, die zijn graad behaalde 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, is na 
diverse omzwervingen in de boeiende wereld 
van de PBM 14 jaar geleden geland bij Intersafe 
Groeneveld. Zijn gespecialiseerde interesse in de 
PBM-wetgeving en zeker nu de nieuwe PBM-
verordening van kracht is geworden, vormt voor 
de Vereniging Veilig & Gezond Werken samen met 
de onmisbare kennis van ‘onze man in Brussel’, 
ESF-lid Rinus Brinks, een belangrijk slagvaardige 
branchevereniging. Binnen de Vereniging Veilig & 
Gezond Werken (voorheen AVAG, het is misschien 
nog even wennen) hield Oscar zich naast de 
algemene bestuurstaken bezig met opleidingen en 
E-learning. Ook het doel de contacten met ISZW 
te verstevigen was en blijft een belangrijke taak.

Wat mogen de leden van Oscar de komende 
tijd gaan verwachten?
“Van een voorzitter verwacht je dat hij nieuw 
beleid uitzet en het zal niet verrassen dat dat 
ook gaat gebeuren. Het oude bestuur heeft het 
voortouw genomen alvast verandering in gang te 
zetten.”, zo vertelt Oscar. “Het is tijd voor nieuwe 
actie en het maken van actueel en doortastend 
beleid op de snelle maatschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van PBM.” Oscar 

vervolgt, met een blik 
werpend op de jaren 
30 PBM-posters voor 
adembescherming en 
veiligheidskleding die 
zijn kantoor sieren: 
“De ontwikkelingen 
binnen de PBM-wereld 
gaan hard, heel hard. 
Als branchevereniging 
moet je daarop 
anticiperen, stilstand 
is achteruitgang. En dat vergt tijd en moeite. 
De besturen van de afgelopen jaren hebben 
een stevige basis neergelegd. Dankzij deze 
inspanningen en basis kunnen wij het beleid 
vernieuwen en doorvoeren.” 

Oscar heeft zich enkele prioriteiten ten doel 
gesteld die de komende tijd verder gestalte 
moeten krijgen. 
Allereerst ligt er de uitdaging van de nieuwe 
EU-regelgeving. Samen met Rinus Brinks zal 
hij onze EU-tandem op dit gebied nog verder 
inhoud geven. De komende twee jaar ligt er met 
de nieuwe verordening op het bureau weer een 
uitdaging voor de branche! Verder heeft Oscar 
de ambitie binnen het ESF onze verenigingsstem 
nog groter te laten groeien. “Jazeker, ik ben 
ervan overtuigd dat ons kleine landje de kennis 
en ervaring heeft wat een goede maatstaf kan 
zijn voor andere landen. Eenheid in veiligheid op 
EU-niveau is natuurlijk heel belangrijk. Vanuit dat 
oogpunt is het streven naar meer betrokkenheid 
door en samenwerking met de overheid een 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 25 november 2016 is Oscar Breure tot 
nieuwe voorzitter verkozen van de Vereniging 
Veilig en Gezond Werken, kortweg ook 
VVGW genoemd. Jazeker, de vergadering 
heeft ingestemd met de naamswijziging van 
uw belangenvereniging. Er is na iets meer 
dan 20 jaar afscheid genomen van de naam 
Branchevereniging AVAG. De tijd is rijp, de 
verandering is ingezet. In gesprek met Oscar 
Breure, voorheen algemeen bestuurslid en nu 
dus benoemd tot de nieuwe voorzitter.Carl Welling draagt voorzitterschap over aan Oscar.



