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Inleiding

Aanleiding

Slechthorendheid is een veel voorkomend gezondheidsprobleem (van Oers, 2002;

htp://www.nationaalkompas.nl: Gezondheidstoestand\Ziekten en aandoeningen, 11

november 2002) en staat daarom hoog op de politieke agenda. Het ministerie van VIVS
heeft in haar brief aan de Tweede Kamer (d.d. 29 nov 2001, kenmerk GZBIGZ
2.238.197) aangegeven te willen investeren in de samenwerking van de NHS (Nationale

Hoorstichting) met TNO PG om de preventieve activiteiten van het NHS te versterken

en wetenschappelijk te onderbouwen. Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht komt

voor de ontbrekende expertise ten aanzíen van preventieonde¡zoek op het gebied van

gehoorschade. Het ministerie van VWS heeft daarop besloten via de NHS een

preventiefunctionaris slechthorendheid aan te stellen bü TNO Preventie en Gezondheid.

De preventiefunctionaris heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden maar zal

de aandacht met name richten op activiteiten rondom slechthorend ten gevolge van

lawaai. Als een van de eerste activiteiten is afgesproken dat de huidige kennis en

inzichten wordt weergegeven over het probleem slechthorendheid door lawaai. Onder

slechthorendheid door lawaai wordt alle gehoorschade verstaan die ontstaat door

blootstelling aanlawaai. Dit betekent niet alleen gehoorverlies in termen van decibellen,

maar ook verlies aan kwaliteit van het gehoor door bijvoorbeeld tinnitus (oorsuizen).

Doel

Het voorliggende document heeft als doel het bieden van een overzicht van de huidige

stand van zaken inzake slechthorendheid door lawaai. Deze inzichten worden gebruikt

bij het stellen van prioriteiten voor toekomstige activiteiten van de Nationale

hoorstichting en de preventiefunctiona¡is.

Opbouw rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd. ln hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de

omschrijving van het probleem slechthorendheid. Er wordt ingegaan op oorzaken,

risico's en wie de belangrijkste risicogroepen vormen.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de omvang van het probleem, waar mogelijk
uitgesplitst naar (risico)$oep.
In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan mogelijke preventieve interventies en

maatregelen.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de activiteiten van de Nationale Hoorstichting (NHS).

Hoofdstuk 6 bevat een opsomming van door de auteurs geconstateerde hiaten in het

onderzoek en de preventiemogelijkheden met betrekking tot slechthorendheid.

In hoofdstuk 7 tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige activiteiten ten

aar.zien van (de preventie van) slechthorendheid door lawaai in het algemeen en

activiteiten door de Nationale Hoorstichting in het bijzonder.

1.2

1.3
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2 Omschrijving van het probleem slechthorendheid door
lawaai

2,1 Slechthorendheid

Slechthorendheid of gehoorverlies kan worden onderscheiden in geleidingsverlies en
perceptief verlies. Geleidingsverlies wordt veroorzaakt door afivijkingen aan de
gehoorgang, het trommelvlies of de gehoorbeenketen (uitwendige oor en middenoor).
De intensiteit van het geluid dat wordt overgebracht naar de cochlea daalt. Men hoort in
dit geval minder hard. Deze vorn van slechthorendheid heeft doorgaans een gunstig
beloop of is goed te behandelen (Eekhof et al, 1997). De meest voorkomende oorzaken
van geleidingsverlies zijn afsluitende cerumenproppen, otitis media acuta en otitis
media met effusie. Progressief geleidingsverlies kan ontstaan door otosclerose of door
een cholesteatoom (goedaardige tumor uitgaande van middenoor). Ook traumata
(manipulatie in de gehoorgang, acute drukveranderingen) en bijvoorbeeld een
schedelbasisfractuur kunnen leiden tot geleidingsverlies.

Bij perceptief gehoorverlies is er sprake van defecten van de cochlea en de 8'
hersenzenuw, met als gevolg een verandering van de intensiteit van het geluid, Hierdoor
kan men zachte geluiden bijvoorbeeld niet meer horen, in verband met
sensitiviteitsverlies, of harde geluiden zelß nog ha¡der horen (Joore, 2002). Blj
kinderen komen ernstige perceptieve gehoorstoornissen in circa I op de 1000 personen
voor. Ongeveer de helft wordt veroorzaakt door erfelijke en congenitale familiaire
aandoeningen, de andere helft door infecties tijdens of na de zwangerschap, zoals
rubella of meningitis, door kemicterus, ototoxische geneesmiddelen (m.n.
amino glycosiden), asfy:<ie, o f onbekende factoren,
Op volwassen leeftijd kan perceptief gehoorverlies ontstaan door lawaai, ziekte van
Menière, ototoxische (genees)middelen en acousticus neuroma of combinaties hiervan.
BU ouderen is presbyacusis veruit de meest voorkomende oorzaak van
slechthorendheid. Dit betreft slechthorendheid door perceptief verlies dat niet door
andere oorzaken kan worden verklaa¡d dan door fysiologische veroudering van het
hoorzintuig. Overigens kan presbyacusis verergerd of versneld worden door andere
factoren (eventueel uit het verleden, zoals lawaaiblootstelling)

De belangrijkste oorzaken van gehoorverlies worden vaak in drie categorieën verdeeld
(zie ook bijlage A):
o aangeboren of jong verv/orven dooftreid of slechthorendheid (bijv. meningitis,

rubella tijdens de zwangerschap, erfelijke vormen)
o ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis)
o slechthorendheid door lawaai.

Slechthorendheid betekent meer dan uitsluitend minder (goed) kunnen horen. Brj
sommige mensen worden geluiden ook vervormd, waardoor ze soms doffer en soms
juist erg scherp klinken. Vaak is het gehoor weliswaar minder gevoelig voor zachte
geluiden, maar juist extra gevoelig voor harde geluiden (Oorakel informatie en advies,
2002). Slechthorendheid kan ook leiden tot een verminderde mogelijkheid tot
communiceren en daarmee tot een vermindering van (sociale) participatie.
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2.2 Gehoorbeschadiging door lawaai

Gehoorbeschadiging door lawaai ontstaat door blootstelling aan sterke geluidsbronnen.
Als 'veilige' grens wordt een geluidsniveau van circa 75 dB(A) aangehouden.

Blootstelling aan hogere geluidsniveaus kan leiden tot gehoorschade, afhankelijk van de

hoogte van de geluidsbelasting, de lengte van blootstelling en de gevoeligheid van de
persoon voor geluidsbelasting (Henderson et a1., 7993; Toppila et al., 2001; Ward,
19es).

Gehoorverlies door lawaai kenmerkt zich door het feit, dat er bij KNO-heelkundig
onderzoek geen afivijkingen Íutn de gehoorgang en het trommelvlies worden gevonden,
terwijl er wel een afivijkìng in het toondiagram waameembaar is. Dit geldt overigens
ook voor presbyacusis.

Door overmatige blootstelling aan geluid ontstaan er zowel tijdelijke als permanente
veranderingen in het morfologische, biochemische en electrofysische systeem van het
binnenoor. Ka¡akteristiek voor een lawaaibeschadiging van het binnenoor is de zgn.
4000 Hz lawaaidip in het toonaudiogram. Bij langdurige blootstelling aan geluid van
een hoge intensiteit is het perceptief gehoorverlies het gfootst tussen 3000 en 6000 Hz
(hoge tonen). De lawaaidip in het toonaudiogram wordt meestal dubbelzijdig
aangetroffen. Uitzonderingen hierop zijn situaties waar het geluid van één kant komt of
waar het hoofd (de schedel) als 'geluidsscherm' dient. Dit wordt dan aangetroffen bij
geweerschutters, violisten, maar ook bij wachtwagenchauffeurs.
Hoewel een lawaaidip in het toonaudiogram een sterke indicatie geeft voor een

lawaaibeschadiging van het gehoor, zal men altrjd andere aandoeningen moeten
uitsluiten. Uit de anamnese dient te blijken dat de slechthorende in het verleden een

zodanige dosis opgelopen heeft dat blootstelling aan Tawaai als oorzaak kan worden
aangemerkt.

Men kan onderscheid maken in twee vornen van gehoorbeschadiging door lawaai:
acute en ch¡onische gehoorbeschadiging.

Acute schade kan ontstaan door tijdelijke blootstelling aan hoge geluidsniveaus,

bijvoorbeeld tijdens een popconcert, en kenmerkt zich door een voorbijgaand of
permanent perceptief verlies, vaak vergezeld van oorsuizen (tirmitus). Daamaast kan
zeer sterk impulsgeluid, bijvoorbeeld vuurwerk (acuut akoestisch trauma), ook
mechanische schade veroorzaken, zoals een gescheurd trommelvlies of een dislocatie
van de gehoorbeentjes.

Ch¡onische schade kan ontstaan als men gedurende een langere periode een substantieel
deel van de dag aan geluidsniveaus boven de 75dB(A) wordt blootgesteld. Hoe langer
de blootstellingsduur enlofhoe hoger de geluidsniveaus, des te groter de schade.

Het acute akoestische tauma kan zowel enkel- als dubbelzij dig aarwezíg zljn, terwijl
het ch¡onische lawaaitrauma bijna altijd symmetrisch aanwezig is.

Er kunnen nog twee opmerkingen gemaakt worden over het ontstaan van
lawaaislechthorendheid. Ten eerste kan lawaaislechthorendheid ook erlof eerder
ontstaan of verergerd worden door interactie van geluid met (genees)middelen enlof
met filling: mycines, koolmonoxide, etc. (Gezondheids¡aad Commissie Geluid en
gezondheid, 1994). Het is niet bekend of in de popmuziekwereld
lawaaislechthorendheid ook door interactie met 'genotsmiddelen' als XTC kan
ontstaan, ofkan worden verergerd.
Ten fweede blijkt dat er tot op heden geen aandacht is besteed aan de interactie van
lawaaibelasting in de arbeid en in de wije tijd. Voor (werkende) jongeren speelt dit
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zeker een rol in die zin, dat eventuele preventieve maatregelen dan op twee bronnen
(oorzaken) gencht moeten worden.

Het resultaat van lawaaibeschadiging kan bestaan uit gehoorverlies, oo¡suizen
(tinnitus), in sommige gevallen duizeligheid en eventueel andere schade aan het
zenuwstelsel.

Consequenties van gehoorschade door lawaai

Een beginnende gehoorbeschadiging doo¡ lawaai OIIHL, Noise Induced Hearing Loss)

heeft vaak nauwelijks invloed op het spraakverstaan in stilte. Wel heeft het een nadelig
effect op het spraakverstaan in een rumoerige omgeving (ruis). Een lawaaidip van 30

dB kan al resulteren in een duidelijk verhoogde drempel voor spraakverstaan in ruis
(geroezemoes), het zgn. party-effect. Bij een dergelijk gehoorverlies kan al worden
gesproken over een sociale handicap (Hetu et al., 1995). Het verraderlijke van
lawaaischade is dat de gehoorproblemen pas op latere leeftijd optreden, vaak dus als

men wellicht niet meer blootstaat aan het lawaai/geluid.
Een hoortoestel kan, bij permanente schade, vaak hulp bieden, maar biedt geen

volledige compensatie voor het gehoorverlies.

Risicogroepen voor gehoorschade door lawaai

Niet iedereen heeft evenveel kans op het ontwikkelen van gehoorverlies. Bepaalde
(groepen) personen lopen door een grotere blootstelling aanlawaai mee¡ risico.
De risicogroepen voor slechthorendheid door lawaai kunnen worden ve¡deeld in twee

hoofdgroepen: de personen die blootgesteld zljn aan lawaai op de werkvloer en de

personen die in hun wije t¡d blootgesteld zijnaan lawaai:

Groepen personen die vaak blootgesteld worden aanlawaai op de werþlek zijn:
o werknemers in de bouw, industrie etc.
. beroepsmusici ftlassiek en modem)
. chauffeurs/bestuurders (bus, wachtwagen, trein, tram)
o landbouwers
. diskjockeys
o tandartsen/kaakchirurgen
o zweminstructeurs
o gynnastiekleraren

Groepen personen die in de wije t¡d blootgesteld worden aanlawaaizljn:
o concertbezoekers
o discogangers
. gebruikers van disk- en walkmans
o (amateur) muziekbeoefenaars
o motorrijders
o klussers

Overigens moge duidelijk zijn dat individuen tot meerdere groepen kunnen behoren. Dit
is vooral van belang omdat de lawaaibelasting wa:raan deze personen worden
blootgesteld dan ook uit meer bronnen afkomstig is. Voor preventieve interventies

betekent dit dat met die verschillende risicosituaties rekening moet wo¡den gehouden.

2.3

2.4
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Risico door blootstelling aan lawaai op de werþlek
Lawaai is in het arbeidsmilieu de meest voorkomende voün van "verontreiniging". Er
werken meer mensen in een omgeving waarin de norm voor schadelijke lawaaibelasting
wordt olerschreden dan in een omgryiqg waari! lq4qqe4 wqrde¡ qverqcþqdgq
betreffende andere Ssische, chemische of biologische belasting. Van de ongeveer
1.000.000 werknemers in de Nederlandse industrie werkt ongeveer de he1ft in lawaai
expositieniveaus boven de, door de A¡beidsinspectie vastgelegde, grens voor schadelijk
geluid van 80 dB(Ð.
Op grond van de ISO norm nr.1999 wordt de grens van 80dB(A) zelfs nog aan de hoge

kant geacht. Gesteld wordt soms dat gehoorschade al kan worden verwacht bij een
(beroepsmatige) blootstelling aan niveaus van 75dB(A) van 8 uur per dag gedurende

vele jaren (Dreschler et al., 1997).

