
Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) 
en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

over het onderwerp 
 

Oto Akoestische Emissie versus Audiogram en Chemie 
 

Op Donderdag 11 juni 2009, om 13:00 uur in Golden Tulip, Hotel Central, 
Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch  

(Hotel Central ligt aan de markt ca 15 minuten lopen vanaf  
het station, zie ook www.goldentuliphotelcentral.nl, tel. 073-6926926,  

op het NS-station kun je een routebeschrijving uitprinten) 
 

Tijdens dit symposium willen wij het thema Oto Akoestische Emissie (OAE) versus 
audiogram en chemie verder uitdiepen. In 2006  is de richtlijn gehoor en arbeid van de NVAB 
verschenen. Hierin wordt de Oto Akoestische Emissie vergeleken met het klassieke 
audiogram.  Het audiogram is volgens deze richtlijn de gouden standaard, echter het OAE 
wordt genoemd als bruikbaar instrument voor vroegtijdige detectie van lawaaischade.  
In het kader van vroege preventie blijkt de OAE veel gevoeliger dan het audiogram. 
Toch wordt deze test nog maar spaarzaam door arbodiensten ingezet…laten wij de 
werknemers in de kou staan?  
 
Over de mogelijke voordelen van OAE wordt in de wetenschappelijke wereld discussie 
gevoerd. Op deze middag zullen de voors en tegens de revue passeren. Vanuit Nederlandse 
zijde zullen Erik Kateman en Jan de Laat  hun visie toelichten en vanuit de Belgische zijde zal 
prof. Bart Vinck zijn ervaringen met OAE toelichten. 
 
Naast deze inhoudelijke discussie is er al uitgebreid ervaring met de OAE in de praktijk. 
Bedrijfsarts Marianne Willemsen-Schulpen van Akzo Nobel zal ingaan op de resultaten van 
de OAE metingen bij één van de productievestigingen in Sassenheim. In het verleden heeft 
AkzoNobel daar overigen een Arboprijs voor gehad: de “Best practice award” van het 
European Agency for Safety & Health at Work. 
 
De heer Erik de Muynck van Hearing Coach zal aandacht schenken aan de invulling van een 
gehoorzorgprogramma dat verder gaat dan alleen maar een gehoortest afnemen. 
 
Verder zal bedrijfsarts Bas de Barbanson ingaan op gehoorschade veroorzaakt door 
combinatie van geluid en blootstelling aan chemische stoffen.  
 
Doel van dit symposium is u te informeren over de laatste stand van zaken en na dit 
symposium zult u zeker zelf de keus weten te maken tussen OAE of audiogram?!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/


Programma 
 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 
 
13.30 - 13.35 Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVAB.  
   Opening door de Kees van Vliet (NVAB) en Paul Scheepers (CGC) 
 
Aansluitend volgt de inleiding op het programma door de dagvoorzitter Rik Mentink 
 
13.35 - 14.00  Evidence voor audiologische screening in Nederland (Erik Kateman) 

Erik Kateman zal  zijn visie geven op de waarde van audiologische screening 
   
14.05 - 14.30  Oto Akoestische Emissie en vroegtijdige detectie van gehoorschade (Bart 

Vinck)                        
Prof. Vinck zal zijn ervaringen met OAE bespreken. Hij zal speciaal aandacht 
schenken aan de mogelijkheden van OAE bij het vroegtijdig vaststellen van 
gehoorschade.. Ook zal zijn visie over de waarde van OAE versus audiogram 
aan bod komen. 

  
14.35-  15.00 Nieuwe aanpak van een effectief gehoorzorgprogramma (Erik de Muynck)  

OAE als onderdeel van een effectief gehoorzorgbeleid. De verschillende 
onderdelen van het gehoorzorgprogramma zullen besproken worden. 

 
15.00 - 15.15 Pauze 
 
15.15 - 15.40 Praktijk ervaring OAE metingen AkzoNobel 2004-2008 (Marianne 

Willemsen-Schulpen) 
 Bedrijfsarts Marjan Willemsen heeft inmiddels al jarenlange praktijkervaring 

met OAE en zal  de resultaten bij de productievestiging in Sassenheim 
bespreken.  

