TIPS INZAKE
EU 2016/425

Waarom kiest u voor een bepaalde gehoorbeschermer?
Waarschijnlijk spelen prijs, comfort en demping een rol. Maar kiest u op die manier
eigenlijk wel het voor beste product voor uw medewerkers. En waar moet u eigenlijk op letten?
Op basis van de nieuwe PBM-verordening* geeft Variphone u 5 tips om u en uw medewerkers optimaal te beschermen tegen schadelijk lawaai.
TIP 1: Check of de betreffende gehoorbeschermer voorzien is van een EU-conformiteitsverklaring.
Op deze manier bent u zeker dat de door u geselecteerde gehoorbeschermer voldoet aan de eisen
van de verordening en leidt tot een gegarandeerde bescherming. Lawaai geïnduceerd gehoorverlies is
ten slotte officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid en nog steeds een van de
meest gemelde beroepsziektes.
TIP 2: Kies voor levering met functietest. Niet enkel bij levering maar ook jaarlijks is het verplicht
te controleren of de gehoorbeschermer naar behoren functioneert! Een kleine lekkage kan leiden tot
een aanzienlijke vermindering van de te verwachten demping en vervolgens onomkeerbare schade.
TIP 3: Ga voor traceerbaarheid! Een efficiënt software systeem verlicht niet alleen de taken van de
markttoezichtautoriteiten wanneer zij producenten opsporen die non-conforme PBM op de markt aanbieden maar biedt u ook als voordeel dat u en uw medewerkers ten alle tijden inzicht hebben in de
resultaten en rapportages van de geleverde producten en diensten. Kortom totale ontzorging.
TIP 4: Koop bij een producent die de nieuwe verordening naleeft zoals het hoort! De nieuwe CEmarkering zal verplicht aanwezig zijn op al onze producten. Eveneens zal Variphone International
jaarlijks onderworpen worden aan een strenge audit. Een Erkend Keuringsinstituut zal de producten
en processen in ons eigen labo grondig inspecteren. Deze strenge controle zal leiden tot een hoger
kwaliteitsniveau.
TIP 5: Ga voor meer en kies voor meer dan een oordop! Geen losse maatregelen maar een coherent
beleid op lange termijn zal leiden tot het behoud van een goed en gezond gehoor van uw medewerkers.
Variphone biedt u het ‘Healthy Hearing Program’ (www.hearingcoach.com) aan:






Bepalen individueel geluidsniveau en risico
Vroegtijdige detectie van gehoorschade
Functiecontrole van gehoorbescherming
Coaching van motivatie en gedrag

Dit preventieve gehoorzorgprogramma geeft gehoorschade geen kans… want het gedrag bepaalt de
gehoorschade in de toekomst.
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