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1. Inleiding 
 
Het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid (G&A) heeft in opdracht van de Nederlandse 
Spoorwegen (NS) een onderzoek uitgevoerd naar de lawaaibelasting en het auditief 
functioneren van machinisten, in dienst bij NS en belast met het besturen van treinen in het 
personenvervoer. Het goederenvervoer per rails valt buiten het bestek van dit onderzoek.  
 
Binnen de huidige praktijk zijn een aantal problemen geïdentificeerd, die een nader 
onderzoek rechtvaardigen: 
 

a) Er is onvoldoende kennis over de mate van achtergrondlawaai waarin de machinist 
zijn werk moet doen en over de effecten die dit lawaai heeft ten aanzien van de 
auditieve communicatie; 

 
b) De normen die momenteel bij keuring worden gebruikt lijken in bepaalde opzichten 

niet adequaat (P-norm 001c met een aanvullende notitie over de toepassing d.d. 3-8-
2000). De controle op het voldoen aan de keuringseisen is complex, doordat de 
metingen waarmee de controle op de keuringseisen moet plaats vinden onvoldoende 
zijn gespecificeerd; 

 
c) Er is behoefte aan criteria op basis waarvan NS de kosten van een hoortoestel in 

eenvoudige dan wel complexe uitvoering voor haar rekening moet nemen, als dit 
toestel vereist is voor behoud van de inzetbaarheid van de machinist. In bijzondere 
gevallen wordt verzocht om aanvullende financiering, omdat de eisen op het werk 
een complexer (en dus duurder) hoortoestel noodzakelijk maken dan voor de privé-
situatie noodzakelijk is. 

 
 
1.1. Doelstellingen 
 
Het onderzoek richt zich op de volgende doelen: 
 

a) Inventarisatie van lawaainiveaus ter plaatse van de werkplek van machinisten; 
 

b) Definiëring van de eisen die tijdens het werk worden gesteld aan de auditieve 
communicatie; 

 
c) Analyse van de huidige keuringsnorm; 

 
d) Analyse van alternatieven ten behoeve van de inzetbaarheid van machinisten met 

een auditieve beperking; 
 

e) Richtlijnen voor (aanvullende) vergoeding van hoorhulpmiddelen. 
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1.2. Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van geluidmetingen die in verschillende treinen en 
onder verschillende omstandigheden zijn uitgevoerd. Hierbij is in kaart gebracht wat het 
treintype, de snelheid, het gebruik van een airco, het openen van een raam in de cabine en 
bijzondere omstandigheden zoals het passeren van een tunnel of viaduct voor invloed 
hebben voor het achtergrondlawaai. Ook de waar te nemen waarschuwingssignalen en de 
communicatiekanalen via telerail, portofoon en GSM telefoon zijn in kaart gebracht. 
In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe deze signalen zijn geïntegreerd in een model, dat kan 
worden ingezet voor de voorspelbaarheid van de waarneembaarheid van de 
waarschuwingssignalen en het voorspellen van de kwaliteit van de spraakoverdracht via de 
communicatiekanalen. Dit model is toepasbaar op groepsniveau, maar heeft ook 
voorspelkracht voor individuele situaties. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de huidige keuringsnorm besproken. Op basis van een aantal 
voorbeelden, die met behulp van het ontwikkelde model zijn doorgerekend, zal de relevantie 
van deze keuringsnormen kritisch tegen het licht worden gehouden. 
 
In hoofdstuk 5 worden op basis van de uitkomsten uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 alternatieve 
mogelijkheden ter bepaling van de inzetbaarheid van machinisten met een auditieve 
beperking worden geanalyseerd. Dit resulteert in een concreet voorstel voor een manier 
waarop volgens de auteurs de keuringspraktijk in de toekomst anders zou kunnen worden 
ingericht. Dit onderdeel is nadrukkelijk als voorbeeld bedoeld en verdient nadere discussie 
en uitwerking, uiteraard in nauw overleg met NS. 
 
In hoofdstuk 6 is een onderbouwd voorstel uitgewerkt hoe kan worden omgegaan met 
aanvragen voor vergoeding van hoorhulpmiddelen, primair voor de werksituatie dan wel 
aanvullend op het gebruik in de privé-sfeer. Hierin is opgenomen de nieuwe regeling van het 
UWV, die sinds 1 juni 2007 van kracht is geworden. 
 
In hoofdstuk 7 worden een aantal afsluitende conclusies getrokken. 
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2. Metingen in de trein 
 
De geluidmetingen zijn verricht op 7 april 2006 (Loc 1800,V-IRM), 14 juni 2006 (Mat'64, 
Sprinter, ICM, loc 1800) en op 29 maart 2007 (ICM, V-IRM, Loc1700, mDDM (2), Mat'64 (2), 
Sprinter).  
 
Ten tijde van de metingen is het geluid opgenomen zodat het achteraf uitgebreid 
geanalyseerd kon worden. Alle metingen zijn verricht met behulp van een B&K 2260 Sound 
Level Meter (met Calibrator 4230) en een Tascam DAP DAT-recorder. De digitale data is 
digitaal uitgelezen met behulp van een Sony DTC-790 DAT-recorder. Deze was optisch 
verbonden met een Echo Gina 24/96 geluidkaart. De analyse is offline uitgevoerd met 
Matlab-software (The Mathworks, 2005). Hierbij is gebruik gemaakt van een A-weging 
conform IEC/CD 1662, klasse 1 (Couvreur, 1994) en octaaf- en tertsband filtering conform 
ANSI S1.1-1986 (Couvreur, 1994). 
 
 
2.1. Metingen van het achtergrondgeluidniveau 
 
Teneinde de achtergrondgeluidniveaus vast te stellen zijn er geluidmetingen verricht in de 
bestuurdercabines van diverse materieelsoorten. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de 
treintypen en tabel 2.2 van de verschillende meetsituaties. Alle metingen zijn verricht bij 
droge weersomstandigheden. 
 
 
Tabel 2.1 Overzicht van gemeten locomotieven en motorrijtuigen. De maximale rijsnelheid 

bedroeg 130 k/h, tenzij anders aangegeven 

  

Locomotief/motorrijtuig Aantal gemeten 
treinstellen 

Opmerkingen 

Mat'64 (Plan V) 3 raam kan geopend worden 
separate airco unit 

Loc 1700/1800 3 raam kan geopend worden 

Sprinter (3-delig) 2 maximaal toegestane snelheid 120 km/h 

mDDM 1 volumeregelaar voor dodeman 

ICM 2  

V-IRM 2 maximaal gemeten snelheid 120 km/h 
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Tabel 2.2. Overzicht van meetsituaties voor de verschillende typen treinstellen. Een kruis (x) 
geeft aan dat de desbetreffende situatie gemeten is voor dat type treinstel, een min (-) 
dat het niet gemeten is, en een punt (•) dat de situatie niet relevant is. 
 

Meetomstandigheid Mat'64 Loc 
1700/1800

Sprinter mDDM ICM V-IRM 

Rijsnelheden van 80 tot 
130 km/h 

x X x X x x 

Tunnel x X x X x x 
Brug x - x - x - 
Overweg x X x - - - 
Tegenligger x - x - x x 
Raam open  x X • • • • 
Airco (separate unit) x • • • • • 
Regen - - - - - - 

 

2.2. Achtergrondniveaus in de machinistencabines 
 
In figuur 2.1 zijn de gemeten achtergrondspectra weergegeven voor de verschillende 
treintypen. De metingen zijn verricht bij de maximaal (toegestane) snelheid, te weten 130 
km/h voor alle typen met uitzondering het type Sprinter en V-IRM. De maximale snelheid 
waarbij gemeten is was voor zowel Sprinter als V-IRM 120 km/h (voor Sprinter geldt een 
maximale toegestane snelheid van 120 km/h, voor V-IRM was de rijsnelheid tijdens de 
metingen niet hoger op het betreffende traject). Voor ieder type is het aantal gemeten 
treinstellen tussen haken weergegeven in de legenda. Merk op dat voor ieder treinstel 
meerdere metingen gebruikt kunnen zijn, bijvoorbeeld metingen op verschillende 
deeltrajecten. De foutenbalken geven de standaarddeviatie van de metingen, dit is een 
schatting voor de variatie bij meting van verschillende treinstellen onder gelijksoortige 
condities. 
 