Vervolg
Leden kiezen nieuwe voorzitter Oscar Breure

doel op zich. Goede overeenstemming met de 
overheid levert veel veiligheidsvoordelen op.” 
Zoals genoemd heeft Oscar ook een speciale 
interesse voor opleidingen en E-learning in 
het bijzonder. “Jawel, opleidingen vormen een 
onmisbare behoefte om kwaliteit in kennis en 
productvoering te garanderen. Om die kennis bij 
de doelgroep te krijgen zullen diverse methoden 
moeten worden ontwikkeld. Denk hierbij onder 
meer dus aan E-learning. Ook hier ligt een 
taak van uw bestuur. Van uw bestuur?”, vraagt 
Oscar zich hardop af. “Nee, de ambitie van de 
branchevereniging is naar een hoger niveau 

bijgesteld. En dat betekent ‘commitment’ en 
participatie van de leden. Het woord ‘participatie’ 
ligt, sinds de term ‘participatiemaatschappij’ haar 
intrede deed, misschien wat ongemakkelijk,” 
vervolgt Oscar met een glimlach, “maar een 
bestuur kan niet alles alleen. En dat hoort 
ook niet. Elk bestuurslid en elk algemeen lid 
heeft drukke banen en verantwoording voor 
de ‘eigen toko’. Binnen het bestuur zullen we 
projectcommissies gaan vaststellen, waarbij wij 
uw medewerking zullen vragen. Er zullen zich 
zaken aandienen waarbij wij dus een beroep op u 
als lid zullen willen, danwel gewoonweg moeten 
doen. In principe geen overdreven tijdrovende 
projecten, maar wel dingen die verricht moeten 
worden om het bestaansrecht van onze 
vereniging zowel landelijk als internationaal 
verder te bewijzen en te behouden. En ik spreek 
het vertrouwen uit dat u samen met het bestuur 
zult willen meehelpen de doelen die de komende 
jaren gesteld gaan worden te realiseren.

Over een paar weken stappen wij 2017 binnen; 
laten we het samen succesvol maken!”

Hebt u vragen of wilt u met Oscar van gedachten 
wisselen? Stuur hem een e-mail, een afspraak is 
zo gemaakt. O.Breure@intersafe.eu
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Nieuw begin van het oude 
en kansen voor het nieuwe.
Jaren geleden, ik geloof in 2005, nam ik 
afscheid van de AVAG als lid en besefte terwijl 
ik opstond om iets te zeggen, hoe uniek onze 
vereniging is. Fabrikanten en distributeurs met 
een gezamenlijk doel: veilig en gezond werken 
te bevorderen binnen Nederland BV.

Ik nam geen afscheid en werd bestuurslid. 
Einde 2016 neem ik wel afscheid van een 
mooie vereniging waarin ik een bescheiden rol 
mocht spelen in de aanzet tot vernieuwing.Mooi 
moment om te komen tot implementatie van 
doelstellingen. Dit vergt een ander soort voorzitter 
en ben ik ervan overtuigd, dat Oscar Breure dit 
gaat volbrengen met zijn team. Allemaal toppers 
met hun eigen kennis en kunde en benodigde 
passie voor het vak. Wat een vernieuwingen 
allemaal die op stapel staan! Nieuwe naam 
Vereniging Veilig & Gezond Werken, nieuwe 
website in ontwikkeling, nieuwe vorm van 
opleiding, erkenningsregelingen voor verschillende 
vakgebieden. En niet te vergeten de nieuwe 
verordening. Samenwerkingsverbanden met o.a. 
ministerie, NEN en Ascert. Complete vernieuwing 
branche statistieken. Ons Branche Bureau HBB 
die een strategische samenwerking met APPR 
is aan gegaan en daarmee aan het begin staat 
tot een volgende stap en groei. Kortom, stapels 
met werk voor het bestuur en de leden van de 
Vereniging Veilig & Gezond Werken.
Beste leden! Professionaliteit kost niet alleen 
geld maar ook inzet van de leden zelf om op de 
juiste wijze inhoudelijk instanties, werkgevers 
en werknemers, de uiteindelijke gebruiker, te 
voorzien van de benodigde gegevens en tools.
Nieuw voor mij is de start tot anders denken. 
Omdenken. Er is niets verkeerd aan het oude en 
er is niets verkeerd aan vernieuwingen. We zetten 
grote stappen in digitalisering. Data is toekomst. 
Data moet gevoed worden door kennis en kunde. 
En dit is zeker een uitdaging niet alleen voor u, 
maar ook voor mij.

