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Voorwoord

Naar aanleiding van aanr¡rijzingen uit binnen- en buítenland
dat bij de jeugd in toenemende mate gehoorschade zou op-
treden is door het Instituut voor Milieuhygiäne en Gezond-
heidstechniek TNO in opdracht van het Ministerie van Volks-
gezondheid en Milieuhygiäne een verkennend onderzoek inge-
s te ld.

De indruk bestond dat de gehoorschade onder meer Ëe wijten
zou zíjn aan het luisteren naar harde muziek. De vraagstel-
ling ín de kleine enquête is daarom toegespitst op het ge-
drag t.a.v. dit aspekt.

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van een
onderzoek onder een groep sollicitanten bij de Nederlandse
Spoorwegen. Door de vele beperkingen aan dit ene onderzoek
is het niet mogelijk om al een uitspraak te doen over de
gevolgen van harde muziek. Dit rapport moet dan ook worden
gezien als een verslag van een eerste fase van een groter
onderzoek.
In deze eerste fase is het onderzoekEerrein verkend en is de
onderzoekmethode getest. Het onderzoek heeft echter geen sta-
tistisch relevante, éénduidige en definitieve relatie kunnen
leggen tussen luide muziek en gehoorschade.

Op basis.'an de ervaringen die in deze fase zijn opgedaan
zaL eer. uitgebreid onderzoek volgen, rrraaraan wellicht kwan-
titatieve gegevens zijn te ontlenen.

De Directeur-Generaal voor
de Milieuhygiäne

ir. I{.C. Reij





SamenvaÈting

In dit Lapport is getracht de vraag te beantwoorden of popmuziek,
beluisterd in discotheken en/of via koptelefoons thuis en bij
vrienden, invloed heeft op de gehoorscherpte van de luisteraars.
Daartoe ís gebruik gemaakt van relevante gegevens uit de literaÈuur
en is onderzoek verricht.

De gemiddelde waarde van in de beschikbare literaÈuur vermelde
equivalente geluidniveaus in discotheken is ter plaatsç van de
luisteraars gemiddeld l0l dB(A) in geval van muziek gespeeld
door een orkestje en 88 dB(A) als de muziek via geLuidal.rparatuur
(grammofoon e.d) en versterkers gepresenteerd wordt. Als er via
koptelefoons naar popmuziek geluisterd wordt door popmuziekliefheþbers,
worden voor deze muziek ter plaatse van het oor equivalente geluid-
niveaus vermeld van 88 Eot 92 dB(A).

Onderzoek is verricht in apríl 1976 bíi 281 sollicitanten voor de
bedrijfsvakschool van de Nederlandse Spoorwegen N.V. (veelal
leerlingen van Lagere Technische Scholen, met leeftijden van l6 tot
l8 jaar). Deze jongeren hebben een vragenlijst, onder meer betreffende
hun gehoor en hun luisEerger^roonten, ingevuld en ook een gehooronder-
zoek ondergaarL. Uit de groeP van 2Bl jongeren is op grond van een
aantal criteria een groeP van 139 jongeren geselecteerd, qraarvan er
93 discotheekbezoekers zijn en er 46 jongeren geen discotheek bezoeken.
Het gemiddelde aantal uren dat de discotheekbezoekers een discoÈheek
bezoekt is 2 uur per week. De tijd dat men per koptelefoon thuis
en/of bij vrienden naar popmuziek luistert is volgens opgave van de
5l luisteraars, zowel discotheek als niet-discotheekbezoekers, minder
dan 2 uur per week. Voor de onderzochte groep jongeren geldt derhalve
wellicht, dat - gezíen niveaus, luistertijd en aantal luisteraars -
popmuziek in discotheken eventueel meer gehoorverlies veroorzaakt dan
popmuziek thuis en/of bij vrienden via koptelefoons.

Uit vergelijking van de cumulatieve verdelingen van de gehoordrempels
bij 500 tot 8000 Hz is gebleken dat er geen vetschil is tussen de
gehoorverliezen van de groeP discotheekbezoekers en die van de groep
die geen discotheek bezoekt. Ook voor de meest frequente discotheek-
bezoekers bleek er geen verschil in hun gehoorverliezen ten opzichte
van de groep die geen discotheek bezoekt. tr{el is er onder de disco-
theekbezoekers sprake van een duidelijk leeftijdseffect: de groep
l8-jarige discotheekbezoekers heeft grotere gehoorverliezen dan de
groep 16- en l7-jarige discotheekbezoekers en dan de groep die geen
discotheek bezoekt. Slechts bij 6000 Hz echËer zijn de gehoorverliezen
van de l8-jarigen statisËisch significant groter (5Z-niveau, eenzijdig
getoetst).

Een geselecteerde groeP van 27 jongeren, die niet behoren tot de reeds
genoemde groep van 139 jongeren, en die opgeven op school enlof tijdens
het werk in omstandigheden te verkeren ldaarin men zich alleen ver-
staanbaar kan maken door dichtbij het oor van de ander luid te sPreken'
vertolìefi geen verschillen in de cumulatieve verdelingen van de gehoor-
drempels in vergelijking tot de groeP jongeren die aangeven niet in



dergelijke omstandígheden Èe verkeren. Tevens blijkt er geen verschil
tussen de gehoorverliezen van een groep van 30 jongeren die wel eens
oP een lawaaiige brourner rijden en een vergelijkbare groep die dit niet
doet.

Velen van de 281 onderzochte jongeren heeft bij één of meer frequenÈies
gehoorverliezen van 25 dB of meer (vooral bij 6000 en 8000 Hz).
Per freguentie neemt dit percenEage toe van ongeveer z5z bíj 2000,
3000 en 40OO Hz tot 457. bij 6000 Hz en zeLts 732 bíj 8000 llz. Hoewel deze
percenËages hoog zíjn, zíjr. ze van dezelfde orde van grooEte als de
Percentages die gebleken zijn uit een uitgebreid Amerikaans onderzoek
onder eerstejaars studenten in 1969. De in dit onderzoek gevonden
gehoorverliezen' bij de geselecÈeerde groep jongeren die geen discotheek
bezoeken, zíjn veel groter dan op grond van door spoor en passchier-
Vermeer gepresenteerde gegevens verwacht zou moeten worden.

Die Auswírkungen lauter Musik auf das Geh8r junger Hürer
Zus anrnenf as sung

Man versuchte fesÈzustellen, ob das Anhðren von Pop-Musík ín Diskotheken
bzw. tlber Kopfhörer den Gehðrsinn beeinträchtigt.
Zu diesem Zuteck wurden einschlägige Angaben aus der Fachliteratur ausge-
wertet. Im April 1976 wurden 281 Bewerber r¡n einen Ausbildungsplatz bei
der Níederländíschen Eisenbahngesellschaft - Zrtrn grossen feii i6- Ufs
18jähríge Schttler techníscher Sekundarschulen - efner Untersuchung unter-
zoBerL.
Die Jugendlíchen haben einen Fragebogen, der sich u.a. mÍt dem Gehgr und
den Hörgewohnheiten befasste, ausgefllllt und sich einem Gehörtest unter-
zogerr.
Aus der Gruppe der 281 Jugendlichen wurden aufgrund verschiedener Kríte-
ríen 139 Personen ausgewähltr von denen 93 DÍskothekbesucher sLnd. I.Ife
ein Vergleich der kr¡nulativen Verteilungen der Gehörschwellen bei 500 bis
8000 Hz auswíes, gibÈ es hinsíchtlich des Gehörverlustes keínen Unter-
schied zwischen Dískothekbesuchern und denjenÍgen, die keine Diskothek
besuchen. Auch bei sehr hoher Besuchsfrequenz bleibt díeses Ergebnís un-
ver?[ndert.
Bei den Diskothekbesuchern besteht jedoch ein grosser lJnterschied ín der
Altersgruppe: bei den Achtzehnjährigen sÍnd dÍe Gehðrverluste grösser
als bei den 16- und 17jährigen Diskothekbesuchern und den Jugendlichen,
díe keine Diskothek besuchen. Aber erst bei ó000 Hz sind die Gehörverluste
der Achtzehnjärígen, statisÈisch gesehen, erheblich grðsser (57.-NÍveau,
einseitiger Test).



The effect of loud muslc on the hearlne of I í stener s

Sunrnary

I{e have tried to fínd out whether lfstenlng to pop music r.rith heedphones
or fn dfscotheques affects the listenersr acuteness of hearÍng. I{e have
used fnformation taken from literature and in April 1976 we cãrried outtests,on 281 applicants for places at the Netherlands Railways tralning
school (mostly puplls from Lower Technfcal Schools, aged betieen 16 and
18). the young people fllled fn a questionnal.re concernfng thefr hearfng
and thelr lfstening hablts and also underwent hearfng tesis. A group of
139 was selected from the 281 young people on the basfs of a nr¡nber ofcrfterla; 93 of those selected vfslted dlscotheques and 46 dfd not. A
comparison of the cr¡¡rulatfve dístrlbution of thresholds of audlbfllty at
frequencÍes between 500 and 8000 Hz showed that there hras no dffference
between the loss of hearing of the group that vísfted dÍscotheques andof the grouP that dld not. Neíther was there any difference fn the loss
of hearfng between those who most frequently vfsited dlscotheques and
those who did not. There lrere, however, clearly differences dúe to agefn the group Èhat visited dfscotheques. The 18 year-olds suffered grãater
loss of hearfng than the group of 16 and 17 year-olds and than the group
that dfd not visiÈ dlscotheques. However, the loss of hearíng of the
18 year-olds fs signffícanrly grearer sratfstlcally only at ðooo tt,
(5% 1eve1, one-sided rest).