In figuur 2.1, evenals in volgende figuren, is het rekenkundige gemiddelde van de gemeten 
geluidniveaus weergegeven. Dit is het gemiddelde van de geluiddrukniveaus (Leq in dB(A)) 
en niet van de geluidenergie (joule). Voor deze grootheid is gekozen om te voorkomen dat 
sterk afwijkende metingen het eindresultaat buitenproportioneel beïnvloeden.  
 
Figuur 2.2 laat de gemeten geluidniveaus zien voor een rijsnelheid van 80 km/h. De figuren 
verduidelijken dat het geluidniveau in een cabine niet alleen afhankelijk is van de rijsnelheid 
maar ook van het treintype. 
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Figuur 2.1 A-g

snel
equi

A-g
Tev

ewogen geluidspectra in de cabines van de diverse treintypen bij maximale 
heid (130 km/h, m.u.v. sprinter en V-IRM: beide 120 km/h). Tevens zijn de 
valente A-gewogen geluidniveaus (LAeq) weergegeven. 

 
Figuur 2.2 ewogen geluidspectra in de cabines van de diverse treinentypen bij 80 km/h. 

ens zijn de equivalente A-gewogen geluidniveaus (LAeq) weergegeven. 
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Om een inschatting te geven van de spreiding in geluidniveaus tussen verschillende exemplaren 
van eenzelfde treintype, zijn in figuur 2.3 de gemeten spectra van drie verschillende exemplaren 
van het type Loc1800 afgebeeld. De foutenbalken tonen de spreiding binnen een enkel 
exemplaar (meerdere metingen in dezelfde cabine op verschillende trajectdelen). 
 

 
Figuur 2.3 Spr

get
fou

eiding in de metingen tussen drie Loc1700/1800 exemplaren bij 130 km/h. De 
allen tussen haakjes in de legenda geven het aantal metingen aan; de 
tenbalken representeren de standaarddeviatie van deze metingen. 

 
Teneinde inzicht te verkrijgen in de variatie in geluidniveaus, zijn in tabel 2.3 de 
standaarddeviaties gegeven voor het achtergrondniveau bij 130 km/h. Tevens is de 
standaarddeviatie gegeven per frequentie (varianties zijn 'gepooled' over de treintypen) en 
tevens per treintype (varianties zijn 'gepooled' over de frequenties). 
 

Tabel 2.3 Standaarddeviaties tussen de metingen in de bestuurderscabine bij 130 km/h. 

 Standaarddeviatie in dB bij midden frequenties (kHz):   

Treintype 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 'gepooled' Opmerkingen 

Mat'64 1.2 1.4 1.7 0.6 2.0 2.4 2.8 3.3 1.6 2.0  

Loc1700/1800 2.6 2.0 0.4 1.1 2.2 2.3 1.4 1.7 1.7 1.9 120 km/h 

Sprinter 6.6 0.3 0.3 0.5 1.5 0.1 1.1 0.9 0.5 2.3  

mDDM 1.9 0.6 0.3 1.0 1.2 0.8 2.1 1.4 0.6 1.2  

ICM 2.4 3.8 4.3 2.1 1.4 1.2 2.6 2.6 4.2 2.9  

V-IRM 0.2 6.4 1.2 1.4 2.6 1.7 4.2 4.3 4.5 3.5 120 km/h 

'gepooled' 3.2 3.2 2.0 1.2 1.9 1.6 2.6 2.7 2.7 2.4  
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Naast de bovenbeschreven standaard situatie zijn er ook nog situaties waarin de 
geluidniveaus kunnen afwijken van de hierboven beschreven niveaus. Deze situaties komen 
onder andere voor bij een overweg, een tegemoetkomende trein, een brug, en een tunnel. 
  
Figuur 2.4 geeft een overzicht van het effect van dergelijke situaties voor Mat64. Omdat de 
metingen bij verschillende rijsnelheden zijn verricht, is het effect van de situatie op het 
geluidniveau in de cabine weergegeven, dit is het verschil tussen bijvoorbeeld de niveaus in 
een tunnel (in dB) en de niveaus er direct voor of na (in dB). In de legenda is wederom 
aangeven hoeveel metingen ten grondslag liggen aan de grafieken. 
Bij twee treintypen (Loc1700/1800 en Mat'64) kan een raam geopend worden. Figuur 2.5 laat 
het effect zien van een open raam (bestuurderszijde) op de geluidniveaus in de cabine. 
 

 
Figuur 2.4 Sp gegeven 

eve

iguur 2.5 Effect van een volledig geopend raam op het geluidniveau in de bestuurderscabine 

 

eciale situaties gemeten bij Mat'64. In de legenda is de rijsnelheid aan
nals het aantal metingen (tussen haken) waarop de grafiek is gebaseerd 

 
F
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2.3. Waarschuwingssignalen 

s “het geluid van een bel”. Figuur 2.6 laat het 
emiddelde) frequentiespectrum van het ATB-signaal zien voor de verschillende treintypen. 

ATB-

bij 

deviatie van de metingen is weergegeven door de foutenbalken. De getallen tussen 

 
iguur 2.7 Tijdsverloop van enkele ATB-signalen. De signalen zijn A-gewogen en het 

 
Het ATB-waarschuwingssignaal klinkt al
(g
Tabel 2.4 geeft de berekende standaarddeviatie van de metingen. Het geluid van een 
signaal is niet constant maar sterft uit. In figuur 2.7 is voor enkele metingen het 
geluiddrukniveau in stilte als functie van de tijd weergegeven. Omdat het geluid uitklinkt, is 
de analyses uitgegaan van de eerste ca. 0.28 s. 
 

 
Figuur 2.6 Spectrum van het ATB-signaal voor de verschillende treintypen. De standaard 

haakjes geven het aantal verschillende exemplaren waarvoor metingen 
beschikbaar zijn (per exemplaar kunnen meerdere metingen beschikbaar zijn). De 
analysetijd bedroeg 0.28 s. 

F
tijdsvenster bedraagt 125 ms. In de legenda is het equivalente geluidniveau (in 
dB(A)) over de eerste 0.28 s weergegeven. 
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Tabel 2.4 Sta an de metingen van het ATB- signaal. Tevens is de standaarddeviatie 

 

.5 5 5 1 2 4 k epoo rki

- - - - - 3. 3.9 3.8 6.3  

ndaarddeviaties v
gegeven per frequentie (varianties zijn 'gepooled' over de treintypen) evenals per treintype 
(varianties zijn 'gepooled' over de frequenties). Omdat de geluidenergie bij frequenties lager 
dan 1000 Hz verwaarloosbaar is, zijn de standaarddeviaties alleen gegeven voor 1000 Hz 
en hoger. 

 Standaarddeviatie in dB bij midden frequenties (kHz):  

Treinstel type 31  63 12 250 00  k k  8 k 'g led' Opme ngen

Mat'64 9 10.8

Loc1700/1800 - - - - - 4. 6.6 5.8 3.8 5.3  

- - - - - 6. 8.4 4.7 7.9  

- - - - - 3. 3.7 9.3 8.8 6.9  

- - - - - 1. 2.5 6.0 3.6 3.8  

- - - - - 6. 6.2 5.2 3.4 5.6  

- - - - - 4. 5.6 6.1 7.6 6.1   

Sp
sta
ge
be
de eman 
vol

 

3

Sprinter 5 10.8

mDDM 9

ICM 9

V-IRM 9

'gepooled' 9

 

Figuur 2.8 geeft het spectrum van het dodeman-signaal voor de verschillende treintypen. Het 
dodeman-signaal klinkt als een elektronische buzzer en het geluid sterft niet uit. Tabel 2.5 
geeft de bijbehorende standaarddeviaties. 
 
Zowel het ATB-signaal als het dodeman-signaal is tonaal. In figuur 2.9 zijn twee smalband 
analyses voor het treintype Sprinter afgebeeld. 
 