Ook buiten de industrie kan de lawaai-expositie op de werþlek hoog zrjn. Omdat op
werþlekken buiten de industrie de geluidsniveaus echter (nog) niet regelmatig gemeten

worden, zijn hier minde¡ gegevens over beschikbaar. Een risicovolle bedrijfstak is

bijvoorbeeld de bouwsector. Ook zweminstructeurs, wachtwagenchauffeurs,
motorrijders en beroepsmusici worden vaak aan hoge lawaainiveaus blootgesteld
(Dreschler et al., 7997; Baarsel, 2003; Hees, 1989; Kahari et a1.,2007a; Kahari et al.,

2001b; Palin, 1994; Begault et al., 1998; Chowanadisai et al., ; Colvin et al., 1998;

Crutchfield & Sparks, 199 1 ; Hessel, ; Holmes et" al., 1996; Hong et a1., 7998; Schmidt et

al.,7994).
Slechthorendheid en doofheid door lawaai staan vermeld op de Europese lijst van
beroepsziekten. Werkgevers moeten volgens de Nederlandse Arbo-wet gevallen van
lawaaidoofheid melden bij de arbeidsinspectie. Weinig mensen worden op basis van
een te slecht gehoor afgekeurd. Vermoed wordt dat het percentage arbeidsongeschikten
wegens slechthorendheid onderschat is. Mogelijk worden personen afgekeurd op grond

van psychische klachten terwijl slechthorendheid daar een belangrijke rol bij speelde

(bron : htp ://www.nws.nVbelang/sh_werk.htn).

Lawaai op de werþlek heeft niet alleen gevolgen voor de werknemers zelf. In geval

van rtrangerschap kan niet uitgesloten worden dat blootstelling aan lawaai (overigens

ook in de wije tijd) zijn invloed heeft op de ongeboren vmcht (Pierson, 1996; Thurston
& Roberts, 1991).

Risico door blootstelling aan lawaai in de vrije tijd
Niet alleen lawaai op de werþlek kan een oorzaak voor slechthorendheid zijn, ook de

blootstelling aan lawaai tijdens de wije tijd vormt meer en meer een risico.
Gehoorbeschadiging door lawaai in de wije tijd wordt ook wel socioacusis genoemd

(Bistrup et al., 2002). Hierbij valt te denken aan het luisteren naar harde (klassieke of
moderne) muziek, tijdens concefbezoek of via þersoonlijke) geluidsdragers (walkman,

diskma¡r etc.). Zo blijkt uit een onderzoek van de arbeidsinspectie onder 30 discotheken,
dat in alle gevallen het geluidsniveau op de arbeidsplaats hoger ligt dan 90 dB(A)
(Arbeidsinspectie, 200 1 ).
Bistrup et al gaan ook in op discotheekmuziek (Bistrup et a1.,2002). Zij presenteren

cijfers uit Noorwegen, Zwitserland en Duitsland. Uit onderzoek aldaar blijkt dat in
discotheken de muziek vaak gedurende de avond harder wordt gezet (met 2 dB per uur
in Berlijn). Het muziekniveau op de dansvloer ligt soms rond 110d8(A). Een Duitse
studie geeft aan dat 7%o van de 10 tot 13 jarigen een gemiddeld geluidsniveau over 8 uur
heeft van meer dan 95 dB(A) heeft. Bij 14-16 jarigen is dat 10%.
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Maa¡ ook het actief beoefenen van muziek (als amateur-musicus, karaoke), het

uitoefenen van een andere lawaaierige hobby of liefhebberij (motonijden, vuurwerk) of
het gebruik van lawaaierige apparatuur tijdens de wije tijdsbesteding (bladblazers,

klusapparatuur) kan tot gehoorbeschadiging leiden (-Cla¡k, -19-91; Gissçl çl aL,, 28QZ;

Plontke et al., 2002; Park, 2003). Groepen die met name blootstaan aan lawaai

gedurende de wije tijd en waar lawaai op de werþlek minder van betekenis is, zijn
jongeren, Vooral het gebruik van persoonlijke geluidsdragers, concert- en discobezoek

en het beoefenen van muziek zijn voor deze groep de risicofactoren (Brookhouser et al.,

1992; Job et al., 1999; Job et al., 2000; Meyer-Bisch,1996; Passchier-Vermeer,l991;

Passchier-Vermeer,l996a; Passchier-Vermeer,1996b; Ramsey & Simmons,1993;Tan et

al., 1990).

Onderzoek naar blootstelling aan lawaai in de wije tijd is vooral gedaan op het terrein

van luisteren naar muziek (al dan niet gecombineerd met het beoefenen van muziek) en

met name gericht op jongeren van pakweg 15-25 jaar. Aandacht is daarbij voomamelijk

besteed aan het gebruik van de persoonlijke geluidsdragers (walkmans/diskmans).

Een groep waaraan echter nog weinig tot geen aandacht is besteed zijn de jongere

kinderen (vanaf 6 jaar en soms nog jonger), die tegenwoordig steeds meer doelgroep

voor concerten van muziekgroepen zijn en ook via walk- en diskmans hun eigen muziek

beluisteren. Zo is de gevoeligheid voor geluidsoverbelasting is (voor zover bekend)

voor deze groep nog nauwelijks onderwerp van studie geweest (Niskar et al., 2001)'

Voor kinderen wordt uitgegaan van dezelfde maximale geluidsniveaus die voor

volwassenen zijnbepaald. Er is echter geen onderzoek bekend waar gekeken is of deze

niveaus niet anders zijnbij kinderen.

Bistrup et al. (2002) stellen dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is hoe de

relatie exposure-effect is bij kinderen. In alle noÍnen (bijvoorbeeld voor crèches en

scholen) wordt uitgegaan van norn voor volwassenen (80d8(A) per dag). Uit een

tweetal studies (in Los Angeles en in London) bl¡kt dat kinderen zich niet aanpassen

aan chronische geluidsblootstelling. Voor kinderen geldt ook dat zlj aan explosief

geluid blootstaan, lawaai dat kort maar zeer heftig is en kan leiden tot

gehoorbeschadiging. Zo blljkt dat sommig speelgoed (geweren etc) een piekgeluid

opleveren van 140 dB(A). Fleischer et al (1998) beschrijven een onderzoek naar de

werking van klapperpistolen op het gehoor. De regelgeving gaat uit van een maximale

piekwaarde op 50 cm afstand. Bij nameten van een aantal speelgoedpistolen en2 echte

pistolen blijken de piekwaarden die bij het oor gemeten worden hoger dan 188 dB te

zijn. Aanbevolen wordt om een maximale piekwaarde van 135-140 dB (bU het oor

gemeten) in te stellen.
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3 Omvang van het probleem slechthorendheid

Omvang van slechthorendheid in het algemeen

ln Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen klachten over hun gehoor (Chorus et al.,

1995; Passchie¡-Vermeer & Smoorenburg, 1997). Hoewel een belangrijk percentage

hiervan de pensioengerechtigde leeftijd heeft overschreden, neemt een aanzienlijk
aantal slechthorenden nog deel aan het arbeidsproces (Dreschler et al.,1997).
In de huisartsenpraktijk bedraagt de prevalentie ongeveer 30 per 1000 patiënten. Met de

leeftijd neemt de prevalentie sterk toe. In de leeftijdsklasse van 65 tot 74 jaar is de

prevalentie ll2 per 1000 patiënten, in de klasse van 75 jaar en ouder 245 per 1000

patiënten. Uit bevolkingsenquêtes blijkt dat slechthorendheid bij mensen in de

algemene bevolking vaker voorkomt, variërend van 45 tot 114 per 1000 mensen

(Eekhofet al,7997).

Uit de Volksgezondheids Toekomst Verkenning (VTV) 2002 blükt dat de

gecombineerde jaarlijkse incidentie van lawaai- en ouderdomsslechthorendheid 42.800

is (22.100 mannen en 20.700 wouwen), terwijl de prevalentie 571.600 personen

bedraagt (304.800 mannen en 266.800 wouwen). Daarmee behoort slechthorendheid tot
de top 5 var gezondheidsaandoeningen in Nederland. h 2020 zal de prevalentie van

lawaai- en ouderdomsslechthorendheid naar schatting met 37o/o zijn gestegen (mannen

45%o en wouwen 28%) (an Oers, 2002). Duidelijk moge zijn dat de omvang van

incidentie en prevalentie van slechthorendheid afhangt van de definitie van het begnp

slechthorendheid.

Omvang van lawaaislechthorendheid

Het is niet direct mogelijk om in algemeen bevolkingsonderzoek schattingen te maken

van de incidentie ofprevalentie van slechthorendheid door lawaai. In diverse bronnen

als de Volksgezondheid Toekomst Verkenning worden dan ook vaak gecombineerde

cijfers gepresenteerd, Prevalentie- en incidentiecijfers over slechthorendheid door

lawaai worden over het algemeen geschat op basis van gegevens afkomstig uit specihek

onderzoek. Hierbij wordt een groep personen die blootgesteld is aan geluid boven een

bepaald niveau vergeleken met een vergelijkbare groep personen die niet aan dat niveau

is blootgesteld. Het surplus aan personen met hoorproblemen kan dan toegerekend

worden aan de blootstelling aan het lawaai.

Omv ang v anw ege b ero ep s mati ge bl oots t elling
ln Nederland staan zo'n 700.000 mensen (= 9o/o van de beroepsbevolking) bloot aan

schadelijk geluid. Bij de klassieke beroepen in de industrie en in de bouw is
blootstelling aan lawaai het grootst. ln deze sectoren zíjn relatief de meeste beroepen

waar de verbale communicatie een ondergeschikte rol speelt. Ongeveer 250.000 mensen

lopen door hun werk gehoorverlies op. Zij staan bloot aan meer dan 80 decibel (Bureau

beroepsziekten, FNV, www.bbzfrrv.nl/infolawaai.html). Per jaar komen er na.ar

schatting tussen de twee- tot vijfduizend nieuwe gevallen van beroepsslechthorendheid

bij (l.trederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2002). Passchier-Vermeer schat het

aantal mensen dat nsico loopt op gehoorschade op de werkvloer zelfs nog hoger in.

Volgens haar onderzoek werkt van de 1.000.000 werknemers in de Nederlandse

industrie ongeveer de helft in lawaai-expositieniveaus boven de, door de

3.2
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Arbeidsinspectie vastgelegde, grens voor schadelijk geluid van 80 dB(A). Ruim
900.000 mensen dreigen slechthorend te worden door hun beroep. Ongeveer l0To van
de werknemers werkt in niveaus boven de 90 dB(A) en l% in niveaus boven de 100
dB(A) (Passchier-Venneer, aangehaald in (Dreschler et al., 1997)).

In 2001 zljn er in totaal 735 meldingen van beroepsslechthorendheid bij het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) binnengekomen. Dat is l3,lYo van alle
meldingen van 2001. Bijna 99% van de meldingen betreft lawaaislechthorendheid
(Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2002). Nagenoeg al deze
beroepsziektemeldingen zijn ontdekt door middel van een Periodiek
ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit heeft te maken met het feit dat
slechthorendheid wijwel nooit tot verzuim leidt, en dat slechthorendheid wijwel
uitsluitend na het verichten van een toonaudiogram kan worden aangetoond. De meeste
meldingen komen uit de bouwnijverheid en de industrie, respectievelijk 354 en 188
meldingen in 2001. 'Aandoeningen aan het gehoor' is de meest gemelde beroepsziekte
in de sector Bouwnijverheid (circa 40%o van de meldingen). Een probleem bij de
melding van gehoorschade als beroepsziekte is het grote aantal Zelfstandigen Zonder
Personeel (ZZP) in de bouw. Deze ZZP-ers maken minder tot geen melding van
lawaaiproblemen (Nederlands Centrum voor B eroepsziekten, 2002).

Uit onderzoek in opdracht van Arbouw, blijkt dat alle werknemers in 5 onderzochte
beroepsgroepen (heiers, wegmarkeerders, slopers, machinaal houtbewerkers en
machinisten GWW) regelmatig, en sommige zelfs nagenoeg altijd, blootgesteld zljn aan
schadelijke niveaus van geluid (>80d8). 76Yo van de onderzochte werknemers in de
bouwnijverheid gafaan klachten te hebben over het gehoor (Onos & Spee, 2001).
Naast beroepshuidziekten en beroepslongaandoeningen komt lawaaidoofheid voor in de

top vijf beroepsziekten van alle landen die deelnemen aan het Europees Forum voor
verzekeringen van beroepsziekten en arbeidsongevallen (België, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland) (Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten, 2002).

3.2.1 Omvang (incidentie en prevalentie) vanwege blootstelling in vrije tijd
Uit onderzoek van Passchier-Vermeer in 1989 bleek dat jaarlijks 21.500 jongeren
gehoorschade kunnen oplopen als gevolg van 'nieuwe' geluidsbronnen, zoals
walkmangebruik, bezoek aan discotheken en popconcefen @asschier-Vermeer, 1989).
Hoewel sinds die tijd het soort muziek alsook de muziekdragers en spelers zrjn
veranderd (diskman, MP-3 speler), zljn geen recentere cijfers beschikbaar.

Op basis van onderzoek naar het luisteren naar popmuziek via hoofdtelefoons komt
Passchier-Vermeer in 1998 tot een prevalentie van 260.000 jongeren (6.5%) tussen de

12 en 30 jaar die een klein gehoorverlies (3dB) hebben bij 4kÍIz en 6kHz door het
luisteren naar muziek via een hoofdtelefoon. Een gehoorverlies bij deze frequenties is
kenmerkend voor gehoorschade door lawaai. 15.000jongeren hebben een hoogfrequent
gehoorverlies OU 4 kHz en 6 LfIz) van 30dB of meer als gevolg van het luisteren naar
muziek via een hoofdtelefoon (95% betrouwbaarheidsinterval 1600-51.000) (Passchier-
Vermeer et al., 1998). Hierbij moet opgemerkt worden dat een gehoorverlies van 30dB
ove¡ het algemeen beschouwd wordt als een sociale handicap, omdat spraakverstaan
dan moeilijk wordt.
In de VS is onderzoek gedaan naar gehoorschade door lawaai bij kinderen Qlliskar et
al., 2001). Uit dit onderzoek kwam dat van de kinderen tussen de 6 en 19 jaar, naar
schatting l2,5yo een gehoordrempelverschuiving hadden aan één of beide oren bij één
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of meer frequenties, De meeste kinderen die voldeden aan de criteria van NITS waren

aangedaan aanéén oor en op één frequentie.