Lt inf luence Ia mus brryante sur lraculté auditfve des ieunes
audfteurs
R6sum6

Le projet vísait à détermlner sí ltauditÍon de muslque pop en dlscothèque
et/ou par des 6couteurs ínflue sur Itacuité auditÍvé deä äudfteurs.
On stest basé sur des donn6es pertfnentes dlouvrages spécfalfsls et on aproc6d6 à un test, en avril L916, parmi 281 candíãats pour ltécole pro-
fessíonnelle des chemins de fer néerlandals (en général des èlèves
dr6coles technfques 61émentaires, âgÉs de 16 à 1õ.rr"). ces 3eunes ont
rempli un questionnaLre concernant entre autres leur audition et leurs
habitudes dtécoute et ont subÍ un ex¿rmen de lroute.139 jeunes ont été
sélectÍonnés parml ce groupe sur la base de plusieurs critères, dont 93
habitu6s des discothèques et 46 ne les fr6quäntant pas. Une comparaison
des dlvisions cumulatlves des seuils dtaudíbfliÈ6 enÈre 500 eÈ 8OOO tt" 

"r6v6t6 quril nry a pas de diff6rence entre les pertes drouie des habitués
des dfscothèques, même les plus fervent.s, et ce1les du groupe qui ne
fr6quente pas les dlscothèques.
11 y . cependant dans le premier groupe une caract6ristique drâge
évÍdente: les jeunes de 18 .t" ori de plus.grandes perÈes droute que ceux
de 16 et de 17 ans et que les jeunes ne fr6quentant pas les dfscothèques.
ce ntest qurà 6000 Hz que les pertes drouie chez Ies jeunes de 1g ans
:ont, statistiquement, beaucoup plus 6lev6es que dans les autres groupes(nlveau de 5%e test uní1at6ra1).
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Inleiding
Reeds een tiental jaren zijn er in de literatuur publikaties verschenen
betreffende de rnogelijke invloed van popmuziek, beatmuziek en rock and
ro11 op de gehoorscherpte van de luisteraars. In dit Rapport vatten we a1
dergelijke vormen van recreatieve muziek, die met name door jongeren
gespeeld en beluisterd wordt, samen onder de term popmuziek.
Tevens geven we elke gelegenheid ¡^raar popmuziek ten gehore wordË gebracht,
zowel door een bandje of orkestje a1s via gramofoonplaten, cassette- en
bandrecorders, aan met de naam discotheek. Hiermee sluiten wij ons aan
bij een huidige Engelse ge\roonte; alhoewel de Engelse benaming disco-
theek oorspronkelijk die gelegenheden omvaÈte waar muziek slechts via
gramofoonplaten en versterkers te beluisteren viel, waarbij tevens a1
dan niet gedanst kon worden, thans omvat het elke muziekgelegenheid voor
j ongeren.

Een uiÈgebreid overzicht van de toÈ begin 1974 verschenen publikaties
betreffende de invloed op het gehoor van popmuziek in discotheken is
gegeven in het door L.S. Iùhittle en D.!J. Robinson geschreven Rapport:
Discotheques and pop music as a source of noise-induced hearing loss -
a review and bibliography (NPL Acoustics Report Ac 66 (1974) ). A1le in
ons beziÈ zijnde en ons bekende relevante publikaties, met uitzondering
van een later verschenen artikel van Hanson en Fearn (1975), zíjn in heÈ
Engels overzicht opgenomen. Met behulp van de tot ons beschikking
staande publikaties is geverifieerd of de gegevens uit deze publikaties
op juiste wíjze in het Engelse rapport zijn overgenomen. We geven in
dit Rapport allereerst een overzicht van gegevens uit de desbetreffende
literatuur, gedeeltelijk zoaLs dit is gepresenteerd in het voornoemde
Engelse rapport, aangevuld met onze eigen interpretatie van deze gegevens.

A. Geluidexpositie in discotheken

- de octaafbandspectra van zowel de muziek die door bandjes, meestal
groepjes jongeren van 3 tot 7 personen, gespeeld wordt als de muziek
die via muziekapparatuur ten gehore wordt gebracht hebben een maximum
in de octaafbanden met middenfrequenties 125, 250 en 500 Hz. De geluid-
niveaus bij de frequenties boven 500 Hz nemen af met ongeveer 4 dB/ocEaaf.
Dit geldt ter plaatse van zowel de toehoorders a1s de mucici.

- uit een I l-ta1 onderzoeken in discotheken tijdens muziekuitvoeringen door
bandjes (totaal omvattend 40 bandjes in l9 discotheken) bleek dat ge-
middeld het equivalente geluidniveau 101 dB(A) ü/as op de plaats van
het publiek. Bij het bepalen van de equivalente geluidniveaus is
rekening gehouden met rustpalJzes van de musici en de variatie in heÈ
geluidniveau tijdens de uitvoering. Deze hoge geluidniveaus konden
worden bereikt doordat meesÈa1 het geluid van elk muziekinstrument en
elke zangstem afzonderlijk werd versterkt. De spreiding van de equiva-
lente geluidniveaus in de genoemde 40 situaties is 6 dB(A). Aangezíen
uit de metingen get'leken is.dat niet op elke plaats in een discotheek,
waar zíe}:. toehoorders bevinden, het equivalente geluidniveau gelijk is,
dient de berekende l0l dB(A) ook gezien te hrorden als een gerniddelde
over de verschillende luisterplaatsen.
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- het equivalente geluidniveau in discotheken waar muziek via grarmnofoon
en versterkers r¿ordt aangebodenis gemlddeld 88 dB(A) zoaLs ià geblekenuít 2 onderzoeken in 9 discotheken.

B' Schatting van permanente gehoorverliezen door expositie aan popmuziek
in discotheken.

Er zíjn een aantal factoren onbekend ten aanzien van de ge!¡oonten vanjongeren wat betreft heÈ bezoeken van discotheken. Onbekend is bijvoor-beeld hoe vaak en hoe lang men per week of per maand een discotheek bezoekt.Tevens ís vrijwel onbekend hoe groot het perãentage jongeren is datooit naar een discotheek gaat. Hanson (1975) neldt dat er van de 505
onderzochte jongeren slechts 24 nooit 

""t discotheek (o.a. vaak injeugdclubs aanr,¡ezig in Engeland) hadden bezocht. Geschat wordt in hetEngelse rapport Ac66 dat men gemiddeld 4 uur per week een discotheek
bezoekt. Uit het in het vervolg te beschrijven onderzoek blijkt dat ditvoor de onderzichte groep jongeren in Nederland gemiddeld g,l r,-r, p",
maand is.

Voor beroepsmatige expositie aan geluid (zoals in de industrie) zijn errelaties opgesteld tussen het equivalente geluidniveau gedur"rrã" .".,rePresentatieve werkdag of werkweek en de gehoorverliezãn die onstaanten gevolge van de e.xpositie aan lawaai.(De termen gehoordrempel en ge-hoorverlies worden in dit Rapport beide gebruikt. De voorkeur wordt
gegeven aan gehoorverlies omdat deze term bij de interpreÈatie van groÈergehoorverlies en kleíner gehoorverlies geen moeilijkheãen met zich mee--brengt. In getalwaarde zijn gehoorrlrenpel en gehoorverlies aan elkaargelijk.) of _deze relatles rn het geval van expositie aan popmuziek toegepast
kunnen worden, zoals diË is gedaan in het Engelse .rppoit, is onbekend omdat
- voor beroepsmatige expositie relaties zijn opgestelã, die slechts zijn

nagegaan voor expositie van tenminste 2 uur per dag (Passchier-Vermeãr, I g72),
Alhoewel voor deze exposities van tenminste 2,rrrr per dag (10 uur per
week) het equivalente geluidniveau gehanteerd kan r^rorden om de resul-
terende gehoorverlíezen te schatten, als het equivalente geluidniveau
tenminste niet meer is dan lo0 dB(A), is het zeex d,elrrr"l of dit noghet geval is voor veel kortere expositietijden (een factor 5 kleiner)

- er duidelijke aanwijzingen zijn (passchier-Vermeer, lg72) dar in hetgeval van een overigens zeer geríng, percentage beroepsmatige exposities
aan relatief kortdurend lawaai, de resulterende gehooiverliãzen kleinerzijn dan op grond van het equivalente geluidniveau verwacht zou worden.
Een verklaring is gezocht in de nogelijkheid dat in die gevallen hetgeluidniveau tijdens de rustige perioden zo laag is dat ñet gehoor zichherstelt van de voorgaande geluidexposíties. over het algemeãn echterbevindt de industrieä1e werkneuerzich gedurende tenrninstã 40 uur per
werkweek in een rumoerige omgeving. Dit in tegenstelling tot dejongeren die discotheken bezoeken en die bij ãen onderzoek met namegeselecteerd worden omdat ze, afgezíen vân popmuzíek, verder geen
exposities aan Lawaai ondergaan (sÈudenten van univeisiteítenl scholierenbij het middelbaar onderwijs).