 
Figuur 2.8 ectrum van het dodeman-signaal voor de verschillende treintypen. De 

ndaarddeviatie van de metingen is weergegeven door de foutenbalken. De 
tallen tussen haakjes geven het aantal exemplaren waarvoor metingen 
schikbaar zijn (voor een enkel exemplaar kunnen metingen op verschillende 
eltrajecten beschikbaar zijn). Bij het treintype mDDM (met regelbaar dod
ume) zijn alle metingen uitgevoerd op de maximale volumestand. 
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Tabel 2.5 Standaarddeviaties van de metingen van het dodeman-signaal. Omdat de geluidenergie bij 

 

 Standaarddeviatie in dB bij midden frequenties   

Treinstel type 31.5 63 125 250 1 k 2 k 4 k 8 k 'gepooled' Opmerkingen

frequenties lager dan 1000 Hz verwaarloosbaar is, zijn de standaarddeviaties alleen 
gegeven voor 1000 Hz en hoger. Voor het treinsteltype V-IRM waren niet voldoende 
metingen beschikbaar om de standaarddeviatie te berekenen (zie tevens Figuur 2.8).

 

(kHz): 

500

Mat'64 - - - - - 5.4 3.0 0.4 1.2 3.1  

Loc1700/1800 - - - - - 8.3 1.9 1.8 0.6 4.3  

 

1  

  

ed' 4. 3. 3. 5. 4.3 

 

 
iguur 2.9 Smalband analyses van de A-gewogen ATB- en dodeman-signalen van een 

 

 

Sprinter - - - - - 4.0 4.0 4.0 3.8 4.0  

mDDM - - - - - 1.6 0.8 1.5 0.1 1.2 

ICM - - - - - 1.3 4.2 5.2 1.9 6.8 

V-IRM - - - - - - - - - - 

'gepool - - - - - 9 1 1 6   

 

F
Sprinter. Het bovenste paneel geeft het signaal van de ATB, het onderste van de
dodeman. 
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2.4. Spraakcommunicatie 
 
Eén van de taken van de machinist betreft verbale communicatie via telecommunicatie-
apparatuur. De twee-weg communicatieapparatuur t.b.v. de machinist bestaat uit: 

1) Telerail: communicatie tussen verkeersleiding en bestuurderscabine; 

2) Portofoon: mobile communicatie tussen (hoofd-)conducteur en machinist; 

3) GSM-R: mobile communicatie tussen centrale/conducteur/verkeersleiding en 
machinist. 

 

2.4.1 Speech Transmission Index 
 
De overdrachtskwaliteit van een communicatiesysteem kan worden bepaald middels het 
meten van de Speech Transmission Index (STI). De STI is gemeten voor zowel de portofoon 
en de GSM-R. Een overzicht van de meetopstelling is weergegeven in figuur 2.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 2.10 STI apparatuur zoals gebruikt bij de STI meting aan communicatie apparatuur. 
 
Op 29 maart 2007 is de Speech Transmission Index gemeten voor mobile communicatie 
tussen twee portofoons (portofoon ↔ portofoon) en twee GSMs (GSM-R ↔ GSM-R).De 
portofoonmetingen zijn verricht met twee NS portofoons type Motorola GP380. Bij dit type is 
het geluidvolume niet regelbaar. De GSM-R metingen zijn verricht met twee exemplaren van 
de standaard NS telefoons (Sony Ericson). 
 
De overdracht werd gemeten door bij de zend portofoon/gsm het STI-signaal aan te bieden 
en bij de ontvang portofoon/gsm te meten. Het ontvangstsignaal werd met een kunsthoofd 
gemeten (Steeneken en Houtgast, 2002). De zend en ontvang units bevonden zich in 
gescheiden ruimten. De STI werd gemeten met een Toshiba laptop (Satellite Pro M70) met 
het meetprogramma arboSTI (VU, 2007). Het STI-geluidsignaal werd gegenereerd met 
bovengenoemde laptop met externe geluidkaart (Creative Extigy) en luidsprekers (Twister 
active two-way).  
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De zendunit werd op 50 cm afstand van de speaker gehouden. Het geluidniveau was 
gekalibreerd op 65 dB(A). De ontvang unit bevond zich op een halve cm van het oor van een 
B&K kunsthoofd (Head and Torso Simulator 4128C, met oorschelp DZ9760 en B&K Power 
Supply 2829). Het microfoonsignaal werd versterkt met een M-Audio AudioBuddy. 
De STI meetresultaten zijn weergegeven in tabel 2.6. Op basis van de STI kan de 
spraakverstaanbaarheid geschat worden.  
 
 
Tabel 2.6 Gemiddelde gemeten Speech Transmission Index waarden. Zowel de 

gemiddelden als de standaarddeviaties zijn berekend over drie metingen per 
type communicatiemiddel. 

 
Communicatiemiddel 

 
STI 

Telerail meting niet mogelijk 

Portofoon 0.69±0.2 

GSM-R 0.76±0.1 

 

2.4.2 Speech Intelligibility Index 
 

Behalve de STI kan de kwaliteit van een spraaksignaal ook worden geschat aan de hand van 
de speech intelligibility index (ANSI, 1996). Het principe van de speech intelligibility index 
(SII) is dat de hoeveelheid spraakinformatie wordt berekend die een luisteraar ontvangt, 
uitgedrukt in een getal tussen nul en één. Een SII score van nul betekent dat geen 
spraakinformatie beschikbaar is; een SII score van één betekent dat alle spraakinformatie 
beschikbaar is. De proportie spraakinformatie die nodig is om alledaagse zinnen voor 50% 
van de tijd te verstaan is ongeveer éénderde. Uitgedrukt in termen van het SII model komt dit 
neer op een SII score van 0.33. Voor een vlotte en minder vermoeiende communicatie is een 
SII-waarde van 0.50 vereist, althans voor normaalhorenden. 
 
Teneinde een schatting van de SII voor portofoon communicatie te maken is de 
transmissiekarakteristiek van de portofoons gemeten (portofoon ↔ portofoon). 
Bovengenoemde STI opstelling werd gebruikt voor de metingen, echter In plaats van het 
STI-signaal werden twee ruizen met het langtijdgemiddelde spraakspectrum (LTASS) 
gebruikt. Het eerste signaal was een stationair ruissignaal (ICRA1, Dreschler et al., 2001), 
het tweede signaal was een ruis met spraakmodulaties (ICRA5 ruis, Dreschler et al., 2001).  
Door het ingangs- en uitgangssignaal met elkaar te vergelijken kan de portofoontransmissie 
worden berekend. Figuur 2.11 geeft de transmissie van de portofoons. Beide ruissignalen 
geven eenzelfde overdracht. De portofoon is blijkbaar niet gevoelig voor modulaties in het 
ingangssignaal.  
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Figuur 2.11 Transmissie van portofoon naar portofoon. De versterking is afhankelijk van de 

volumestand van zowel zend als ontvang unit. 
 
 
Gebruikmakend van de gemeten overdracht en van het standaard spraakspectrum van de 
SII is voor verschillende spraakniveaus de SII score berekend. In figuur 2.12 is het resultaat 
van deze berekeningen weergegeven voor het achtergrondgeluid van Mat’64 bij 130 km/h. 
Het niveau van de spraak zoals weergegeven in de figuur betreft het niveau aan de ontvang 
zijde.  
 

 
Figuur 2.12 SII berekeningen voor portofooncommunicatie (portofoon ↔ portofoon).Bij de 

berekening is uitgegaan van het achtergrondgeluid van Mat’64 bij 130 km/h 
(Leq=97 dB; LAeq=76 dB(A)) . De blauwe lijn geeft de berekening voor het 
standaard spraakspectrum uit de SII, de rode lijn de berekening voor dit spectrum 
in combinatie met de gemeten portofoonoverdracht. 

