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Ten geleide

Ter voorbereiding van een advies van de Gezondheidsraad over de invloed van geluid op

de gezondheid van de mens heb ik aan mevrouw drs W Passchier-VeÍïneer van het Ne-

derlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO gevraagd een overzicht op te

stellen van de wetenschappelijke literatuur over dat onderweÍp.Zii heeft daarbij haar

aandacht gericht op het onderzoek waarvan de resultaten in dejaren 70, 80 en begin 90

zijn gepubliceerd. Eerdere gegevens zijn namelijk in een advies van de Raad uit l97l

verwerkt.

Het voorliggende document bevat het door mij gevraagde overzicht.Het zal worden

gebruikt bij het opstellen van een nieuw advies, dat naar verwachting in het vroege voor-

jaar van 1994 zal verschijnen.

Den Haag,24 december 1993

Prof dr L Glnjaar,

Voorzitter Gezondheids raad
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Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de kennis over de invloed van geluid op de gezond-

heid van de mens. Bij de selectie van de literatuur heeft de nadruk gelegen op epidemio-

logisch onderzoek. De onderzochte effecten betreffen:

Gehoorschade door blootstelling aan lawaai

Voor het gehoororgaan van volwassenen is de veilige grens van blootstelling aan geluid

over een etnaal een equivalent geluidniveau van 70 dB(A). Voor kinderen ligt deze grens

wellicht 5 dB(A) lager. Mede geziende geluidbelasting van kinderen is nagegaan of hun

gehoor in de laatste decennia achteruit is gegaan. Voor jongens en meisjes tot een jaar of

veertien is dat niet het geval. Of er tegenwoordig vanaf ongeveer L4 jaar wel een extra

verslechtering door blootstelling aan lawaai van het gehoor van Nederlandse jongeren

optreedt, kan wegens gebrek aan onderzoeksgegevens niet vastgesteld worden. Sommige

buitenlandse gegevens wijzen daar wel op. Omdat voor de meeste niet-beroepsmatige ge-

luidbelastingen de expositiepatronen onbekend zijra zijn slechts globale conclusies en

schattingen gegeven van de gehoorschade door deze belastingen. Naast deze globale

schattingen van gehoorschade op basis van de geluidbelasting zijn in het rapport op basis

van epidemiologisch gehooronderzoek de volgende veroorzakers van gehoorschade door

lawaai vastgesteld: afsteken knallend wurwerlg popmuziek in discotheken, bij concerten

en bij gebruik van hoofcltelefoons, tractoren, andere landbouwmachines, muziekinstru-

menten en luide stereo- en TV-apparatuur.
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Lichamel'rjke gevolgen van stress door blootstelling aan geluid

Het onderzoek naar deze gevolgen is beperkt tot cardiovasculaire aandoeningen, zoals

ischemische hartziekten en hypertensie, enig onderzoek is verricht naar veranderingen in

het hormonale en het immuunsysteem. Bij hoge geluidbelastingen op de arbeidsplaats

(equivalent geluidniveau gemiddeld 93 dB(A» is het relatieve risico op hypertensie 1,7.

Er zijn ook andere effecten op de bloedcirculatie vastgesteld die er op wijzen dat geluid-

belasting op de arbeidsplaats een stressor is. Werknemers met een groot hoogfrequent

gehoorverlies hebben een grotere kans op hlpertensie dan collega's met geen of geringe

hoogfrequente gehoorschade.

Blootstelling aan geluid in de woonomgeving verhoogt het risico op hypertensie en

op een hartinfarct. Bij blootstelling aan wegverkeerslawaai beginnen deze risico's toe te

nemen vanaf een equivalent geluidniveau over een etnaal van 65-70 dB(A).

Geluidhinder

Geluidhinder begint in de woonomgeving op te treden bij geluidbelastingen over een et-

maal vanaf een equivalent geluidniveau van 40 dB(A). Niet-specifieke hinder van ver-

keerslawaai neemt met toenemend equivalent geluidniveau het sterkst toe voor vlieg-

tuiglawaai, gevolgd door snelwegverkeerslawaai, overig wegverkeerslawaai en treinver-

keerslawaai. Bij geluidhinder zijn niet-akoestische variabelen van groot belang. Met be-

trekking tot geluidhinder in de werksituatie zijn geen dosis-effectrelaties opgesteld. Uit

het schaarse onderzoek blijkt dat het percentage ernstig door geluid gehinderde werkne-

mers 35 tot 40%6 is bij equivalente geluidniveaus van 55 tot 60 dB(A) in kantoomrimten

en bij equivalente geluidniveaus van 85 tot 90 dB(A) in industriële situaties.

Psycho-sociaal welbevinden

Het beperkte onderzoeksmateriaal laat geen definitieve conclusies toe over de effecten op

het psycho-sociale welbevinden van wegverkeerslawaai. Effecten zoals depressiviteit,

verminderde sociale oriëntatie en activiteiten zijn waargenomen.

Opnamen in psychiatrische inrichtingen

In woonomgevingen met veel vliegtuiglawaai is het percentage mensen dat in psychiatri-

sche inrichtingen is opgenomen hoger dan dat in gebieden met minder vliegtuiglawaai.
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Veiligheid en ziekteverzuim

Omdat aan het onderzoek tekortkomingen kleven, is het niet mogelijk om uitspraken te

doen over een verband tussen geluidbelasting en daardoor veroorzaakte ongelukken en

verhoging van het ziekteverzuim.

Slaapverstoring

Met betre!&ing tot ontwaken en slaapstadiumveranderingen ten gevolge van intermitte-

rend nachtelijk geluid zijn in de literatuur diverse dosis-effectrelaties beschreven, die

aanmerkelijk van elkaar verschillen. Recent onderzoek geeft steun aan de veronderstel-

ling dat gewenning aan een geluidsituatie op den duur resulteert in een daling van het

aantal ontwaakreacties. Voor slaapstadiumveranderingen, de hartslagfrequentie, de sub-

jectief ervaren slaapkwaliteit en het functioneren overdag is dit niet of in mindere mate

het geval. Onderzoek naar effecten van geluid gedurende de slaap op het hormonale en

het immuunsysteem ontbreekt wijwel geheel. Het is daarom thans ook niet mogelijk om

over deze effecten uitspraken te doen.

Effecten van geluid op het ongeboren kind

Blootstelling van de aanstaande moeder aan geluid op de arbeidsplaats met een equiva-

lent geluidniveau over de werkdag van 85 dB(A) of meer veroorzaakt gehoorschade bij

de ongeboren baby. Onderzoek naar andere gezondheidseffecten door blootstelling van

de aanstaande moeder aan lawaai, hetzij op de arbeidsplaats, hetzij in de woonomgeving

laat geen eenduidige conclusies toe.

Effecten van laagvliegende straaljagers

Uit laboratorium- en epidemiologisch onderzoek blijkt dat het geluid van laagvliegende

straaljagers bij volwassenen en kinderen leidt tot gehoorschade, oorsuizen, bloeddrukver-

hoging, hartkloppingen, biochemische veranderingen in het bloed en psychische effecten

zoals hinder, schrik, zich bedreigd voelen en paniek. De hinder van laagvliegende straal-

jagers is ongeveer gelijk aan de hinder van het geluid van de burgerluchtvaart als het

burgervliegverkeer een 10 dB(A) hoger equivalent geluidniveau heeft.

Combinaties van geluidbelastingen

Uit het weinige onderzoek blijkt dat een combinatie van woonomgevingsgeluid en lawaai

op de arbeidsplaats meer effect heeft op met stress in verband staande variabelen dan
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blootstelling aan woonomgevingsgeluid alleen. In het rapport is de voorzichtige conclusie

getrokken dat er onafhankelijk van de geluidbelasting op het werk slechts bij mensen die

tijdens het werk hinder ondervinden, na afloop van het werk een hogere mate van irritatie

optreedt.

Associatie tussen effecten van geluid

Een oorzakelijke keten van relaties, die loopt van blootstelling aan geluid, via verstorin-

gen, hinder, fysiologische veranderingen tot gezondheidseffecten is niet aangetoond. De

gegevens over effecten in de werkomgeving laten geen enkel verband zien tussen hinder

en lange-termijngezondheidseffecten en het onderzoek naar de associatie van effecten in

de woonomgeving laat geen eensluidende conclusie toe.

Geluidmaten

In het rapport wordt geconcludeerd dat het equivalente geluidniveau over een zorgvuldig

gekozen representatieve periode de meest betrouwbare geluidmaat is om gezondheidsef-

fecten door blootstelling aan lawaai in de woon- en werkomgeving uit te schatten.

Gevoelige groepen

Epidemiologisch onderzoek heeft diverse bevolkingsgroepen geidentificeerd die een ver-

hoogde kans hebben op bepaalde effecten op de gezondheid door blootstelling aan la-

waai. Deze gevoelige groepen worden in het rapport aangegeven.