De schattingen van Passchier-Vermeer met betrekking tot slechthorendheid door

deelname aan popmuziekactiviteiten zijn gebaseerd op vergelijkend onderzoek met een

referentiepopulatie welke niet is blootgesteld aan popmuziekactiviteiten en die verder in
elk opzicht gelijk is aa¡ de onderzoekspopulatie. De expositie aan geluid is gebaseerd

op frequentie en duur van de muziekactiviteiten. Binnen deze referentiepopulatie komt

een gehoorverlies van 10dB of meer voor bij circa ZlYo en een gehoorverlies van 20dB

of meer bij 5%.Indien de gegevens van deze referentiepopulatie op de Nederlandse

jongeren populatie worden betrokken blijkt dat er sowieso een gehoorverlies van

minimaal 10 dB voorkomt bij circa 450.000 jongeren van 15-25 jaar, waarvan ruim
100.000 jongeren een gehoorverlies van minimaal 20 dB hebben @asschier-VerTneer,
1ee6b).

3.3 Kanttekeningen bij incidentieschattingen

Opgemerkt moet worden dat de incidentiecijfers gebaseerd zijn op onderzoek dat al

reeds 15 jaar oud is. Het is te verwachten dat er in de tussentijd op zowel het terrein van

de lawaaibelasting in de wije trjd þopmuziek) als op het werk het een en ander gebeurd

is. Nieuwe (uitings)vormen van muziek zijn ontstaan, maar ook in de arbeidssituatie is

meer aandacht besteed aan lawaaiprotectie. Tegelijkertijd lijken voor werknemers

nieuwe apparalente leiden tot nieuwe lawaaibelasting (MRI-scan).

Ook blijkt de laatste tijd dat het publiek voor popmuziek drastisch aan het verjongen is

(tot onder de 10 jaar) en dat bezoek aan popconcerten niet meer uitsluitend is

voorbehouden aan jongeren tussen de 15 en 25. Tevens zijn er nieuwe vorrnen van

popconcerten en muziek (bijvoorbeeld dance-feesten als Dancevalley) die mogelijk tot

een hogere geluidsbelasting leiden. Uit onderzoek in Duitsland uit 1995 blijkt dat

gebruik van walkmans en discotheekbezoek op steeds jongere leeftijd plaatsvindt. Dit

betekent vaak ook een langere expositieduur (Ising et al., 1995). Gemiddeld beginnen

jongeren 2-3 jaar eerder met walkmangebruik en discobezoek. Discobezoek begint al

bij 10jaar.
Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om voor walkmans een geluidsbegrenzing

aan te brengen bij 90 dB(A) en voor disco's 95 dB(A). Tevens wordt opgemerkt dat wat

betreft walkmans dit niveau ook niet zo vaak oversch¡eden wordt. Voor wat betreft

disco's lükt 95 dB(A) voor diskjockeys ook acceptabel te zijn. Een dergelijke belasting

kan voor maximaal 4-5 uur per week gedragen worden. Op basis van de resultaten van

het onderzoek zou dit echter voor een kleine groep jongeren (10%) op basis van hun

ge'¡/oonten alsnog leiden tot een verlies van 10 dB of meer bij 3 kHz.
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4 Maatregelen en interventies

4.2

4.2.I

Inleiding

Hoewel slechthorendheid door lawaai zoals het begrip al aangeeft, veroorzaakt wordt

door blootstelling aan overmatig geluid (al dan niet in combinatie met andere factoren),

betekent dit niet dat preventie ook zo simpel is. Lawaai kan door verschillende bronnen

in verschillende situaties veroorzaakt worden en blootstelling daaraan kan ook vanuit

verschillende (gewilde of ongewilde) motieven plaatsvinden.

Maatregelen en interventies kunnen gericht worden op

a) de bron welke het geluid produceert

b) de ove¡dracht van het geluid
c) de ontvanger.

Bij met name muziekactiviteiten kan ten aanzien van de bron nog onderscheid gemaakt

worden tussen de pnmaire bron, het 'apparaat' dat het geluid produceert en de

secundaire bron, de persoon die het geluidsvolume regelt. Te denken valt bijvoorbeeld

aan een diskjockey. In een aantal gevallen valt de secundaìre bron samen met de

ontvanger, bijvoorbeeld in het geval van de drager van een persoonlijke stereo-

uitrusting (diskman et cetera).

In dit hoofdstuk zullen maatregelen en interventies beschreven worden volgens

bovengenoemde indeling. Daarbij zal een hoofdonderscheid nog zijn het lawaai op de

werþlek en het lawaai in de wije tijd. Vooral die maatregelen en interventies waarvan

een effectstudie bestaat, zullen beschreven worden.

Lawaai en werk

Maatregelen en interventies ten aanzien van de bron

Ten aanzien van bronbestrijding van lawaai op de werþlek zijn in de literatuur

uitsluitend 'wettelijke'maatregelen en convenanten aangetroffen. Volgens Chorus et al.

dienen interventies en maatregelen zich primair te richten op de bron.(Chorus et al.,

1995). Volgens de Arbeidsomstandighedenwet mag de werkgevel pas in laatste

instantie zijn toevlucht nemen tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

tn alle regelgeving met betrekking tot Arbeidsomstandigheden wordt hier van uit
gegaan.

Sinds 1 augustus 1987 zijn in Nederland op grond van de arbeidsomstandighedenwet

regels van kracht om schadelijk geluid op de werþlek zoveel mogelijk te beperken.

Hoofdpunten van de wettelijke regelingen zíjn (SZW, 1997):

- Tijdens een werkzaamheid mag een equivalent geluidsniveau op de werþlek van 85

dB(A) niet oversch¡eden worden, tenzlj dit in redelijkheid niet kan worden gevergd

(niveau bron en overdracht).

- Lawaai-exposities vanaf 80 dB(A) kunnen schadelijk zijn voor het gehoor. De

werkgever is verplicht om bij equivalente geluidsniveaus vanaf 80 dB(A)
gehoorbeschermingsmiddelen in voldoende mate beschikbaar te stellen (niveau

ontvanger).

- Bij equivalente geluidsniveaus van 90 dB(A) of meer zijn de werknemers verplicht

de gehoorbeschermingsmiddelen te dragen (niveau ontvanger).



TNO-rapport I P GIB&D /2003.27 4 | 18/42

Tot nog toe is regelgeving wijwel uitsluitend gericht op arbeidsomstandigheden en niet
op lawaai gedurende wije tijdsbesteding. ook regelgeving met betrekking tot
bijvoorbeeld het geluidsniveau in discotheken is gericht op de arbeidsomstandigheden.
waar regelgeving ten aarzien van lawaai niet expliciet is gericht op de
arbeidsomstandigheden, heeft deze vooral betrekking op hinder en overlast.

Handhaving van de regelgeving is vaak sporadisch. Daarom wordt gewerkt met
zogenaamde Arbo-convenanten. Hierbij worden A¡bo-maatregelen en -interventies per
branche nader uitgewerkt in afspraken (convenanten) tussen de overheid (Ministerie
van Sociale Zaken en werkgelegenheid, szw), werknemersorganisaties en
Werkgeversorganisaties. Op de website van het Ministerie van SZW ztjn in totaal 6
convenanten aangetroffen waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de reductie van
schadelijk geluid (zie tabel l). Daarnaast zijn 2 lntentieverklaringen aangetroffen
waarin aandacht wordt besteed aan geluid.Deze intentieverklaringen moeten op termijn
uitmonden in een convenant. Aan de meeste convenanten zijn Plannen van Aanpak
gekoppeld.

Tabel 1 Conventanten en intentieverklaringen waarin expliciet aandacht voor
schadelijk geluid.

Arboconvenant Papier- en Kartonproducerende, Golfkartonproducerende en venverkende en
papier- en kartonverwerkende industrie (PKGV-lndustrie)
Arboconvenant funderinqsbranche inzake qeluid en beqaanbaarheid
Arboconvenant linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbedrijven inzake fysieke belasting,
werkdruk, klimaat, geluid, biologische agentia, cytostatica en arbo-infrastructuur
Arboconvenant orkesten inzake schadeliik geluid
Arboconvenant podiumkunsten:fysieke en psychosociale belasting, schadelijk versterkt geluid,
vroeqtiidiqe reïnteqratie
Arboconvenant timmerindustrie inzake fysieke belasting, schadelijk geluid, houtstof en
werkdruk
lntentieverklaring metalektro en metaalbewerkinq
I ntentieverklaring mobiliteitsbranches

Ook op Europees niveau wordt aandacht besteed aan regelgeving ten aaruien vart
lawaai. Door de EU is op 6 februan 2003 een richtlijn aangenomen, waarin
minimumvoorsch¡iften (grenswaarden en actiewaarden) staan ten aanzien van de
blootstelling van werknemers aan lawaai (Europese Unie, 2003). Lidstaten hebben tot
15 februari 2006 de tijd om wet- en regelgeving in werking te doen treden om aan deze
richtlijnen te voldoen. Voor zeevarend personeel is een extra termijn van 5 jaar
mogelijk. Het opstellen van een gedragscode met praktische richtsnoeren moet uiterlijk
15 februari 2008 gereed zljn. De maatregelen zijn zowel op lawaaibestrijding aan de
bron als op de overdracht en de ontvanger gericht.

In de Verenigde Søten stelt de Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
dat een Hea¡ing conservation program verplicht is bu blootstelling aan een
trydsgewogen gemiddelde geluidsbelasting van 85 dB over 8 uur (Lusk, 2002). Tevens
stelt de OSHA dat voo¡ iedere toename van 5 dB de blootstellingstijd moet worden
gehalveerd. overigens wordt overwogen om dit al bij een toename van 3 dB in te
stellen (niveau overdracht en ontvanger).
Hoewel exacte maten voor veilig geluid niet te
reductie van blootstelling aarL geluid hoe
voorkomen/preventie van gehoorbeschadiging.

geven zijn, wordt wel gesteld dat
dan ook de sleutel is voor
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4.2.2 Maatregelen en interventies ten aanzien van de ontvanger:

g e h o o rb e s c h e rmings mi dd el en

Indien het nemen van maatregelen bij de bron niet mogelijk is, kan overgegaan worden

op het nemen.van.maatregçlen ten aanzien varl de ontvanger. Een van de mogelijkheden

is gehoorbescherming met behulp van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen.

Voor werknemers die in lawaaierige omstandigheden werken zijn er

gehoorbeschermingsmiddelen op de markt. Werkgevers zijn verplicht om vanaf een

geluidsniveau van 80 dB persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer aan te

bieden en vanaf 90 dB is de werknemer verplicht deze beschermingsmiddelen te

gebruiken.

Brink et al concludeerden dat de meest consistente voorspeller voor het krijgen van

gehoorverlies bij werknemers die continu worden blootgesteld aan hard geluid, het

percentage van de tijd is dat gehoorbescherming wordt gebruikt onder werktijd (Brink

et a1.,2002). Voor zover bronbestrijding niet mogelijk is en uiteindelijk protectie bij de

ontvanger plaats dient te vinden, moet goed onderzoek gedaan worden naar de

beschikbaarheid, adequaatheid en het daadwerkelijk gebruik en voorwaarden daartoe

van gehoorbeschermingsmiddelen in diverse arbeidssituaties. Dat het gebruik niet

optimaal is (niet continu gebruik of verkeerd gebruik) laat onderzoek van Lusk et al.

zien: 1849% van constructiewerkers en werknemers in de industrie geeft aan

gehoorbescherming te gebruiken (Lusk et a1., 1998). Bij boeren wordt een gebruik van

circal7%o gemeten, terwijl 560/onooitiets gebruikt (Mc cullagh eta1.,2002).

D¡eschler et al. hebben een aantal voorwaarden voor de keuze van de goede

gehoorbescherners geformuleerd (Dreschler et al, 7997 ) :

- De effectieve demping moet zijn aangepast aan de equivalente geluidsniveaus

waaraan de werknemers tijdens hun werkzaamheden zijn blootgesteld, De demping

moet zodani g zijn dat de geluidsniveaus in de gehoorgang worden teruggebracht tot

beneden de 90 dB(A) en bij voorkeur tot beneden de 80 dB(A). Men dient er voor te

waken dat de demping te groot is. Het meeste geschikt zijn gehoorbeschermers die

het equivalente niveau in de gehoorgang terug brengen nazr 70 á 80 dB(A).

- De gehoorbeschermers dienen te zijn aangepast aan de werkomstandigheden.

Bijvoorbeeld liever oordopjes dan oorkappen in warme klimaatomstandigheden.

Daamaast dienen de beschermers te kunnen worden gebruikt in combinatie met

andere (verplichte) beschermrngsmiddelen zoals een valhelm of een laskap.

- De bescheÍners moeten passen bij de individuele werknemer. Zo zal bij brildragers

de gehoorbeschermer ook goed moeten aansluiten als de bril wordt gedragen. lndien

de arbeidsomstandigheden dat toelaten, is het aan te bevelen dat werknemers zelf een

keus kunnen maken uit verschillende typen gehoorbeschenners. Het draagcomfort

bl5kt in belangrijke mate bU te dragen aarL het effectieve gebruik van

gehoorbescheÍners.

Ook Berger noemt een aantal redenen waarom persoonlijke beschermingsmiddelen

onvoldoende bescherming geven: discomfort, slecht gebruik, slecht passen, niet te
combineren met andere veiligheidsmiddelen, verschuiven, kapot gaan en misbruik.

Hiermee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de NRR (noise reduction

rate) van beschermingsmiddelen (Berger, 1 998).