Als we, ondanks de hiervoor genoemde tr¿ee onzekere factoren, toch op grond
van voor de industrieä1e ¡¿erknemer vastgestelde relaties een schattin[
geven van de mogelijke gehoorverLíezen door popmuziek in discotheken, dan
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dienen \,/e te bedenken dat in de werkelijk situatie hiervan afwijkende
waarden gevonden kunnen worden. Uitgaande van een equivalent geluidniveau
in discotheken van 101 dB(A) tijdens live-uitvoeringen en van 88 dB(A)
bij popmuziek vía granrnofoonplaten e.d. en een expositietijd van
2 uurfweek (8,5 uur/maand), t.o.v. een beroepsmatige exposítie van
40 uur/week, geeft equivalente geluidniveaus van 88 dB(A) respectievelijk
75 dB(A) voor live-optreden respectievelijk plaatuitvoering, waaruit de
resulterende gehoorverliezen geschat kunnen worden. In de in de bij lage
gepresenteerde figuren zíjn de gehoordrempels opgenomen die door 907. en
doot 502 van de werknemers niet v/orden overschreden. Dit zijn extrapolaties
van figuren uit een publikatie van Passchier-Vermeer (1974). Hierbij is er
van uitgegaan dat de werknemers slechts een gehoorbeschadiging hebben opge-
lopen ten gevolge van expositie aan het desbetreffende lawaai en niet door
andere oorzaken, zoaLs veroudering, pathologische en erfelijke oorzaken,
exposítie aan lawaai in overige werkkring of militaire dienst. De onder-
broken lijnen gelden voor groepen niet aan lawaai geäxponeerde mensen,
r^/aarvoor dezelfde zo juist genoemde mogelijke oorzaken van een gehoorbe-
schadiging ook niet aanwezíg zíjn (Spoor 1967, Spoor en Passchier-Vermeer
(1969) ). Als in de figuren geen gebroken lijnen aangegeven zijn, dan val1en
deze samen met de 80 dB(A) curve (in geval van de 90Z-r¿aarden) of de waarden
zijn nul (alle 50Z-v¡aarden). Het equivalente geluidniveau bepaald over een
representatieve werkdag of werkweek, is parameter in de Fíguren, terwijl
de gehoordrempels zijn gegeven als functie van het aantal expositie-
jaren. De gehoorverliezen zi'jn gegeven voor 7 frequenties tussen 500 en
8000 Hz.

Een andere onzekere factor bij een schatting van de toename van gehoor-
verliezen door popmuziek in discotheken ís het aantal jaren dat men
geregeld een discotheek bezoekt. Uit de fíguren in de bijlage is duidelijk
dat naarmate het aantal expositiejaren toeneemt ook de gehoorverlíezert
toenemen. Kiezen we als voorbeeld een totale expositietijd van 3 jaar,
dan kan het volgende uit de figuren worden afgeleid:
- popmuziek via muziekapparatuur in discotheken veloorzaakt geen toename

van de gehoorverliezen bij 907. der luisteraars, afgezien van een zeer
kleine toename van de gehoorverliezen bij 4000 Hz. Bij deze frequentie
heeft wellicht l0Z der luisteraars eeri gehoorverlies van meer dan 3 dB
ten gevolge van het beluisteren van popmuzi.ek vía muziekapparaËuur in
discotheken.

- popmuziek middels orkestjes veroorzaakt de volgende toename in de
gehoorverliezen die door 502 en door 902 van de luisteraars niet
r^Torden overschreden.



Bezoekers van discotheek
( live-uitvoeringen)

Toename gehoor
verlies, niet over-
schreden door

507"

907"

Toename gehoorverlíes
in dB, niet over-
schreden door

507.

907"
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Tabel I

gedurende 3 jaar, 2 uur per week

Frequentie in hertz

500 r000 2000 3000 4000 6000 8000

2

4

C. Gehooronderzoek bij jongeren

Fearn (1973 a,1973 b) en llanson en Fearn (1975)hebben een aantal
resultaten van onderzoek gepubliceerd betreffende de gehoorscherpte van
een groep studenten, die al dan niet discotheken bezochten. Het onder-
zoek betreft discotheken r¿aar via gramofoonplaten muziek r¿erd voort-
gebracht. Het gehoor van de studenten werd naur¿keurig onderzocht, er
r¿erd een uitgebreide lawaaianamnese opgenomen en de studenten vulden
een vragenlijst betreffende hun bezoek aan discotheken in. Er werden
in het meest recente onderzoek (een verfijning van vroeger onderzoek)
505 studenten onderzocht. De gehoorscherpte van een geselecteerde
controle groep van 29 niet-bezoekers ( althans bezoeken minder dan
4 keer per jaar) werd vergeleken met de gehoorscherpte van 50 geregelde
bezoekers van díscotheken. Gemiddeld bezocht men reeds 2 jaar een disco-
theek. De Ëoename van het gehoorverlies van de discotheekbezoekers
(d.r¡. z. het verschil tussen de gehoorverliezen van de controlegroep
en van de groep discotheek bezoekers) ten gevolge van de muziekexpositie
is in de volgende Tabel gegeven:

o o 0,5 4,5

0 0 1,5 g

8 4,5

t28

Tabel II

Frequentie in hertz
500 r 000 2000 3000 4000 6000 8000

215

3'5

I 
'9

5'5

l12

3'5

4,3 3r3 1,7 1,2

6,0 5,5 3,5 -0,5

De toename van het gehoorverlies is statisch significant bij 500, 1000,
3000 en 4000 Hz. In een eerder onderzoek (Fearn 1973) rdorden met name
statistisch significante gehoorverLíezen geconstateerd bij 2OOO Hz
en 3000 Hz.

Lipscomb (1969a, l969bi 1972) heeft screeningsonderzoek van heÈ
gehoor uitgevoerd bij kinderen van een public school en bij eerste-
jaars studenten aan de universiteit (in 1968 en 1969). Hij komt daarbij
tot de conclusie daL zeer veel studenÈen gehoorafwijkingen hebben.
Tabel III moge dit verduidelijken. Deze Tabel ís overgenomen uit de
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publikatie van Lipscomb uit 1972 en wijkt enigszins af van de in
het Engelse rapport gegeven cijfers.

Tabel III

Percentage Amerikaanse studenten met een gehoorverlies van 20 dB
of meer, als functie van de frequentie.
Freq.
hertz

2000

3000

4000

6000

mannen

6r2

10, I

1 5,5

35,5

vrouvTen

215

2'5
4rl

2l ,7

t2t5

totaal
4r6

6'8
I 0,5

29,4

27 69

mannen

716

22,3

23,5

67 ,5

566

Onderzoek in
t969

Aantal
s tuden- I 554
ten

vrouuren totaal
5,5 6,3

9,0 14,3

5,9 l3r0

46 ,5 54,9

844 r4l0

Opvallend in de bovenstaande Tabel is dat aanzienlijk meer mannen
een af\^rijkend gehoor hebben dan vrounen. Dr. Lipscomb acht het
beluisteren van popmuziek mede verantwoordelijk voor de gevonden
gehoorverliezen, evenals een aantal nogal luidruchtige sporten
(sportschieten b. v. ).

Flottorp (1973) heeft ongeveer tien jaar het gehoor onderzocht van
studenten die bij een bepaalde organisatie in diensÈ traden. Híj
merkt op dat het percentage jongeren met gehoorafwijkingen toeneemt.
Ongeveer 207" van de 228 onderzochte studenten heeft een gehooraf-
wijking, welke veelal een afname van de gehoorscherpte boven 5000 is.
In een andere publikatie wijst hij op de rnogelijkheid dat het
beluisteren van popmuziek de mogelijke ootzaak is.

D. Permanente gehoorverliezen bij popmusici

Er zíjn een zevental onderzoeken naar mogelijke blijvende gehoorschade
bij poprnusici uitgevoerd. Geen der onderzoekers doet de uitspraak dat
de gevonden gehoorverliezen slechts veroorzaakt kunnen zijn door de
hoge geluidniveaus tijdens het optreden en de repetities van de
musici. Gerniddeld was het equivalente geluidniveau tijdens het op-
treden in een discotheek 108 dB(A) ter plaatse van de musici.

De volgende gehooronderzoeken kunnen gememoreerd worden:
- Rinteluran (1968) onderzocht het gehoor van 42 musici, I¡raarvan er

40 een normaal gehoor bleken te hebben en de overige twee musici
een gehoorverlies bij de hogere frequenties van maximaal 40 dB hadden.