Grenswaarden, waar beneden geen effect te verwachten is

Voor de diverse effecten van blootstelling aan geluid wordt, voor zover mogelijk, het ni-

veau aangegeven, \triurr beneden zo'n effect geacht wordt niet op te treden in een door-

sneebevolking.
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Rapport in hoofdl'ljnen

Dit rapport geeft een overzicht van de kennis over de invloed van geluid op de gezond-

heid van de mens. Gezondheid wordt hierbij, in navolging van de Wereldgezondheidsor-

ganisatie (WHO), beschouwd als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en so-

ciaal welzijn en niet louter als de afirezigheid van ziekte of zwakte. Bij de selectie van de

literatuur heeft de nadruk gelegen op epidemiologisch onderzoek, dat wil zeggen op on-

derzoek dat verricht is bij mensen die in hun dagelijks leven aan bepaalde geluiden bloot-

staan. Voor sommige onderwerpen is dergelijk onderzoek echter zo schaars, dat een be-

roep gedaan is op publikaties over laboratoriumonderzoek. Het rapport bevat geen ana-

lyse van de effecten door een combinatie van blootstelling aan geluid en andere chemi-

sche en/of fysische agentia. \Mel is voor zover de publikaties dat toelaten met de invloed

van andere agentia en ook van andere variabelen rekening gehouden.

Bij de beoordeling van de mogelijke effecten op de mens van geluid is het van belang

om inzicht te hebben in de mate van geluidbelasting van meÍrsen in hun werk- en woon-

omgeving en in hun totale geluidbelasting gedurende een doorsnee-etnaal. Eén van de

belangrijkste leemten in de literatuur over effecten van geluid op de mens is echter het

ontbreken van een geintegreerde beschrijving, dat wil zeggeneen beschrijving waarbij al-

le geluidbronnen en lawaaiige activiteiten over een geheel etnaal gezamenlijk in be-

schouwing zijn genomen. Er kunnen dus over het gecumuleerde effect op grond van

daarnaar verricht onderzoek weinig conclusies getrokken worden.

Er is eveneens slechts zeer weinig onderzoek verricht naar de mogelijke associaties

tussen diverse effecten van blootstelling aan geluid.
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In feite is er slechts literatuur beschikbaar over een associatie tussen gehoorschade (door

lawaai) en het optreden van hypertensie, tussen hinder en een aantal cardiovasculaire pa-

rameters en tussen geluidbelasting overdag en pararneters van de kwaliteit van de slaap

de nacht erna.

Geluidbelasting

De geluidbelasting gedurende (een bepaald deel) van een etnaal wordt in het rapport

veelal aangegeven met het equivalente geluidniveau gedurende die periode. Het equiva-

lente geluidniveau over een bepaalde periode is een soort gewogen gemiddeld geluidni-

veau, waarbij de hogere niveaus die gedurende die periode optreden bij de middeling ex-

tra zvvaaÍ meetellen (zie 'definities en begrippen' achterin dit rapport).

In tabellen en figuren zijn de geluidbelastingen gegeven, zoals die tegenwoordig in

het dagelijkse leven voorkomen. In de werkomgeving kan het, vooral bij gemechaniseerde

arbeid, om zeer hoge geluidbelastingen gaan. In de Nederlandse industrie werkt bijvoor-

beeld ruim 30oÀvande mensen in lawaai-expositieniveaus van meer dan 85 dB(§ en

O,lyo nmeer dan 100 dB(A). In de dienstverlenende beroepen, de handel, het vervoer,

leidinggevende en wetenschappelijke functies zijn de equivalente geluidniveaus tijdens

werkuren volgens een Japans onderzoek ongeveer 65 tot 70 dB(A). Blootstelling in be-

roepen die met jonge kinderen te maken hebben (kinderverzorging, onderwijs), resulteert

in geluidbelastingen van ongeveer 80 dB(A). De geluidbelasting van kinderen kan tot 75

à 77 dB(A) oplopen.

Er worden vier categorieën niet-beroepsmatige geluidbelastingen besproken:

I Blootstelling aan woonomgevingsgeluiden: afl<omstig van het verkeer, de industrie

en van buren. Naar schatting is de door woonomgevingsgeluiden veroorzaakte ge-

luidbelasting van niet meer dan 4Yovan de in Nederland woonachtige personen meer

dan een equivalent geluidniveau van 55 dB(A) gedurende het etmaal'

2 Blootstelling aan geluiden door eigen activiteiten birurens- en buitenshuis. Er bestaan

geen gegevens over de expositiepatronen met betrekking tot deze geluiden.'Wel wor-

den er in het rapport karakteristieke waarden van de geluidniveaus bij dergelijke ac-

tiviteiten gegeven. Voor huiswouwen heeft het equivalente geluidniveau gedurende

het etnaal een waarde tot 70 dB(A).

3 Blootstelling aan geluiden tijdens het vervoer van en naar werL/school. Tijdens het

vervoer zijn de equivalente geluidniveaus in grote en middelgrote steden 70 tot75

dB(A), wijwel onafhankelijk van het gebruikte vervoermiddel. Slechts motor- en

bromfietsrijders hebben een hogere geluidbelasting, als ze met hogere snelheden

rijden.
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4 Blootstelling aan geluiden in de wije tijd. Het betreft vooral twee omstandigheden

met hoge geluidniveaus: het popmuziekgebeuren en luide spelen en sporten. Er wor-

den karakteristieke waarden gegeven voor het bijwonen van popconcerten, het bezoe-

ken van discothekeq het gebruiken van hoofdtelefoons (Wallanan) en het spelen in

een popgroep. Over luide spelen en sporten wordt informatie gegeven over schieten,

zoals bij jagen en op een schietclub, motor- en autoraces, modelvliegfuigbouw, en

spelen, zoals in speelautomatenhallen, het afsteken van knallend vuurwerk en het ge-

bruiken van speelgoedpistolen en ander luidruchtig speelgoed.

Er wordt geconcludeerd dat het redelijk is om
! gegevens uit buitenlandse bronnen over equivalente geluidniveaus bij niet-beroeps-

matige blootstelling ook te gebruiken voor de Nederlandse situatie;

. aan te nemen, in overeenstemming met trends in de Verenigde Staten, dat ook in Ne-

derland de niet-beroepsmatige geluidbelasting gedurende de afgelopen 20 jaar is

toegenomen.

Gehoorschade door blootstelling aan lawaai

In de intemationale standaarden ISO 7029 en ISO 1999 (database A) is voor mensen in

het gerndustrialiseerde \Mesten de gehoorscherpte gegeven als functie van de leeftijd. Ge-

middeld hebben mannen een iets slechter gehoor dan wouwen bij overeenkomstige leef-

tijden. In hoeverre het lawaai van de Westerse maatschappij mede verantwoordelijk is

voor de gehoorscherptevermindering in de loop van het leven is niet bekend. Wel is be-

kend dat de gehoorscherpte van een relatief lawaaiwije populatie als de Mabanen in Soe-

dan veel beter is dan die van Westerse mannen. Mogelijk zijn hiervoor andere factoren,

zoals het Westerse dieet dat rijk is aan verzadigde vetzuren, verantwoordelijk.

In ISO 1999 zljndosis-effectrelaties gegeven voor gehoorschade door blootstelling

aan lawaai op de arbeidsplaats. Uit deze relaties kan worden geconcludeerd dat een equi-

valent geluidniveau van 7 5 dB(A) over een acht-urige werkdag de grens is van een voor

het gehoororgaan veilige beroepsmatige blootstelling aan lawaai. Volgens ISO 1999 zijn

mannen en wouwen even gevoelig voor het ontstaan van gehoorschade door lawaai.

Er is vastgesteld dat het rekenmodel gegeven in ISO 1999 voor beroepsmatige ge-

luidbelasting eveneens toegepast kan worden op niet-beroepsmatige geluidbelastingen.

De vijf belangrijkste verschillen tussen beroepsmatige en niet-beroepsmatige geluidbelas-

ting zijn daarbij de revue gepasseerd. Daaruit volgt dat voor de totale geluidbelasting ge-

durende een geheel etnaal de voor het gehoororgaan veilige ondergrens dan een equiva-

lent geluidniveau van 70 dB(A) over het etnaal is. Dit geldt althans voor volwassenen.

Het is mogelijk dat voor kinderen een 5 dB(A) lagere waarde moet worden aangehouden'

Aangezien eerder in het rapport wordt geconcludeerd dat de dagelijkse geluidbelasting
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van kinderen met leeftijden tot ongeveer 15 jaar op sommige dagen tot 75 à 77 dB(A)

kan oplopen, betekent dit dat kinderen in de huidige Westerse samenleving een geluidbe-

lasting hebben die enige gehoorschade zou kunnen veroorzaken. Aangezien deze geluid-

belasting al in de jaren zeventig is vastgesteld, is dit zeer waarschijnlijk al vele jaren het

geval. Jongens hebben over het algemeen een hogere geluidbelasting dan meisjes.

Met betrekking tot de gehoorscherpte van kinderen is in relatie tot deze observatie in

dit rapport het volgende vastgesteld. Over het algemeen is de gehoorscherpte van jonge

kinderen tot een jaar of tien constant. Het gehoor van jonge meisjes is ongeveer even

goed als dat van jongens van dezelfcle leeftijd. Bij meisjes is er in de leeftijd van 10 tot

ongeveer 14 jaar geen teken van een grote verande.ing i, de gehoorscherpte. Bij jongens

rapporteert een aantal auteurs van publikaties uit dejaren zeventig en tachtig een toena-

me met de leeftijd van het percentage jongens met een hoogfrequent gehoorverlies. Deze

geconstateerde toename zou het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan lawaai. De toe-

name in het percentage jongens met hoogfrequente gehoorschade en het min of meer ge-

lijkblijvende percentage bij meisjes, zijn bij extrapolatie naar 18 jaar echter wel geheel in

overeenstemming met wat volgens database A van ISO 1999 voor l8-jarigen verwacht

moet worden. In het rapport wordt er op gewezen dat dit betekent dat er geen extra toe-

name in de gehoordrempel van jongens sinds de jaren zeventig is.