Naast factoren die betrekking hebben op de (eigenschappen van)

gehoorbeschermingsmiddelen zelf, zljn er ook persoonlijke of situationele factoren die

het gebruik beïnvloeden.
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Om deze factoren te identificeren is het Health Promotion Model ontwikkeld (Lusk et
al', 1997; McCullagh et al., 2002). De belangrijkste factoren voor het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ondersteuning vanuit de omgeving en
situationele factoren. Lusk et aL. (1999) hebben op basis van dit Health Promotion
Model interventies ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met die factoren.
Deze intewenties, uitgetest bij groepen constructiewerkers timmerlieden, bestuurders
van zvvare werktuigen en voertuigen en loodgieters/lassers lieten een totale toename van
gebruik zien vat 20Yo (gebru1k gedurende de tijd met veel lawaai). Als de interventie
versus de niet interventie groep worden vergeleken, wordt een totaal verschil
aangetroffen van 60/o in gebruik (52% versus 46% gebrulk gedurende tijd met veel
lawaai), met vooral een verschil bij loodgieters/lassers (48 versus 35%).De interventie
had evenwel geen effect op de intentie wat betreft toekomstig gebruik (Lusk et al.,
1999), De auteurs merken overigens terecht op dat het beste gebruik is gedurende de
volledige periode van veel lawaai (100%). Uit de studie blijkt ook dat jongere werkers
minder gebruik maken van gehoorbeschermers en ook minder van plan zljn dit te doen.
Dit wordt als teleurstellend ervaren door de auteurs.
Diverse interventies zijn ontwikkeld, die - al dan niet tegen betaling - te verkrijgen zijn
bij Amerikaanse organisaties (bijv www. AIHA. Org). (Met de auteur van het artikel,
Lusk, is contact opgenomen voor nadere informatie) (zie bijlage B voor reactie).

4.2.3 Maatregelen en intertenties ten aanzien van de ontvanger: voorlichting en 'hearing
cons ervation progrqms'
Naast het (doen) dragen van gehoorbeschermingsmiddelen is het voorlichten over
risico's en het opzetten van een programma in bedrijven om gehoorschade te
voorkomen of zo woeg mogelijk op te sporen (hearing conservation programs) een
mogelijke interventie. De Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
beveelt een werknemersinterventie (hearing conservation program) aan brj een niveau
van 85 dB(A) (Leikin et al., 2000). De National lnstitute for Occupational Safety and
Health (NIOSH) is van mening dat dit al op een niveau van 82 dB(A) moet worden
ingevoerd.
Een van de onderdelen van een hearing conservation program is een pure tone
audiometry die elk jaar moet worden uitgevoerd om het gehoor van de persoon die aan
geluid wordt blootgesteld te monitoren.
Een tweede onderdeel is taining van de werknemers. Training wordt aangegeven als
essentiële component voor een effectief hearing loss prevention progam. Training moet
ten minste de volgende punten bevatten:
o Het effect van geluid
o Het doel van audiometrie
o Het gebruik en onderhoud van gehoorbescherming
Een derde belangrijke component van een effectief programma is het administreren van
de gegevens:
o de blootstelling aan geluid
o de audiomeFische testen
o het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
De blootstelling aan geluid moet worden bijgehouden en periodiek bekeken.
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4.3.2

Lawaai en vrije tijd

Maatregelen en interv-enties ten e,ønzien van de bron
Onderzoek naar slechthorendheid door lawaai in de wije tijd heeft zich met name

gericht op kinderen en jongeren.

ln het rapport Children and Noise gaan Bistrup et al in op de mogehjkheden om

schadelijke effecten van lawaai op kinderen en jongeren te voorkomen of te reduceren

(Bistrup et aL., 2002). De maatregelen worden besproken op alle niveau's, zowel
maatregelen aan de bron als bij de overdracht en de ontvanger. Het gaat in dit rapport

overigens niet alleen om slechthorendheid als schadelijk effect, maar ook om

concentratiestoomissen, lezen etc. In het algemeen pleiten de auteurs voor

bronbestrijding, dat wil zeggen ervoor te zorgen dat er geen lawaai geproduceerd wordt

door gebruik te maken van zowel bouwkundige als organisatorische ingrepen in de

betreffende gebouwen/organisatorische settings als crèches, scholen, discotheken

þlaatsen waa¡ veel kinderen en jeugdigen komen).

Een voorbeeld van regelgeving en maatregelen ten aanzien van de bron is de mogelijke

EU regelgeving ten aanzien van diskmans, waarbij grenzen worden gesteld aan het

geluid, met een maximale piekwaarde van 100dB(A) (European Committee for
Electrotechnical Standard ization, 2000).

Een tweede set maatregelen is het plaatsen van barrières tussen bron en ontvanger in de

vorrn van geluidsschermen etc (niveau overdracht).

Tenslotte is het mogelijk om het geluid te reduceren als het bij de ontvanger komt door
gehoorbescherming te gebruiken (gehoordopjes in disco's) (niveau ontvanger).

Gehoorbeschadiging kan ook opfeden in de wije tijd door de mechanisering van

activiteiten en bijbehorende apparatuur (uiteenlopend van bladblazers tot mixers). Maar

ook geluid bij recreatieve of spofieve activiteiten (denk aan aerobics) is een bron van

zorg. Probleem is dat standaarden/eisen die gesteld worden aan de maximale

lawaaiblootstelling op de arbeidsplaats niet bestaan voor recreatieve activiteiten. Een

simpele regel is: als je moet sch¡eeuwen om verstaan te worden door iemand op een

meter afstand, is er iets mis.

Maatregelen en interventies ten aanzien van de overdracht / ontvanger

Ten aanzien van lawaaiblootstelling in de wije tijd zijn er vooral interventies

ontwikkeld, gebaseerd op voorlichting / educatie. Het is bekend dat enkel het geven van

voorlichting meestal niet voldoende effectief is om gedrag van jongeren ook

daadwerkelijk te veranderen. Om een goed programma op te stellen is het noodzakelijk

om inzicht te hebben in de determinanten van het gedrag dat veranderd moet worden,

Volgens het model van planmatige gezondheidsvoorlichting (Bartholomew et al., 2000)

bestaat een interventie uit 6 fasen:

1, analyse van kwaliteit van leven en gezondheid

2. analyse van gedrag en omgevingscondities

3. analyse van determinanten
4. interventieontwikkeling
5. implementatie van de interventie
6. evaluatie van de interventie

In het geval van Noise lnduced Heanng Loss is er wel voldoende bekend over fase I en

2 (omvang va¡r het probleem, welk gedrag leidt tot het probleem) maar over fase 3 is er

onvoldoende bekend. Er is wel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de determinanten
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voor het gebruik van gehoorbescherming in werksituaties maar er zljn geen
onderzoeken bekend waarin gekeken wordt naar de beweegredenen die jongeren
hebben om in hun wije tijd naar harde muziek te luisteren. Dergelijk onderzoek heeft
prioriteit wanneer het gaat om het ontwikkelen van preventieprogramma's.

Een van de mogelijke voorlichtingsactiviteiten is het voorlichten via massamedia. In
Nederland is in 1999 door SIRE de voorlichtingscampagne 'Zet je muziek maar lekker
hard, dan wordt het vanzelf stil' gestart. Naar de communicatieve aspecten van deze
campagne is onderzoek gedaan door studenten van de universiteit Twente
(Kuttscbreuter et al, 2000). De campagne bestond uit verschillende omroepspots en
affiches.
Uit het onderzoek bleek dat T2Yovan onderwaagdejongeren tussen de 18 en 25 jaar de
campagne kende en dat 77% de slogan ook pakkend vond. De interesse in het
onderwerp 'gehoorbeschadiging door walkmangebruik' is tamelijk groot. De jongeren
zijn vooral geinteresseerd in informatie over lichamelijke symptomen, oorzaken en
preventie. Om aan te sluiten blj deze informatiebehoefte van de doelgroep zou men op
deze aspecten in moeten gaan bij een dergelijke campagne.
De respondenten bleken wel over de gevolgen van harde muziek te gaan nadenken,
maar wijwel nìemand wilde ook daadwerkelijk het gedrag naar aanleiding van de
campagne veranderen. Aanbevolen wordt dat de campagne zich meer richt op het
overtuigen dat een gehoorbeschadiging een ernstige blijvende aandoening is, en dat van
muziek ook te genieten valt als hij niet zo hard is. Met andere woorden, de voordelen
van het zachter zettenvan muziek zijn erg groot en de nadelen vallen wel mee.
Uit een discussie met een expertpanel kwam naar voren dat de televisiespots
onvoldoende informatie verschaften over de condities waaronder gehoorbeschadiging
optreedt. De slogan was hierin niet duidelijk: hoe hard is 'te hard'. verder is de
doelgroep te divers, er is teveel verschil in denkniveau tussen 14- en24-jangen.

Er zijn ook andere massamediale voorlichtingsactiviteiten mogelijk die ten aanzien van
andere gezondheidsproblemen effectief zijn gebleken. Of dat ook het geval zal zljn ten
aanzien van slechthorendheid door lawaai moet nader onderzocht worden.

1. Door het opnemen van een 'verhaallijn' in veelbekeken televisieprogramma's
(soaps). Er is literatuur over de effectiviteit van een dergelijke interventie op
deelname aan screeningsprogramma's voor baarmoederhalskanker (Howe et
a7., 2002), maa¡ ook over de kennis over bijv medicijngebruik en overdosis
medicatie (O'Connor et al., 1999). Ook voor gehoorschade door lawaai is dit
een optie.

2. Ook andere massamediale benaderingen hebben een effect op het gebruik van
gezondheidszorg (Grilli e|al.,2003). Wellicht geldt dit ook voor preventie van
gehoorschade

Een massamediale aanpak richt zich op het algemene publiek, vaak zonder onderscheid
naar risicodoelgroep of risicosifuatie. Of de doelgroep gereikt wordt respectievelijk of
de risicosituatie adequaat benaderd wordt, is niet duidelijk. Een meer op doelgroep
gerichte aanpak is de gehooreducatie.

Folmer et al (2002) beschrijven een aantal verschillende educatieprogramma's in
Amerika. De algemene conclusie van hun literatuuronderzoek is dat de effectiviteit van
deze programma's goed is. De programma's zorgen in ieder geval voor
kerurisvergroting maar ook voor gedragsverandering. Het probleem is echter dat de
programma's haast niet worden gebruikt:
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- Het is niet algemeen bekend wat de gevolgen zijnvan lawaai

- Er is geen goede disseminatie van de bestaande programma's

- Initiatieven worden niet volgehouden. Als mensen die zich inzelten voor een bepaald

prog¡amma gn met pensioen gaan wordt het programma bijvoorbeeld niet voortgezet.

Geconcludeerd wordt dan ook dat een goede implementatie de prevalentie van noise

induced hearing loss zou moeten reduceren.

In de VS is onderzoek gedaan naar interventies om het geluid van walkmans zachter te

krijgen. Het project "Tum down the sound" bestond uit twee interventies die na elkaar

werden uitgevoerd op het Baruch college in New York (Fenari & Chan, 1991).

Interventie 1 bestond uit waarschuwingsaffiches buiten en in de lift. Ondertussen werd
geteld hoeveel personen in de lift de walkman op een voor anderen hoorbaar niveau

hadden staan voor en direct na het plaatsen van de afftches. Voor het plaatsten van de

affiches had 84,5%o de walkman hoorbaar voor anderen staan, na implementatie van de

posters was dit 59,lYo. Als de postff echter weggehaald werden steeg dat percentage

\ry'eer naar 75,9Yo.

Interventie 2 was een vorrn van peer-education. Indien iemand bij de lift de walkman zo

hard had staan dat het hoorbaar was voor anderen gingen twee onderzoekers mee de lift
in. Eén van beide zette zljnwalkman te hard waarop de ander hem waarschuwde dat dit
gehoorbeschadiging op kon leveren. Voor deze interventie had85% de walkman te hard

staan, na een eerste sessie daalde dit percentage tot 46,4%0. Na de interventie ging het

percentage weer terug naar 77,2o/o en na een tweede interventie daalde het percentage

naar 42,4Yo.

Beide interventies leverden dus maar kort een effect op, hoewel de eerste interventie

wel makkelijk en goedkoop uitvoerbaar is en de posters blijvend kunnen worden

opgehangen.

Bistrup et al. besteden veel aandacht aan diverse soorten interventies (van bouwkundige

tot organisatorische) (Bistrup et a1.,2002). Een opvallende interventie is het Horende

Oor: een meetinstrument in een groot oor, dat kleurt al naar gelang het geluidsniveau.

Dit wordt vooral toegepast in kleuterscholen en crèches. Wel wordt het gevaar

onderkend dat kinde¡enjuist lawaai gaan maken om het apparaat rood te doen kleuren.

Overigens is gebleken dat op kleuterscholen in sommige gevallen gedurende de lunch

een piekwaarde van meer dan 100dB(A) wordt gemeten.

Bistrup et al geven verder een aantal voorbeeldprojecten met 'resultaten': lager

geluidsniveau in discotheken, oorbescheÍners voorpopconcerten (Bistrup eta1.,2002).

Zo bleek uit een studie in Berlijn dat een grens van 95dB(A) aan discotheekgeluid

geaccepteerd wordt door jongeren. ln deze studie is zowel voorlichting gegeven als

gemeten in hoeverre kinderen en jongeren geluidsbegreruing in discotheken acceptabel

zouden vinden (Neyen, 2003), Doelgroep van de voorlichting (op verschillende

niveau's) waren kinderen en jongeren van 10 (groep 6/7 basisschool) tot circa 20 jaar

(laatste klassen voortgezet onderwijs). Uit de studie bleek dat (zeker na de voorlichting)
een grote groep geen probleem zou hebben met een maximaal geluidsniveau. Tevens

bleek de kennis over de schadelijke effecten van lawaai op het gehoor behoorlijk te zljn
toegenomen en ook te beklijven (gemeten op 6 weken na de voorlichting). Deze

voorlichting bestond echter voornamelijk uit het overdragen van kennis. Er is geen

aandacht besteed aan factoren als eigen opvattingen, sociale invloed en eigen

effectiviteit die belangnjk zljn voor de effectiviteit van een voorlichtingsprogramma
(Ajzen,1991). Naar de manier waarop deze factoren bij jongeren een rol spelen met

betrekking tot blootstelling aan harde muziek is nog geen onderzoek gedaan.
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Informatie- en voorlichtingsmateriaal voor jongeren is ontwikkeld door het National
Institute on Deafüess and other Communication Disorders (\IIDCD)
(www.nih.govlnidcd). Daamaast is er de organisatie H.E.A.R. (Ilearing Education
Awareness for Rockers), die het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen bij
concerten en optredens promoot voor zowel uitvoerders als luisteraars.