 
De figuur laat zien dat bij voldoende hoge spraakniveaus de referentiewaarde van 0.50 voor 
normaalhorenden bereikt wordt. Echter, voor slechthorende luisteraars is veelal een hogere 
SII-score vereist voor een probleemloos spraakverstaan. 
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3. Modelvorming 
 
Voor ieder treintype is een model opgezet. De modellen zijn gebaseerd op het te verwachten 
spectrum van het achtergrondgeluid. Het frequentiespectrum in de cabine bij een bepaalde 
rijsnelheid wordt berekend door een lineaire interpolatie van de gemiddelde meetresultaten 
bij 80 en 130 km/h (voor Sprinter en V-IRM bij 120 km/h). Het model biedt de mogelijkheid 
om bij het gemiddelde niveau een aantal standaarddeviaties van de meting op te tellen om 
zo de kans op onderschatting van de niveaus te verkleinen. Indien besloten wordt om in het 
kader van risicobeperking uit te gaan van een veiligheidsmarge van één standaarddeviatie, 
zou op basis van tabellen 2.3 t/m 2.5 bij de achtergrondniveaus ca. 3 dB opgeteld kunnen 
worden en bij de signaalniveaus ca. 6 dB afgetrokken kunnen worden.  Bij de voorbeelden in 
hoofdstuk 4 is de getrokken curve de modelwaarde voor het gemiddelde en is de 
standaarddeviatie weergegeven als foutenbalk, voor de ruissignalen naar boven en voor de 
waarschuwingssignalen naar beneden. 
 
Alle analyses zijn uitgevoerd in octaafbanden, zoals dat in de audiologie gebruikelijk is. Bij de 
beoordeling van de waarneembaarheid van de signalen moet nog rekening worden 
gehouden met de tonaliteit van zowel het ATB- als het dodeman-signaal, evenals met het 
uitklinken van het ATB-signaal. Doordat in de analyses niet alleen het maximum maar ook 
een gedeelte van de het uitklinken van het ATB-signaal is meegenomen is het maximale 
niveau hoger dan de waarde zoals die in het model is opgenomen. 
 
Uit de metingen blijkt dat sommige trajectdelen extra geluid in de cabine veroorzaken, zie 
figuur 2.4. De figuur laat zien dat de geluidtoename t.g.v. een tunnel groter is dan t.g.v. een 
overweg, een brug, of een tegenligger. In het model is daarom alleen de geluidtoename van 
een tunnel verwerkt. Bij twee typen (Mat'64 en Loc1700/1800) kan het raam worden 
geopend. Deze mogelijkheid is in het model verdisconteerd. Het model bevat eveneens de 
geluidniveaus van de waarschuwingssignalen. Voor de waarschuwingssignalen kan, net 
zoals voor de achtergrondgeluidniveaus, een veiligheidsmarge worden ingesteld door een 
signaalniveau te kiezen dat aantal standaarddeviaties van het gemiddelde afligt. 
 
In totaal biedt het model de volgende keuze mogelijkheden bij het berekenen van het 
achtergrondgeluidniveau en de sterkte van de waarschuwingssignalen: 

• Treintype; 
• Rijsnelheid; 
• Rijden door een tunnel; 
• Openen raam (alleen bij Mat'64 en Loc1700/1800); 
• Airco (alleen bij Loc 1700/1800); 
• Type waarschuwingssignaal: dodeman of ATB; 
• Veiligheidsmarge t.b.v. achtergrondniveau (verkleining van de onderschattingkans 

door het gemiddelde geluidniveau te verhogen met 1 of meerdere 
standaarddeviaties). Dit kan bij zowel 80 km/h als 130 km/h; 

• Veiligheidsmarge t.b.v. het gekozen waarschuwingssignaal. 
 
In de volgende paragrafen zijn de modellen grafisch weergegeven. Iedere figuur laat voor 
één treintype de geluidspectra zien voor 130 en 80 km/h, evenals de spectra van het ATB- en 
dodeman-signaal. 
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3.1. Model voor de geluidniveaus en signalen voor MAT’64 
 

 
Figuur 3.1 Model MAT'64: achtergrondniveau in cabine en waarschuwingssignalen. 
 
 
3.2. Model voor de geluidniveaus en signalen voor LOC 1700/1800 

 

 
Figuur 3.2 Model LOC 1700/1800: achtergrondniveau in cabine en waarschuwingssignalen 
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3.3. Model voor de geluidniveaus en signalen voor Sprinter 
 

 
Figuur 3.3 Model Sprinter: achtergrondniveau in cabine en waarschuwingssignalen 
 
 
3.4. Model voor de geluidniveaus en signalen voor mDDM 
 

 
Figuur 3.4 Model mDDM: achtergrondniveau in cabine en waarschuwingssignalen 
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3.5. Model voor de geluidniveaus en signalen voor ICM 
 

 
Figuur 3.5 Model ICM: achtergrondniveau in cabine en waarschuwingssignalen 
 
 
3.6. Model voor de geluidniveaus en signalen voor V-IRM 
 

 
Figuur 3.6 Model V-IRM: achtergrondniveau in cabine en waarschuwingssignalen 
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De hier gebruikte modelberekeningen kunnen als sjablonen worden gebruikt voor de 

ast, 
en 

 

e door het model gegenereerde overzichten tonen het spectrale gebied waar het 
uding. 

-

 dB, 
 

 

n 

it de modelberekeningen van de figuren 3.1 t/m 3.5 blijkt dat aan deze eis voor de MAT’64 

 
n 

beoordeling van het auditief functioneren van normaalhorende machinisten. Voor 
machinisten met een gehoorverlies kunnen de modellen individueel worden toegep
indien het gehoorverlies van de individuele machinist wordt ingegeven (in dB HL) en sam
met het achtergrondniveau en de signaalsterke in een grafiek wordt geplot (in dB(A)). Enkele
voorbeelden van deze individuele beoordeling worden gepresenteerd in paragraaf 4.3. 
 
D
waarschuwingsgeluid qua intensiteit “uitsteekt” boven de ruis: de signaal-ruis verho
Voor onbekende en onverwachte waarschuwingsgeluiden wordt in de regel een positieve 
signaalverhouding van +20 tot +25 dB geadviseerd. Voor zowel het ATB-, als het dodeman
signaal geldt dat zij bekend zijn en tot op zekere hoogte voorspelbaar. Daarom kan 
verdedigd worden dat in dit geval de signaal-ruis verhouding lager mag zijn dan +20
maar naar onze mening dient het waarschuwingsgeluid toch minimaal 10 tot 15 dB boven
het achtergrondlawaainiveau uit te komen om detectie te kunnen garanderen (gegeven een
alerte machinist met een goed gehoor). Deze marge is niet alleen noodzakelijk in verband 
met de eis op duidelijke “boven-drempeligheid” van de waarschuwingsgeluiden, maar ook i
verband met variaties tussen verschillende treinstellen van hetzelfde type en het optreden 
van speciale situaties, zoals beschreven in figuur 2.4. 
 
U
maar zeer krap is voldaan, en wel uitsluitend bij de frequentie van 4 kHz. Bij de andere 
treintypen ligt dit gunstiger, maar uit de figuren blijkt dat ook bij de LOC1700/1800, bij de
Sprinter en bij de mDDM het horen op 4kHz en 8kHz essentieel kan zijn voor het horen va
het ATB-signaal. Bij de V-IRM is het achtergrondlawaainiveau relatief gunstig, maar hier is 
het horen op 4kHz en 8kHz juist essentieel voor het horen van het dodeman-signaal. 
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4. Analyse van de huidige keuringsnormen 

 
4.1. Vigerende keuringseisen 
 
De vigerende keuringseisen voor machinisten staan beschreven in P-norm 001c “Medische 
en Psychologische eisen voor de machinist met volledige bevoegdheid”. Paragraaf 2.2. 
(Audiologie) van deze norm omschrijft de huidige eisen aan het gehoor van een machinist: 
 
“Het vermogen om (waarschuwings)signalen te kunnen horen, al dan niet in achtergrondlawaai, 
moet worden beoordeeld. Men moet deze signalen (vrijwel altijd in het frequentiegebied < 2 KHz) 
kunnen onderscheiden en "richting" kunnen horen. 

• Geschikt : somverlies (bij 1 en bij 2 kHz, L+R) < 100 dB 
• Ongeschikt : somverlies (bij 1 en bij 2 kHz, L+R) > 140 dB 

Deze afwijzing kan tijdelijk zijn indien het gehoorverlies het gevolg is van een 
behandelbare afwijking. 