- uit onderzoek door Ewertsen (1971) bleek dat slechts é6n van de 2l
.onderzochte popmusici een lawaaidíp heeft . Deze dip zou eventueel veroorzaakt
kunnen zijn door een beroepsmatige expositie aan lawaai (smidsleerling)

- Speaks (1970) deelt mee dat 6 van de 25 onderzochte musici een oê-
hoorverlies hebben. Verder r^/orden geen bijzonderheden gegeven.
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Cohen (1970) geeft in een publikatie aan dat het gemiddelde gehoorverlies
van 6 popmusici bij 3000, 4000 en 6000 IIz respecÈievelijk 17, 2t en
22 dB ís.
Fluur (1967) rapporÈeert dat er van de vier onderzochte popmusici,
Èwee musici een normaal gehoor hadden, terwijl de overige twee een
gehoorverlies vertoonden van 25 en 30 dB.

Jerger vindt in 3 van de 5 onderzochÈe popmusici gehoorverliezen van
maximaal 30 tot 70 dB. Echter ook deze onderzoeker acht het, niet
verantrÂ7oord om de gevonden gehoorverliezen alleen te wijten aan de
expositie aan popmuziek

Redell (1970) heeft 43 rnusici onderzochÈ. De door hem gesignaleerde
gemiddelde gehoorverliezen nemen toe van 5 dB bij 2000 Hz tot 20 dB
bij 6000 Hz (7 dB bíj 8000 IIz).

Ondanks de hoge ge1-uidniveaus rraaraan popmusici geäxponeerd zíjn,
lijkt het met de gerappofteerde gehoorverliezen nogal mee te vallen,
a1s we deze gehoorverliezen b.v. vergelijken met de door Lípscomb
gevonden waarden. Over het algemeen wordt in de publikaties het
gemiddelde aantal jaren dat men popmusicus is, niet gegeven.
Uitgaande van een, op grond van schaarse informaÈie, geschatte
gemiddelde expositieduur van 3 jaar en uitgaande van een expositie
gedurende 20 uur/week aan 108 dB(A), komen we tot een equivalent
geluídniveau van 105 dB(A) gedurende 3 jaar. In een eerder genoemde
publikatie (Passchier-Vemeer 1972) is aangegeven dat bij bepaalde
exposities (meÈ relatief rustige pauzes) het equivalente geluid-
niveau met l0 dB(A) verninderd moet r¡orden om een betrouwbare
schatting te kunnen geven van de resulterende gehoorverliezen.
Passen we dit ook Èoe op de reeds berekende 105 dB(A), dan zou de
expositie van popmusici gesteld kunnen worden op een expositie
gedurende 3 jaar aan een equivalent geluidniveau van 95 dB(A).
De Tabel geeft de waarden welke op grond van de in de bijlage
gegeven figuren ver¡^racht kunnen worden, a1s bovenstaande veronder-
stellingen juist zíjn.

Tabel IV

GehoorverLíezen van popmusici die gedurende 3 jaar, 20 uur per week,
in discotheken opgetreden zíjn.

Gehoorverlies
niet overschreden

Frequentie in hertz
r000 2000 3000

I 1,5 l0
ll,5 14 26

6000 8000

l0 4,5
29,5 21,5

door

Uit bovenstaande Tabel blijkt dat 502 der popmusici, die 3 jaar in
discotheken optreden gedurende 20 uur/week, d.w,z. professionele
of semiprofessionele musici, een vrijwel normaal gehoor hebben
(een gehoorverlies van niet meer dan 15 dB bij alle frequent,ies r+ordt
nogal eens als grens genomen voor een nomaal gehoor). Bij 107. der
musici zijn gehoorverliezen te venrachten die de 30 dB overschrijden.
Vee1al zijn de onderzochte groepen musici dermate klein dat grote
afwijkingen van deze percentages kunnen voorkomen.

s07"
902

500

0
l0
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E. Tijdelijke gehoorverliezen bij bezoekers van discotheken en bij
popmusici.

Het genoemde Engelse rapport geeft ook een overzicht van onderzoek in
het laboratorium en van onderzoek bij discotheekbezoekers en popmusici
naar de tijdelijke gehoorverLiezen die ontstaan door expositie aan
popmuziek. Het doel van dergelijk onderzoek is om uit de gevonden
tijdelijke gehoorverliezen aan te geven of bepaalde exposiÈíes per-
manente gehoorverliezen zouden kunnen veroorzaken. Aangezien echter
o.i. een mogelijke samenhang tussen tijdelijke en permanente gehoor-
verleiezen een diffuse zaak ís, zullen \¡re op deze onderzoeken in dit
Rapport niet nader ingaan.

Resumerend wí1len we stellen dat op grond van de hiervoor beschreven
literatu¡.rr het niet uitgesloten is dat er door popmuziek in discotheken
gehoorverLiezen ont s taan.

Echter, popmuziek valt niet alleen te beluistereri in discotheken.
tr{aarschijnlijk veel vaker en langer wordt er door jongeren thuis
en/of bij vrienden naar popmuziek geluisterd, middels radio, bandre-
corder en gramfoon. Gezien de verkoop van koptelefoons dient te
worden verwacht dat er nogal eens per koptelefoon naar deze muziek
geluisterd wordt. In een publikatie van Kuras (1974) wordt aangegeven
welke in de koptelefoons heersende geluidniveaus als meest plezierige
luisterniveaus worden ervaren door rockliefhebbers. Uit dit onderzoek
bij 25 normaal horende studenten blijkt dar het meest plezierige
luisterniveau bij de door de onderzoeker gekozen muziek gemiddeld een
equivalent geluidniveau heeft van 93 dB(A). Voor de door elke student
zelf meegebrachte muziek (grarmnofoonplaat) bleek dat het meest ple-
zíeríge luisterniveau gemiddeld een equivalenÈ geluidniveau heeft
yan 88 dB(A), Echter, ook een waarde van meer dan 130 ¿lB(A) werd door
6én student nog als het meest plezierige luisterniveau aangegeven.
De in de koptelefoons heersende geluidniveaus komen ongeveer over-
eeri met de niveaus van popmuziek, geproduceerd middels muziekappara-
tuur in discotheken. Hoe¡rrel in principe onbekend, is het heel goed
mogelijk dat de tijd díe men thuis enlof bij vrienden doorbrengr
al luisterend naar popluuziek per koptelefoon veel groter is dan de
tijd die men in discotheken verblijft. llellicht zijn de in het onderzoek
van Hanson en Fearn gesignaleerde gehoorverliezen mede veroorzaakiu
door het luisÈeren naar popmuzíek via koptelefoons. Dit kan echter
niet worden nagegaan omdat dit bij Hanson en Fearn niet nagevraagd is.
Vast staat wel dat de corrunercieel verkrijgbare apparatuur in staat is
om de door jongeren ger^renste geluidniveaus te leveren. Zo heeft trlood

(1972) de maximale output bepaald van 40 combinaties van bandrecorders
(t0) en koptelefoons (4). Oe luidruchtigste combinatie leverr een
modale waarde van het equiyalente geluidniveau gelegen tussen I 40 en
145 dB(A) (41 162 van de tijd). De minst luidruchtige combinatie heeft
een modale waarde Èussen 105 en ll0 dB(A) (48,17" van de tijd).
Het is dus zeer wel mogelijk om via koptelefoons popmuziek te beluis-
teren op vrijwer elke gewenste sterkte. De sterkte van popmuziek die
thuis rechtstreeks via de lucht toÈ de luisteraars komt is veel
lcleiner, omdat aangenomen kan vrorden dat hieraan door anderen (ouders,
studerende broers/zusters, buren) beperkingen rdorden gesteld.
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Tenslotte zij opgemerkt dat de kans op gehoorverliezen door popmuziek
toeneemt als er zowel in discotheken als thuis via koptererãons
naar poPmuziek geluisterd wordt. Gezien de heersende geluidniveausis de kans op gehoorverliezen bij de luisteraars het gioot"t door
popmuziek, die door bandjes in discotheken wordt gespãeld (equivalent
geluidniveau l0l -dB(A)), gevolgd door poprnuzÍek .,riã tãpt"lefoons(equivalent geluidniveau Bg-92 dB(A)) äo- t"nrlotte popmuziek in
di s co theken via ., granrnof oon/ ca s s et te reeor der/bandretoid", e qui val entgeluidniveau 88 dB(A)). omdat het luisterpatroon van joog"r"r, ten aanzienvan popmuziek niet bekend is, valt niet tã zeggel in ñoeverre deexpositietijden (zowel op korte als op langerã-termijn) een mede
beslíssende ro1 spelen.

0p 2 apriL 1976 vond een bespreking plaaÈs tussen de herenA. Banning (bedrijfsarrs bij de b.edrijfsgeneeskundige dienst van de
Nederlandse spoon¡egen te UtrechQ, ir..r.c. Heemrood en ing. F.J. trIerring
(volksgezondheid en Milieuhygiäne), en mvr. drs. u. passchiãr-
Vermeer (r.c.-TNO) betreffende de mogelijkheid om middels de be-
drijfsgeneeskundige diensi van de NS gegãvens te, verzamelen die devraag zou kunnen beantwoorden of popmuziek invloed heeft op de
gehoorscherpte van de luisteraars. Het bleek in principe mãgelijk
om onderzoek uit te voeren onder de sollicitanten voor de bedrijfs-
vakschool van de NS. Deze sollicitanten zijn jongelui die de LTò
doorlopen hebben of in juni hun opreiding ãan-de LTS hopen re
beäindigen. De so1licítanten komeo io gtã"pen van l0 tol 40 per
onderzoekdag naar uÈrecht om nader betreffende de opleiding geînfor-
meerd te worden en om ondermeer een gehooronderzoek te ondãr!."r,.
Het bleek organisatorisch mogelijk om de jongeren schrifteliJt eenvragenlijst te 1aÈen invullen betreffende onãerrneer hun luister-
gewoonten wat betreft popmuziek. De vragenlijst diende eenvoudig tezijn, zodat de jongeren deze zelfstandig zouáen kunnen invullen entevens niet te lang om het programma tijdens de dag niet te ver-
s toren.

rn overleg met de heer Banning en drs. c. Bitter, psycholoog ín dienst
van het r.G.-TNo, werd een vragenlijst opgesteld.. Deze-,rt"g"oli¡rtis in bijlage I opgenomen.