TNO-rapport I P G lB &D / 2003.27 4 
|

25142

5 Activiteiten Nationale Hoorstichting

5.1 Inleiding

De Nationale Hoorstichting is opgericht in 1995 naar aanleiding van de uitkomsten van

het TNO-rappof 'slechthorendheid in Nederland'. De Nationale Hoorstichting tracht

de samenleving bewust te maken van het grote belang van auditieve communicatie. De

belangrijkste activiteiten van de Nationale Hoorstichting liggen op het terein van de

bescherming van het gehoor, bevordering van de revalidatie van mensen met een

verminderd gehoor en stimulering van wetenschappelijk gehooronderzoek. Via
voorlichting aan jongeren probeert de Nationale Hoorstichting jongeren bewust te
maken van het belang van een goed gehoor. Ook voor ouderen heeft de Nationale

Hoorstichting voorlichtingsmateriaal, met name om ouderen te wijzen op de

mogelijkheden van gehoorrevalidatie.

Ten behoeve van het coördineren en stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek op

het terrein van slechthorendheid heeft de Nationale Hoorstichting een

Wetenschappelijke Raad opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers vari universiteiten

en onderzoeksinstellingen. De Wetenschappelijke Raad va¡ de Nationale Hoorstichting

heeft een uitgebreid programma geformuleerd op het gebied van onderzoek:

standaardisatie, epidemiologie, klinisch wetenschappelijk onderzoek en fundamenteel

onderzoek. Naar financiering wordt gezocht'

Jaarlijks organiseert de Nationale Hoorstichting een Week van het Oor. Deze week

wordt in samenwerking met vele andere organisaties OIVVS, FOSS, KNO-vereniging,

FENAC, NVAB, GAIN, Oorakel) gehouden. Het belangrijkste doel van deze week is

belangstelling wekken voor auditieve communicatie is. In het kader van de Week van

het Oor worden Hoorkranten uitgegeven.

De Nationale Hoo¡stichting coördineert tevens de activiteiten van het Nationaal Overleg

Audiologische Hulpmiddelen (NOAH). Participanten van NOAH zijn: FOSS en NWS,
KNO-vereniging en FENAC, NVAB en GAIN. Met deze organisaties werkt de

Nationale Hoorstichting ook samen op andere terreinen. Een lijst (sociale kaart) met

belangrijkste actoren op het terrein van horen en slechthorendheid is opgenomen in

bijlage C.

ln navolgende tabel staan de producten en activiteiten van de Nationale Hoorstichting

beschreven. Bijlage D gaztwat nader in op de inhoud van de activiteiten en producten,

Tabel2 Producten en activiteiten NHS

Doelgroep Opdrachtgever /

Website Voorlichting Algemeen

www.hoorstichting.nl

Jaarverslagen Jaarverslag Algemeen

Dag van het Oor Voorlichting Algemeen Diverse organisaties

Week van het Oor Voorlichting Algemeen Diverse organisaties

Nationale Hoorkrant Voorlichting Algemeen

'n Leven lang luisteren Voorlichting/CD Algemeen St. Hoortoestellenbranche

Tussen horen en verstaan



Doelgroep Opdrachtgever /

Ludwig van Beethoven Voorlichting/cD Algemeen NRF, Thuiskopie Fonds
presenteert de Peer Gynt

Suite

Nationale Hoortest Test Algemeen Vrije Universiteit, AVRO

Gezondheid

Hoor je wel Voorlichting I Onderbouw NHS

Lesmateriaal basisonderwijs

Knoop het in je oren Voorlichting/folder Middenbouw VWS

basisonderwijs

Zuinig op je oren Voorlichting I Bovenbouw Stichting VSB, Nat Revalidatie

Lesmateriaal basisonderwijs Fonds, St

Fondsenwervingsacties

Volksgezondheid, VWS
Hoe werkt het oor? Voorlichting/affiche Basisonderwijs

Moet je horen Voorlichting/brochure Onderbouw VWS, St Steun door
voortgezet Rabobanken, St Kinderpost-

onderwijs zegels Nederland

De Walkman... als muziek Voorlichtingibrochure Voortgezet VWS
in je oren? onderwijs

Zel je muziek maar lekker Voorlichting Jongeren SIRE, NWS
hard, dan wordt het vanzelf

stil

Hoorkrant Jongeren Voorlichting Jongeren

Be cool, be careful, Voorlichting/affìche Jongeren

bescherm je oren (43 en A4)

Erbij blijven horen Voorlichting/lespakket Opleiding Stichting Hoortoestellenbranche

Ouderenzorg

Wat zegt u? Voorlichting/brochure Medewerkers

Ouderenzorg

Helpkaart Hoortoestel Voorlichting Ouderen

Bundeling van weten- Programma Wetenschappelijk Wetenschappel¡ke Raad NHS

schap in de strijd tegen Wetenschappelijke geïnteresseerden

slechthorendheid Raad

Preventiefunctionaris Wetenschappelijke NHS, WR VWS, TNO
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Toekomstplânnen van de Nationale Hoorstichting

Met het uitbrengen van alle folders en kranten is het voorlichtingsprogramma gericht op
jongeren dat de Nationale Hoorstichting voor ogen had, gerealiseerd. Over een nieuw
programma voor de komende jaren moet nog worden gebrainstormd. ln iedere geval
wordt het wenselijk gevonden als jaarlijks of 2-jaarlijks een hoork¡ant voor jongeren
uitgebracht kan worden en zal ü mogelijk gewerkt gaan worden aan een musical over
het gehoor. Daamaast wordt gedacht aan een campagne ter voorkoming van
gehoorschade bij jongeren en aan een campagne rondom de Nationale Hoortest ter
bevordering van de gehoorrevalidatie. Een programma gericht op musici is in
voorbereiding. In aansluiting op de Nationale Hoortest wordt een Kinderhoortest
ontwikkeld. Deze zal in novembe¡ 2003 gelanceerd worden.

5.2
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In de aankomende periode zal tevens bekeken worden op welke wijze gehoorschade

doqr la.waai op hgt wgrk aangepakt kan wgrde4. Naast de gogdç contacten die de

Nationale Hoorstichting nu heeft met het ministerie van WVS dienen daarvoor in de
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6 Hiaten in kennis en onderuoek

Inleiding

Onderstaand worden op grond van de huidige stand van zaken de witte vlekken ten

aarvíen van ontbrekende kennis op het terrein van slechthorendheid ten gevolge van

lawaai beschreven. Ook is aangegeven wat voor soort onderzoek nog noodzakelijk is.

De witte vlekken zijn gegroepeerd maa¡ soms is enige overlap tussen de verschillende

onderwerpen mogelijk.

Prevalentie / incidentiecijfers van lawaaislechthorendheid

Gegevens over de prevalentie/incidentie van slechthorendheid ten gevolge van lawaai in

Nede¡land zijn gebaseerd op onderzoeken uit eind jaren tachtig, begin negentig' Update

en aanvulling wordt aanbevolen, in het bijzonder van/naar:

. geluidbelasting en effect op gehoor, zowel in wije t¡d als in werkomgeving (de

meest recente schattingen over gehoorschade zijn uit 1995, gebaseerd op resultaten

van een onderzoek uit 1989, met een kleine aanpassing voor de stijging in het aantal

walkmangebruikers).

. het vóórkomen en mate van ernst van tin¡ritus (oorsuizen) en de oo¡zaken en

gevolgen hiervan. Uit internationale literatuur is bekend dat tinnitus een gevolg kan

zijn v an blootstelling aan law aai.

. de prevalentie van één-origheid. Mensen met eenzijdig gehoor functioneren over het

algemeen normaal. Wel hebben ze een slechte signaal-ruis verhouding en kururen ze

geen richting horen. Dit kan ertoe leiden dat deze mensen soms bijvoorbeeld in de

WAO komen.

. slechthorendheid ten gevolge van lawaai als trigger voor afkeuring en opname in de

WAO. Naar verwachting zit een grote groep personen in de WAO voor bepaalde

aandoeningen als stress/overspannenheid, waar eigenlijk een hoorprobleem de

onderliggende oorzaakis. De omvang hiervan is onbekend.

. de prevalentie/incidentie van gehoorverlies van 30 dB. In audiologische studies

wordt vooral gekeken naar de prevalentie/incidentie van gehoorverlies van 10 dB en

20 dB. BU 30dB treden volgens de literatuur problemen met spraakverstaan op.

o het verdient aanbeveling om onderzoek op te zetten naar de mogelijkheid om

onderscheid te maken tussen presbyacusis en lawaaislechthorendheid. In een aantal

schattingen, waaronder bijvoorbeeld het VTV, wordt dit onderscheid niet gemaakt'

Dit onderscheid is niet makkelijk te maken (behalve aan de hand van de leeftrjd),

maar is voor de preventie van gehoorschade ten gevolge van lawaai wel nodig.

6.2
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Gevolgen van lawaaislechthorendheid

Er is redelijk veel onderzoek gedaan naar geluidsniveaus en meting van gehoorschade,
maar veel minder naar de gevolgen ervan op het gehoor en de beperkingen in
communicatiemogelijkheden. In het bijzonder wordt aanbevolen om:

. onderzoek te doen naar de aanwezigheid van gehoorproblemen in relatie tot
omgev ingl gedragll e e fstij l.

. onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de prevalentie varl
lawaaislechthorendheid te meten door middel vari survey-onderzoek, in termen van
ervaren hoorproblemen, welke wellicht te wijten zijn aan lawaaiblootstelling. Tevens
dient onderzocht te worden op welke wijze de validiteit en betrouwbaarheid van
dergelijk onderzoek vastgesteld kan worden.

Lange termijn effecten van blootstelling aan te hard lawaai

Er is weinig bekend over de lange termijn gevolgen van (eenmalige of continue)
blootstelling aan law aai. Onderzoek wordt aanbevo len naar:

de effecten van popmuziek of van lawaai in het algemeen na de totale expositie, dus
gedurende het hele leven, in plaats van binnen een bepaalde periode.

de consequenties op korte en langere termijn van de 'veq'onging' van het poppubliek.
De blootstelling aan muziek begint op steeds jongere leeftijd (tot zelfs 6 jaige
kinderen die naar popconcerten gaan). Daarmee wordt de expositie-aanvang verlegd
naar een jongere leeftijd en wordt de expositieduur wellicht verlengd. Vragen die
beantwoord moeten worden zijn: Hoe groot is de risicogroep, hoe groot is de
expositie, is het risico voor deze groep hetzelfde als voor de ouderejeugd (zowel in
blootstelling als in gevoeligheid, welke preventieve maatregelen zijn mogelijk et
cetera).

Risicogroepen en risicofactoren

Zoals uit het voorgaande kan worden afgeleid, heeft het huidige onderzoek zich
voornamelijk gericht op de jeugd in relatie tot blootstelling aan wijetijdslawaai en in het
bijzonder muziek en op werknemers en lawaai op de werþlek, met name in de bouw.
Onde¡zoek naar combinaties van andere risicofactoren, risicogroepen en naar
gedragsdeterminanten die mede bepalen waarom personen blootgesteld worden aan
lawaai is veel minder gedaan, maa¡ is van belang om met de juiste interventies
blootstelling te verminderen of te voorkomen. In het bijzonder ontbreekt kennis over

. de gevolgen en specifieke risicogroepen van de combinatie van het luisteren naar
popmuziek en lawaai-expositie tijdens het werk.

o de geluidsblootstelling en gevolgen bij andere groepen dan werknemers in de bouw,
zoals motorrijders, beroepsmusici, wachtwagenchauffeurs, zweminstructeurs etc.

o indicatoren op basis waaryan de individuele gevoeligheid voor slechthorendheid
bepaald kan worden.

6.4

6.5
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o de combinatie van muziek en geestverruimende middelen als XTC en dergelijke.

Veel jongeren gebruiken bij danceparfy's en andere gelegenheden waar zij aan een

ovennaat van geluid zijn blootgesteld geestvemrimende middelen als XTC, maar ook

geluidsbelasting in de buurt van geluidsboxen) leidt tot extra gehoorschade is niet

bekend.

o motieven van jongeren om blootgesteld te worden aan overmatig geluid door
popmuziek.

Maatregelen en interventies

In de internationale literatuur wordt onderzoek beschreven, waarnee kennis, attitude en

veranderingsbereidheid worden gemeten met betrekking tot blootstelling aan lawaai.

Voor de Nederlandse situatie ontbreekt voor zover bekend systematisch onderzoek op

dit terrein. Aanbevolen wordt onderzoek te doen naar:

het kennisniveau van jongeren, werknemers en ouderen wat betreft de (lange termijn)

risico's van blootstelling aan lawaai, waT ze daa¡van vinden, bereidheid tot preventie-

interuenties?

determinanten voor jongeren om blootgesteld te worden aan harde muziek. Zolang

deze determinanten niet in kaart zijn gebracht is het niet mogelijk om goed

onderbouwde interventies te ontwikkelen.

6.6
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7.1 Inleiding

Slechthorendheid is een goot probleem. Het behoort tot de top 5 van de aandoeningen

in Nederland. Slechthorendheid komt met name voor bij ouderen þresbyacusis).
Slechthorendheid door blootstelling aan excessief geluid is een moeilijker te

kwantificeren probleem. Door zljn consequenties - onomkeerbaarheid van
gehoorschade,laaf merkbaar worden van de schade en de bijbehorende communicatie-

en participatieproblemen - is het evenwel een emstig probleem. Tegelijkertijd blükt uit
uit hoofdstuk 6 dat er nog veel kennis over slechthorendheid door lawaai ontbreekt.

