Lektest

Testen bij levering

Categorie 3 op herhaling
Op 21 april 2018 is de nieuwe Europese richtlijn 2016/425 inzake persoonlijke
beschermingsmiddelen (pbm) van kracht geworden. In de richtlijn werd
gehoorbescherming heringedeeld van categorie 2 (middelmatig risico) naar
categorie 3 (hoog risico).
Als fabrikant van gehoorbescherming moet Elacin aantonen dat de kwaliteit
van elke op maat gemaakte gehoorbescherming voldoet aan de CE-certificatie.
Dit wordt beoordeeld door een geaccrediteerd instituut (Notified Body)
door middel van een aanvullende jaarlijkse procedure.

Elacin moet voldoen aan twee componenten
van de EU-verordening:
+ CE-typekeuring volgens EN352
+ Jaarlijkse productiecontrole via:
a. Module C2: mysteryshopping & testen door een geaccrediteerd instituut
of
b. Module D: audit op locatie door een Notified Body om het controlesysteem
		
voor productkwaliteit te verifiëren
Elacin heeft gekozen voor Module D en mag zijn eigen kwaliteitssysteem definiëren. De Notified Body
beoordeelt of het beheer effectief en naar behoren is om het kwaliteitsniveau van elke individueel
geproduceerde, op maat gemaakte gehoorbeschermer te waarborgen.

Uitmuntende resultaten
Sinds de introductie van de nieuwe verordening heeft Elacin deze audit uitmuntend
doorstaan; er hoeft geen lektest te worden uitgevoerd bij levering. Een lektest bij
levering is geen standaard onderdeel van het Elacin-kwaliteitssysteem1. Omdat
er veel effectieve interne controlemomenten zijn vastgesteld, zou het testen van
de pasvorm niet verder bijdragen aan de kwaliteit van de op maat gemaakte gehoorbescherming. Andere fabrikanten kiezen hiervoor mogelijk een andere aanpak.
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Jaarlijkse keuring of testen bij levering?

Een werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicoinventarisatie van alle mogelijke gevaren op de werkplek. Voor elk
risico dat wordt geïdentificeerd moeten risicobeperkende maatregelen
worden genomen. Het heeft hierbij voorkeur de oorzaak aan te
pakken. PBM zoals gehoorbescherming helpen als de bron niet kan
worden aangepakt. Afhankelijk van hoe vaak het risico voorkomt en
hoe ernstig het is, kunnen beperkende maatregelen uit meerdere
lagen of controlepunten bestaan. De risicobeperkingsstrategie is de
verantwoordelijkheid van de werkgever.

Ofwel, een jaarlijkse controle op de beschermende werking van
gehoorbescherming is geen wettelijke verplichting, maar een
keuze van de werkgever.
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Er is een duidelijk onderscheid tussen beide. Testen bij levering
is in Module D een keuze van de fabrikant en is gebaseerd op
de door de fabrikant gekozen aanpak (zie hiervoor). Een jaarlijkse
keuring is de keuze van een werkgever.