Uitvoering onderzoek

rn de periode van.8 tot 29 april is de vragenlijst door 2go jongeren,
allen mannerijk, ingevuld. Degene die het gehooronderzoek uitvoerde
bekeek of de vragenlijst volledig was ingevuld en vroeg of men
de _vragen begrepen had. Dit bleek vrijwel steeds het geval tezijn- vervolgens werd er van de desbetreffende persoon een lucht-
geleidingsaudiogram opgenomen volgens de methodà van de continue
audíomeÈrie (met een audiometer merk peekel, type D7). De desbetref-
fende audiometers-werden geregeld gecalibreerd- àn de audiogramen
werden opgenomen in cournericieel verkrijgbare aud.iometreerãellen.
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Het audiogram werd opgenomen vanaf een niveau van 20 dB boven de

normale gehoordrempel (nul-niveau van de audiometer). trlanneer er
gehoorverliezen in het audiogram te zien h/arenr eterd er tevens een

beengeleidingsaudiogram opgenomen. Een verschil tussen lucht- en

beengeleidingsaudiogram lÀrordt vetootzaakt door een vellninderde
geleiding van het geluíd in de gehoorgang of middenoor. Tevens werd
bij een afwijkend luchtgeleidingsaudiogram gagegaan of er cerumen
in de gehoorgang aanwezi-g \^ras en of het trommelvlies afwijkingen
vertoonde. In beide gevallen v/erd dit op de audiogramkaart aangegeven,
evenals de bij navraag gebleken mogelijke oorzaken van het vast-
gestelde gehoorverlies. Tenslotte I¡Ierd een kopie gemaakt van
vragenlijst en audiogramkaart tesamen op één vel papier Per onder-
zochte.

Ber¿erking van de onderzoekgegevens

Van de 290 onderzochte jongeren, gaven ex 281 schriftelijk toestemming
om de hun betreffende gegevens te bewerken.
Allereerst is het materiaal in 2 groepen ingedeeld: een groep
jongeren \^raarvoor uit de vragenlijst of uit het gehooronderzoek-
gebleken \.ras dat er mogeli jke oorzaken van een gehoorverlies zijn, die
niet zijn veroo¡zaakt door popmuziek (142 iongeren) en de overigen
(in totaal 139 jongeren).

De eerste groep van I 42 jongeten is als volgt in te delen:
l.a een groep van 78 jongeren die voldeden aan minstens één der

vo 1 gende voorr^raarden
. antv/oorden op de vragen 1, 2 of 3 met vaak of af en toe
. bij vergelijking van lucht- en beengeleidingsaudiogram een

middenoorafwijking bleken te hebben
. het tronrnelvlies afwijkingen vertoonde
. cerumen in de gehoorgang aanwezíg \^7as

. uit vragen door de gehooronderzoeker bleek dat er rnogelijk
oorzaken voor het gehoorverlies aangegeven konden trorden, zoaLs

meningit is rernstige hersenschudding, hevige verkoudheid,
faniliaire doofheid etc.

l.b vervolgens is uit de resterende groep (142-78) jongeren een
groep van 5 jongeren geselecteerd die aangeven vaak of af en

toe last van oorsuizingen of een dof gevoel in de oren te hebben,
zonder hierbij de omstandigheden úIanneer dit het geval was aan

te geven. Overigens zíjn er nog 32 jongeren die aangeven af en toe
last van de oren te hebben. De omstandigheden r¿aaronder dit echter
gebeurde bleek nieÈ de veronderstelling te rechtvaardigen dat er
mogelijk redenen voor gehoorverlies ten tijde van het opnemen van
het audiogram aail¡rezíg zíjn. Genoemd r¡rorden omstandigheden als:
tijdens ,r.*.n, duiken, vliegen, in de bergen, bij hoogteverschil-
1en. Door Èwee jongeren \^rorden oorsuízingen geraPporteerd na
afloop van het bezoek aan een discotheek.
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l.c uit de resterende 59 jongeren is een groep van 30 jongeren
geselecteerd die zich wel eens in zeer Lawaaiige ourstãndigheden
bevinden (27 jongeren) of deze vraag niet kunnen beantwoorden(3 jongeren). Deze vraag naar de lawaai-omstandighed.en op
school is toegevoegd naar aanleiding van een pubiikatie vanT. Rozema (1975) betreffende onderzoek naar gãtrriaoi.reaus inpraktijklokalen van scholen voor lager beroepsonderwijs. rn
de conclusie van deze publikatie wordt gesteld dat de kans op
ontoelaatbare gehoorschade zowel bij de leerlingen als docentenvrij groot geacht moet worden.

l.d de dan nog resterende 29 jongeren geven aan dat zewer eens op
een brouuner rijden die vrij veel lawaai maakt.

Tabel V

De groep van I 42 jongeren is dus als volgt ingedeeld

groep

l.a
l.b
l.c
l.d

totaal 142

De gegevens van de tweede groep beschouwen we allereerst nader ten
aanzien van de vraag of popmuziek invloed heeft op de gehoorscherpte.

De vraag of men thuis of bij vrienden wel eens
aI dan niet per koptelefoon (vraag 7) is door
volgÈ beantv¡oord:

aantal

78
5

30
29

naar popmuziek luisÈert,
de 139 jongeren als

000 00 248

3

VWXYZ
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VT,\]XYZ
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5r0t7il

aanduidingen:

5 il lt 2t 25

Verklaring der zíe volgende bladzijde.
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met koptelefoon

zonder koptelefoon

niet

aantal uren per I^Ieek geluisterd
meer dan 15

l0 t/m l5
6tlm 9

2t/m 5

minder dan 2

klasse

V

I^l

x

Y

Z

Uit bovenstaande blijkt bijvoorbeeld dat van de 5l jongeren, die zowel
per koptelefoon a1s zonder koptelefoon naar popuruziek luisteren, er
48 jongeren minder dan 2 uur per week per koptelefoon luisÈeren.

Van de 139 jongeren bezoeken er 93 wel eens een discotheek en 46

bezoeken er geen discotheek. De luistergehtoonten van beide groepen
thuis en/of bij vrienden is als volgt:

93 : wel discotheek bezoekers

VWXY Z

5 l0 9 t4 r3

Y
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00002
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l5
VI{XY

0000

VI{XY Z VI^IXYZ
34 34

r5

t2

voor 2 tot 6 uur gemiddeld 4 uur en
geven. 't resultaat is in het volgende aange-

Yraag 7

r39

127

VWXYZ

l0 23 28 38 28

geen dircotheek bezoekers
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93 : q/eI discotheek bezoekers

89

VI^rXY

t9 22 24 15

46 : geen discotheek bezoekers

38

Vl^lXY

t4 r3

Verklaring der aanduiding:

luistert met en zonder koptelefoon

zoars uit heÈ voorgaande te zien is, zijn et veel meer jongeren onder de
discotheekbezoekers die thuis en/of bij vrienden vaak naar popmuziek
luisteren dan bij de groep die geen discotheek bezoekt. Zo luistert
307" van de discotheekbezoekers l0 uur of meer per week Èhuis e¡/of.
bij vrienden naar popmuzíek en lliá van de niet-díscotheekbezoekers.
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De groep van 93 geselecteerde jongeren
bezoek volgens de antwoorden op vraag I

heeft het volgende discotheek-
van de vragenlijst

Groep Aa Be

Ter beantwoording van de vraag of popmuziek in discotheken invloed heeft
op de gehoorscherpte van de jongeren, die deze discotheken bezoeken, ver-
gelijken we de gehoorverliezen van de 93 discotheek bezoekers met de ge-
hoorverliezen van d'e 46 jongeren die geen discotheken bezoeken. Daartoe
zíjn uit de audiogrartrnen, zovteL van het linker- a1s rechteroor, de gehoor-
verliezen bepaald bij 500, l0OO, 2000, 3000, 4000, 6000 en 8OO0 Hz. Her
aantal personen ¡¿ordt sÈeeds aangegeven met N en het aantal oren met n.
Voor beide groepen afzonderlijk is de cumulatieve verdeling der gehoorver-
liezen per frequentie bepaald. Het resulÈaat is weergegeven op pápier dat
horizontaal verdeeld is volgens een statistisch normale verd.eling en ver-
tikaal een lineaire verdeling heeft. Figuur I geeft de cumulatieve verde-
lingen van de gehoorverliezen bij de hogere frequenties, vanaf 2ooo Hz
van beide groepen. Van 500 en l0OO Hz zijn geen cumulatieve gehoorverlie-
zen gegeven, omdat de jongeren vrijwel steeds aangaven het minimaal ge-
presenteerde niveau (20 dB boven de normale gehoordrernpel) te horen.
Slechts één keer werd bij 500 Hz bij de discotheek bezoekers een gehoor-
verlies van meer dan 20 dB geregistreerd. Bij 2OOO Hz gebeurde dit 3 keer
bij de discotheek bezoekers en é6n keer bij de niet discotheek bezoekers.