Om gehoorschade door niet-beroepsmatige geluidbelasting te kunnen schatten uit die

geluidbelasting is het nodig om de expositiepatronen in bevolkingsgrcepen te kennen.

Omdat deze veelal onbekend zijn, zijnvoor de meeste niet-beroepsmatige geluidbelastin-

gen slechts globale schattingen en conclusies mogelijk. In het rapport zijn op basis van

de geluidbelastingen de volgende schattingen en conclusies gegeven:

' geluidbelasting in de woonomgeving: geen gehoorschade

. geluidbelasting door eigen activiteiten in en rond de woning: waarschijnlijk geen

gehoorschade
. geluidbelasting tijdens het vervoer naarlvanwerk/school: waarschijnlijk geen ge-

hoorschade, behalve voor motorrijders en bromfietsrijders, bij de laatste categorie bij

zeer frequent gebruik van de bromfiets
. geluidbelasting in de wije tijd: enige gehoorschade door blootstelling aan popmuziek

zeer waarschijnlijk. Situaties waarin gehoorschade opgelopen wordt: bij popconcer-

ten, in discothekeq bij het spelen in een popgroep en bij het luisteren met hoofdtele-

foons (Walkmans). Gehoorschade door knallend wurwerk en gehoorschade bij jonge

kinderen door kinderspeelgoed niet uit te sluiten.

Naast deze globale schattingen van gehoorschade op basis van de geluidbelasting zijn in

epidemiologische onderzoeken de volgende resultaten vastgesteld. Een klein deel (1 à

2'§vatde kinderen en jongeren die knallend vuurwerk afsteken,lopen een ernstige

hoogfrequente gehoorschade op. Popmuziek in discotheken, bij concerten en bij gebruik
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van hoofdtelefoons geeft gemiddeld een hoogfrequent gehoorverlies van 2 à 3 dB, bij de

meest belasten ongeveer 6 dB. Op basis van wagen over lawaaiige activiteiten die wer-

den gesteld parallel aan gehooronderzoek, zijn als veroorzakers van hoogfrequente ge-

hoorschade genoemd: tractoren, motorvoertuigen, vuurwapens, lnallend vuurwerk,

(landbouw)machines, werktuigen, muziekinstrumenten en luide stereo- en TV-appa-

ratuur.

Gezondheidsschade door stress ten gevolge van blootstelling aan geluid

Stress treedt bij de mens op als hij zich geplaatst ziet voor eisen waaraan hij niet of niet

anders dan ten koste van grote inspanningen lijkt te kunnen voldoen. Het evenwicht dat

bestaat tussen het individu en zijn omgeving loopt gevaar verloren te gaan en deze bele-

ving van dreiging kan uinnonden in lichamelijke en psychische reacties en in bepaald

gedrag.

Onderzoek naar de lichamelijke gezondheidseffecten op langere termijn van stress door

blootstelling aan geluid is in de literatuur beperkt tot cardiovasculaire aandoeningen, zo-

als ischemische hartziekten en hypertensie, en, zij het in veel mindere mate, tot verande-

ringen in het immuunsysteem en in de biochemische samenstelling van het bloed. Er is

veel meer epidemiologisch onderzoek gedaan naar effecten bij mensen die op de arbeids-

plaats in lawaai verkeren dan bij mensen in een lawaaiige woonomgeving.

In totaal zijn20 publikaties geanalyseerd die handelen over de bloeddruk van tijdens

het werk aan lawaai blootgestelde groepen werknemers . De 20 onderzoeksgroepen be-

treffen op drie na uitsluitend mannen; slechts één omvangrijk onderzoek betrof uitslui-

tend wouwen en er zijn twee gecombineerde onderzoeken. Globaal kan geconcludeerd

worden dat de veranderingen in de bloeddruk bij de in lawaai werkende wouwen niet af-

wijken van die bij de mannen. De geluidbelasting van alle 20 onderzochte groepen \ /as

hoog: het ging om equivalente geluidniveaus van me€r dan 80 dB(A) gedurende de werk-

dag, met als gemiddelde 93 dB(A). De groepen werkten ook gemiddeld minimaal 5 jaar,

maar veelal veel langer, op de betreffende arbeidsplaats en de gemiddelde leeftijd in de

onderzochte groepen was meestal minstens 35 jaar. De gegevens over de bloeddruk van

de aan lawaai blootgestelde groepen zijn in de onderzoeken veelal vergeleken met die van

een referentiegroep die niet in lawaai werkte, maar verder overeenkomstige kwalificaties

had. Het gemiddelde relatieve risico op hypertensie van de aan lawaai op de arbeids-

plaats blootgestelde werknemers bleek l,'1, de strjging van de gemiddelde systolische

bloeddruk 3,9 mmHg en die van de gemiddelde diastolische bloeddruk 1,6 mmHg. Deze

drie statistisch significante uitkomsten wijzen in de richting die verwacht moet worden

als geluid op de arbeidsplaats als stressor fungeert. Er is tussen de uitkomsten van de di-

verse onderzoeken bij eenzelf«le geluidbelasting wel een aanzienlijk verschil. Welke fac-
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toren deze verschillen (mede) bepalen kon niet worden vastgesteld. Gezien de grote sprei-

ding in de onderzoeksresultaten is niet getracht een dosis-effectrelatie vast te stellen.

Uit onderzoek naar andere effecten op de bloedcirculatie dan die op de bloeddruk

blijkt dat bij hoge tot zeer hoge geluidbelastingen diverse effecten meetbaar zijn. Er tre-

den bij werknemers die langdurig aan dergelijke equivalente geluidniveaus blootstaan

meer onregelmatigheden in de hartslag op, de polsfrequentie is verhoog4 ECG-afuijkin-

gen komen vaker voor, er is een verminderde myocarddoorbloeding, een snellere strjging

van de polsfrequentie bij een frsieke belastingsproef en een langzamer herstel van vaso-

constrictie tijdens een geluidbelastingstest. Deze effecten vertonen een zeer consistent

beeld als de geluidbelasting als een stressor beschouwd wordt.

Vrijwel geen van de trvintig geanalyseerde onderzoeken vermeldt het al dan niet ge-

bruiken van gehoorbeschermingsmiddelen door de onderzochte werknemers. Daarom

moet geconcludeerd worden dat het niet bekend is ofhet dragen van gehoorbescher-

mingsmiddelen, dat in eerste instantie bedoeld is om gehoorschade door lawaai te voor-

komen, ook het optreden van bloeddrukverhoging voorkomt.

In dit rapport is tevens de waag bestudeerd of werknemers met een groot hoogfre-

quent gehoorverlies een grotere kans hebben op hypertensie en verhoging van de bloed-

druk dan collega's met een normaal gehoor of een gering hoogfrequent gehoorverlies die

in dezelfcle geluidsituatie werkzaam zijn. Uit een analyse van 12 onderzoeken blijkt dat

het relatieve risico op hypertensie van de werknemers met een groot hoog&equent ge-

hoorverlies 1,6 is ten opzichte van de groep met geen of een geringe gehoorschade, t€r-

wijl de gemiddelde systolische bloeddruk 2,6 mmHg hoger is en de gemiddelde diastoli-

sche bloeddruk 1,8 mmHg.

Er zijn uit slechts 12 epidemiologische onderzoeken gegevens beschikbaar die gebruikt

kunnen worden ter beantwoording van de waag of geluid in de woonomgeving op de lan-

ge duur effect heeft op het cardiovasculaire systeem. Behalve bij kinderen, die met een

gÍotere gemiddelde bloeddrukstrjging op verkeerslawaai reageren dan volwassenen, wÍts

wijwel geen effect op de gemiddelde systolische en diastolische bloeddruk door blootstel-

ling aan geluid in de woonomgeving te zien. Wel zijn er effecten van verkeerslawaai ge-

bleken op de mate van het optreden van hypertensie. Het relatieve risico op hypertensie

begint toe te nemen voor blootstelling aan wegverkeerslawaai en vliegtuiglawaai met

equivalente geluidniveaus vanaf 70 dB(A) (06-22 uur). Ook zijn er aanwijzingen dat een

verhoogde kans op een hartinfarct begint op te treden bij wegverkeers- en vliegtuiglawaai

met een equivalent geluidniveau gedurende een etmaal vanaf 65-70 dB(A) (06-22 uur).

Gezien de grote verschillen in de uitkomsten van de diverse onderzoeken moeten deze ge-

volgtrekkingen gezien worden als voorlopig. Verder onderzoek is nodig om deze resulta-

ten te bevestigen. Het is de vraag of uit een thans nog lopend longitudinaal onderzoek bij

45- tot 60-jarige mannen naar risicofactoren voor ischemische hart- en vaatziekten, de
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Caerphilly and Speedwell Collaborative Heart Disease Studies, een statistisch

significante toename door wegverkeerslawaai van het optreden van ischemische hartziek-

tenzalblijken, geziende geringe percentages mannen in dit onderzoek die in hun woon-

omgeving aan hogere equivalente geluidniveaus blootstaan.