Het doek is nog niet neer en het 
spel niet geëindigd. We komen 
elkaar ongetwijfeld nog tegen.
Bedankt voor uw steun en 
bedankt voor uw vertrouwen. 

Carl Welling
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Nieuw lid  |  President Safety

“Als we onze kennis van zaken op het gebied 
van PBM bij elkaar optellen, dan bieden wij 
maar liefst meer dan 100 jaar werkervaring aan”, 
vertelt Eric Liesting ontspannen vanuit een sober 
ingericht kantoor, waar desondanks een goede 
kop koffie nietontbreekt. wij zijn ervan overtuigd 

dat President Safety een goede rol 
kan spelen op
de PBM-markt, waarin we zeker 
nog ruimte zien voor groei. Er is 
nog veel te doen op het gebied 
van veiligheidsbewustwording, 
zowel bij handelaren maar zeker 
bij de eindgebruiker. Wij hechten 
dan ook veel waarde aan goede 
productinformatie conform de 

nieuwe PBM  verordening, maar ook door het 
leveren van vakkundige informatie en begeleiding. 
AVAG-opleidingen kan daarbij absoluut een rol 
spelen.’

Het magazijn aan de Marconiweg is opvallend 
overzichtelijk ingericht met stellingen voorzien 
van voorraad in eigen verpakking. Alexander Nijs 
die we in het magazijn tegenkomen licht het toe: 

“Als je nieuw start, moet je het natuurlijk meteen 
goed doen. We hebben geïnvesteerd in goede 
nieuwe automatisering voor o.a. voorraadbeheer 
en dat bood ons ook meteen de kans alles in 
eigen verpakking op te slaan. Ons eigen label 
is  dan ook herkenbaar aan een witte verpakking 
met, vanzelfsprekend, ons logo erop. PSP staat 
voor President Safety Products”. Alle goederen in 
dit magazijn worden uitsluitend aan de vakhandel 
en wederverkoop geleverd. Wij maken daarop 
geen enkele uitzondering, op die manier hoeven 
we niemand hier iets over uit te leggen.
 
Eric vervolgt: “We vormen niet alleen een 
serieus team, tijd voor gezelligheid en een goed 
gevoel voor humor bindt ons ook. De dynamiek 
van nieuwe kansen en uitdagingen is duidelijk 
voelbaar. 

Wij hebben er zin in en we ontmoeten onze 
branchegenoten ook graag in AVAG-verband!”

Voor meer informatie over President Safety: 
www.presidentsafety.nl

Als er ergens sprake kan zijn van een tweede jeugd, dan is het wel bij nieuwkomer President Safety in 
Hellevoetsluis. Vijf ‘senioren’ uit de PBM-wereld hebben de krachten gebundeld en begin dit jaar zag 
President Safety het levenslicht. De ‘founding fathers’ op een rijtje: Rolf Kruiniger, Alexander Nijs, Eric 
Liesting, André Robben en Ruud Besteman. Enkele leden van dit team zullen ongetwijfeld al bij velen 
bekend zijn.

Bezoek de teamleden op de President Safety-website.



Dodelijke ongevallen, vrij spel 
voor malafide werkgevers, 
slechte arbeidsomstandigheden. 
Vakbond CNV slaat alarm over de 
situatie bij de Inspectie SZW.

Er moeten snel 160 inspecteurs bij of het 
gaat helemaal mis, waarschuwt de vakbond. 
Bezuinigingen zouden de oorzaak zijn voor de 
zorgwekkende toestand bij de inspectie.

