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internationaal bedrijf yara investeert in gehoorbescherming op de werkvloer

“Ons gehoor is ontzettend 
belangrijk en verdient 
optimale bescherming”
Wat heeft mest voor de landbouw te maken met gehoor? Op het eerste gezicht niet zo veel. 

Maar bij Yara gaat dat hand in hand. Yara is een internationaal bedrijf dat zich al meer 

dan honderd jaar bezighoudt met de productie van minerale meststoffen voor de land-

bouw en producten voor industriële toepassingen. Het personeelsbeleid van het bedrijf is 

zeer gericht op het voorkomen van gehoorschade, onder andere door verplicht preventief 

gehoorbescherming te laten dragen. 

Het verhaal van Yara is best bijzonder; aandacht voor 
(bescherming van) het gehoor is lang niet op elke 
werkvloer vanzelfsprekend! Gijsbrecht Gunter (lid 

van het Management Team van Yara Sluiskil) en Edy Heijens 
(verpleegkundige bij Yara en slechthorend) vertellen daarom 
graag in HOREN waarom dit zo belangrijk is. 

Is deze aandacht voor gehoorbescherming in 
het hele bedrijf (wereldwijd) aanwezig, of is dit 
alleen bij Yara Sluiskil het geval? En hoe lang 
doen jullie dat al? 
Gijsbrecht Gunter: “Ik werk nog maar een jaar bij Yara, 
maar weet dat het bedrijf al decennialang bezig is met 
gehoorbescherming. Niet alleen in Sluiskil, maar wereld-
wijd is een belangrijke waarde van Yara dat we een soci-
aal bedrijf willen zijn, met aandacht voor de veiligheid 
en gezondheid van medewerkers. Dat proberen we in de 
praktijk van alle dag te verwezenlijken. Een zintuig als ons 
gehoor is ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd ook erg 
kwetsbaar en verdient optimale bescherming.”

Het is voor veel bedrijven geen vanzelf
sprekendheid om te investeren in gehoor
bescherming, zeker niet in tijden van econo
mische moeilijkheden. Waarom doet Yara 
Sluiskil dit wel? 

“Voor ons is het wel een vanzelfsprekendheid. Het hoort bij 
de filosofie van het bedrijf om aandacht te hebben voor vei-
ligheid en gezondheid. Door een gezamenlijke inzet vanaf 
de werkvloer tot in het management, een goede werksfeer 
en een mentaliteit dat we van elkaar kunnen leren, hebben 
we flinke slagen kunnen maken en scoren we hoog qua vei-
ligheid. Echter, de goede positie van het bedrijf is iets waar-
uit we vooral dagelijks inspiratie moeten putten om verder te 
verbeteren. Ook op dit onderwerp geldt namelijk: ‘stilstand 
is achteruitgang’.”

Wat wordt er allemaal gedaan om de 
werknemers over gehoorschade te informeren 
en welke aanpassingen/maatregelen zijn er op 
de werkvloer om gehoorschade te voorkomen?
“Iedereen die op ons terrein komt, dient sowieso een helm 
en bril te dragen. Daarnaast dienen bij het betreden van 
de zogenaamde ‘blauwe zones’ de vereiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) gedragen te worden. In 
veel zones is dat gehoorbescherming. Sinds 2013 zijn oto-
plastieken of afsluitende oorkappen verplicht en mag niet 
meer met de ‘standaard oorproppen’ gewerkt worden. Ook 
worden machines regelmatig gecontroleerd en vinden er 
geluidsmetingen plaats op de diverse afdelingen, waarna we 
eventueel maatregelen kunnen nemen.” 
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Bij andere bedrijven blijkt vaak dat de directie 
dan wel belang hecht aan gehoorbescherming 
maar dat de afdelingsmanagers en werknemers 
zelf niet altijd even doordrongen zijn van de 
noodzaak. Kennen jullie dat effect bij Yara en 
hoe gaan jullie daar mee om? 
“Veiligheid en gezondheid is bij Yara veel meer dan syste-
men en regels. Het gaat om de mentaliteit van iedereen op 
ons bedrijf. Dat bepaalt de bedrijfscultuur. Via de nieuwe 
campagne “Safe by Choice” wordt dat onder de aandacht 

gebracht. Veiligheid dient een bewuste keuze te zijn voor 
iedereen. De slogan die daarbij gehanteerd wordt, luidt dan 
ook “Together we care!”. Dat betekent dat iedereen elkaar 
aan moet kunnen spreken op onveilig gedrag. Wanneer 
bedrijfshiërarchie daarin een belemmering vormt, is het een 
slecht teken. Yara Sluiskil is een bedrijf met een vrij platte 
organisatie, waarbij ik het gevoel heb dat er geen grote 
afstand is tussen de werkvloer en management. Door elkaar 
te leren aanspreken op gedrag zie je een cultuur ontstaan 
waarbij het dragen van beschermende middelen een vanzelf-
sprekendheid is voor iedereen in de organisatie.”
 
Wat wist u als directielid over gehoorschade 
en bijvoorbeeld slechthorendheid en tinnitus 
voordat u hier kwam werken? En wat viel u op 
of was voor u een eyeopener toen u er meer 
over leerde via Yara? 
“Ik wist vanuit vorig werk wel iets over slechthorendheid en 
de risico’s, maar ik moet eerlijk toegeven dat vooral het maken 
van dit artikel, samen met Edy Heijens een echte eye-opener 
was. Zeker toen Edy aanbood om een gehoortest af te nemen. 
Dan komt het opeens heel dichtbij en besefte ik wat een zegen 
een goed gehoor is. Het is voor velen een vanzelfsprekendheid 
waarvan we continu en vaak achteloos gebruik maken en pas 
leren waarderen wanneer er iets aan mankeert.” 