Epidemiologische onderzoeken naar effecten van blootstelling aan geluid in de woon- en

werkomgeving op de biochemische samenstelling van het bloed laten over het algemeen

veranderingen in de bloedsamenstelling bij de aan lawaai blootgestelde mensen zien die

wijzen op stress en een verhoogde kans op ischemische hartziekten. Er zijn echter ook,

zij het in veel mindere mate, effecten gemeten die niet in overeenstemming zijn met de

veronderstelling dat blootstelling aan geluid stress en ischemische hartziekten veroor-

zaakt. Al met al is, op basis van resultaten van epidemiologisch onderzoek alsmede van

in dit rapport niet gerefereerd laboratoriumonderzoek, de conclusie gerechtvaardigd dat

er in de samenstelling van het bloed door blootstelling aan lawaai veranderingen optre-

den die van belang zijn voor de kans op stress en ischemische hartziekten. Er is ter zake

echter maar weinig onderzoek verricht. Op grond van de huidige onderzoeksresultaten is

niet aan te geven in welke woon- en werkomstandigheden eventuele veranderingen in het

bloed optreden.

Er is met uitzondering van de al genoemde Caerphilly en Speedwell Studie geen epi-

demiologisch onderzoek gedaan naar de effecten van geluid op het immuunsysteem. In

die studie is er een verhoogde concentratie leukocyten bij blootstelling aan veel wegver-

keerslawaai gevonden. Ook uit laboratorium-experimenten is soms, maar niet altijd, ge-

bleken dat onder invloed van geluid veranderingen in de concentraties leukocyten en lym-

focyten optreden die geheel in overeenstemming zijn met geconstateerde veranderingen

door andere stressoren.

Geluidhinder

Er zijn recentelijk dosis-effectrelaties opgesteld voor niet-specifieke hinder en blootstel-

ling aan diverse soorten verkeersgeluid in de woonomgeving. De niet-specifieke hinder

geeft weer in welke mate men zich over iets opwindt. Ernstige hinder van verschillende

typen verkeerslawaai (vliegfuig-, snelwegverkeers-, overig wegverkeers- en treinver-

keerslawaai) begint op te treden vanaf equivalente geluidniveaus over een etnnaal van 40

dB(A). Dit zijn niveaus die buiten voor de gevels van woonhuizen zrjngemeten. Niet-

specifieke hinder van verkeersgeluid neemt met toenemend equivalent geluidniveau het

sterkst toe voor vliegtuiglawaai, gevolgd door snelwegverkeerslawaai, overig wegver-

keerslawaai en treinverkeerslawaai. Hinder van stationaire bronnen, zoals impulsachtig

en constant industrieel geluid, bouwgeluid, geluid van schietterreinen en van rangeerter-

reinen is ook gerelateerd aan het equivalente geluidniveau. De hinder van rangeerterrei-
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nen is tot een niveau van ruim 60 dB(A) gelijk aan die van treinverkeerslawaai. De hin-

der van constant en impulsachtig bouw- en industriegeluid is vooral bij lagere equivalen-

te geluidniveaus veel groter dan die van wegverkeerslawaai met hetzelfcle equivalente

niveau.

Gegevens over specifieke hinder, dat wil zeggenhinder omdat bepaalde activiteiten

niet ongestoord kururen worden uitgevoerd, zijn vergeleken met de gegevens over niet-

specifieke hinder. Het gaat om verstoring van bezigheden als het voeren van een gesprek,

het kijken naar TV, het luisteren naar de radio en het lezen van een tijdschrift, krant of
boek. Ook bij specifieke hinder blijkt vliegtuiglawaai hoger te scoren dan wegverkeersla-

waai en treinverkeerslawaai bij hetzelfde equivalente geluidniveau.

Uit de gegevens kan ook afgeleid worden dat het percentage emstig gehinderden

(niet-specifieke hinder) evenredig is met het percentage mensen dat bang is voor of
schrikt van de betreffende verkeersgeluiden. De gegevens over schrikken en angst in het

geval van impulsachtig industrielawaai ondersteunen de veronderstelling dat angst,

schrikken en emstige niet-specifieke hinder geassocieerd zijn.

In het geval van niet-specifieke hinder in de woonomgeving doen zich wij hoge cor-

relaties voor, als overall-hindermaten (gemiddeldeq medianen) worden gerelateerd aan

overall-belastingsmaten (correlatie-coëfficiënt gemiddeld 0,82). AIs individuele hinder in

verband wordt gebracht met de geluidbelasting, dan is er sprake van een grote spreiding

en van een lage correlatie (correlatie-coefficiënt gemiddeld 0,42). Van de vele mogelijke

niet-akoestische variabelen zijn er slechts een paar die wezenlijk aan de verklaring van

de grote interindividuele spreiding in de hinder bijdragen: angst met betrekking tot de ge-

luidbron, de overtuiging dat de geluidbelasting zou kunnen worden verminderd door der-

den (machtsmisbruik), de individuele geluidgevoeligheid, de mate waarin men naar eigen

inschatting beheersing over het geluid heeft en in mindere mate het besef dat de geluid-

bron ook andere problemen dan geluid met zich meebrengt en dat het een belangrijke

economische actMteit vertegenwoordigt. Demografische variabelen - leeftij{ sexe, so-

ciaal-economische status, huur of koop van de woning, aflrankelijkheid van de geluid-

bron ten behoeve van beroep of transport - dragen slechts in onbelangrijke mate bij tot

verklaring van de spreiding.

Met betrekking tot geluidhinder in de werksituatie zijn geen dosis-effectrelaties opge-

steld. Geluidhinder in kantoren is reeds aanzienlijk bij lawaai-expositieniveaus vanaf 55

dB(A). Uit het betreffende schaarse onderzoek blijkt dat bij lawaai-expositieniveaus tus-

sen 55 en 60 dB(A) 35 tot 4}Yovande onderzochte werknemers in kantoren ernstige ge-

luidhinder ondervindt. In de industrie treden dergelijke percentages ernstig gehinderden

op bij lawaai-expositieniveaus vanaf 85 dB(A). Bij industriële geluidniveaus onder de 85

dB(A) is er uit één onderzoek een indicatie dat het omàDYo ernstig gehinderden gaat.
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Opname in psychiatrische inrichtingen

In de afgelopen 20 jaar is er een aantal epidemiologische onderzoeken rond Heathrow

Airport uitgevoerd naar de opnamen in psychiatrische inrichtingen. Uit de meest recente

analyse is gebleken dat het percentage mensen dat in psychiatrische inrichtingen is opge-

nomen toeneemt met de geluidbelasting door vliegtuigen. In het gebied met een door

vliegtuiglawaai veroorzaakt equivalent geluidniveau over een etnaal van 65 tot75

dB(A) ligt het promillage opnamen in psychiatrische inrichtingen I à 2 hoger dan in ge-

bieden met geluidbelastingen door vliegtuigen van minder dan 55 dB(A).

Veiligheid en ziekteverzuim

Uit een aantal onderzoeken in industriële werksituaties blijkt dat het relatieve aantal on-

gelukken in hoge geluidniveaus (veel) hoger is dan in werkomgevingen met minder la-

waai. Er is in de onderzoeken echter geen rekening gehouden met interveniërende varia-

belen, zodat uit de resultaten zeker niet geconcludeerd kan worden dat door lawaai het

relatieve aantal ongelukken in industriële situaties toeneemt. Ook het onderzoek naar het

verband tussen hoge geluidniveaus op het werk en ziekteverzuim geeft aanleiding tot de-

zelfde kritiek: er is geen of onvoldoende rekening gehouden met interveniërende variabe-

len ofaan het onderzoek kleven andere fouten en tekortkomingen.

Slaapververstoring

Nachtelijke geluiden kunnen de slaap verstoren. Dit uit zich niet alleen als een beihvloe-

ding van de slaapkwaliteit, maar ook van de stemming en het functioneren gedurende de

volgende dag.

Dit rapport bevat een overzicht van slaapverstoringen. Daarbij is mede gebruik ge-

maakt van een achtergrondstudie die in 1990 op verzoek van de Gezondheidsraad is ver-

richt over vliegtuiglawaai, slaap en gezondheid en ook van het advies uit 1991 van de

Gezondheidsraad over vliegtuiglawaai en slaap. Tevens zijn meer recente studies en ge-

zichtspunten in de analyse betrokken. Ook is, meer dan in de genoemde achtergrondstu-

die, de nadruk gelegd op uitkomsten van veldonderzoek, dat wil zeggen onderzoek bij

mensen in hun normale leefomgeving waarbij de geluiden znals ze dat gewend waren in

hun slaapkamer doordrongen.