160 inspecteurs? Eerder 320!
Die heeft volgens het CNV te weinig inspecteurs 
om haar werk naar behoren te doen. En het is 
niet de eerste keer dat de vakbond de noodklok 
luidt. Er komen steeds meer berichten binnen dat 
er veel fout gaat, zegt CNV-voorzitter Maurice 
Limmen. Volgens hem zijn zelfs die extra 160 
inspecteurs nog niet voldoende. Limmen: “De 
kortingen op de Inspectie SZW zijn al van jaren 
geleden. Ga je niet verder terug dan naar kabinet 
Rutte-1, dan zijn er al minimaal 320 extra mensen 
nodig.”

35 extra inspecteurs: 5 miljoen
Minister Asscher erkent dat die ongelukken 
toenemen, blijkt uit zijn brief aan de Tweede 
Kamer. Ook volgend jaar verwacht hij dat de 
Inspectie meer bedrijfsongevallen zal moeten 
onderzoeken. Wil de Inspectie goed haar 
werk kunnen doen, dat heeft zij naar zijn 
inschatting zeker 160 extra inspecteurs nodig. 
De vraag is of die er gaan komen. Asscher 
heeft al wel 5 miljoen uitgetrokken voor 35 extra 
inspecteurs. Als dat er 160 moeten worden, kost 
dat bijna tien maal zoveel.

In principe voldoende capaciteit
Inspectie SZW heeft in principe voldoende 
capaciteit om haar taken uit te voeren. Dit blijkt 
uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van SZW. Wel is sprake van druk 
op het werkterrein van de inspectie. Het rapport 
‘Werken met effect’ moet meer inzicht geven 
in de hoeveelheid capaciteit die de Inspectie 
in de toekomst nodig zal hebben, ook met 
het oog op de wijzigingen in de Arbowet die 
hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2017 ingaat. Uit het 
rapport blijkt ook dat het ministerie van SZW de 

verwachtingen over de Inspectie SZW duidelijker 
moet vaststellen.
Bronnen: cnv.nl, bnr.nl

27-11-2016 | Ook de veiligste 
veiligheidsschoenen hebben een 
zwakke plek. Zo’n één op de tien 
medewerkers maakt namelijk 
gebruik van steunzolen, en die 

kunnen de bescherming van hun schoenen 
tenietdoen. Schoenenproducenten komen nu zelf 
met oplossingen om ook veiligheidsschoenen 
met steunzolen optimaal veilig te houden.

Trek even je schoenen uit
Tot nu toe is het bezoek van de Inspectie SZW 
normaal verlopen. Maar helemaal aan het 
eind doet de inspecteur de medewerkers een 
opmerkelijk verzoek: “Willen jullie misschien 
allemaal even je schoenen uittrekken?” Als 
iedereen op zijn sokken staat, blijkt het waarom: 
enkele medewerkers hebben de zool in hun 
veiligheidsschoenen vervangen door hun eigen 
steunzool. Ja, én? Welnu, dat is niet zonder 
risico’s.

Drie aanslagen op veiligheid
Pascal van Ophoven, marketingmanager bij 
Emma Safety Footwear, noemt drie redenen. 
“Ten eerste verstoort zo’n zool mogelijk de 
antistatische eigenschappen van de schoen. 
Heel riskant dus voor werknemers die te maken 
hebben met (statische) electriciteit. Verder zijn 
veiligheidsschoenen vaak voorzien van een 
stalen neus. Wordt die neus helemaal opgevuld 
door een zool, dan is er te weinig teenruimte. 
Ook dat gaat ten koste van de beschermende 
werking. En tot slot: steunzolen zijn vaak niet 
goed voor de slijtweerstand, de vochtopname en 
de vochtafgifte.”

Certificatie combi schoen-steunzool
Geen wonder dat de wetgever dit probleem 
heeft aangepakt. Sinds 2011 is de norm 
EN-ISO 20345 gewijzigd. Een gecertificeerde 
veiligheidsschoen en een steunzool afkomstig 
van een podotherapeut of erkende podoloog 
maken nog niet dat de werkgever per definitie 
aan de wet voldoet. Ook de combinatie schoen 
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De zwakke schakel van 
veiligheidsschoenen

Extra 160 fte voor 
Inspectie SZW?
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en steunzool moet zijn gecertificeerd. Vandaar 
dat schoenenfabrikant Emma Safety Footwear 
zelf met een oplossing komt: een eigen 
afdekmateriaal voor willekeurige steunzolen, 
dat wordt vastgeplakt aan de kant waar de voet 
de zool raakt. Door dat materiaal blijven alle 
eigenschappen van de veiligheidsschoen intact, 
waaronder het antistatische karakter.