ZoaLs te zien uit Figuur l, bestaat er geen of weinig verschil tussen de
cumulatieve verdelingen van de gehoorverliezen van dã groep discotheek be-
zoekers met die van de niet discotheek bezoekers. Voorzichtigheid bij de
interpretatie van de resultaten bij de hoogste percentages ið gebodenr orr-
dat deze waarden slechts enkele oren betreffen. Bijvoorbeeld Ui¡ ae groep
niet discotheek bezoekers hebben de percenÈages boven 95 slechts betrek-
king hebben op maximaal 4 oren of 2 personen.

Er kunnen een groot aantal modellen opgesteld worden ten aanzíen van de
manier r¡¡aarop popmuziek invloed heeft op de gehoorscherpte van de luiste-
raars. Bijvoorbeeld kan uitgegaan worden van het model dat bij elke disco-
theek bezoeker hetzelfde gehoorverlies ontstaat. Dit zou leiden tot een
evenwijdige verschuiving van de cumulatieve verdeling der gehoorverliezen.
Voor de tr¡ee beschouwde groepen (aantal personen 93 en 46) zou d.eze vet-
schuiving ongeveer 3,5 dB moeten zijn om statistisch significant te zijn
(5Z-niveau/ éênzíjdig geroersr) .

ingedeeld
vo lgens
popmuziek
thuis

fIANEAI
j ongeren

zoe 1S CO t hee tn uren/maand
meer dan 20 13 tlm 20 4 tlm t2 minder dan

geen
met kopt.
met/zonder k.
zonder

4

2

36
5l

0
0
4
3

0
I

8
t2

3

t
r3
22

I

0
lt
t4

to taal 93 7 2l 39 26
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Een ander model bijvoorbeeld is daÈ slechts de gehoorscherpte wordt beÍn-
vloed van degenen die reeds het grootste gehoorverlies hebben voor de
aanvang van de discotheek bezoeken en wel zo dat er door popmuziek een
groter gehoorverlies optreedÈ naarmate heÈ gehoorverlies oorspronkelijk
groter v¡as. Dit zou in de cumulatieve verdeling der gehoorverliezen een
grotere helling doen ontstaan. In het beschour¿de geval zouden bijvoor-
beeld bij een gelijk mediaan gehoorverlies, de gehoorverliezen bij de
907" waarden een verschil moeten vertonen van 3r5 dB om statistisch sig-
nificant te zijn (5Z-niveau/eenztjdig getoetst). Zoals uit de Figuur ge-
zien kan worden, zijn bij a1le frequenties de gevonden verschillen in
gehoorverliezen te klein om statistisch significant te zíjn.

Echter, de gehele groep discotheek bezoekers is vergeleken met de andere
groep, ongeacht het aantal uren dat men een discotheek bezoekt. Daarom
zijn vervolgens uit de totale groep van 93 discoÈheek bezoekers de jonge-
ren geselecteerd die aangeven meer dan l2 uur per maand een discotheek te
bezoeken (2 hoogste categorieiln). Dit zijn 28 jongeren. De cumulatieve
verdelingen van de gehoorverliezen van deze groep zijn gegeven in Figuur
2. Yergelijken we deze curven met die uit Figuur I voor de niet disco-
theek bezoekers, dan blijkt r¡ederom geen verschil.

Teneinde de vragenlijst eenvoudig te houden is niet de vraag gesteld,
hoeveel jaar men reeds een discotheek bezoekt. Het is namelijk te ver-
wachten dat het individuele bezoekerspatroot zích gewijzigd heeft in de
loop der j aren en daardoor de vraag n¿ar de bezoekfrequenEie per maand
niet eenduidig beantwoorð, zou kunnen r¿orden. Aangezien echter te ver-
wachten is dat eventuele gehoorverliezen afhankeli jk zíjn van het aantal
jaren dat men een discotheek bezoekt, is nagegaan of de gehoorverliezen
afhankelijk zijn van de leeftijd der discotheek bezoekers. Immers, het
is te verwachten dat gemiddeld de l8-jarigen één jaar langer een disco-
theek bezoeken dan de l7-jatígen. Derhalve is de groep discotheek bezoe-
kers ingedeeld volgens leeftijd in de volgende klassen.

Tabel VII
di sco theekbezoeke rs

Groep ingedeeld
volgens pop-
muziek thuis

Aantal Leeftijd in jaren
minder of 17 meer of gelijk
gelijk 16 l8

geen
rìu L kopËelef oon
met/zonder kopt.
zonder
to taal

4
2

36
5r
93

I

r0
21

32

4
I

l8
26
49

is jonger dan

;
4

l2

16 jaar of ouder danVrijwel geen der onderzochte jongeren
l8 jaar.

In Figuur 3 zijn voor de drie leeftijdsgroepen de cumulatieve verdelingen
van de gehoorverlíezen uitgezet. De groeplS-jarigen (in totaal l2 perso-
nen; 24 oren) heeft bij vrijwel alle frequenties een verdeling der gehoor-
verliezen die hoger ligt dan die der l6- en l7-jarigen.



Tussen de verdelíngen van de gehoorverliezen bij de l6-jarigen en bijde l7-jarígen is geen verschil. Mer name bij d; frequenri"ã 60oo 
"r,8000 Hz lijkt er duidelijk sprake van een reefrijdsefretr bij ãà ra-jarigen ten opzichte van de overigen. Echter, de gevonden verschillentussen de gehoorverliezen bij gooo Hz van de rg-jãrigen en de gehoor-verlíezen bij dezelfde frequentie van de overigen zijn niet stãtis-tisch signifícant (52, eenzijdig getoetsr). He; verschil russen de ge-hoorverliezen bij 6000 Hz van de ql9ep rg-jarigen en die der overigãnzijn wel statistisch significanÈ isz-r,i.n".ir, eãnzijaig getoetst: eris van uitgegaan dat het mediane gehoorverlies van de overigen nietmeer dan l8 dB is; geschat is dat de standaard devíatie van de gehoor-verliezen van de l8-jarígen 8,5 dB is en van de overigen 6,5 dBi

Het gevonden leefÈijdseffekt zou met te meer reden aan popmuziek indiscotheken toegeschreven kunnen worden als eenzelfde leàfiijasefrettniet zou optreden bij de groep jongeren die geen discotheek bezoeken.Helaas kan dit uit het beschikbaar materiaal niet nagegaan worden¡ on-dat de groep l8-jarigen jongeren die geen discotheek bezoeken te kleinis (4 personen), zoals uit de volgendã Tabel moge blijken.
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Tabel VIII

geen discotheek bezoekers

Groep ingedeeld
volgens pop-
muziek thuis

Aantal
j ongeren

Leeftijd in jaren
minder of 17 meer of gelijk
gelijk 16 18

I

I

0
2

4

Ter vergelíjking van de gehoorverriezen van d.e tot nu Ëoe besproken groepvan I39 jongeren, die opgaven slechts aan popmuz,i.ek g.ä"por,"ãrã-a" zLjn,met de overige groePen 1.a...1.d, is in riguur 4 de cumulatieve verdelingvan de gehoordrempels gegeven van de geherã groep van 139 jongeren.

rn de volgende Tabellen zijn voor alle onderzochte groepen de antwoordenop de vragen 5 t/m 8 opgenomen, evenals de verdelin! aer leeftijden.

geen
rnet koptelefoon
metfzonder kopt,
zonder
to taal

Groepsaanduiding

I
I

l5
22
46

6

0
9

t2
27

I

0
6

8
r5

Tabel IX

Aantal
j ongeren

Leefrij d
minder of
gelijh l 6

in jaren
17 meer of

gelijk I 8

I . a. gehoorafwijking
l.b. last van oren
l.c. lar^raai op school

mis s chien
l.d. brourner lawaai
overigen/popmuziek

Totaal

78
5

27
3

29
r39

281

32
2

l0
0

II
59

tt4

37
3

l2
2

t4
64

132

9

0
5
I

4
t6

35
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Tabel X

Lawaaiige omstandigheden op school (vraag 5)
Ja nee weeE niet

l.a.
l.b.
l.c.
l.d.
Overigen

Totaal

Groeps-
aanduiding

23
0

27
0
0

50

53
5

0
29

r39

226

Tabel XI

Aantal
j ongeren

Aantal uren/week dat op een lawaaiige

l5

l.a.
I .b.
l.c.