Met betrekJ<ing tot ontwaken en slaapstadiumverandering ten gevolge van intermitterend

nachtelijk geluid (van wegverkeer, vliegtuigen, treinen etc) zijn op basis van diverse ge-

publiceerde onderzoeken dosis-effectrelaties opgesteld door Lukas, door Griefahn en
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door Pearsons (Pearsons maakt daarbij onderscheid tussen uitkomsten van veldonder-

zoek en die van laboratoriumonderzoek), die aanmerkelijk van elkaar verschillen. De

door Pearsons gegeven dosis-effectrelatie die gebaseerd is op veldonderzoekeq stemt

goed overeen met de resultaten van een recent omvangrijk Engels veldonderzoek naar het

ontwaken door vliegfuiglawaai. De grote verschillen in de diverse dosis-effectrelaties on-

dersteunen enerzijds het eerder door de Gezondheidsraad ingenomen standpunt dat het

door Griefahn gegeven numerieke verband een grotere nauwkeurigheid suggereert dan in

overeenstemming is met de wetenschappelijke gegevens, anderzijds geeft het steun aal de

veronderstelling dat gewenning aan een geluidsituatie op den duur resulteert in een daling

van het aantal ontwaakreacties. Voor slaapstadiumveranderingen lijkt deze daling in

mindere mate het geval te zijn. Dit laatste komt ook naar voren in een gezamenlijk Euro-

pees veldonderzoek naar slaapverstoring. Er treedt volgens dat onderzoek op langere ter-

mijn ook geen gewenning op als het effect op de hartslagfrequentie in ogenschouw wordt

genomen. Eveneens bleek dat bij de aan de geluiden gewende bewoners de subjectief er-

varen slaapkwaliteit lager lag na afloop van de nachten wÍIarÍuur men Íum meer verkeers-

geluid was blootgesteld. Dit kwam ook naar voren in meer recent epidemiologisch onder-

zoek naar wegverkeerslaivaai. Het functioneren overdag wordt in relatie tot blootstelling

aan geluid gedurende de voorgaande nacht in de diverse onderzoeken veelal gemeten met

reactietijd-testen. Uit het gezamenlijke Europese onderzoek blijkt dat ook bij bewoners

die al jarenlang 's nachts aan geluid zijn blootgesteld de reactietijd langer is als men aan

meer geluid in de voorgaande nacht is blootgesteld.

Onderzoek naar effecten van geluiden gedurende de slaap op het hormonale stelsel

en op het immuunsysteem ontbreekt vnjwel geheel. Slechts in het laboratoriumonderzoek

van Osada in de periode van 1968 tot 1974 zijn veranderingen bepaald in het immuun-

systeem en wel van de percentages leukocyten, basofiele en eosofiele granulocyten in het

bloed. Het betreft vier onderzoeken met in totaal trrintig onderzoeksnachten en elk 5 à 6

proefpersonen. Een sluitende interpretatie van de resultaten lijkt niet mogelijk te zijn,

omdat er opvallende verschillen zijn in onderzoelsresultaten van nachten met redelijk

overeenkomstige geluidbelastingen. Hoewel niet uit te sluiten is dat nachtelijke geluiden

het immuunsysteem beihvloeden, lijkt het vooralsnog niet mogelijk om oP basis van de

tot nu toe verzamelde onderzoeksresultaten conclusies te trekken. Het laboratoriumon-

derzoek naar hormonale veranderingen door (vliegtuig)lawaai gedurende de slaap heeft

veranderingen in de in de urine uitgescheiden epinefrine en norepinefrine aangetoond.

Tevens zou er een hoge correlatie zijn tussen de uitgescheiden epinefrine en slaapstadi-

umveranderingen. Dit zou er op kunnen wijzen dat aan slaapstadiumveranderingen een

gezondheidskundige betekenis toegekend moet worden.

In Nederland wordt voor de luchthaven Maastricht met betrekking tot nachtelijk vlieg-

verkeer de zogeheten Griefalurnorm, die is gebaseerd op de door Griefalur gegeven dosis-
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effectrelaties, gehanteerd. De door Griefahn gegeven relaties zijn afgeleid uit onderzoek

naar vele soorten nachtelijke geluiden en niet uitsluitend uit onderzoek naar vliegtuigla-

waai. Uit een vergelijking van de Griefàhnnorm met de regelgeving in de Wet geluidhin-

der blijkt dat de Wet geluidhinder meer bescherming biedt tegen nachtelijke geluiden dan

de Griefalurnorm in situaties waar meer dan één geluidgebeurtenis per uur optreedt. Bij

minder geluidgebeurtenissen is de Griefahnnorm strenger dan de Wet geluidhinder.

Gebaseerd op de Griefahrurorm is onlangs een berekeningsmethode AIINA voorge-

steld die uitgaat van de kans op ontwaken op jaarbasis. Hoewel een dergelijke methodiek

in principe recht doet aan de door Griefahn beoogde gezondheidsbescherming, is het in

de praktijk noodzakelijk om extra beperkingen op te leggen.Deze betreffen het maximaal

toelaatbare maximale geluidniveau tijdens een vliegbeweging en het maximaal toelaatba-

re aantal vliegbewegingen per nacht.

Effect van geluid op het ongeboren kind

Blootstelling van de aanstaande moeder aan geluid kan op twee manieren op het ongebo-

ren kind inwerken: rechtstreeks via de buikwand van de aanstàande moeder en de vloei-

stof in de baarmoeder naar het gehoor van de foetus en indirect doordat er hormonale en

cardio-vasculaire veranderingen in de aanstaande moeder optreden. Door blootstelling

van de aanstaande moeder zou gehoorschade bij de ongeboren baby kunnen ontstaan en

zouden zich andere aangeboren afivijkingen, woeggeboorten en een lager geboortege-

wicht kunnen voordoen.

Er zijnslechts twee epidemiologische onderzoeken uitgevoerd naar het gehoor van

jonge kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap aan lawaai waren geëxponeerd.

Uit de onderzoeken die beide betrekking hebben op beroepsmatige blootstellingen blijkt

dat lawaai effect heeft op de gehoorscherpte van deze kinderen. Op basis van de resulta-

ten kan worden geconcludeerd dat equivalente geluidniveaus van 85 dB(A) of meer ge-

durende de werkdag schadelijk zijn voor het gehoor van het ongeboren kind en dat verder

onderzoek zal moeten uitrvijzen of deze grenswaarde wellicht lager gesteld moet worden.

De onderzoeken naar andere gezondheids-aspecten van baby's \ilaaryan de moeder

gedurende de zwangerschap aan lawaai op de arbeidsplaats heeft blootgestaan, laten

geen eenduidige conclusies toe. De kans op een te woeg geboren baby lijkt niet verhoogd

en die op een baby met een laag geboortegewicht ternauwernood. De resultaten met be-

trekking tot aangeboren afwijkingen zijn tegenstrijdig, terwijl waagtekens geplaatst moe-

ten worden bij de verhoging van de kansen op een spontane abortus, een dreigende abor'

tu§ en sterfte van de baby tijdens de bevalling.

Het is op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten niet uit te sluiten dat zwr

hoge geluidbelastingen van aanstaande moeders door vliegtuiglawaai in de woonomge-

ving enig effect hebben op het geboortegewicht van baby's. Hoewel elk van de drie on-
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derzoeken over dit onderwerp wijzen op een verminderd geboortegewicht bij een hoge

geluidbelasting is een definitieve conclusie niet te geven, omdat bij elk van de drie onder-

zoeken wel een kanttekening te plaatsen is. Op basis van de beschikbare gegevens is het

wijwel uit te sluiten dat er een verhoogde kans is op het optreden van aangeboren afwij-

kingen door hoge geluidbelastingen in de woonomgeving.

Laagvliegende straaljagers

In Nederland zijn er laagvliegroutes voor militaire straaljagers met een minimale vlieg-

hoogte vat75 meter. Het geluid van laagoverkomende straaljagers onderscheidt zich van

dat van burgervliegtuigen onder meer omdat het om heel hoge maximale geluidniveaus

onder de laagvliegroute gaat en om zeer hoge stijgsnelheden van het geluid. Zowel uit
laboratorium- als epidemiologisch onderzoek blijkt dat het geluid van Iaagvliegende

straaljagers bij volwassenen en kinderen kan leiden tot gehoorschade, oorsuizerq bloed-

drukverhogingen, hartkloppingen, biochemische veranderingen in het bloed en psychi-

sche effecten zoals hinder, schrik, zich bedreigd voelen en paniek. Bij bejaarden kan het

- blijkens laboratoriumonderzoek - aanleiding geven tot tijdelijke bloeddrukverhogingen

die veel groter zijn dan in het geval van gewone vliegtuigen die hetzelfcle maximale ge-

luidniveau produceren (95 tot 112 dB(A» maar met een veel minder snelle toename van

het geluidniveau bij het begin van de passage. Bij jongere volwassenen begiruren, althans

in het laboratorium, grote bloeddrukstijgingen pas op te treden bij hogere maximale ge-

luidniveaus, wellicht vanaf 125 dB(A). De hinder van laagvliegende straaljagers is onge-

veer gelijk aan de hinder van het geluid van burgervliegverkeer als het burgervliegver-

keer een 10 dB(A) hoger equivalent geluidniveau heeft.

Naar schatting had de geluidbelasting door laagvliegende straaljagers in Nederland

in 1990 een equivalent geluidniveau van ruim 50 dB(A). Bij dit niveau treden er geen ge-

hoorschade, oorsuizen en bloeddrukveranderingen op. Blijkens de voor het geluid van

laagvliegende straaljagers afgeleide dosis-effectrelatie moet wel rekening gehouden wor-

den met aarzienlijke geluidhinder en tevens met psychische problematielg zoals dat bij

Duitse kinderen is aangetoond.