Bescherming juridische positie werkgever
Volgens Van Ophoven beschermt dit systeem niet 
alleen de voeten van de werknemers, maar ook 
de juridische positie van de werkgever. “Stel dat 
een werknemer ondanks zijn veiligheidsschoenen 
letsel oploopt aan zijn voeten. Ten eerste kan de 
werkgever dan aantonen dat hij gebruik heeft 
gemaakt van een gecertificeerde combinatie van 
schoenen en steunzool. 

Mkb heeft vaak geen idee
Van Ophoven benadrukt dat er nog veel energie 
moet worden gestoken in de voorlichting, 
allereerst aan de werkgevers. “Ik schat dat zo’n 
vijftig procent van hen überhaupt niet van de 
problematiek op de hoogte is. Ja, grote bedrijven 
als Shell en DSM hebben gespecialiseerde 
krachten in dienst; daar zie ik geen probleem. 
Maar bij het mkb hebben ze vaak geen idee.”

Steunzolen Speerpunt Inspectie
En dat is ook niet zo vreemd. Het is geen breed 
uitgemeten risico. Maar uit het beginvoorbeeld blijkt 
dat het probleem wel bekend is bij de Inspectie 
SZW. Die had de steunzolen in veiligheidsschoenen 
zelfs benoemd tot een van de speerpunten 
voor 2016. De inspecteurs zijn begonnen met 
hun inspecties, maar delen vooralsnog eerder 
waarschuwingen uit dan boetes.
 > Dit is een samenvatting van het artikel ‘Werken aan de 
zwakke schakel’ van Peter Passenier.

Het mag bekend zijn. Ons hoofd is bijzonder 
kwetsbaar. Daarom is optimale bescherming 
geboden in werksituaties. Dat maakt van de 
veiligheidshelm met recht een hoofdzaak. 

Materiaal
Als werkgever wilt u het uiteraard niet dat 
een van uw werknemers door een ongeval 
hersenschade oploopt of een hoofdwond. 

Daarom is het van belang dat u uw werknemers 
wijst op het gebruik en toepassing van het juiste 
persoonlijk beschermingsmiddel. Uiteraard stelt 
u deze ter beschikking en zo zorgt u voor een 
veilige werksituatie van uw mensen.  
 

De uitgebreide eisen aan het 
materiaal en de uitvoering 
van een helm staan in de 
geharmoniseerde norm EN 397. 
Een industriële veiligheidshelm 

is gemaakt van materialen van duurzame 
kwaliteit. Dat houdt in dat bij normaal gebruik 
de eigenschappen van die materialen tijdens 
de beoogde levensduur geen veranderingen 
ondergaan. Voor het binnenwerk van de helm 
gebruikt men materiaal dat de huid niet irriteert. 
De in Nederland gebruikte veiligheidshelmen zijn 
meestal gemaakt van bepaalde soorten niet-
stroomgeleidende kunststof. 

Uitvoering
De bol of helmschaal van een helm is 
meestal voorzien van versterkingsribben en 
ventilatieopeningen. Daarnaast gelden nog diverse 
aanvullende eisen voor de bol met betrekking 
tot onder andere vorm, gewicht en weerstand. 
Getroffen door een vallend voorwerp moeten bol 
en binnenwerk, in goed afgestemde combinatie, 
meer dan 90 procent van de valenergie opnemen. 
 