r.d.
Overigen

Totaal

Groeps-
aanduiding

Aantal
j ongeren

78
5

27
3

29
r39

28t

3

0
0
0

r0
0

r3

I
0
3

I

ll
0

23

58
5

22
2

0
r39

226

3

0
I

0
I

0

3
0
0
0
2

0

3

0
I

0
5

0

Tabel XII

Aantal uren per week dat al dan niet per koptele-
foon thuis en/of bij vrienden naar popmuziek ge-
luisterd wordt (vraag 7)

t5 dan
2

l.a.
r .b.
l.c.

l.d.
Overigen

Totaal

7B

5

27
3

29
139

281

4

0
3

0
4

l0

2t

t6
I

5

I

5
23

5r

r5
2

3

0
3

28

5r

l2
0
2

0
3

12

29

26
0
9
2

I
38

5

2

5

0
6

28

46 83



Groeps-
aanduiding

Aantal
j ongeren

20 dan 4

l.a. 78
I.b. 5
l. c. 27

3
l.d. 29
Overigen I 39

Totaal 281

Il^1t-_rieuren 7, 6 en 5 zLjr. de cumulatíeve gehoorverliezen bij 2OOO ror8000 IIz uitgezet voor resp. de groepen 1.a., l.c. (27 personenj en l.d.zoals te zíen is door vergelijking met Figuur 4, wijkt'de c.muiatieve ver-deling van de gehoorverlíezen van groep l.a. sterk áf .r"r, de gehoorverlie-zeîvaî de groep der overígen. Voor de groepen l.c. (lawaaiigã omstandig-heden op school) en groep l.d. (broumer-1awãai) is dit in heË geheel niethet geval.
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8
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0
I
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Discussie

Zeer opvallend is het hoge percentage jongeren met gehoorverliezen van
20 dB of meer. ZoaLs uit de Figuren 4, 5, 6 en 7 te zien is zijn met
naure bij de hoogste frequgnties de percentages jongeren met een gehoor-
verlies van 20 dB of meer groot. Echter, de gevonden percentages zijn
van dezelfde orde van grootte a1s die door Lipscomb vermeld l,{orden. In
de volgende Tabel zijn ter vergelijking enige gegevens opgenornen. De

waarden van dit onderzoek zijn berekend voor alle 281 onderzochte jonge-
ren.

Frequentie
in hertz

8000
6000
4000
3000
2000

Percentage jongeren met gehoorverlies van
20 dB of meer 25 dB of meer
(Lipscornb 1969, mannen) (dit onderzoek)

67 ,5
23,5
22,3

716

73,4
45,2
28 15
24,0
27 ,7

Slechts bij 2O0O Hz lijkt het door ons gevonden percentage duidelijk
hoger dan het door Lipscomb vermelde percentage. Gezien echter het ge-
ringe aantal jongeren in dit onderzoek (281)ralthans voor zover het
epidemiologisch gehooronderzoek betreft, en de verschillen in audio-
metrische technieken (in het Amerikaanse onderzoek werd automatische
octaafaudiometrie door,le gehoor<¡nderzoeker toegepast) zijn dergelijke
verschillen niet geheel onverklaarbaar. Niet vergeten dient ook te htor-
den dat de door ons onderzochËe groep leerlingen van de LTS betreft en
de door Lipscomb onderzochte groep eerstejaars studenten aan de univer-
siteit. De gevonden verdelingen van de gehoorverliezen van de geselec-
teerde groep jongeren die geen discotheek bezoekt wijkt sterk af van de
door Spoor (1963) en door Spoor en Passchier-Vermeer (1969) gepresenteer-
de gehoorverliezen voor geselecteerde niet aan lawaai geäxponeerde per-
sonen. De in de Figuren | Ëot 7 gegeven onderbroken lijnen zr3rr uit deze
bron afkomstig. Op grond van de curven van spoor en Passchier-Vermeer
zou verhracht moeten worden dat bij elke beschouwde frequentie tenminste
902 der jongeren gehoorverliezen van ten hoogste 15 dB heeft. Van de
groep onderzochte jongeren die geen discotheek bezoeken heeft 907. bíi
20OO Hz een gehoorverlies van ten hoogste 26 dB, bij 3000 Hz ten hoogste
24 dB, bij 4000 IIz ten hoogste 28 dB, bij 6000 Hz eveneens ten hoogste
28 dB en bij B0O0 Hz zetf.s ten hoogste 37 dBl Voor deze verschillen kan
op dit ogenblik geen verklaring gegeven worden.

Hoewel ongeveer 407" der jongeren uit de popmuziekgroep (139 personen)
aangeeft per koptelefoon naar popmuziek te luisteren, is de tijd dat men

dit doet gering. Slechts 3 van de 139 jongeren geeft aan meer dan 2 uur
per week via koptelefoons te luisteren. l,lellicht heeft de onderzochte
groep jongeren nog geen eigen geldniddelen (LTS-leerlingen waarbij 902

17 jaar of jonger) en is nog niet in sEaat eigen muziekapparatuur aan te
schaffen, zodat men nog geen koptelefoons in eigen bezít heeft.
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Het is dan ook heel goed mogelijk dat bij een(b.v. 'twerkende jongerenrt) het luisteren naar
veel frequenter voorkomt.

andere populatie jongeren
popmuziek via koptelefoons

uit het onderzochte materiaal blijkt dat de groep jongeren die relatiefhet grootste aantal uren per maand een discotheek ¡ezãett geen groËeregehoorverliezen heeft dan de overige discotheek - en niet - discotheek
bezoekers. tr'Ie1 zijn er grotere gehoorverliezen onder de groep lg-jarigediscotheek bezoekers, in vergelijking tor de l6- en l7-jãrigL discotheek
bezoekers. De gehoorverLiezen bíj 6000 Hz zijn zeLf.s stáristisch signi-ficant groter (5Z-níveau, eenzijdig getoetstj. Tussen de I6-jarige ãnl7-jaríge discoÈheek bezoekers blijken geen verschillen in gãhoorverlie-
zen. trr7ellicht wordt dit verootzaakt door het feit dat gernidãeld het to-tale aantal jaren dat men reeds een discotheek bezoekt voor de groepen
16- en l7-jarigen niet veel uit elkaar ligt. Uir de Tabellen VII en VItrIkan n.1. opgemaakt r¿orden daÈ er van d.e l6-jarigen 462 geen discotheek
bezoekt en van de l7-jarigen 23r57. nog geen discotheek bezoekt. Dit houdtin dat er geuridderd,22,57" jongeren op r7-jarige leeftijd voor het eersr
een discotheek bezoekt. Deze 22r57. l7-jarigen is ongeveer 302 van het to-tale aantal l7-jarigen dat een discorháek ãezoekt. Ten gevolge van deze
107. l7-jarígen is gemiddeld de totale exposirietijd van ae r7-jarigen nier
één jaar groter dan die der l6-jarige discotheekbezoekers.

Volgens Tabel X geven 50 van de 281 jongeren aan ð.at ze zich op school oftijdens het r¿erk wel eens in omstandighãden bevinden waarin men zich alleenverstaanbaar kan maken door dichtbij het oor van de ander luid te spreken.opvallend, doch niet onverwachÈ, is het grote aantal jongeren uit ¿ã groep1.a. (gehoorafwijkingen) dat aangeeft r.i ..n" in lawáailge omstandighedente verkeren (23 van de 78 personen, dat wil zeggen bijna áor.). voor de ove-rigen is dit 27 van de 203 jongeren, dar wil ,ãig", ruirn I 37". Er zijn tweemogelijke verklaringen voor het hoge percentag"-jorrg"r"n uit groep I . a.dat aangeeft wel eens in lawaaiige omstandignã¿en te verkeren. De eerste
zou kunnen zíjn dat het betreffende lar¿aai oorzaak van gehoorschade is ge-weest, waardoor de betrokkene in groep l.a. terecht gekãmen is. De tweedeverklaring zotr kunnen zíjn dat men ten gevolge van een gehoorverlies eer-der opmerkt dat men spraak niet zo goed, versiaat in larvãaiige omstandig-
heden. Hiervoor zíj onder meer ver:úrezerr rLaar de inaugurale iede van prof.R.
Plomp: Geroezemoes als audiologisch probleem ( 1973). trIellicht is de tr¡eede
reden meer plausibel-, omdat uit de vergelijking uan de groep jongeren die
aangeven r¿e1 eens in lar,¡aaiige omstandigheden te verkeren met de overigen
bleek dat de gehoorverliezen in beide groepen geen verschil verÈoonden.
Tenslotte kan uit de Tabellen XI en XII het luisterpatroon van de beÈref-fende groeP jongeren nagegaan worden. Uit Tabel XI ilijkt dat ongeveer lOT"der jongeren thuis en/of bij vrienden niet naar popmuziek luistert en datbijna 352 der jongeren nooit een discotheek ¡ezoãtl (97 van de 2gl jonge-
ren). Bijna de helft der discotheekbezoekers (452) gaat tussen 4 en 13 uurper maand naar een discotheek. IIeE gemiddelde aantal uren per maand dat dejongeren die discotheken bezoeken ín d,eze gelegenheden verblijven is onge-veer 8,5 uur/maand. Bijna negen procent aei ¿iscotheek bezoekãrs gaa¡ meer
dan 20 uur per maand naar een discotheek. Hierbij dienen we ons te reali-
seren dat deze percentages betrekking hebben op een speciale groep jongeren
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in de leeftijdsklasse van l6 tot l8 jaar). Andere
zul1en eventueel geheel andere luistergehtoonten

(l,TS- l eerl ingen
groepen jongeren
kunnen hebben.