 
15.40 – 16.05 OAE en blootstelling aan chemische stoffen …een eerste verkenning (Bas 

de Barbanson) 
 Bedrijfsarts Bas de Barbanson zal ingaan op de meerwaarde van OAE bij het 

vaststellen van lawaaischade door combinatie van lawaai en blootstelling aan 
chemische stoffen.  

 
16.05 - 16.30  Recente inzichten in OAE versus audiogram in Nederland (Jan de Laat) 

Jan de Laat zal  zijn visie geven op de waarde van Oto Akoestische Emissie 
versus audiogram . Dit toegelicht aan de hand van voorbeelden van 
audiometrische follow up.   

      
16.30 - 17.00  Paneldiscussie met de sprekers 
 
17.00              Afsluiting 
 
 
 
 
 



 
Achtergrond sprekers 
 
Bas de Barbanson 
In 1991 studeerde Bas af aan de Universiteit Maastricht en in 1999 voltooide hij de CORVU 
bedrijfsartsen opleiding . Hij werkt sinds 1995 bij ArboNed als geregistreerd bedrijfsarts 
vanuit Zeeland. Binnen ArboNed Keurcompany is hij landelijk aanspreekpunt en 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toxicologische onderzoeken; tevens is hij voorzitter 
van de multidisciplinaire vakgroep arbeidstoxicologie.  
Buiten ArboNed KeurCompany is Bas als docent actief voor de bedrijfsartsenopleiding 
Arbeidstoxicologie te Nijmegen (PAOG Heyendael) en binnen ArboNed maakt hij zich al 
lange tijd sterk voor het  PMO van werknemers bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 
Bas heeft verder nauwe contacten met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en is 
bestuurslid van de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC). 
Hij is gespecialiseerd in diverse beroepsziektes ten gevolge van blootstelling aan 
oplosmiddelen en zware metalen zoals Organopsychosyndroom (OPS) , 
luchtwegaandoeningen, lever en nieraandoeningen ten gevolge van oplosmiddelen etc. 
 
Erik de Muynck 
Directeur HearingCoach en secretaris van de Hearing Academy  
Twintig jaar actief op het terrein van preventie van gehoorschade en actief betrokken bij de 
uitvoering van “Hearing Conservation Programs (HCP)”.  
Momenteel actief voor het bedrijf Hearing Coach. Dit bedrijf richt zich op het behoud van een 
goed en gezond gehoor bij jongeren, werknemers en muzikanten door het inzetten van 
gespecialiseerde audiologen, zogenaamde Hearing Coaches.  
Mede oprichter van de Hearing Academy. Dit is een non-profit organisatie die belangrijke 
inspanningen levert op vlak van de bewustwording voor de risico’s van lawaai en zorgt voor 
de broodnodige kennisoverdracht tussen de academische centra en het werkveld.    
 
Marianne Willemsen-Schulpen 
Verzekeringsgeneeskundige GAK Rijswijk (1990-1994). Bedrijfsarts bij  ArboUnie West 
Nederland van 1994 tot 2001. 
Bedrijfsarts bij AkzoNobel Coatings sinds 2001.  Werkzaam op  de locatie Sassenheim. Een 
vrij grote site waar ongeveer 1400 mensen werken. Variërend van general management tot 
productiemedewerker. De medische dienst is op de locatie en is hiermee het  
gezondheidscentrum van de site. Werkt samen met verpleegkundige, fysiotherapie en 
maatschappelijk werk. Haar werkzaamheden zijn gevarieerd: naast haar  
bedrijfsgeneeskundige taken verricht zij ook "huisartsen"werk, acute hulp en medische zorg 
aan bezoekers.  
 
 
 
 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 
als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 
chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. 
Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, 
veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en 
milieugezondheidskundigen.  



De middagen worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor 
Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), de 
Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de Nederlandse Vereniging 
voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themamiddagen bieden de mogelijkheid 
om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken 
te laten ontstaan. 
Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 
“contactgroepen” en  “CGC”. U vindt daar de programma’s en ppt-files van de CGC-
bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen 
voor nieuwe bijeenkomsten. 
Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 
van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Aan de deelnemers wordt na afloop 
van de bijeenkomst, ter plaatse, een certificaat van deelname overhandigd.  
 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via info@epsnet.nl 
De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

10 september 2009 in samenwerking met de NVMM 
12 november 2009 in samenwerking met de NVvA 
21 januari 2010 in samenwerking met de NVVK 

 
 
 

mailto:info@epsnet.nl
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