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Gehoorbescherming – Otoplastieken Campagne 
 

Het voorkomen van blijvende gehoorschade op het werk is één van de prioriteiten van het 

Welzijnsbeleid. 
 
Wanneer het niet mogelijk is om het geluidsniveau aan de bron te beperken tot een veilig niveau, 

dan moet persoonlijke bescherming gebruikt worden. Alle losse havenarbeiders krijgen hiervoor op 

maat gemaakte gehoorbescherming, zogenaamde otoplastieken.  De meeste van hen hebben ze 

inmiddels in hun bezit. Havenarbeiders in vast dienstverband kunnen ze ook bekomen mits 

toestemming van de werkgever. Meer info over de bedeling kan u verkrijgen bij Cepa 

Kledijbedeling: tel 03/543 92 33. 
 
Het is nu belangrijk dat ze ook daadwerkelijk gebruikt worden wanneer nodig. 
 
Praktisch betekent dit: 
 

1. Werkvoorbereiding 

 De hiërarchische lijn bepaalt vóór de aanvang van het werk of er te hoge 

geluidsniveaus te verwachten zijn. 

 Bij twijfel kan een beroep gedaan worden op de GIDPB die geluidsmetingen kan 

uitvoeren; bij een niveau hoger dan 85 dB(A) moet gehoorbescherming gedragen 

worden. 

 Metingen toonden reeds aan dat té hoge geluidsniveaus algemeen voorkomen aan 

boord van roro-schepen, bij de behandeling van staalproducten aan boord van 

zeeschepen en op containerterminals onder de kranen. Hier moet bijgevolg steeds 

gehoorbescherming gedragen worden.  

2. Take 5 

 De foreman gaat na wie aan schadelijk geluid zal blootgesteld worden 

 De betrokken havenarbeiders krijgen de instructie om hun otoplastieken te dragen 

 Wie ze niet bij heeft moet wegwerpoordopjes gebruiken; deze zijn te verkrijgen bij 

de Cepa Kledijbedeling; wij raden u aan steeds wegwerpoordopjes op kaai klaar 

te houden. 

3. Opvolging 

 De hiërarchische lijn zorgt ervoor dat de gehoorbescherming effectief gebruikt 

wordt tijdens het werk. 

 

In het kader van de sensibilisatie werden 3 affiches gemaakt. Ze zijn in bijlage bij dit 

Veiligheidsbericht gevoegd.  De GIDPB zal een aantal exemplaren op de kaaien bezorgen.  U kan 

op eenvoudige aanvraag gratis extra exemplaren bekomen bij de GIDPB.  Wij verzoeken u de 

affiches aan te brengen op uw infoborden, aan de refters, op plaatsen waar de Take 5 wordt 

gegeven en op andere plaatsen waar havenarbeiders vaak komen. 

Het is aan te bevelen over dit onderwerp een toolboxmeeting te organiseren. De GIDPB kan u hierbij 

ondersteuning geven.  
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