Combinaties van geluidbelastingen

Uit het epidemiologische onderzoek naar het gecombineerde effect van een geluidbelas-

ting in de woonomgeving en in de werkomgeving op met stress in verband staande varia-

belen (cardiovasculaire parameters, biochemische samenstelling van het bloed) blijkt dat

de effecten door wegverkeerslawaai bij op hun arbeidsplaats aan lawaai blootgestelde

mannen (equivalent geluidniveau van meer dan 90 dB(A» groter zijn dan bij mannen die

tijdens hun werk niet aan hoge geluidniveaus blootstaan.
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Uit andere onderzoeken kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat er onaf-

hankelijk van de hoogte van de geluidbelasting op het werk, slechts bij mensen die tijdens

het werk geluidhinder ondervinden na afloop van het werk psycho-sociale na-effecten

optreden.

In laboratorium-onderzoeken is nagegÍum of een geluidbelasting overdag de slaap-

kwaliteit in de nacht na de geluidbelasting beihvloedt. De resultaten zijn niet eenduidig.

Uit het ene onderzoek zou blijken dat de geluidbelasting overdag een intensivering van

het herstelproces van neuro- en endocrine functies 's nachts nodig maakt en uit het ande-

re onderzoek niet.

Associaties tussen effecten van geluid

De hypothese dat er een oorzakelijke keten van relaties is, die loopt van blootstelling aan

geluid, via verstoringen (van communicatie, concentratie, slaap en ontspanning), hinder,

acute fysiologische (endocrine- en cardiovasculaire) effecten tot lange termijn gezond-

heidseffecten is met weinig onderzoeksgegevens onderbouwd. Met betrekking tot de wer-

komgeving wijst het schaarse onderzoek er zelfs op dat er geen enkel verband is tussen

geluidhinder en de bloeddruk. Het onderzoek naar de associatie van effecten in de woon-

omgeving laat geen eensluidende conclusie toe.

Uit de voorlopige resultaten van een recent onderzoek blijkt dat het relatieve risico

op hlpertensie en ischemische hartziekten bij veel wegverkeerslawaai slechs verhoogd is

als de geluidbelasting slaapverstoring teweegbrengt. Brj afwezigheid van slaapverstorin-

gen zouden de relatieve risico's niet zijn toegenomen.

De hlpothese dat er bij geluidgevoelige personen een oorzakelijk verband is tussen

geluidhinder en lange-termijngezondheidseffecten wordt door de resultaten van een ge-

deelte van een onderzoek, en wel bij een lagere geluidbelasting, ondersteund. Geheel zon-

der empirische onderbouwing is de hypothese dat er bij personen met angst en schrik met

betrekking tot een geluidbron een verhoogde kans is op lange-termijngezondheidseffecten

door blootstelling aan deze geluidbron.

Geluidmaten

Met betrelÍ<ing tot het gebruik van bepaalde geluidmaten om de gezondheidseffecten

door blootstelling aan lawaai te schatten wordt in het rapport geconcludeerd dat over het

algemeen het equivalente geluidniveau, bepaald over een zorgvuldig geselecteerde repre-

sentatieve periode, de meest geëigende maat is. Met betrekking tot geluidbelastingen in

de woonomgeving verdienen geluidmaten waarbij het equivalente geluidniveau gedurende

de nacht extra zwaar meetelt de voorkeur. Behalve in het geval van gehoorschade door
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blootstelling aan lawaai hangen de effecten mede af van de soort geluidbron (wegver-

keerslawaai, vliegtuiglawaai) en soms ook van andere factoren.

Gevoelige groepen

Diverse (deel)populaties hebben een verhoogde kans op een bepaald effect op de gezond-

heid door blootsteling aan lawaai ten opzichte van een doorsnee-populatie. Het betreft:
. kinderen (gehoorschade door lawaai)
. vall de beroepsmatig aan lawaai blootgestelde mannen degenen met een hoog choles-

terolgehalte van het bloed
r populaties die in het algemeen een verhoogd risico hebben op stress (lange-termijn-

gezondheidseffecten)
. patiënten (vertraagd herstel en genezing van wonden)
. zwangere wouwen die in lawaai werken (hypertensie)
r mensen met emstige geluidhinder bij lage niveaus van wegverkeerslawaai

(hypertensie)
r van de aan wegverkeerslawaai blootgestelde nunnen diegenen die ook op het werk

aan hoge geluidniveaus blootstaan (ischemische hartziekten)
! mensen die op het werk ernstige geluidhinder ondervinden (irritatie na afloop van het

werD
. zieken, ouderen en mensen met slaapproblemen (slaapverstoring)
. mensen met slaapverstoring door nachtelijk geluid (ischemische hartziekten, h5per-

tensie, verminderd psycho-sociaal welbevinden)
. geluidgevoelige mensen, mensen met angst voor bepaalde geluidbronnen, mensen die

vinden geen controle over hun geluidsituatie te hebben (ernstige geluidhinder).

Niveaus waar beneden geen effect optreedt

Het rapport geeft voor een aantal gezondheidseffecten door blootstelling aan lawaai het

niveau waar beneden geen effect verwacht behoeft te worden in een doorsnee-bevolking.

Het betreft gehoorschade door lawaai, hypertensie, ischemische hartziekten, opname in

psychiatrische inrichtingen, geluidhinder en diverse facetten van slaapverstoring.
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Executive Summary*

This report presents a survey of current knowledge about the effects of noise on health.

ln accordance with the World Health Organization, health is defined as a condition of
complete physical, mental and social wellbeing, rather than the mere absence of disease

or infirmity. The selection of literature emphasised epidemiological studies, carried out

on people exposed daily to specific noises. However, since only little such research has

been done for certain topics, publications about laboratory research on these topics have

also been taken into account.

This report does not include data about the accumulated effects of a combination of
exposure to noise and to other environmental chemical and/or physical agents. Where

appropriate, exposure to such agents was taken into account as intervening variable.

When assessing the possible effects of noise on humans, it is important to have an

insight into the extent of their noise exposure in the working environment, that in their

living environment, and their total noise exposure during an average 24-hour period. In

this respect, one of the most important gaps in the literature is the lack of an integrated

description, in other words a description which takes into consideration all activities over

a period of trventy-four hours. This lack means that only few conclusions could be for-

mulated on the basis of research into the accumulated effect of noise exposures.

Moreover, very liule research has been carried out into possible associations bet-

ween the various effects on humans of exposure to noise. Literature is only available re-

ofa background study ofW Passchier-Vermeer: Noise and health. The Hague I993: publication no. A93/02. An

English version ofthe full report has also been published (A93/028).
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garding the association between hearing damage (due to occupational noise) and the oc-

currence of hypertension, between annoyance and some cardiovascular parameters and

between daytime noise exposure and sleep quality parameters.

Noise exposure

ln the report noise exposure during (a specific part of) a 24-hour period is mainly ex-

pressed as the equivalent sound level during this period, also called sound or noise expo-

sure level. The equivalent sound level over a specific period is a weighted average sound

level, the higher levels occurring during this period carrying extra weight when averaged

(see 'definitions and concepts' at the end ofthe report).

The data in tables and figures show noise exposure as it occurs in daily life. In the

working environment very high noise exposure levels are involved, especially in the case

of mechanized labour. In Dutch industries, for instance, more than 30% of the employ-

ees are exposed to equivalent sound levels of more than 85 dB(A) during workdays and

0.2o/oto levels of more than 100 dB(A). In the service industries, trade, transport, execu-

tive and academic functions, the equivalent sound levels during working hours are about

70 dB(A), according to a Japanese study. Work with young children (child care, educa-

tion) results in sound exposure levels of about 80 dB(A).

Four categories ofnon-occupational noise exposure are discussed:

1 exposure to environmental noise in the living environment: trafiic, industrial and re-

sidential noise. It is estimated that the actual exposure to environmental noise in the

Netherlands exceeds an equivalent sound level of 55 dB(A) over 24 hours for no mo-

re than 4% of people.

2 exposure to noise at home from indoor and outdoor activities. There are no data for
the exposure patterns of people conceming these noise sources. For housewives, the

equivalent sound levels during the 24 hour period are up to 70 dB(A).

3 exposure to noise while travelling to and from work/school. Equivalent sound levels

encountered in travel through large and medium-sized cities are 70 to 75 dB(§, vir-
tually irrespective of the means of transport. Only motorbike and motorcycle riders

may have higher noise exposures, especially when they drive at high speeds.

4 exposure to noise during leisure time. This concerns in particular two situations with

high sound levels: the pop music scene and loud games and sports. Specific noise ex-

posure data are presented for attendance at pop concerts, visits to discotheques, use

of headphones (Walkman) and playing in a pop group. Concerning loud games and

sports, information is presented about shooting, such as hunting and target practice,

motor sports, flying model airplanes and games such as arcade games, setting offfi-
recrackers and using toy guns and other noisy toys.
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Excluding the estimates of sound exposure levels of workers in Dutch industries, the da-

ta about noise exposure in the living, working and recreational environment are virtually

all derived from measurements from situations abroad. It is suggested that the noise ex-

posure of the Dutch population does not differ essentially from exposure in other indus-

trialized countries, apart from quite specific exposures, such during shooting for sport

and hunting, that are much more frequent in the United States and the Scandinavian

countries than in the Netherlands.