Ook in het RGO-rapport Gehoor voor het gehoor wordt geconcludeerd: "De omvang

van het probleem wordt bij lange na niet weerspiegeld in de omvang van het onderzoek,

op welk gebied dan ook" (RGO, 2003). Er is onvoldoende kennis over de omvang en

ernst van het probleem maa¡ ook onvoldoende kennis over de lange termijngevolgen

van blootstelling aan harde muziek. Behalve het ontbreken van kennis blijkt ook dat er

weinig evidence based preventieactiviteiten zijn ont'wikkeld.

OnderzoekspriorÍteiten

Om de kennishiaten op te vullen is nader onderzoek noodzakelijk. Het RGO-rapport

geeft over de prioritering van onderzoek aan dat de meeste onderzoeksinstituten

longitudinaal cohortondenoek onder jongeren zinvol achten. Gezien de beperkte

beschikbare middelen in termen van financiën en onderzoekscapaciteit geeft de Raad

hieraan echter niet de hoogste prioriteit. Tegelijk is de RGO van mening dat reeds nu

voldoende bekend is over de schadelijke effecten van lawaai om preventief te

interveniëren. Onderzoek naar het effect van interventies blijft noodzakelijk, evenals, in

verband hiermee, gedragssociologisch en sociaal-maatschappelijk onderzoek,

Op drie manieren wordt er op dit moment een aanzet gegeven aan het uitbreiden van

onderzoek en de ontwikkeling van preventieprogramma's over slechthorendheid:

i. Het ministerie van VWS heeft aan ZonNIw een bedrag van 650.000 Euro

beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar met name de

gedragsdeterminanten en lange termijn effecten van blootstelling aan te hard geluid

met als doelgroep jongeren. De sluitingsdatum voor projectvoorstellen is inmiddels

voorbij en aftrankelijk van de toegewezen projecten zal een aantal kennishiaten de

komende jaren worden opgevuld.

2. Behalve voor wetenschappelijk onderzoek is er bij ZonMw ook geld beschikbaar

gesteld voo¡ de ontwikkeling v¿m een preventieprogramma gericht op jongeren.

3. De Nationale Hoorstichting krijgt wetenschappelijke ondersteuning van een

preventiefunctionaris. Het ministerie van VWS heeft in 2002 geld beschikbaar

gesteld om deze functionaris voor een periode van 3 jaar te bekostigen. In de

volgende paragraaf zal op de toekomstige activiteiten van deze

preventiefunctionaris nader worden ingegaan.

'7 I
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7.3.I

Toekomstige activiteiten preyentiefunctionaris

In het kader van de algemene doelstelling van het project Preventiefunctionaris - het
bieden van v/etenschappelijke ondersteuning aan de Nationale Hoorstichting bij het
uitvoeren van de verschillende voorlichtingsactiviteiten - zijn in overleg met de

Nationale Hoorstichting activiteiten geformuleerd waar de komende 2 jaar aan gewerkt
gaat worden. Deze activiteiten bieden de Nationale Hoorstichting vervolgens
handvatten om preventieve activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. De
preventiefunctionaris zal adviseren over en ondersteunen bij de evaluatie van de reeds
uitgevoerde acties en gebruikte actiematerialen van de NHS en bij het vaststellen van
nieuwe activiteiten en materialen van de NHS. Voor dit laatste zal in elk geval
inventariserend onderzoek plaatsvinden ten eerste naar risicogroepen en naar de

motieven ten aanzien van blootstelling aan overmatig geluid en ten tweede naar de
(niet-onderkende) aanwezigheíd van gehoorproblemen bij toelating in de WAO.

Deze azndachtspunten worden hieronder kort toegelicht en zullen in de komende
maanden nader worden uitgewerkt in een plan van aanpak door de preventiefunctionans
in overleg met de Nationale Hoorstichting.

Evaluatie van acties en actiematerialen van de Nationale Hoorstichting
De Nationale Hoorstichting is sinds 1995 actief in het ontwikkelen van
voorlichtingsmateriaal om het belang van gehoor en de emst van gehoorschade onder
de aandacht van het grote publiek en van specifieke doelgroepen te brengen. In
hoofdstuk 5 en in bijlage D is aangegeven wat voor materiaal is onnvikkeld.
Het is bij de Nationale Hoorstichting bekend wat de oplagen van de materialen zijn en

hoeveel verspreid is. Hieruit blijkt dat er een grote belangstelling bestaat voor de acties

en materialen. Er is evenwel nooit geëvalueerd welk oordeel de gebruiker over het

materiaal en de acties heeft en of het materiaal verbeterd kan wo¡den. ln overleg met de

Nationale Hoorstichting zal daarom een aantal voorlichtingspakketten worden
geëvalueerd. Het belang van evaluatie van preventieve maatregelen wordt ook door de

Raad voor Gezondheidsonderzoek onderkend.

Met behulp van kofe wagenlijsten enlof interviews zullen afrremers van de materialen
worden benaderd. ln de wagenlijsten zal gewaagd worden naar gebruik en oordeel over
de materialen. Tevens zal gewaagd wo¡den naar verbetermogelijkheden.

Op basis van de informatie die uit deze evaluaties komt, kunnen nieuwe
voorlichtingsactiviteiten hierop worden aangepast en bestaande voorlichtingsactiviteiten
waar nodig worden herzien.

Risicogroepen / motieven van jongeren.

De Nationale Hoorstichting richt haar preventieve (voorlichtings)activiteiten op dit
moment met name op jongeren. Tegelijkertijd bhjkt dat er eigenlijk geen zicht is op wie
van de jongeren nu de daadwerkelijke risicogroep(en) vormen. Voor een effectieve en

doelmatige (voorlichtings- en informatie) interventie is de gerichtheid op de juiste
doelgroep echter van groot belang. Tevens blijkt uit het in de vorige hoofdstukken
beschreven onderzoek dat niet bekend is wat de exacte motieven van deze jongeren zrjn
om zich in hun wije ttjd te doen blootstellen aan lawaai. De gevolgen van gehoorschade

zijn echter wel blijvend en hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven. De
Nationale Hoorstichting meent dat - naast onderzoek dat mogelijk vanuit ZonMw wordt
gefinancierd (zie paragtaaf 7.I) - het zinvol is om een inventarisatie uit te voeren naar
omvang en kenmerken van de risicogroepen, naar de oorzaken/motieven van het

7.3.2
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risicoveroorzakend gedrag en naar de opvattingen van deze jongeren ten aanzren var
preventieve interventies.

Er zal kort inventa¡iserend onderzoek uitgevoerd worden naa¡ de omvang en enkele

globale (onderscheidende) kenmerken van de risicogroepen en naar de motieven van
deze jongeren om zich bloot te stellen aanlawaai en harde muziek. Het onderzoek zal

verschillende benaderingswijzen kennen: observatie, interviews en wagenlijst(es),
De resultaten zullen richting geven aan de Nationale Hoorstichting om preventie-

activiteiten te ontwikkelen.
Ook zal geïnventariseerd worden in hoeverre jongeren bereid zrjn om preventieve

maatregelen te accepteren, zoals het aanbrengen van geluidsbegrenzers op

muziekapparatuur. B¡ de Nationale Hoorstichting wordt verwacht dat - als deze

bereidheid er bij de meeste jongeren is - dit wellicht mogehjkheden biedt om bij de

industrie voor geluidsbegrenzing te pleiten.

Op basis van deze inventarisaties in combinatie met algemene kennis over

gezondheidsvoorlichting aan jongeren zal de preventiefunctionaris de Nationale

Hoorstichting kunnen adviseren over toekomstige preventieactiviteiten en ovet de juiste

benaderingsw íjze v an de doelgroep.

7.3.3 Gehoorproblematiek en de Wet op de ArbeidsOngeschihheid (\I/AO)

Binnen de Nationale Hoorstichting maar ook bij de NWS leeft het verrnoeden er een

aanzienlijk aantal personen in de WAO zíL op basis van bijvoorbeeld psychische

problemen (stress, burn-out), waar eigenlgk slechthorendheid het onderliggende

probleem vormt bron: htp://www.nws.nl/belang/sh_werk.htm. Niet onderkende

slechthorendheid op het werk kan leiden tot communicatieproblemen en tot irritatie bij
anderen. Dit kan vervolgens weer resulteren in stress en andere psychische problemen,

welke de basis kunnen voÍnen voor ziekteverntim en eventueel arbeidsongeschiktheid.

Of dit probleem daadwerkelijk aanwezig is, en zo ja, wal de omvang is, is niet bekend.

Vanwege de onbekendheid van dit probleem zal een inventarisatie gehouden worden bij

verschillende partijen om te bezien ofhet om een reëel probleem gaat, ofhet probleem

onderkend wordt en of de omvang van het probleem te meten is met behulp van

bestaande registraties of andere bronnen.

Via interviews en wagenlijsten zal bij verschillende partijen (bedrijfsartsen/ARBO

diensten, UWV/verzekeringsartsen, KNO artsen, Centrum voor Beroepsziekten

enzovoort) geinventariseerd worden wat over bovengenoemd probleem bekend is. Aan

de hand daawanzullen verdere plannen worden ontwikkeld'
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A Determinantenenpreventiemogelijkhedenvan
slechthorendheid

Bijlage 4.1/2

Determinant

Aangeboren of woeg

verworven doofheid of

slechthorendheid

- Erfelijke voÍnen

- Ziekten bi'1 moeder

tijdens zwangerschap

(bijv. rubella)

- Ziekten bij kind (bijv

meningitis)

Ouderdomssl echthorend-h eid

(presbyacusis)

- Lawaai (dagelijkse

omgeving, werk)

- Stress

- Nuttigen van vet voedsel

- Ototoxische

medicamenten

Slechthorendheid door lawaai

- Acuut gehoorverlies

(bijv. als gevolg van

explosie)

- Progressief,veelwldige

bloostelling aan lawaai

op werk olin wije tijd

Prímaire preventie

Erfel ijkheidsadviserin g (prenatale

diagnostiek & abortus)

Profulaxe (vaccinatie),

bestrijding

Pro$laxe (vaccinatie),

bestrijding

Voorkómen / verminderen van

lawaai

Voorkómen / verminde¡en van

stress

Voorlichting over gezonde voeding

Zo min mogelijk

voorschrij ven/gebruiken,

altematieven gebruiken/

ontwikkelen

G ehoo¡beschermingsmiddelen (bij

hoog risico op explosies o.i.d.)

Lawaai belasting in arbeidssituaties

omlaag brengen (stille technologie,

isolatie van geluidsbronnen,

akoestische maategelen),

gehoorbeschermingsmiddelen,

regelgeving m.b.t. geluidsemissies

(popconcef en, discotheken en

house-parties), inzicht / kennis

vergroten bij werknemers (lawaai

op werþlek en bij jongeren (wije

t¡d, brjv. walkman.), (ontwikkeling

van) pil tegen gehoorschade door

lawaai

Secundaire en tertiaire

Algemeen: woegtijdige

opsporing m.b.v.

gehoorscreening pas gebo-

renen, kinderen), tijdig

aanmeten van hoortoestel of

cochleair implantaat.

Al gemeen: standaardisering

van definities en

gehooronderzoek, ttjdig

starten van behandeling,

kwaliteitsverbetering

hoortoestellen, verlaging

acceptatiedrempel van

hoortoestellen.

Algemeen: woegtijdige

ontdekking, bijvoorbeeld door

integrale

gehoorbeschermings-

programma's (technische

lawaaibestrijding,

audiometrie, voorlichting,

verstrekking persoonlijke

gehoorbeschermingsmiddelen

), medicamenteuze

(innaveneuze) therapie voor

acute gehooffrauma's
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B Correspondentie S. Lusk

Van: Sa11y f,. Lusk I fusk@umich. edu]
Verzonden: woensdag 23 april 2003 19:03
Aan: Perenboom, R.J.M.
Onderwerp: Re: information on articLe Nurs Clin N An 2002

I am pleased to learn of your inEerest, but sorry to hear
about the difficulty in gett.ing information. The training
program, consisting of a video t.ape, 2 brochures, sampler of
HPDs, and a manual for trainers, is available from ATHA.

However, the organization of their website makes iÈ very
difficult to find. It's under DisEance Learning, Train the
Trainer,
Our first manuscript reporting the results of our test of
effecÈiveness of the tailored training program for factory
workers is in press j-n NURSING RESEARCH. We expect the
second one to be accepÈed soon. You might want to
review the 1-999 article in AMERTCAN JOURNAL 0F HEAITH

PROMOTION, 13 (4) detailing how the Model- was used to develop
the tailored training Program.
lrle are trying to work out a plan to have the tail-ored
Eraining program availabl-e on a federal agency's website, but
it's not settled Yet.
r hope this is he1pfu1. P1ease get back to me if I can
provide assistance.

--On Wednesday, Aprif 23, 2003 4:29 PM +0200 "Perenboom,
R.J.M. "

<RJM. Perenboom@pg. tno ' nl-> wrote :

Dear Mrs Lusk,

With interest I have read your article on Preventing NfHL in
the journal Nurs clin N Am 37 (2002) 257-262. In this artic]e
you make some references to the hea1th Promotion Modef and to
some intervention programs. one intervention package was to
be found on the site of the AIHA. I have looked into the
information on this site, buE I'm not able to find the
information. could you please indicate where I have to look
for exact,ly?
Second, you mention a study, funded by NINR. However, teher
is no reference in your articl-e to any publications on this
study. Could you provide me with some more information? r
have not found it on the websiÈe of NfNR. To clarify my

interest: at this moment we are conducting an inventory study
(by order of the Dutch Hearing Foundation and funded by the
Ministry of HealEh) into possibJ-e i-nterventions and
prevention programs in the field of Noise Induced hearing
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IJoss among youth and adults, suited for the Netherland.s.