• Daartussen (100 – 140 dB), alsmede bij sterk éénzijdig gehoorverlies: oordeel arts van 
een aangewezen deskundige instantie, welke met meer geavanceerde apparatuur, zoals 
(continue) audiometrie in combinatie met spraakverstaan, desgewenst in 
achtergrondruis, kan audiometreren en onderbouwd kan adviseren over 
functiegeschiktheid. 

  
Ook met betrekking tot geschiktheid voor communicatieve functies in (achtergrond)lawaai, die 
hetzij tot misverstanden, hetzij ook tot riskante situaties aanleiding kan geven, zijn eisen 
geformuleerd. In dat geval is gehoorverlies in de frequenties van 2 - 4 kHz van belang. 

• Geschikt : Somverlies (bij 2 en bij 4 kHz, L+R) < 100 dB 
• Ongeschikt : Somverlies (bij 2 en bij 4 kHz, L+R) > 140 dB 

Deze afwijzing kan tijdelijk zijn indien het gehoorverlies het gevolg is van een 
behandelbare afwijking. 

• Daartussen (100 – 140 dB) : Oordeel arts van een aangewezen deskundige instantie”. 
 
Voor de toepassing van de keuringseisen is op 3 augustus 2000 een aanvullende notitie van 
RailNed gepubliceerd. 
 
Nieuwe inzichten over gehoorverlies zijn aanleiding geweest de toepassing van de in de 
Railnednormbladen 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 
Instituut noodzakelijk om een oordeel uit te kunnen spreken. 
 
Voor de beoordeling van de testuitkomst kan het volgende worden toegepast. 
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A. Als de samengestelde meetuitslag binnen de meetnauwkeurigheid (10 dB) ligt kan de 
keuringsarts zelf besluiten tot goedkeuring, eventueel na herhaling van een 
geluidnuchtere 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: 

o het kunnen waarnemen van relevante geluidssignalen; 
o 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 gehoorapparaat 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: 
o als het mogelijk is om met een gehoorapparaat het gehoorverlies te reduceren 

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

uitsluitend een beperkt frequentiebereik) de mogelijkheid tot behoorlijk 
waarnemen en communiceren 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 
gedaan. Een oordeel "geschikt" mag de voorwaarde inhouden dat een 
gehoorapparaat moet worden gebruikt tijdens het werk of dat er beperkingen gelden 
voor de werkomstandigheden of de werkinzet(baarheid). 

 
Bij het oordeel over de testuitslag mag voortaan het meetresultaat bij 4000 Hz buiten 
beschouwing blijven. Het niet goed horen bij deze frequentie is volgens internationaal 
aanvaarde standaarden 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 ontheffingsverzoek voor de toepassing van de onder A, B of C genoemde 
mogelijkheden aan Railned is niet nodig. 
 
 
4.2. Enkele opmerkingen bij P-norm 001c 
 
Reeds op basis van de huidige keuringspraktijk kunnen bij de vigerende keuringseisen een 
aantal kritische kantekeningen worden gemaakt: 

• Het is onduidelijk waarom de eisen zich concentreren op het verlies bij slechts twee 
frequenties: 1 kHz en 2 kHz. Het is onduidelijk of de signalen zich altijd concentreren 
in het frequentiegebied < 2 kHz. 
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• Een verlies van 60 dB aan één oor weegt volgens de vigerende keuringseisen even 
zwaar als een verlies van 30 dB aan beide oren. Toch is het patroon van auditieve 
beperkingen in de regel geheel anders. 

• Voor zover ons bekend is er geen controle voorzien op het gebruik van het 
hoortoestel. 

• In de praktijk wordt bij hoortoesteldragers gekeken naar de “aided” drempels (dit zijn 
de gehoordrempels zoals gemeten met functionerende hoortoestellen), gemeten in 
een zogenaamde “vrije-veld” situatie. Dit geeft een goede maat voor het “functionele 
gehoorverlies”. 

• Het meenemen van de versterking van het hoortoestel is sympathiek, maar: “Aided 
drempels” zijn alleen bij Audiologische Centra te meten. Daarbij is niet gespecificeerd 
hoe de meting moet worden uitgevoerd. Zo kan - in de (vaak rustige) testsituatie - het 
hoortoestel veel harder worden gezet dan in de dagelijkse praktijk. 

• Vooral bij werknemers met een asymmetrisch gehoorverlies zal het functionele 
somverlies, gemeten in het “vrije veld” zonder hoortoestellen, ook gunstiger liggen 
dan het theoretische somverlies (berekend vanuit het toonaudiogram dat is gemeten 
met hoofdtelefoon). Vasthouden aan het theoretische somverlies zal in deze gevallen 
dus leiden tot rechtsongelijkheid. 

• Bij de onderdelen waarschuwingsgeluiden en communicatie is voorzien dat een 
aangewezen deskundige instantie kan oordelen tot functiegeschiktheid ondanks het 
niet halen van de gestelde normen. De criteria waarop de werknemer alsnog zou 
moeten worden goedgekeurd zijn echter in het geheel niet omschreven, wat 
aanleiding zal geven tot onduidelijkheid en (onbedoelde) willekeur. 

Het meest fundamentele probleem is dat de vigerende keuringspraktijk niet lijkt te zijn 
gebaseerd op een analyse van de auditieve taakstelling en de veiligheidsrisico’s. 
Treinmachinisten moeten in staat zijn auditieve (waarschuwings)signalen te detecteren. 
Achtergrondgeluid (zoals het treingeluid in de bestuurderscabine), bemoeilijkt het detecteren 
van auditieve signalen. Naast detectie (en herkenning) van waarschuwingssignalen moet 
een machinist ook in staat zijn te communiceren met onder andere de treinleiding. 
Gehoorverlies kan een negatief effect hebben op deze auditieve taken.  
 
Op basis van de metingen in dit onderzoek en het hieruit ontwikkelde model willen wij in de 
volgende paragraaf gericht kijken naar de volgende auditieve aspecten uit de dagelijkse 
praktijk: 

1. Belangrijk voor het uitoefenen van de machinistenfunctie: 
• Detectie van een signaal in lawaai; 
• Spraakcommunicatie in lawaai; 
• Adequate gehoorbescherming, indien noodzakelijk. 

2. Minder belangrijk voor de functie: 
• Herkennen waarschuwingsgeluiden (slechts enkele verschillende signalen, 

die ook zichtbaar zijn). 
3. Onbelangrijk voor de directe uitoefening van de functie: 

• Richtinghoren. 
4. Belangrijk voor de individuele veiligheid 

• Richtinghoren (bijvoorbeeld bij het lopen over rangeerterreinen). 
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4.3. Toetsing van het somverlies-criterium 
Om de relevantie van het somverlies-criterium te toetsen hebben wij onderstaand de 
modelberekening toegepast op zeven denkbeeldige machinisten. De toonaudiometrische 
drempels zijn in het rechter deel van Tabel 4.1 weergegeven. 

• De machinisten met een S-kode hebben een symmetrisch verlies, terwijl de 
machinisten met een A-kode een asymmetrisch verlies vertonen. 

• Vier van de zeven hebben een somverlies van 100 dB (de S100 en A100 
koderingen), terwijl drie een somverlies van 140 dB hebben (de S140 en A140 
koderingen). 

• Vier van de zeven hebben een vlak verlies (kodes eindigend op _f), terwijl drie 
een hellend of ski-slope verlies hebben (kodes eindigend op _s). 

 

Tabel 4.1 Drempelwaarden voor individuele machinisten met een gehoorverlies. 