An American publication shows that, in general, in the United States noise exposure

in the living environment has increased during the last twenty years. There seems to be

no reason not to conclude the same for the Dutch situation. The available data do not al-

low one to conclude to what extent equivalent sound levels have increased.

Hearing damage due to noise exposure

The international standard, ISO 7029, gives the hearing threshold levels for humans in

the industrialized Western world as a function of age. These data are identical to those of

database A of ISO 1999. Men have on average a hearing acuity slightly less than that of

women of the same age group. It is not known to what extent noise levels in Western so-

cieties contribute to the increase in hearing threshold levels during life. It is known, ho-

wever that the hearing of a relatively noise-free population, such as the Mabanese in Su-

dan, is far better than that of Western men. This may, however, also be the result of
factors other than noise exposure, such as the Western diet, which is high in saturated

fatty acids.

Database A of ISO 1999 was based on data from the 60s. [n comparing database A

with other more recent data, it is concluded in the present report that hearing threshold

levels of Western industrialized societies did not change from the 60s up to the mid 80s.

This conclusion also holds for the Dutch people, especially the young people (18 years).

The results of two extensive Norwegian and Austrian investigations do show a serious

deterioriation of hearing of young males and females (17118 years old) from the 80s to

the present. This observation is not supported by data from recent Swedish and German

research of more limited scope. The reason for this discrepancy is unclear.

ISO 1999 gives dose-effect relations for hearing damage due to occupational noise

exposure. It can be concluded from these relations that an equivalent sound level of 75

dB(A) over an eight-hour working period is the safe limit for occupational noise exposu-

re for the auditory organ. While according to ISO 1999 men and women are equally sus-

ceptible to the development of hearing damage due to noise, this supposition is not enti-

rely well-founded.

The main differences between occupational noise exposure and non-occupational

noise exposure are discussed in the report. Taking into account several considerations -
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related to ATS (asymptotic temporary threshold shift), rating of impulse noise, sensitivi-

ty for acquisition of noise-induced hearing loss in children, differences in temporary

threshold shift from music and from noise and the phenomenon of a decreased sensitivity

for acquisition of noise-induced hearing loss for some noise exposure pattems as obser-

ved in animals - it is concluded that there are no obvious reasons not to apply the model

given in ISO 1999 for non-occupational noise exposure also. The safe limit of noise ex-

posure for adults thus is an equivalent sound level of 70 dB(A) over 24 hours. A so-

mewhat lower value may be applicable for children. As the daily noise exposure of Wes-

tern children since the 70's can reach more than 75 dB(A), the observed increase in hear-

ing threshold levels of boys aged l0 years or over may be to some extent attributable to

noise exposure. However, the increase in the percentage of boys with high frequency

hearing loss and the more or less constant percentage of girls, when extrapolated to the

age of 18 years, is consistent with database A of ISO 1999 for the age of 18 years. The

report points out that there has been no extra increase in hearing loss in boys since the

70s. This observation is in line with the earlier general statement regarding hearing

threshold levels in western industrialized societies.

To be able to estimate non-occupational noise induced hearing loss in populations,

one must know the exposure patterns of these populations. Since these patterns are to a

large extent completely unknown, the report gives only some preliminary estimates of
noise-induced hearing loss from non-occupational noise exposure. These, based on the

limited available noise exposure data, are:

' environmental noise exposure in the living environment (from traffic and industry):

no hearing damage
. noise exposure from indoor- and outdoor activities: probably no hearing damage
. noise exposure during travelto/from work/school: probably no hearing damage, ex-

cept for motorbike and motorcycle riders, in the case of very frequent use of the

motorbike
. noise exposure during leisure: some noise-induced hearing loss from exposure to pop

music. Situations resulting in noise-induced hearing loss: pop concerts, discotheques,

playing in a pop group and using headphones (Walkman). Noise-induced hearing

loss from firecrackers and from noisy toys in young children is a possibility.

ln addition to these global estimates based on noise exposure pattems, the following re-

sults have been reported from epidemiological investigations. A small number (l to 2%o)

of the children and young people setting offfirecrackers acquire severe high frequency

hearing loss. Pop music in discotheques, at pop concerts and through headphones gives

on average high frequency hearing threshold shifts of 2 to 3 dB, and in the highest expo'

sure category, of about 6 dB. Questionaires about noisy activities, answered at the time

of audiometric tests, allowed the following causes of high frequency noise-induced hear-
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ing damage to be traced: tractors, (other) agricultural machines, motor vehicles, guns, fi-

recrackers, powertools, musical instruments and loud stereo and TV equipment.

Health damage from stress due to noise exposure

Stress occurs in humans when they are faced with demands which they seem unable to

meet, or which they can only meet by exerting extreme effort. There may no longer be a

balance between the individual and his environment, and this sense of threat may result

in physical and mental reactions, and in a certain behaviour.

Reports of research into long-term physical health effects of stress due to noise ex-

posure are limited to cardiovascular disorders, such as ischemic heart diseases and hy-

pertension, and, to a far lesser degree, the immune system and biochemical composition

of the blood. Far more epidemiological research has been carried out on effects of occu-

pational noise rather than on effects of noise from the living environment.

A total of 20 publications were analyzed which deal with the blood pressure of
groups of workers exposed to occupational noise. All but three of these 20 publications

deal with men only. In general, it can be concluded that the increase in the blood pressu-

re of women, which is associated with occupational noise exposure, does not differ from

that of men. The noise exposure of all groups studied was high: it concerned equivalent

sound levels of more than 80 dB(A) during the working day, with an average of 93

dB(A). The groups had worked at the same occupational site for an average of at least 5

years, and often for much longer periods and, in most cases, the average age of the

groups studied was at least 35 years. The data about the blood pressure ofthe groups

exposed to noise were usually compared to those of a comparison group not surrounded

by occupational noise, yet with other similar qualifications. The average relative risk of
hypertension of the workers exposed to occupational noise turned out to be 1.7, the in-

crease in average systolic blood pressure was 3.9 mmHg and in average diastolic blood

pressure 1.6 mmHg. These tfuee statistically significant results are in line with what

should be expected if occupational noise functions as the stressor. There are, however

considerable differences among the results of the various studies. It could not be estab-

lished which factors were (partly) responsible for these differences. Considering these

substantial differences in the results, no attempt was made to define a dose-effect rela-

tion. Virtually none of the twenty studies analyzed mentions whether or not hearing pro-

tection was used by the workers. The conclusion must therefore be that it is not known if
the use of hearing protection, first of all meant to avoid hearing damage due to noise,

also prevents effects on circulation.

It follows from research into the effects on circulation other than those on blood

pressure, that various effects are observed that can be measured in the case of high to

extremely high long-term occupational noise exposures: workers show more heartbeat
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irregularities, faster pulse rates, more ECG defects, diminished myocardium blood circu-

lation, a faster increase ofthe heart rate during a physical exposure test and slower reco-

very ofvascular constriction during a noise exposure test. These effects are consistent

with the supposition that noise exposure acts as a stressor.

The report presents an analysis of whether workers with extensive high-frequency

hearing loss, have a higher risk ofhypertension and blood pressure changes than do col-

leagues with normal hearing or a small high-frequency hearing loss working in the same

noise situations. Analysis of 12 studies showed that the relative risk of hypertension of
workers with extensive high-frequency hearing loss amounts to 1.6, compared to the

group without, or with limited hearing damage, and the average systolic blood pressure

was 2.6 mmHg and the average diastolic blood pressure 1.8 mmHg higher.

There are data from only l2 epidemiological studies available, which could be used to

answer the question of whether noise in the living environment will eventually affect the

cardiovascular system. There turned out to be no obvious effect of exposure to noise in

the living environment on the average systolic and diastolic blood pressure, except in the

case of children, who, compared with adults, react to traffrc noise with a higher average

rise in blood pressure. There are, however, effects of traffic noise on the occurence of
hypertension. The relative risk of hypertension starts to increase for road and air traffic

noise with equivalent sound levels from 70 dB(A) (from 06 to 22 hours). There are also

indications of an increased risk of heart infarcts in the case of road and air traffic noise

with equivalent sound levels exceeding 65-70 dB(A) (06-22 hours). These conclusions

should be regarded as preliminary, in view of the considerable differences between the

results of the various studies. Further research is needed to confirm these results. It re-

mains to be seen whether a current longitudinal study into the risk factors for ischemic

cardiovascular diseases of 45 to 60-year old men, the Caerphilly and Speedwell Collabo-

rative Heart Disease Studies, will reveal an increase of ischemic heart diseases due to

traffrc noise, considering the small percentages of men in this study who are exposed to

higher equivalent sound levels in their living environment.

Epidemiological studies into the effects of environmental and occupational noise exposu-

re on the biochemical composition of the blood generally show noise-induced changes,

indicating stress and a higher risk of ischemic heart diseases. However, effects have also

been measured, although to a lesser extent, which are not consistent with the supposition

that noise exposure causes stress and ischemic heart diseases. On the basis of the resuls

of epidemiological research, as well as laboratory research not referred to in this report,

tle conclusion seems justified that, due to noise exposure, changes in the composition of
the blood do occur, which have an important role in the risk of stress and ischemic heart

diseases. In this regard, only a small amount of research has been carried out, however.
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The current research results give no indication which kind of changes in blood composi-

tion occur under which particular environmental and occupational circumstances.