Opbouw 
De opbouw van een helm hangt in belangrijke 
mate af van het gevaar waartegen die 
bescherming moet bieden. Een industriële 
veiligheidshelm is opgebouwd uit een 
helmschaal/bol met een rondlopende, brede 
rand of klep en een binnenwerk dat bestaat 
uit banden, al dan niet met een kinband. 
De instelbaarheid van de hoofdband en de 
achterhoofdband in het binnenwerk moet ervoor 
zorgen dat er voldoende vrije ruimte rond het 
hoofd blijft. Op die manier ontstaat een goede 
pasvorm. De eisen aan die vrije ruimte staan ook 
omschreven in de geharmoniseerde EN 397.

High performance helmen
Veiligheidshelmen conform EN 397 zijn primair 
bedoeld om bescherming te bieden tegen 
vallende voorwerpen die op de top van de helm 
terecht komen.  
Bron: NEN

Veiligheidshelm 
voorkomt veel ellende
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Pictogram van de maand!
Veiligheidstekens zijn er om de veiligheid te 
verhogen en u de richting te wijzen in geval 
van een calamiteit. Veel veiligheidstekens 
zijn nationaal of internationaal vastgelegd in 
normen. Echter, uitzonderingen zijn er altijd: 
tekens of pictogrammen die niet logisch zijn 
of op verkeerde plaatsen hangen. Ook in 
2015 lichten we een veiligheidsteken of ander 
pictogram uit en horen we graag wat u ervan 
vindt of wat u bent tegengekomen.

Wat betekent het? 
Draag hoofdbescherming 
 
Waar moet dit bord staan? 
Dit bord moet vooral staan op de plekken waar 
gevaar voor vallende voorwerpen bestaat, zoals 
in de industrie of op bouwplaatsen. 
 
In welke norm vindt u dit pictogram? 
Het pictogram M014 is beschreven in NEN-EN-
ISO 7010

Communicatie op het werk van 
levensbelang
Want ook voor een verkoper, leraar of 
luchtverkeersleider is communicatie op het 
werk van levensbelang. Met de klant. Of om 
gevaarlijke situaties op tijd te kunnen signaleren. 
Voor iedere werkende niet onbelangrijk, en 
extra voor bijvoorbeeld brandweermannen en 
spoorwerkers. Risico’s op het werk op het gebied 
van gehoorschade horen thuis in de RI&E. Want 
gehoorschade is een sluipmoordenaar en niet 
te genezen. Mensen met gehoorschade kunnen 
minder makkelijk communiceren. Daardoor 
lopen zij meer risico op ongelukken op de 
werkvloer, psychische overbelasting en sociale 
isolatie. Daarom zijn vroegtijdige opsporing en 
preventie cruciaal.

Slechthorendheid snel en laagdrempelig 
opsporen
Met dat doel brengt HearOn, een volle dochter 
van de Nationale Hoorstichting, een online 
hoortest uit. Daarmee kunnen bedrijven zelf 
het gehoor van hun werknemers screenen 
op gehoorschade. De test is ontworpen en 
wetenschappelijk gevalideerd door audiologen 
van het AMC en LUMC, in samenwerking met 
de Nationale Hoorstichting. Gebruikers doen de 
hoortest zelfstandig op een smartphone, tablet of 
desktop, op kantoor of thuis. Dat stelt bedrijven 
in staat om slechthorendheid van werknemers 
snel en laagdrempelig op te sporen.

Gehoorschade is een sluipmoordenaar en 
niet te genezen

Gehoorschade testen nu ook online
01-11-2016 | Beroepsslechthorendheid staat al jaren in de top 3 van meest gemelde 
beroepsziekten. Nu is er een online hoortest waarmee bedrijven het gehoor van hun 
werknemers kunnen screenen op gehoorschade.
Gehoorschade? Dat komt toch alleen maar voor bij bedrijven met ‘lawaai op de 
werkplek’? Zoals in de bouw of de muzieksector. Toch? Toch niet. Goed kunnen horen 

is in alle beroepen belangrijk. Vroegtijdig en preventief slechthorendheid opsporen dus ook. 