 Kodering Somverlies 
1kHz+2kHz 

Oor Gehoorverlies (dB HL) bij frequenties (Hz): 

    500 1k 2k 4k 

 S100_f 100 AS 25 25 25 25 

   AD 25 25 25 25 

 S100_s 100 AS 00 10 40 70 

   AD 00 10 40 70 

 S140_f 140 AS 35 35 35 35 

   AD 35 35 35 35 

 S140_s 140 AS 00 20 50 80 

   AD 00 20 50 80 

 A100_f 100 AS 50 50 50 50 

   AD 00 00 00 00 

 A140_f 140 AS 70 70 70 70 

   AD 00 00 00 00 

 A100_xs 100 AS 00 00 100 120 

   AD 00 00 00 00 

 
Gegeven het beleid dat iedere machinist moet kunnen functioneren op ieder treintype, is bij 
de modelberekeningen uitgegaan van de situatie met het hoogste overall niveau: MAT’64 bij 
een snelheid van 130 km/uur, overigens nog zonder belastende situaties als omschreven in 
Figuur 2.4. Als veiligheidsmarge is voor de achtergrondgeluidniveaus een standaarddeviatie 
van 3 dB aangehouden, en voor zowel de ATB- als de dodeman-signalen 3 dB. 
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4.4. Modelberekeningen t.b.v. de individuele beoordeling 
 
In de voorbeelden in dit hoofdstuk is een veiligheidsmarge van één standaarddeviatie 
aangehouden, conform de uitgangspunten van hoofdstuk 2. De getrokken curven 
representeren de modelwaarde voor het gemiddelde en de standaarddeviatie is 
weergegeven als foutenbalk, voor de ruissignalen naar boven en voor de 
waarschuwingssignalen naar beneden. 
 

4.4.1. De vorm van het audiogram 
 
Figuur 4.1. illustreert twee machinisten (S100_f en S100_s), die qua somverlies beiden op 
de grens van 100 dB zitten. Uit de model berekeningen blijkt dat S100_f nog geen enkel 
probleem zal hebben dankzij het feit dat zijn gehoorverlies mooi vlak verloopt, terwijl S100_s 
ten gevolge van zijn hoogfrequent verlies niet veilig zal kunnen functioneren, althans niet op 
een trein van het type MAT’64. 
 

Figuur 4.1 Links gehoorverlies (S100_f) en rechts gehoorverlies S100_s) in relatie tot het 
achtergrondniveau en de waarschuwingssignaalsterkten.  

 

4.4.2. De mate van gehoorverlies 
 
Figuur 4.2 illustreert dat ook bij een groter gehoorverlies (somverlies van 140 dB) 
auditief functioneren nog prima mogelijk is, althans bij een vlak gehoorverlies 
(machinist S140_f). Waar in de huidige situatie S140f kan worden afgekeurd zonder 
verder functieonderzoek, kan S100_s net worden goedgekeurd zonder verder 
functieonderzoek (zie Figuur 4.1/links). Toch komt – auditief gesproken – S140_f 
meer in aanmerking voor rijbevoegdheid dan S100_s.  
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Figuur 4.2   Links gehoorverlies(S140_f en rechts gehoorverlies S140_s in relatie tot het 
achtergrondniveau en de waarschuwingssignaalsterkten.   

 

Figuur 4.3 Links gehoorverlies A100_f en rechts gehoorverlies A140_f  in relatie tot het 
achtergrondniveau en de waarschuwingssignaalsterkten.  
 

 
Figuur 4.4 Gehoorverlies A140_xs in relatie tot het achtergrondniveau en de 

waarschuwingssignaalsterkten. 
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4.4.3. De mate van asymmetrie 
 
Vergelijkbare effecten kunnen optreden voor asymmetrische verliezen (zie figuren 4.3 
en 4.4). De effecten lijken hier ernstiger, maar dit komt omdat de modelberekening is 
uitgegaan van het slechtste oor. In feite is het detecteren van waarschuwingsgeluiden 
aanzienlijk eenvoudiger, omdat hiervoor het beste oor zal worden gebruikt. 
Daarentegen zullen er wel problemen zijn met de individuele veiligheid ten gevolge 
van een verminderd of zelfs afwezig richtinghoren. 
 
In het geval van het zeer steile verlies van A140_xs is het gehoor bij 500 en 1000 Hz 
nog geheel normaal, zodat geen grote problemen met richtinghoren verwacht worden. 
Ook het horen van waarschuwingsgeluiden is geen bezwaar voor het rechter oor dat 
normaal is. Links ontstaan de problemen zoals geïllustreerd in figuur 4.4, maar mocht 
het waarschuwingssignaal van de linker kant komen, dan zal het rechter oor door de 
hoofdschaduw het waarschuwingssignaal eerder detecteren dan het linker oor en is 
de situatie dus niet zo somber al in de figuur geschetst. Ook hier gaat het meer om 
het functionele verlies in plaats van het theoretische somverlies van 100 dB. S100_xs 
zal naar verwachting probleemloos kunnen functioneren. 
 
 
4.5. Conclusie ten aanzien van de P-norm 100c 
 
Uit de kanttekeningen van paragraaf 4.2 bleek reeds dat er wel enige kritiek mogelijk is op 
P-norm 100c. Het meest fundamentele probleem is dat het gehanteerde somverlies niet lijkt 
te zijn gebaseerd op een analyse van de auditieve taakstelling en de veiligheidsrisico’s. 
 
In paragraaf 4.3 zijn enkele individuele cases gedefinieerd, die in paragraaf 4.4 zijn 
doorgerekend met betrekking tot het waarnemen van waarschuwingsgeluiden. Op basis van 
de uitkomsten moet worden geconcludeerd dat het somverlies niet adequaat is als 
beoordeling voor het auditief functioneren van machinisten. De belangrijkste tekortkomingen 
zijn: 

• De frequenties 1kHz en 2kHz blijken voor het waarnemen van 
waarschuwingsgeluiden in treinen niet het meest relevant. 

• De vorm van het audiogram wordt niet wordt verdisconteerd. 
• Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke asymmetrie. 
• Er kunnen forse verschillen ontstaan tussen het theoretische somverlies en het 

functionele somverlies. 
• Er is geen adequate bepaling van het vermogen tot spraakverstaan (in rumoer) 
• Richtinghoren speelt alleen indirect een rol (herbeoordeling bij sterk eenzijdig 

gehoorverlies). 
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5. Voorstel voor nieuwe keuringspraktijk 
 
De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot het dringende advies om de vigerende 
keuringseisen (P-norm 001c) te moderniseren. De wijze waarop dit dient te gebeuren is 
uiteindelijk niet aan het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid, noch aan de onderzoekers van 
dit project.  
 
Echter, de auteurs van dit rapport hebben zich op basis van dit onderzoek, op grond van hun 
expertise en op basis van de ervaringen met expertiseonderzoeken die sinds ruim 2006 voor 
NS worden uitgevoerd wel een oordeel gevormd over de wijze waarop dit mogelijk zou zijn. 
Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete voorstellen, die overigens nadrukkelijk het 
karakter dragen van voorstellen aan het veld. In het project is voorzien dat de uitkomsten van 
dit onderzoek uitvoerig zullen worden besproken met de bedrijfsartsen, die betrokken zijn bij 
de keuring van machinisten. Onderstaande voorstellen zijn bedoeld als de inbreng van het 
Expertisecentrum aan een mogelijke discussie over de modernisering van de 
keuringspraktijk.  
 
In paragraaf 5.1 worden een aantal voorstellen geformuleerd om de criteria toe te snijden op 
het auditief functioneren in de praktijk. Paragraaf 5.2 schetst een aantal suggesties voor de 
uitvoering van de keuringspraktijk. In paragraaf 5.3 wordt beschreven hoe de flexibiliteit ten 
aanzien van mogelijke inzetbaarheid van machinisten kan worden vergroot. 
 
Hierbij is er van uit gegaan dat de lawaainiveaus in de cabines van personentreinen zodanig 
laag zijn dat er geen verplichting bestaat tot het dragen van lawaaibeschermers. Indien de 
individuele werknemer hieraan de voorkeur geeft, dient de demping van de te gebruiken 
beschermers in de beschouwing te worden meegenomen. 
 
Overigens dient nogmaals te worden onderstreept dat deze aanbevelingen zich beperken tot 
machinisten in het personenvervoer. Voor zover ons bekend kunnen de lawaainiveaus in het 
goederenvervoer per rail de in het onderzoek gemeten niveaus ruim overstijgen. In dat geval 
wordt niet alleen de detectie van waarschuwingsgeluiden en de communicatie kritischer, 
maar dient er ook aandacht te worden besteed aan adequate gehoorbescherming ter 
voorkoming van lawaaislechthorendheid. 
 
