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Toepassing keuringsnormen bij gehoorverlies

Nieuwe inzichten over gehoorverlies zijn aanleiding geweest de toepassing van de in de Railned-
normbladen P-001a tot en met P-009 opgenomen keuringseisen bij gehoorverlies te bezien.
Deze houden tot nu toe niet expliciet rekening met de mogelijkheid van gehoorapparaten. Ook
is het gewenst de mogelijkheden voor een individuele beoordeling aan te geven.

De normbladen noemen twee grenswaarden voor al of niet aanvaardbaar gehoorverlies:
- een (samengestelde) ondergrens waaronder iemand zonder meer geschikt is;
- een bovengrens waarboven iemand zonder meer ongeschikt is.
Voor het tussengebied is overleg met een gespecialiseerde arts van AMG of Aeromedisch Insti-
tuut noodzakelijk om een oordeel uit te kunnen spreken.

Voor de beoordeling van de testuitkomst kan het volgende worden toegepast.

A. Als de samengestelde meetuitslag binnen de meetnauwkeurigheid (10 dB) ligt kan de
keuringsarts zelf besluiten tot goedkeuring, eventueel na herhaling van een geluid-
nuchtere meting.

B. Bij een meetuitslag in het gebied tussen onder- en bovengrens, dient de keuringsarts
zich een beeld te vormen van de betekenis van het gehoorverlies voor de taak van de
betrokkene. De aard van het gehoorverlies en de aard van de werkomgeving, zoals een
relatief stille of juist lawaaiige machinistencabine, de noodzaak van gehoorbescherming
op de werkplek e.d. dienen hierbij te worden betrokken. Essentieel zijn:
- het kunnen waarnemen van relevante geluidssignalen;
-  het kunnen voeren van gesprekken (vis-à-vis en via communicatiesystemen).
De bevindingen worden besproken met de gespecialiseerde arts van één van beide
deskundige diensten, waarna een oordeel wordt gegeven. Eventueel wordt eerst nader
onderzoek gedaan. Een oordeel "geschikt" mag de voorwaarde inhouden dat een ge-
hoorapparaat moet worden gebruikt tijdens het werk of dat beperkingen gelden voor de
werkomstandigheden of de werkinzet(baarheid).

C. Bij een meetuitslag boven de bovengrens is sprake van ongeschiktheid. Echter:
-  als het mogelijk is om met een gehoorapparaat het gehoorverlies te reduceren tot

op of onder de ondergrens; of
-  als het gehoorverlies door zijn kenmerken (b.v. uitsluitend éénzijdig, of uitsluitend

een beperkt frequentiebereik) de mogelijkheid tot behoorlijk waarnemen en commu-
niceren open laat;

wordt dit eveneens met een arts van één van beide deskundige diensten besproken ,
waarna een oordeel wordt gegeven. Eventueel wordt eerst een nader onderzoek ge-
daan. Een oordeel "geschikt" mag de voorwaarde inhouden dat een gehoorapparaat
moet worden gebruikt tijdens het werk of dat er beperkingen gelden voor de werkom-
standigheden of de werkinzet(baarheid).

Bij het oordeel over de testuitslag mag voortaan het meetresultaat bij 4000 Hz buiten beschou-
wing blijven. Het niet goed horen  bij deze frequentie is volgens internationaal aanvaarde stan-
daarden geen beletsel voor de taakuitvoering. Het meetresultaat is wel een indicator voor een
opgetreden gehoorvermindering.

De voorwaarde dat het gebruiken van een gehoorapparaat noodzakelijk is voor het uitoefenen
van de taak, moet op de keuringsuitslag worden aangetekend, evenals een beperking van de
geschiktverklaring tot specifieke werkomstandigheden. Een mededeling van of ontheffingsver-
zoek voor de toepassing van de onder A, B of C genoemde mogelijkheden aan Railned is niet
nodig.
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