Over Yara
Yara biedt met minerale meststoffen en gerichte bemes-
tingsprogramma’s oplossingen voor voldoende voedsel 
voor iedereen en reductie van schadelijke broeikasgas-
sen. Onder andere in het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil heeft 
het internationale Yara een vestiging, die al sinds 1929 
bestaat. Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit van 
het bedrijf. Yara heeft een eigen arbodienst met mede-
werking van Hearing Coach en ir. Marco Leutscher,  
senior consultant / arbeidshygiënist RAH.* Meer infor-
matie over Yara is te vinden op www.yara.nl. 

*RAH betekent gecertificeerd volgens de Arbo-wet

Voor Yara is investeren in gehoorbescherming een vanzelfsprekendheid.

foto: yara sluiskil
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advertenties

Edy Heijens heeft tinnitus en is slechthorend. Hij werkt al 32 jaar bij Yara in Sluiskil. Daar is hij 
verpleegkundige en voert hij onder andere keuringen, gehoortesten en geluidsmetingen uit.

Hoe is bij u de slechthorendheid en tinnitus 
ontstaan? 
Edy Heijens: “Als kind had ik al een kleine gehoorstoor-
nis aan mijn linker oor. Op zichzelf nog geen probleem. 
Na de opleiding van verpleegkundige in het Elizabeth 
Ziekenhuis in Sluiskil ben ik in 1981 gaan werken bij toen 
de NSM, nu Yara. Een maand later, op een mooie dag, 
was ik na het werken heel moe. Toen ik thuis was, ging 
ik even rusten. Toen ik wakker werd, hoorde ik een fluit-
toontje in mijn linker oor. Het gaat wel weg, dacht ik. Het 
is altijd gebleven tot de dag van vandaag, ondanks allerlei 
behandelingen die ik heb geprobeerd en artsen die ik heb 
gezien. Wel is de tinnituslast verminderd. Dankzij een 
Belgische kno-arts in Terneuzen en het medicijn Tavonin 
is het wat ik noem aanvaardbaar.” 

Hoe is het om met uw gehoorprobleem te 
werken in deze industriële omgeving? 
“Dat is eigenlijk geen probleem. Mijn werkplek is ideaal 
te noemen: stille ruimte met geluidsabsorberend pla-
fond.”

Hoe bent u in uw dagelijkse werk bij Yara 
bezig met ‘hoorzaken’ en hoe helpt u mee 
aan het voorkomen van gehoorschade bij de 
medewerkers? 
“In 1983 heb ik een cursus audiometrie gevolgd in Leiden. 
We kregen geluidsleer, anatomie en zelfs psychologie. Je 
moest theorie- en praktijkexamen doen. Op het bedrijf 

voeren mijn collega’s en ik bijna dagelijks keuringen PMO 
(periodiek medisch onderzoek) uit. We testen het gehoor 
uitgebreid met diverse tests, oorinspectie en een vragen-
lijst. Daarna volgt een evaluatie of gelijk een coachings-
traject met de werknemer. Dit gebeurt om de 2 jaar of op 
verzoek. Daarbij meten we sinds april zelf otoplastieken 
aan, met daarbij ook vragen over de privésituatie (bijvoor-
beeld of iemand motorrijder is – het windgeruis op de 
motor kan tot gehoorschade leiden). De mallen worden 
opgestuurd naar Hearing Coach in Purmerend. We stellen 
de demping in afhankelijk van op de werkplek aanwezige 
geluidsbronnen. Op het bedrijf doen we ook dosimetrie 
metingen en geluidsmetingen per afdeling. Na deze 
onderzoeken wordt er een rapport opgesteld over het 
lawaai op de werkplek. Een rapportage en aanbevelingen 
gaan dan naar de afdelingschefs en worden besproken bij 
vergaderingen van kerndeskundigen. Van daaruit worden 
aanbevelingen ook van geluid in kaart gebracht voor de 
werknemers.”

Wat voor reacties krijg je daarop van de 
medewerkers (in het algemeen en van 
degenen die bij je komen voor tests etc.)? 
“Ik ken veel mensen hier met redelijk tot veel gehoorscha-
de. En juist die mensen letten op als ze in het lawaai gaan 
werken. Als ze komen voor een medische keuring zijn 
ze allemaal benieuwd. Is het slechter geworden? Meestal 
kunnen we deze mensen geruststellen dat het niet slech-
ter is geworden. Over het algemeen zijn er geen grote 
uitschieters van gehoorverlies. Maar we blijven er altijd op 
hameren bij iedereen; zorg goed voor bescherming van de 
oren. Iedere werknemer is het min of meer verplicht.” 

Wat zijn volgens u veel voorkomende 
misverstanden rondom de ‘veiligheid van 
het gehoor’? En wat is eraan te doen om die 
misverstanden te voorkomen?
“Mensen lijken soms bewuster te zijn van de risico’s op 
gehoorschade op de werkvloer dan in hun privéleven. Er 
zijn (jonge) mensen met ‘dovemansoren’. En ik maak 
mij daar zorgen om in het algemeen. De iPod, de auto 
met een geluidsinstallatie met een ongekend vermogen: 
helaas doen veel mensen hun gehoor pijn. Een uurtje volle 
bak lekkere muziek tijdens het sporten, dat kan toch geen 
kwaad? Leg dat maar eens uit. Bewustwording is dus echt 
nodig. Daarom raad ik (jonge) mensen aan om eens op 
www.oorcheck.nl te kijken.” 

Edy Heijens: “Mensen lijken soms bewuster te zijn van de risico’s op 

gehoorschade op de werkvloer dan in hun privéleven.”

foto: yara sluiskil