Conclusie

Uit de beschikbare 1iÈeratuur ís gebleken dat het equivalente geluid-
niveau in discotheken, ter plaatse van het publiek, geuriddeld l0l dB(A)
was bij versterking van de muziek gespeeld door een orkeslje en
88 dB (A) als de muziek via geluidapparatuur (gramofoon, cassettere-
corder, bandrecorder) en versterkers gepresenteerd wordt. Als er via
koptelefoons naar uruziek geluisterd wordt, dan had deze muziek ter
plaatse van het oor een equivalent geluidniveau van 88 tot 92 dB (A),
als het is ingesteld op het gemiddeld door jonge popmuziek liefheb-
bers als meest pLezíerig ervaren luisterniveau. Het gemiddelde aantal
uren dat de betreffende groep discotheek bezoekers (93 personen) een
díscotheek bezoekt is 8,5 uur per maand, dat wíL zeggen 2 uur Per
week. De tijd dat men per koptelefoon Ehuis en/of bij vrienden naar
popmuziek luistert is volgens opgave van deze luisteraars (54 jonge-
ren) minder dan 2 uur per week. Hieruit volgt dat popmuziek in dis-
cotheken eventueel meer gehoorverlies verootzaakt dan popmuzíek thuis
en/of bij vrienden via koptelefoons, gezien de equivalente geluid-
niveaus, de luistertijd en het aantal luisteraars. DiÈ geldt althans
voor de onderzochte groep jongeren.

Uit vergelijking van de cumulatieve verdelingen van de gehoorverliezen
van twee geselecteerde groepen jongeren is gebleken dat de gehoorrrer-
tiezen van de 93 discotheekbezoekers geen verschil vertonen met die
var_ 46 jongeren die geen discoÈheek bezoeken. Het percentage jongeren
dat thuis en/of bij vrienden via koptelefoons naar popmuziek luisterÈ
is voor beide groepen ongeveer gelijk. Ook de groep jongeren die rela-
tief het meeste uren per maand een discoÈheek bezoekt heeft cumulatieve
verdelingen van de gehoorverliezen die niet verschillen van die der
jongeren die geen discotheek bezoeken. tr^Iel is er sprake van een duide-
lijk leeftijdseffet't : de groep l8-jarige discotheek bezoekers heeft
grotere gehoorverliezen dan de l6- en 17-jaríge discotheek bezoekers.
Mogelijk bezoeken de l8-jarigen gemiddeld reeds meer jaren een disco-
theek dan de 16- en l7-jatígen. Slechts bij 6000 Hz echter zijn de ge-
hoorverliezen bij de I 8-jarige discotheekbezoekers statistisch signi-
ficant (5%-niveau, eenzíjdig getoetst) groter dan die der l6- en l7-
j arigen.

De geselecteerde groep van 27 jongeren die aangeeft we1 eens oP school
en/of tijdens het werk in lawaaiige omstandigheden te verkeren vertoont
geen verschillen in de cumulatieve verdeling van de gehoorverliezen met
die van de geselecteerde groep jongeren die aangeven dat ze niet in la-
waaiige omstandigheden verkeren. Het is echter heel goed rnogelijk dat
een meer gericht onderzoek dergelijke verschillen wel aan het licht zou
brengen. Tevens blijkt er geen verschil tussen de gehoorverliezen van de
30 jongeren die wel eens op een lawaaiige bronuner rijden en die der o-
verigen. tr'lellicht is dit mede een gevolg van de huidige verplichting om



-22-

een valhelm te dragen tijdens het rijden op een bronnner. opvallend isde hoogte van het percentage van de 2gl onåerzochte jongeràn die eengehoorverlies hebben van meer dan 20 dB bij één of urãer-frequenties(vooral bij 6000 en 8000 Hz). Hoer^rel deze iercenrages hoog zijn , zijnze niettemin van dezelfde orde van grooÈte als de p"r"".rtãges die ge-bleken zijn uit een uitgebreid Amerikaans onderzoek onder ãersÈejaarsstudenten in 1969. De gehoorverliezen die niet worden overschredendoor 907" van de geselecteerde groep jongeren die geen diseotheek be-zoeken (46 personen) zijn bij 2000 tór ðooo tt, IO tot 15 dB en bij8000 Hz 20 dB hoger dan verr,racht zou moeten worden uit door spoor enPasschier-Vermeer gepresenteerde gegevens.

Ten aanzien van een eventueel vervolg onderzoek naar de invloed vanpopmuziek op de gehoorscherpte van de luisteraars wordt het volgendegeadviseerd:

- de vragen dienen rnondeling gesteld te rrrorden, teneinde mogelijke ge-compliceerde antwoorden te kunnen enrerken en regist."r"ã
- er wordt gevraagd welke soort discotheek men bezoekt en de bezoek-frequentie voor erke discotheek word.t geregistreerd
- er wordt gevraagd naar het aantal jaren dai men reeds een discotheekbezoekt en mogelijke variatie in de bezoekersfrequentie ¡¿ordt geno-

Èeerd
- een vraag naar het beluisteren van popmuziek via koptelefoons wordtgehandhaafd. Bij de luisteraars wordt het meest pleãierige luister-niveau vastgesteld
- er wordt een groep jongeren gekozen die reeds geruime tijd een disco-theek bezoekt en/of thuis via koptelefoons naar popmuziek luistert- de audiograÍmen dienen niet vanaf een zeker niveau te worden opgenomen,maar in een bepaald frequentiegebied dienen de gehoordrempels volledigbepaald Èe worden.

Verantwoording

Het beschreven onderzoek is verricht in opdracht van het Ministerie vanvolksgezondheid en Mi1-ieuhygiêne. op deze plaats danken wij de NederlandseSpoorwegen N.v. ' en met name de bedríjfsarls de heer A. naining, voor deverleende meder¿erking bij het opstellen van de vragenlijst en de begelei-ding van het onderzoek ter plaatse. Tenslotte danken wij de bedrijfsaudio-metisten van de Nederlandse spoonregen N.v. voor ¿e berãi¿willige mede-werking aan het uitvoeren van het onderzoek.
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Naam en voorletÈer(s): Bijlage: vragenlijst

['loonplaats :

Leeftijd :

llieronder zijn een aantal vragen gesteld. Bij elke vraag zijn een aantal antwoorden
gegeven. I.{ilt u het hokje aanstrepen of aankruísen \üaÈ voor u geldt?
Deze vragen dienen voor een onderzoek dat dogr het Instituut voor Gezondheidstechniek
en Milieuhygiäne in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen N.V. wordt gehouden.
Gaat u er mee akkoord dat uw antr¡oorden op de vragen berrerkt worden?j. ! nee fl

l. Hebt u wel eens oorpijn gehad?
vaak E af en toe E niet E weet niet E

2. Hebt u we1 eens een loopoor of middenooronsteking gehad?
vaak D af en toe E niet I weet niet E

3. Bent u voor uvr gehoor r+el eens bij een oorarts geweest?
vaak D af en toe ! niet ! r¿eei niet D

t. Hebt u wel eens last van uT^/ oren, zoals oorsuizingen of een dof gevoel?
vaak fl af en toe f] niet ! weeÈ ;iet !
Bij welke omstandigheden?

5. In zeer lawaaiige omstandigheden kan men zich alleen verstaanbaar maken door dichtbij
het oor van de ander luíd te spreken. Bevindt u zich op school (bijvoorbeeld in
praktijklokalen) of tijdens uw werk wel eens in zuLke omstandigheden?
jt n nee ! weet niet !

5. Rijdt u we1 eens op een bronrner, die vrij veel lawaai maakt?
j"ú nee!
Zo ja.- hoeveel uur is dat dan ongeveer per week?
meer dan 15 f] - 

l0 tot enmer 15 Ú 
-6 

tot enmet 9 ! 2tot enmet 5 E
minder dan 2 |

/. Luistert u thuis of bij vrienden we1 eens naar pop-muziek, beat-muziek of rock and. ro11?
j"D nee!
Zo ja, hoeveel uur is dat dan ongeveer: per week door een koptelefoon en hoeveel uur
per week zonder koptelefoon?

Met koptelefoon:
meer dan l5E lO tot enmet 15 ! 6 tot enmet 9D 2tot enmet 5!
minder dan 2 !
Zonder koptelefoon:
meer dan 15 ! l0 tot en met 15 D 6 tot en met 9 fl 2 tot en met 5 D
minder dan 2 ff

l. Bezoekt u wel eens een discobar, drive-in show of een andere gelegenheid waar (op de
plaet of live) pop-muziek, beaË-muzíek of. rock and ro11 ten gehore wordt gebracht?
jt| nee!
Zo ja, hoeveel uur is dat dan ongeveer per maand?
meer dan 20D 

- 
13 tot en met 2On + tot en met t2D minder dan 4D

:G-TNO, Delf t
976-04-06
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