Kind regards
Rom JM Perenboom MA

BiilageB,2l2

senior researcher
TNO Prevention and Health
PO Box 22L5
2301_ cE Leiden
The Netherlands
Ee1: + 31 71 51-8 L124
fax: + 3L 7L 5LB 1903
G : R,JM. PerenboomGPG . TNO . NL
hEtp: \ \www. tno.nl-

sa1]y L. Lusk, PhD, RN/ FAÀN, FAÃOHN
Professor, OccupaEional- HeaLEh Nursing
School of Nursing
University of Michigan
400 N. Inqal1s, Rm. 3l_82
Ann Àrbor, MI 48109-0482
734 647-0347
Fax: 734 647-035L
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C Sociale kaart

C.l Inleiding

Om te kunnen vaststellen welke actoren aangesproken kunnen worden dan wel gesteund

moeten worden om mogelijke verbeteringen te realiseren, is het van belang om goed

inzicht te hebben in wie deze actoren zijn (of zouden kunnen zijn), wat hun huidige
activiteiten zijn en wat hun wensen en mogelijkheden zijn.

A1 deze actoren kunnen worden samengevat in een zogenaarnde sociaaltechnische

kaart. De sociale kaart is gestructureerd rondom de belangrijkste deelprocessen, te

weten onderzoek & ontwikkeling, productie, distributie, gebruik en beïnvloeding van

het markproces.

Maatschappelijke actoren worden onderscheiden en besch¡even naar hun plaats in het

systeem en hun activiteiten in relatie tot de vier deelprocessen van het primaire proces

(onderzoek & on¡wikkeling, productie, distributie en gebruik), Actoren zljn te

onderscheiden naar hun hoofdtaak in het primaire proces dan wel in hun beïnvloeding

daarvan. Lang niet alle actoren kunnen eenduidig ingedeeld worden in één van de

deelprocessen of in de beïnvloeding van één van de deelprocessen. ln die gevallen

wordt in eerste instantie gelet op hun hoofddoelstelling en vervolgens op hun eventuele

nevendoelstellingen.

Naast actoren die primair zijn gericht op de belangrijkste vier deelprocessen, zijn er ook

beleidsactoren, opdrachtgevers en belangenbehartigers. Deze overige actoren vervullen

de volgende functies:
o beleidsactoren scheppen de mogelijkheden voor, of stimuleren/reguleren één of

meerdere deelprocessen (f,rnancieel met regelgeving, door de uitvoering te

verzorgen ofdoor te coördineren)
. opdrachtgevers zijn organisaties en overheid die fungeren als opdrachtgever voor

onderzoek, aankopen, voorlichtingsactiviteiten, adviezen
o belangenbehartigers onþlooien bijvoorbeeld zelf ondersteunende activiteiten,

bevorderen activiteiten van derden, lobbyen, zoeken publiciteit, voÍnen coalities,

voÍnen een communicatieplatform, geven voorlichting etc.

Acto¡en in het primaire proces en in de beïnvloedende processen kunnen s¿rmen nieuwe

intermediaire actoren oprichten.

C.2 Onderzoek en ontwikkeling
Nationale Hoorstichting, wetenschappelijke raad: De raad heeft een uitgebreid
prograrnma geformuleerd op het gebied van standaardisatie, epidemiologie, klinisch
wetenschappelijk onderzoek en fundamenteel onderzoek.

ZON-M\I.: Ontwerpen en uitvoeren van subsidieprogramma's en coördineren van

onderzoek en ontwikkeling. Hoofdopdrachtgevers zijn VIVS en NWO.

RGO, Raad voor gezondheidsonderzoeÈ; Adviseert ministers van VWS, OC&'W en EZ

over prioriteiten in het gezondheidsonderzoek, in het zorgonderzoek en de technologie-

ontwikkeling in deze sector evenals de daarbij behorende infrastructuur.
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Gezondheidsraad: Onafhankelijk adviesorgaan dat ministers en parlement adviseert op
het gebied van de volksgezondheid.

VUMC: Belangrijkste doel van het audiologisch onderzoek is verbetering van de
communicatie van mensen met een gehoorbeperking. Dit houdt niet alleen
spraakverstaan (begrijpen) in maar ook het lokaliseren, detecteren en herkennen van
geluid.

AMC/UvA: Auditory psychophysics: mostly processing
speech in normal-hearing and heanng-impaired listeners.
Auditory rehabilitation: European SPACE-project: signal
reduction and speech enhancement.

of temporal information in

processing schemes for noise

AZG: Institute for Biomedical engineering, Materials Science and Application (BMSA).
Center of expertise for the entire stage of biomedical materials science and its
application involving basic matenals science, medical product development and clinical
evaluation.

Erasmus MC Audiologie: Diagnostics and early detection; Rehabilitation; Maturation
and development.

Ammanstichting Rotterdan.' Gefuseerd met ACC-Midden Nedelrand en De Knng tot
Koninklijke Auris Groep. Samenwerking tussen verschillende scholen en diensten om
communicatieve mogelijkheden van doven, slechtho¡enden en mensen met spraak- en
of taalmoeilijkheden te optimaliseren. Bieden onderwijs enzoÍg.

Effatha / Guyot Groep: Organisatie voor onderwijs, zorg en diensfverlening aan doven,
slechthorenden en communicatief beperkten.

Hoensbroeck Centrum Audiologie (Onderdeel van SRL (Stichting Ravalidatie
Limburg)). Onderzoek en advies bij communicatieve beperkingen en hoorproblemen.
Verstrekken van technische hulpmiddelen, onderzoek, advies en begeleiding.

Instituut voor doven st. Michielsgestel: ffiataal (www.ivd.nl) = fusie van Instituut voor
doven en mgr. Terwindtstichting): Nationaal en Internationaal Centrum voor
voorlichting, consultatie, diagnostiek, onderwijs, behandeling en begeleiding van
communicatief beperkte mensen.

NII/EL, (Nederlands lnstituut voor onderzoek van de gezondheid):
Onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de
(relaties tussen de) verschillende partijen in de zorg.

Reseqrch Institute Psychology & Health: Van de faculteit Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht en andere onderzoeksgroepen (Leiden, Tilburg, NIVES enz)

PACT: Platformfor Audiological Clinical Testing: PACT is een samenwerking van de
Nederlandse Audiologische Cenfra ten behoeve van hoortoestel-research. PACT wil een
platform zijn voor praktijk-gericht onderzoek met betrekking tot hoortoestellen. In
principe kunnen de volgende soorten onderzoek worden onderscheiden: veldstudies met
reeds geïntroduceerde hoortoestellen of meer experimentele prototypen; onderzoek naar
voorschrijfmethoden; evaluatie-onderzoek met betrekking tot specifieke wagen over de
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hoortoestel-verstrekking in de deelnemende centra

GGDNederland:GGDNederlandisdelandelijkekoepelorganisatievanalle
gemeentelijke en gewestel :rland' GGD'en dragen bij

ãan de bévordering en b

vervullen een belangrijke rol

landelijke uitwisseling en

GGD Nederland laat voorts pr uning bieden aan het goed

functioneren van GGD'en ontsluiting van nieuwe

beleidsterreinen in de collectieve preventle'

NederlandseVerenigingvoorKeel.N-eus-oorheelkundeenHeelkundevanhetHoofd-
Halsgebied': O" V"'"ïgi"g '"oo' ft"t Ntut-Oorheelkunde en Heelkunde van het

Hoofd_Halsg"Ui"¿ steìi T¡"i ,"n doel het bevorde¡en van de keel-' neus- 
.en

oorheelkund" .r, t."itor¿" van het hoofd-halsgebied in Nederland' De veremgmg

tracht dit ¿o.t o,,¿.r m,er te be¡eike,' doo,' t,et-t,ouden van algemene vergaderingen

met een wetenschappelijk enlof een huishouäeift gedeelte; bevordering en controle van

de kwaliteit en doelmatigheid van d" b;;ö.:beoefening; het behartigen van de

beroepsbelangen; het instÃdhouden van een bibliotheek en een archief; het uitgeven

vaneentijdschrift,u-,uppon"nenhet^opstellenvanstandpunürota's;hetstimuleren
van (electronische) rî*ã*i"uti. "r, 

i'roãutieverganng (op vakinhoudelijk gebied)

door het onderhouden";;;;" website; het steunen en doen houden van congressen en

hetonderhoudenvanbandenmetzusterverenigingeninbirmen-enbuitenland.

Trimboslnstituut:HetTrimbos.instituutishetlan,delijkkennisinstituutvoorgeestelijke
gezondheids"org, u.r.luuingszorg .r, -u",..t ufp.ri¡tå zorg'Demissie van het instituut

is:kennisovergeestelijkegezondheidcreërenendoentoepasseninbeleidenpraktijk
van de geestelijke g."oîdh.ia. zorg, deverslavingszorg en de maatschappelijke zorg'

NIGZ:HetNIGZ(Nationaal.InstituutvoorGezondheidsbevorderingen
Ziektepreventi"l orra.rrtint en coördineertîtiviteiten die bijdragen tot een gezondete

leefirijze van de N.¿ä*¿r. bevolking. o""t rrtã¿.r van landelijke' doelgroepgerichte

programma's worden deze activiteiten gecoördineerd en Daamaast

ondersteunt t.t ÑfCZ professionel e gez s zoals

gezondheidsvoorlichters' p"'"""tå*trkers en afsen licaties en

advies'

NSDSI(, Nederlandse Stich 'ende Kind:

De NSDSK is een stichtin I en en diagnostisch onderzoek

wordt verricht, als (toegep' k wordt uitgevoerd' gericht op

dove en slechthorende kinc 'spraakprobleem

Yereniging van Audicienbedriiven: NVAB is de branche-

na alle audicienuedriffiin Neáertan¿ zijn aangesloten' NVAB

ã, i"tutg"ttUehartiger van de bedrijfstak'

N1AB,NederlandseVerenigingvoorArbeid's-enBedrijfsgeneeskunde;DeNVABheeft
als doel fret UevorJer; u; d-e arbeids- ""ï"¿tiri.t"í"Ãkutt¿t 

in de ruimste zin' als

wetenschap en als beroepsuitoefening, "r.-"¿" 
L"i u"uotdtren van de professionele
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belangen van haar leden en anderen \ilerkzaam op het gebied van de a¡beids- en
bedrijfsgeneeskunde.

C.3 Beleidsactoren en opdrachtgevers
Ministerie van Vollægezondheid, Welzijn en Sport: VIVS stimuleert mensen tot gezond
gedrag. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep
kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vornen van gezondheidszorg. Zij
zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met
ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het
ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zljn en dat mensen voldoende
keuzemogelijkheid hebben.

Ook Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze
welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel
aan de maatschappij. ln samenwerking met departementen die zichbezighouden met
economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale
infrastnrctuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zljnhet wijwilligerswerk
en de jeugdzorg.

College voor zorgverzekeringen (CVZ): Het College voor zorgverzekeringen is een
zelfstandige overheidsorganisatie. Het CYZ coördineert de uitvoenng en financiering
van de Ziekenfondswet en AWBZ.

ZON MIT: ZonMw is het samenwerkingsverband van ZorgOnderzoek Nederland
(ZON) en Medische wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MW). ZottNfw staat voor kennisvermeerdering,
kwaliteit en vernieuwing in het gezondheidsonde¡zoek en de gezondheidszorg. De
organisatie bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel gezondheidsonderzoek tot en
met de praktijk van de gezondheidszorg. Als intermediair tussen maatschappij en
wetenschap stimuleert ZonMw onderzoek en vernieuwingsprojecten en bevordert het
gebruik van de resultaten in de praktijk. ZonMw nodigt onderzoekers, en organisaties
uit om binnen geschetste kaders voorstellen in te dienen die in aanmerking komen voor
subsidie. Aanwagen worden zorgvuldig getoetst op kwaliteit, relevantie en waar
mogelijk op kansen voor verandering in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg.
ZotlNIw heeft als opdrachtgevers VWS en NWO.
Het werkveld van ZonMw bestrijkt het gehele terrein van gezondheid, genezing en
verzorging. Een werkveld waarbij iedere Nederlander zich betrokken voelt. Want wie
gezond is, wil gezond blijven. Wie ziek is, wil goed verzorgd worden en snel genezen.

Om dit te bereiken verbindt ZonMw de kennis en ervaring die wordt opgedaan binnen
gezondheidsonderzoek, praktijk en beleid met elkaar. Bijvoorbeeld door kennis uit
onderzoek te genereren en deze beter beschikbaar te stellen voor beleidsmakers en
praktijkdeskundigen. Door te zorgen dat onderzoek goed wordt afgestemd op
beleidswagen en ervaringen uit de praktijk. En door te stimuleren dat bruikbare
onderzoeksresultaten daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg
worden ingevoerd.

C.4 Belangenbehartigers
Nationale Hoorstichting: De Nationale Hoorstichting, opgericht in 1995, is
belangenbehafiger van het horen'. Het voorkomen van slechthorendheid, het
stimuleren van gehoorrevalidatie en het bevorderen van het wetenschappelijk
gehooronderzoek zijn de belangrijkste terreinen waarop de stichting actief is. Gewerkt
wordt op basis van programma's en projecten. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op
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de activiteiten van de NHS.

NWS, Nederløndse Vereniging Voor Slechthorenden: De NWS behartigt de belangen
van alle mensen met hoorproblemen in Nederland, d.w.z. mensen die slecht horen,
lijden aan hyperacusis (overgevoelig voor geluid), Ménière of tin¡ritus (oorsuizen), of
een cochleaire implant hebben. De NWS wil door mensen met een hoorprobleem
worden erkend als hun spreekbuis en wil dé gesprekspartner zijn van de overheid, de

zorgsector, de industie en andere relevante organisaties.
De vereniging is de aalrrgewezen bemiddelaar tussen mensen met een hoorprobleem en
personen en instanties wa¿umee zij te maken hebben. De vereniging biedt faciliteiten,
organiseert kennis, geeft voorlichting en zet deskundigen in van binnen en buiten de
organisatie.

SHJO, Slechthorende Jongeren Organis atie :
De SHJO wil de integratie van slechthorende jongeren en van jongeren met spraak- en
taalmoeilijkheden in de samenleving bevorderen. Ze geeft voorlichting en organiseert
onder meer thema-avonden en ontspanningsactiviteiten. Haar aandachtsgebieden zijn:
slechthorendheid, spraakgebrekkigheid, jongeren met spraak- en taalmoeilijkheden.