 
5.1. Criteria voor het auditief functioneren van machinisten 
 
Als uitgangspunten voor nieuwe criteria moet onzes inziens gekozen worden voor het 
auditief functioneren in de praktijk, zowel ten aanzien van het waarnemen van 
waarschuwingsgeluiden, als ten aanzien van het kunnen communiceren via spraak in lawaai, 
en het kunnen richtinghoren. 
 
Dit uitgangspunt brengt ons er toe dat gezocht moet worden naar functionele maten, die in 
het zogenaamde “vrije veld” kunnen worden geëvalueerd.  
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5.1.1. Detectie van waarschuwingsgeluiden 
 
De modelberekeningen van hoofdstuk 3 tonen: 

1. Het is van groot belang de toonaudiometrische drempels op individuele frequenties in 
de beoordeling te betrekken  

2. Naast de toonaudiogram drempels bij 1000 Hz en 2000 Hz is het ook van belang de 
drempels bij 4000 Hz  in de beschouwing te betrekking. 

3. Het is zuiver om de resultaten van de audiometrie per oor te beoordelen. Het streven 
om de resultaten samen te vatten in een binaurale maat, (zoals in het nu in gebruik 
zijnde somverlies) leidt tot verlies aan relevante informatie. 
 

Bij werknemers bij wie detectie kritisch kan zijn, kan tijdens een expertiseonderzoek in het 
vrije veld worden gemeten hoe de drempels liggen voor warble tonen van de genoemde 
frequenties, aangeboden van de rechter en van de linker zijde (al of niet gebruik makend van 
gehoorbescherming of van hoortoestellen) . Voor een gedetailleerde beoordeling van de 
functiegeschiktheid kan gebruik gemaakt worden van het in dit project ontwikkelde model. 
 
Echter, voordat dit expertiseonderzoek wordt aangevraagd, mag men er van uit gaan dat aan 
bovengenoemde eisen zal zijn voldaan in de volgende gevallen: 

1. Aan het beste oor is elk van de audiometrische drempels bij 1, 2 en 4 kHz 25 dB HL 
of beter (d.w.z. een drempelwaarde ≤ 25). 

2. Aan het slechtste oor is elk van de audiometrische drempels bij 1, 2 en 4 kHz 35 dB 
HL of beter (d.w.z. een drempelwaarde ≤ 35). 

 

5.1.2. Spraakverstaan 
  

De metingen uit paragraaf 2.4 tonen dat spraakverstaan kritisch kan zijn in situaties met veel 
lawaai. Voor werknemers met een zekere mate van gehoorverlies dient dan ook een 
individuele beoordeling van de benodigde signaal-ruis verhouding plaats te vinden met 
behulp van een spraak-in-ruis test. 
 
Het is veilig (en praktisch) om de grens waarop deze individuele meting van het 
spraakverstaan in lawaai achterwege kan blijven gelijk te trekken aan de bovenstaande 
criteria:  

1. Aan het beste oor is elk van de audiometrische drempels bij 1, 2 en 4 kHz 25 dB HL 
of beter (d.w.z. een drempelwaarde ≤ 25). 

2. Aan het slechtste oor is elk van de audiometrische drempels bij 1, 2 en 4 kHz 35 dB 
HL of beter (d.w.z. een drempelwaarde ≤ 35). 

Men mag er van uit gaan dat problemen met spraakverstaan in de regel nog niet optreden 
als de belangrijkste drempels aan het beste oor de 25 niet boven te gaan. Bij een geringe 
asymmetrie bestaat de vrijheid om vooral het beste oor te gebruiken. 
 
In het expertiseonderzoek zal een volledige spraak-in-ruis test (met stationaire ruis) in het 
vrije veld worden gemeten om vast te stellen of de individuele kritische signaal-ruis 
verhouding voor de samenwerkende oren beter is dan -3 dB SNR (d.w.z. < -3 dB SNR), al of 
niet gebruik makend van gehoorbescherming of van hoortoestellen. 
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Voordat expertiseonderzoek geïndiceerd is, kan overwogen worden om met een 
screeningtest voor spraakverstaan in ruis te bepalen of het resultaat goed is. Vooralsnog kan 
hiervoor de Nationale Hoortest (www.hoortest.nl) worden gebruikt, waarbij het testsignaal 
moet worden aangeboden per hoofdtelefoon. Wellicht is in de toekomst ook de 
Bedrijfsoorcheck hiervoor toepasbaar. 
  

5.1.3. Richtinghoren 
 
Men mag er van uit gaan dat richtinghoren nog op een voldoende niveau zal zijn bij relatief 
goedhorende werknemers. Wanneer wij voor de verwijzing naar een expertiseonderzoek 
dezelfde audiometrische criteria aanhouden, zal dit in de regel goed gaan. Echter indien de 
asymmetrie groter is dan 25 dB is een individuele verificatie toch aangewezen. Voorgesteld 
wordt dan ook een derde regel toe te voegen aan de criteria waaraan voldaan moet zijn om 
een machinist auditief geschikt te verklaren voor het uitoefenen van zijn functie zonder nader 
functieonderzoek: 

1. Aan het beste oor is elk van de audiometrische drempels bij 1, 2 en 4 kHz 25 dB HL 
of beter (d.w.z. een drempelwaarde ≤ 25). 

2. Aan het slechtste oor is elk van de audiometrische drempels bij 1, 2 en 4 kHz 35 
dB HL of beter (d.w.z. een drempelwaarde ≤ 35). 

3. Het gemiddelde verschil tussen de audiometrische drempels bij 1, 2 en 4 kHz voor 
het rechter en linker oor is kleiner dan 25 dB.  

 
 
5.2. De keuringspraktijk voor het auditief functioneren van machinisten 
 

5.2.1. Het eerste keuringsonderzoek 
 
Het voorstel, geformuleerd in paragraaf 5.1, impliceert dat screeningaudiometrie de basis 
voor de keuringen kan blijven. Echter de uitkomsten dienen met andere ogen te worden 
bekeken en de interpretatie is iets complexer geworden. 
 
De huidige keuringspraktijk heeft aangetoond dat er een flinke variatie kan optreden in de 
resultaten van de screeningaudiometrie en de uitkomsten van de audiometrie bij het 
expertiseonderzoek. Dit lijkt maar ten dele verklaarbaar door de “vorm van de dag”. 
Technische elementen als de scholing van de betrokken audiometristen en/of de kwaliteit 
van de meetapparatuur (bijv. de ijking) en/of de meetomgeving (audiometrie vereist goed 
geluidgeïsoleerde cabines) lijken een belangrijke rol te spelen. Op dit punt is naar 
verwachting winst te behalen, waarmee het aantal (relatief dure en omslachtige) 
doorverwijzingen voor expertiseonderzoek kan worden teruggedrongen. 
 

5.2.2. Het tweede keuringsonderzoek 
 
Een verdere reductie van het expertiseonderzoek kan gevonden worden in een tweede 
keuring door een gespecialiseerde “rail-arts”, werkzaam voor NS. Als de medewerker bij het 
eerste onderzoek niet voldoet aan de toonaudiometrische criteria kan bij dit tweede 
onderzoek de screeningaudiometrie worden herhaald onder zo optimaal mogelijke 
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omstandigheden (minimaal is een geluidcabine met een goed geijkte audiometer en een 
ervaren audiometrist). 
 
Vervolgens kan – onder begeleiding van dezelfde audiometrist – het screeningonderzoek 
naar het spraakverstaan in ruis worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kan de 
betreffende rail-arts besluiten of verwijzing voor het expertiseonderzoek inderdaad 
geïndiceerd is. 
 

5.2.3. Het expertise-onderzoek 
 
Het expertiseonderzoek kan worden uitgevoerd bij het Expertisecentrum Gehoor&Arbeid. 
De uit te voeren testen zijn: 

1. Diagnostisch audiologisch onderzoek, d.w.z. toon- en spraakaudiometrie met 
luchtgeleiding en beengeleiding met adequate maskering en – indien geïndiceerd – 
tympanometrie. 

2. Vrije-veld drempels voor warble tonen, aangeboden van de rechter en linker zijde, 
gemeten zowel met als zonder hoortoestellen/gehoorbescherming, indien van 
toepassing. 

3. Spraak in stationaire ruis in het vrije veld (binauraal), gemeten zowel met als zonder 
hoortoestellen/gehoorbescherming, indien van toepassing. 

4. Richtinghoren test in het vrije veld (binauraal), gemeten zowel met als zonder 
hoortoestellen/gehoorbescherming, indien van toepassing. 

De resultaten van de onderzoeken 2) en 3) kunnen worden ingevoerd in het ontwikkelde 
model om een gedetailleerde beoordeling van waarneembaarheid van 
waarschuwingssignalen mogelijk te maken. 
 
Indien de te onderzoeken machinist in aanmerking komt voor hoortoestellen kan de selectie 
en instelling vanuit het expertisecentrum worden begeleid. Ook advies voor individuele 
gehoorbescheming is mogelijk, maar gezien de gemeten niveaus van het achtergrondlawaai 
is dit niet geïndiceerd voor machinisten van treinen voor personenvervoer. 
  
 
5.3. Flexibilisering van de inzetbaarheid  
 
Indien NS streeft naar een maximale inzetbaarheid van haar machinisten, ook indien het 
gehoor in zekere mate is verminderd, adviseren wij NS te onderzoeken of de inzetbaarheid 
kan worden geflexibiliseerd: 

a. Door de rijbevoegdheid te koppelen aan het soort trein kunnen een aantal 
machinisten, dat voor het MAT64 materieel moeten worden afgekeurd, worden 
goedgekeurd voor ander materieel, zoals de V-IRM.  

b. Door machinisten met problemen in het richtinghoren roosters te geven waarbij zij 
niet het treinstel op het rangeerterrein hoeven op te halen, vervalt in wezen de eis 
van het richtinghoren en kunnen zij voor de overige taken mogelijk zonder problemen 
functioneren.  
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6. Voorstel voor beleid hoorhulpmiddelen 
 
Uit de praktijk van keuren blijkt dat vele machinisten zijn aangewezen op gebruik van een 
hoortoestel om te voldoen aan de criteria van de P-norm 001c, nog ruim voordat zij zelf het 
nut inzien van een hoortoestel in de privé-sfeer. Bovendien is het voor het gebruik in de trein 
vaak nuttig een hoortoestel aan te schaffen dat aan een aantal speciale eisen voldoet: 

• Een hoortoestel met meerdere programma’s 
• Een hoortoestel dat werkt in meerdere frequentiekanalen 
• Een hoortoestel dat beschikt over regelingen voor ruisonderdrukking.  

Dit zijn in de regel toestellen in de duurdere categorie, waarvoor regelmatig aan NS een 
(aanvullende) bijdrage wordt gevraagd. 
 
De zorgverzekeringswet bepaalt dat verzekerden met een gemiddeld verlies van 35 dB aan 
het beste oor voor een standaard vergoeding van € 476 per hoortoestel in aanmerking 
komen. Er zijn dan twee lacunes: 

a. Machinisten die een hoortoestel nodig hebben om te voldoen aan P-norm 001c (of 
welke nieuwe norm in de toekomst dan ook), en nog niet in aanmerking komen voor 
een vergoeding van hun zorgverzekeraar. Voor deze mensen was het al mogelijk om 
een beroep te doen op vergoeding door het UWV als kon worden aangetoond dat het 
hoortoestel noodzakelijk is voor het werk, terwijl de zorgverzekeraar niet bijdraagt in 
de kosten. Hoewel de procedures hiertoe tijdrovend zijn, adviseren wij NS van deze 
mogelijkheid vaker gebruik te gaan maken. Ook bij UWV leeft de wens om de 
procedures te verkorten. 

b.  Machinisten die wel voor een basisvergoeding van hun zorgverzekeraar in 
aanmerking komen, maar voor hun werk een complexer (en dus vaak duurder) 
hoortoestel nodig hebben. Voor hen bestaat sinds 1 juni 2007 de mogelijkheid van 
een aanvullende vergoeding vanuit UWV ter hoogte van maximaal € 700 per 
hoortoestel (bovenop de vergoeding van de zorgverzekeraar), mits voldoende 
onderbouwd. 

 
Naar onze mening kan voor de basisvergoeding + € 700 per toestel een adequaat 
hoortoestel worden gevonden. Het expertisecentrum is bereid cliënten te begeleiden bij de 
selectie (binnen het te vergoeden budget) en de aanvraag (inclusief de aanvraag bij het 
UWV). Een aanvullende vergoeding van NS zal in de regel niet langer nodig zijn. 
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7. Conclusies 
 
Dit onderzoek beperkt zich tot het auditief functioneren van machinisten op treinen voor 
personenvervoer. De geluidmetingen in zes treintypes laten grote verschillen zien tussen 
achtergrondgeluid en signaalsterktes. De ongunstigste situatie is gevonden in het type MAT 
'64. De eisen die we stellen aan een minimale signaal-ruis verhouding kunnen in alle 
treintypes worden gehaald, maar bij een zekere mate van gehoorverlies van de machinist 
kan het auditief functioneren in het geding komen. 
 
Het onderzoek bij machinisten naar de relatie tussen de blootstelling en lawaai en het 
auditief functioneren heeft modellen opgeleverd die toegepast kunnen worden in de 
keuringspraktijk. Voor machinisten met een gehoorverlies kunnen de modellen individueel 
worden toegepast door het invoeren van de gegevens van het gehoorverlies in het model. 
De huidige functie-eis van een somverlies van 100 dB bij 1 en 2 kHz aan beide oren (P-norm 
001c) heeft een belangrijk risico, zowel op fout positieve als op fout negatieve beslissingen 
ten aanzien van een adequaat auditief functioneren, noodzakelijk voor het veilig uitoefenen 
van de functie van machinist.  
  
De resultaten van dit onderzoek vragen om een modernisering van de criteria voor auditief 
functioneren, gebaseerd op de nieuwste inzichten, zonder of met hoortoestellen en zonder of 
met individuele gehoorbescherming. Een voorstel voor meer functionele criteria is 
geformuleerd met als belangrijkste ingrediënten: de beoordeling per frequentie, het 
meenemen van de gehoorscherpte op 4000 Hz en de beoordeling per oor, inclusief de 
asymmetrie van het gehoorverlies. 
 
Ten aanzien van de keuringspraktijk zijn voorstellen geformuleerd om – met behoud van de 
aard van het eerste keuringsonderzoek - de instroom tot het expertiseonderzoek zo veel 
mogelijk binnen de perken te houden. Onderzocht kan worden of de inzetbaarheid van 
machinisten met een auditieve beperking kan worden vergroot door flexibilisering van de 
tewerkstelling. 
 
Hoortoestellen kunnen in specifieke situaties het auditief functioneren verbeteren tijdens de 
uitoefening van het beroep. Aan hoortoestellen voor machinisten zullen in de regel hogere 
eisen moeten worden gesteld dan aan hoortoestellen voor de privé situatie. De extra kosten 
komen sinds kort bij UWV voor vergoeding in aanmerking. Derhalve is de noodzaak voor NS 
om apart beleid in deze te ontwikkelen komen te vervallen.  
 
Naar de mening van de auteurs is de doelstelling van het onderzoek gehaald, namelijk een 
betere motivering van beoordeling voor functiegeschiktheid in situaties waar twijfel bestaat 
over functiegeschiktheid op basis van slechter horen.  
 
De keuringspraktijk in de Arbo-dienst vraagt een kritische evaluatie aangezien deze niet is 
gebaseerd op de analyse van de auditieve taakstelling en de veiligheidsrisico's. Er is ruimte 
voor verbetering, en hiervoor zijn ook concrete voorstellen geformuleerd.  
Implementatie van deze voorstellen zal er toe leiden dat de beoordeling van het auditief 
functioneren van machinisten en de begeleiding bij mogelijke problemen wordt gebaseerd op 
de nieuwste inzichten. 
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