FOSS; Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en vøn kinderen
met spraak-taalmoeilijkheden: De Foss is een landelijke ouderorganisatie, een
bundeling van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende
kinderen en/of kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. Er zijn ongeveer 35 van deze
scholen voor Speciaal Onderwijs. Elke school heeft een oudervereniging of ouderraad,
die een afgevaardigde heeft in de Foss. Daamaast kunnen ook groepen ouders van
slechthorende kinderen en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden, die geen aangepast
onderwijs volgen, in de Foss worden vertegenwoordigd. Op deze wijze
vefegenwoordigt de Foss circa 5.000 kinderen en hun ouders. In de statuten is de

doelstelling van de Foss als volgt omschreven: 'De federatie heeft ten doel de
behartiging van de geestelijke en materiële belangen van slechthorende kinderen en
kinderen met spraak-taalmoeilijkheden en hun ouders, voorzover deze belangen niet
kunnen worden behartigd door de in de fede¡atie vertegenwoordigde
oudergroeperingen'. De Foss houdt zich bezig met zaken die zowel slechthorende
kinderen als kinderen met spraaktaalmoeilijkheden betreffen, omdat kinderen mef deze
handicaps dezelfde school bezoeken, Reden hiervoor is dat beide groepen kinderen
problemen hebben met taal- en spraakverwerving en daarbij gelijksoortige
voorzieningen nodig hebben (zoals logopedie e.d.).

FENAC, Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.' Brancheorganisatie, houdt
zíchbezig met onderlinge afstemming en communicatie/ontwikkeling, verspreiding van
voorlichtingsmateriaal, bij- en nascholing van AC-medewerkers en onderhouden van
communicatie met overheid, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en verwante
brancheorganisaties.

NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap; De NHG is de wetenschappelijke
vereniging van huisartsen in Nederland. De NHG werkt aan de bevordering van een

wetenschappelijk onderbouwde uitoefening van de huisartsgeneeskunde.

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-
Halsgebied: De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het
Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-, neus- en
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oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland. De vereniging
tracht dit doel onder meer te bereiken door: het houden van algemene vergaderingen
met een wetenschappelijk en/of een huishoudelijk gedeelte; bevordering en controle van
de kwaliteit en doelmatigheid van de beroepsbeoefening; het behartigen van de
beroepsbelangen; het instandhouden van een bibliotheek en een archief; het uitgeven
van een tijdschrift, van rapporten en het opstellen van standpuntnota's; het stimuleren
van (electronische) communicatie en informatievergaring (op vakinhoudelijk gebied)
door het onderhouden van een website; het steunen en doen houden van congressen en
het onderhouden van banden met zusterverenigingen in binnen- en buitenland.

vereniging GAIN, Gezamenlijke Audiologische Industrie Nederland:
Kwaliteitsbevordering speelt binnen de vereniging GAIN een belangrijke rol.
Hoortoestellen en andere audiologische hulpmiddelen worden ontwikkeld en
geproduceerd om mensen met een gehoorverlies in staat te stellen weer zo goed
mogelijk te horen en zo maatschappelijk te participeren. De producenten is er alles aan
gelegen de technische, audiologische en esthetische eigenschappen van hoortoestellen
tot hun recht te laten komen bij gebruikers / consumenten. De vereniging GAIN voert
een beleid om de consument optimaal te laten profiteren van het resultaat van
omvangrijke investeringen in de technologie, in de audiologie en in de productie van
hoortoestellen.
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D Activiteiten en producten Nationale Hoorstichting

Producten
In de afgelopen jaren heeft de Nationale Hoorstichting diverse producten ontwikkeld.

Het gaat hierbij om kranten, brochures, affiches en cd's. Hieronde¡ vindt u een

productoverzicht van de aangeboden producten:

o Website'www.hoorstichting.nl'
. Hoor je wel?

Lesmateriaal voor de onderbouw van het basisonderwijs'
o Zúnigop je oren

Brochure voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
o Hoe werkt het gehoor

Affiche voor het basisonderwijs.
o Moet je horen

Brochure voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs'
o De Walkman, .. als muziek in je oren?

Brochure voor het voortgezet onderwijs.
o Hoorkrant Jongeren 2001

o Hoork¡ant Jongeren 2002
. Affiche Be cool, be careful Bescherm je oren (decibelmeter) A4
o Affiche Be cool, be ca¡eful Bescherm je oren (decibelmeter) A3
. Erbrj blijven horen

Lespakket over slechthorendheid voor beroepsopleidingen in de oude¡enzorg.

o Wat zeg[.t?
Brochure over slechthorendheid voor de ouderenzorg

o HelpkaartHoortoestel
o CD Tussen horen en verstaan

(CD met luistersituaties)
o CD Ludwig van Beethoven presenteert de Peer Gynt Suite

(De Peer Gynt Suite, uitgevoerd zoals een slechthorende deze hoort.)
o Hoork¡antBxtra2}02
o Hoorkrant Plus 2001
¡ Hoorkrant Plus 2003
. Jaarverslagt996
o Jaarverslagl99T
o Jaarverslag 1998
. Jaarverslagl999
. Jaarverslag2}O}
¡ Jaarverslag2}}l
. Jaarverslag2jj2
o Nationale Hoortest

(Telefonische hoortest, folder en affiche)

Activiteiten
Met betrekking tot de preventie van gehoorschade door lawaai heeft de Nationale

Hoorstichting een aantal projecten uitgevoerd. Hieronder volgt per jaar een overzicht

van deze projecten.

1997

Bijlage D.1/4
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Op verzoek van de NWS en de Nationale Hoorstichting wordt door SIRE de campagle
'zet je muziek maar lekker hard, dan wordt het vanzelf stil' gestart. De campagne
waarschuwt jongeren voor het gevazr van langdurig luisteren naar harde muziek.

Darkzij de steun van de Stichting VSB Fonds, het Nationaal Revalidatie Fonds en de
Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid verschijnt de eerste druk van
'Zuiníg op je oren', een brochu¡e over het gehoor voor het basisonderwijs. Binnen
enkele maanden is deze eerste druk, met een oplage van 70.000 exemplaren,
uitverkocht.

r998
De SlRE-campagne 'Zet je muziek maar lekker hard, dan wordt het vanzelf stil' wordt
in 1998 herhaald. De campagne heeft inmiddels 70Yo van de jongeren vanaf 13 jaar
bereikt.

Het Ministene van VWS zorgt voor de financiering van de tweede druk van de folder
'zt:jnig op je oren'. In 1998 worden duidenden exemplaren van deze tweede druk
besteld.
Met steun van de Stichting Hoortoestellenbranche verschijnt het lespakket 'Erbij blijven
horen'. Dit lespakket is bedoeld voor de beroepsopleiding in de ouderenzorg.

Over het programma van de Wetenschappelijk Raad van de Nationale Hoorstichting
verschijnt de brochure: Bundeling van wetenschap in de strijd tegen slechthorendheid.
Het eerste exemplaar van deze brochure wordt op 27 november uitgereikt aan de
directeur van het NWO, Gebied Medische Wetenschappen die de brochure in ontvangst
neemt, mede namens Zorg Onderzoek Nederland. De brochure bevat een overzicht van
programma's en projecten op het gebied van standaardisatie, epidemiologie, klinisch
wetenschappelijk en fundamenteel onderzoek.

1999
De SlRE-campagne 'Zet je muziek maar lekker hard, dan wordt het vuzelf stil ' wordt
in 1999 voor de 3e en laatste keer herhaald. De campagne heeft na deze 3'keer meer
dan 90o/o van alle jongeren bereikt.

Binnen het programma voorlichting jongeren zijn inmiddels drie brochures en een
affìche gerealiseerd. Yan 'Zuinig op je oren', een brochure over het gehoor voor het
basisonderwijs, is de derde druk verschenen. De totale oplage is daarmee gekomen op
210.000 exemplaren. De affiche 'Hoe werkt het gehoor' wordt in 1999 voor dezelfde
lezersgroep uitgebracht. Voor de onde¡bouw van het voortgezet onderwijs wordt de
brochure 'Moet je horen', uitgebracht. Ook verschijnt hiervan al een tweede druk, Van
deze brochure zijn daarmee inmiddels 140.000 exemplaren vervaardigd. Voor het
voortgezet onderwijs wordt ook de brochure 'De walkrnan: als muziek in je o¡en?'
uitgebracht. Deze brochure en de herdrukken van 'zuinig op je oren ' en 'Moet je
horen' konden gerealiseerd worden dankzij een subsidie van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

voor medewerkers in de ouderenzorg verschijnt de brochure 'wat zegt u?' Deze
informatieve brochure over het gehoor en slechthorendheid is een vervolg op het
lespakket 'Erbij blijven horen'. Dit lespakket over slechthorendheid is speciaal
ontwikkeld voor de beroepsopleidingen in de ouderenzorg. Voor brochure en lespakket
bestaat grote belangstelling.
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Voor het eerst in haar geschiedenis houdt de Nationale Hoorstichting op 30 oktober een

Dag van het Oor. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met KNO-vereniging

(KNO-artsen), FENAC (audiologische centra), GAIN (audiologische industrie), NVAB
(audiciens), NVVS (slechthorenden vereniging) en Oorakel (informatie-en adviescentra

voor slechthorenden en doven). Preventie is het thema van deze dag.

VWS-minister dr. E. Borst-Eilers neemt het eerste exemplaar van de brochure 'De

walkman: als muziek in je oren?' in ontvangst. Uit handen van de heer J. Kamminga,

voorzitter van de Nationale Hoorstichting, ontvangt zij tevens het eerste exemplaar van

de Nationale Hoorkranl. Deze krant -met een oplage van 32.000 exemplaren en

vervaardigd in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid- is een speciale uitgave ter gelegenheid van de Dag van het Oor. Door

de media wordt veel aandacht besteed aan de Dag van het Oor.

Een open dag maakte deel uit van de Dag van het Oor. Circa 300 ondernemingen en

organisaties hielden op 30 oktober open huis. Het ging hierbij om audiologische centa,

audiciens, audiologische industrieën, ondernemingen op het gebied van

gehoorbescherming en voorlichtingscenta voor slechthorenden. Voor deze dag bestond

een zeeÍ grote belangstelling. Velen namen tijdens de open dag de gelegenheid tebazt

hun gehoor wijblijvend te laten testen.

In samenwerking met de Nationale Hoorstichting brengt de Stichting Opleiding en

Voorlichting Audiologische Hulpmiddelen samen met Van Leest B.V. de cd 'n Leven

Lang Luisteren' uit. De cd bevat een gesprek tussen Jaap van Zweden en Henk van

Ulsen over het gehoor en slechthorendheid en vele fraaie muziekcomposities, De cd is

verkrijgbaar bij Van Leest en bij de audicien. De eerste exemplaren worden

overhandigd aan Jaap van Zweden en de Vaste Commissie voor Volksgezondheid,

Welzijn en Sport van de Tweede Kamer'

2000
In 2000 staat de Dag van het Oor in het teken van 'het genietende oor'. Uit NIPO

onderzoek naar de geluidsbeleving en -waardering van muziek is gebleken dat de

meeste mensen muziek het meeste zouden missen wanneer zij niet meer zouden kunnen

horen. Evenals het voorgaande jaar besteedt de media ruim aandacht aan de Dag van het

Oor en wordt er bij verschillende audiciens audiologische centra, audiologische

industrieën, voorlichtingscentra voor slechthorenden en enkele slechthorenden-scholen

en KNO-praktijken een open dag gehouden'

2001
Dit jaar organiseert de Nationale Hoorstichting in plaats van de Dag van het Oor een
'Week van het Oor. De start van òeze week was een concert op 3 november van de Peer

Gynt Suite van Edward Grieg. Bijzonder aan dit concert is dat het uitgevoerd werd

zoals een slechthorende het zou horen. Hierbij worden verschillende vornen van

gehoorverlies op een akoestische manier duidelijk gemaakt aan het publiek. Tijdens de

rest van de week worden er ve¡schillende open dagen gehouden en ook wordt in het

AVRO-televisieprogramma 'Vinger aan de pols' een hele uitzending gewrjd aan het

gehoor. Ter gelegenheid van de Week van het Oor worden er ook twee bijzondere

edities van de Hoorkrant uitgebracht.

Er worden diverse nieuwe producten uitgebracht door de Nationale Hoorstichting, zoals

,de Hoork¡ant Jongeren voor jongeren vanaf 12 jaar en het lespakket 'Hoor je wel?',



TNO-rapport I Pc lB &D /2003.27 4 | BijlageD.4/4

bedoeld voor de onderbouw van de basisschool. Tevens wordt er een CD uitgebracht:
tussen horen en verstaan: luistersituaties.

2002
De V/eek van het Oor in 2002 heeft als thema: bevordering van de gehoorrevalidatie.
Hierover wordt een symposium georganiseerd. Verder zijn er weer tv-uitzendingen en
verschillende open dagen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dit jaar verschillende
subsidies beschikbaar. De Nationale Hoorstichting ontvangt een bijdrage voor de
uitbreiding van het programma voorlichting jongeren en daamaast geeft de overheid
voor een periode van 3 jaar een bijdrage voor de ontwikkeling v¿ìn

preventieprogramma's. Daamaast wordt er geld beschikbaar gesteld voor een Hoorkrant
Plus.

Ook dit jaar worden er weer nieuwe producten uitgebracht: de Hoorkrant Jongeren en
een affiche 'Be cool, be ca¡eful'. Voor ouderen verschijnt de Helpkaart Hoortoestel en
ook wordt de CD 'Ludwig van Beethoven presenteert de Peer Gynt Suite' uitgebracht.

2003
ln samenwerking tussen de VU, de Nationale Hoorstichting en AVRO Gezondheid,
wordt de Nationale Hoortest landelijk geïntroduceerd. De Nationale Hoortest is een
telefonische hoortest \¡/aarmee mensen snel en gemakkelijk kunnen achterhalen of
iemand goed of slecht hoort.

Op dit moment wordt e¡ een nieuwe folder ontwikkeld voor de middenbouw van het
basisonderwijs: Knoop het in je oren. En ook in 2003 zal er rondom de Week van het
Oor een nieuwe hoorkrant verschijnen,