Except for the Caerphilly and Speedwell Studies, no epidemiological research has

been carried out into the effects of noise on the immune system. This colloborative study

has revealed an increased concentration of leucocytes in the blood in the case of exposu-

re to high levels of road traffrc noise. Laboratory research has occasionally shown that

changes in the concentrations of leucocytes and lymphocytes in blood occur due to ex-

posure to noise, and these changes correspond fully to well-established changes caused

by other stressors.

Noise annoyance

Dose-effect relations have recently been established for non-specific annoyance due to

exposure to various types of traffrc noise in the living environment. Non-specific annoy-

ance indicates the degree to which a population feels upset. Serious annoyance due to

various types of traffic noise (air, highway, other road and railway traffic) starts from

equivalent sound levels of 40 dB(A) over a 24-hour period. These levels are measured

out of doors, in front of dwellings. Non-specific annoyance due to traffrc noise increases

with increasing equivalent sound levels most strongly for air traffic, followed by

highway, other road and railway traffrc. Annoyance by noise from stationary sources,

such as impulse and continuous industrial noise, construction noise, noise from shooting

and artillery ranges and shunting yards; has also been related to the equivalent sound le-

vel. The annoyance caused by shunting yards is equal to that by railway traffrc up to a

level of about 60 dB(A). Particularly in the case of lower equivalent sound levels,

annoyance caused by construction and industrial noise is much greater than that caused

by road traffic noise at the same equivalent sound level.

Data on specific noise disturbance, i.e. disturbance of certain activities, such as hol-

ding a conversation, watching T.V., listening to the radio and reading a magazine, new-

spaper or book, have been compared to the data for non-specific annoyance. As in the

case ofspecific disturbance, noise from air trafftc scores higher than that from road and

railway traffrc at the same equivalent sound level.

It is also shown that the percentages ofthose seriously annoyed (non-specific distur-

bance) increase with the percentages of people who are afraid of, or scared by the traffic

noises concerned. The data for fear and being scared in the case of impulse industrial

noise support the supposition that fear, being scared and feeling serious non-specific an-

noyance are interrelated.

ln the case of non-specific annoyance in the living environment fairly high correla-

tions occur if overall disturbance measures (averages, medians) are related to overall ex-

posure measures (an average correlation coefficient of 0.82). If individual annoyance is
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related to noise exposure, this gives rise to wide dispersion and low correlation (correla-

tion coefficient on average 0.42). Only a few of the many available non-acoustical varia-

bles actually contribute to the explanation of this wide inter-individual dispersion for an-

noyance: fear with regard to the noise source, the conviction that the noise exposure

could be reduced by third parties (abuse of power), individual sensitivity to noise, the

extent to which an individual can control the noise and, to a lesser extent, the recognition

that the noise source gives rise to problems other than mere noise exposure, and that it
represents an important economic activity. Demographic variables - age, sex, socioeco-

nomic status, rent or purchase ofa house, dependency on the noise source for professio-

nal or travelling purposes - contribute only to an insignificant extent to the explanation

of the dispersion.

Dose-effect relations have not yet been established for annoyance due to occupational

noise. Noise annoyance in offrce buildings is substantial, even starting at sound exposure

levels of 55 dB(A). It can be concluded from the limited research carried out that 35 to

40%o of the employees in offrce buildings are seriously annoyed by noise at sound expo-

sure levels ranging from 55 to 60 dB(A). In industrial situations, similar percentages of
persons seriously annoyed by noise occur at sound exposure levels from 85 dB(A). One

study indicates that the percentage of workers seriously annoyed reaches 20 at industrial

sound levels just below 85 dB(A) during the workday.

Admission to psychiatric hospitals

A number of epidemiological studies of admissions to psychiatric hospitals have been

carried out in the vicinity of Heathrow Airport in the past twenty years. It was shown

from the most recent analysis that the percentage of individuals admitted to psychiatric

hospitals increases with exposure to air traffic noise. In areas with air trafiic noise, at

equivalent sound levels of 65 to 75 dB(A) over a 24-hour period admissions to psychia-

tric hospitals exceed by I to 2 per thousand inhabitants those in areas with exposure to

air traffic noise of less than 55 dB(A).

Safety and absentee rate

Studies of industrial work situations show that the relative number of accidents is much

higher when noise levels are (very) high, than in the case of less noisy work situations.

However, these studies have not taken intervening variables into account so that it can-

not be concluded from the results that noise is the cause of industrial accidents. Studies

of the correlation berween high noise levels at work and absenteeism are open to similar
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criticism: intervening variables have not or insuffrciently been taken into account, or the

studies suffer from other errors and defects.

Sleep disturbance

Nighttime noises can disturb sleep. This manifests itself not only as an effect on the qua-

lity of sleep, but also on mood and performance during the next day.

This report includes a survey of sleep disturbances. Use was also made of a back-

ground study carried out at the request of the Health Council of the Netherlands in 1990,

and concerning air traffic noise, sleep and health the 1991 advisory report about air traf-

fic noise of the Health Council was also used. More recent studies and views have also

been included in the analysis. Greater emphasis than in the background study was put on

the results of field research, i.e. with people in their normal living environment with its

usual noises.

Dose-effect relations for awakening and changes in sleeping stages as a result of
nighttime noises (road traffrc, aircraft, trains, etc.), on the basis of studies published by

Lukas, by Griefahn and by Pearsons (Pearsons distinquishes between the results of field

research and those of laboratory research), were compared. These relations show consi-

derable variation. The dose-effect relation given by Pearsons and based on field research

corresponds well with the results of an extensive, recent English field study on awake-

ning reactions due to air traffic noise. The major differences in the various dose-effect

relations support the earlier view, of the Health Council, that Griefahn's numerical rela-

tion suggests greater accuracy than the scientific data allow. It also supports the as-

sumption that habituation to a noise situation will eventually result in a decrease in the

number ofawakening reactions. Such a decrease does not seem to occur for changes in

sleeping stages. This was also borne out by joint European field research into sleep dis-

turbance. According to this research, no habituation occurs in the long run either, if the

effect of noise on the heart rate is taken into consideration. It also turned out that the

subjectively experienced quality of sleep of those residents used to nighttime noises was

lower after nights during which they were exposed to more traffrc noise. This also beca-

me apparent from more recent epidemiological research into road traffrc noise. The vari-

ous studies usually measure functioning during the day in relation to noise exposure du-

ring the previous night by means of reaction time tests. The joint European study showed

that the reaction time of residents exposed to nighttime noise for years was also longer

when they were exposed to more noise during the previous night.

Virtually no research has been done into the effects of noise exposure during sleep

on the hormonal and the immune system. Concerning the immune system there are only

laboratory studies by Osada from the period between 1968 and 1974. Changes in the im-

mune system and in the percentages of leucocytes, basophil and eosophil granulocytes in
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blood were measured. The Osada research included four studies with a total of twenty

research nights with five to six test subjects each. It is impossible to present a conclusive

interpretation of the results, because there are striking differences in the results for

nights with a reasonably similar noise exposure. Although it cannot be excluded that

nighttime noise affects the immune system, it is impossible to define a well-established

health base exposure standard on the basis ofresearch data collected so far.

Laboratory research into changes in the hormonal system due to air traffic noise du-

ring sleep showed changes in epinephrine and norepinephrine levels in urine. Had a high

correlation been shown between epinephrine excretion and sleep stage changes, these

changes might have been shown to be medically relevant.

In the Netherlands the so-called Griefahn standard, based on Griefahn's dose-effect rela-

tions, is applied in the case of nighttime air traffic noise at the Maastricht Airport. The

relations given by Griefahn are based on research into several types of (nighttime) noise,

thus not solely from air traffic noise. Comparison of the Griefahn standard and the rules

laid down in the Noise Nuisance Act shows, that the Noise Nuisance Act offers greater

protection against nighttime noises than does the Griefalur standard in situations in

which more than one noise event occurs per hour. In the case of fewer noise events, the

Griefahn standard is stricter than the Noise Nuisance Act.

A calculation termed ANNA, and based on the Griefahn standard, has recently been

presented which takes as its starting point the risk of awakening on an annual basis. In

principle such a method does justice to the protection of health as intended by Griefahn,

but in practice additional restrictions are necessary. These concern the permissible maxi-

mal noise level during any aircraft flyover and the maximally acceptable number of
flights per night.

Effect of noise on the unborn child

A pregnant mother's exposure to noise may affect the unborn child in two ways: directly

through the mother's abdominal wall and uterine fluids to the foetus' ear, and indirectly

due to hormonal and cardiovascular changes in the pregnant mother. Exposure of the

pregnant mother could lead to hearing damage and other congenital defects in the unbom

child; premature birth and a lower birthweight could also occur.

Only two epidemiological studies have been carried out on the hearing acuity of
young children, born of mothers who had been exposed to noise during pregnancy. These

studies, both concerned with occupational noise exposure showed that noise affects the

hearing acuity of the children. On the basis of these results, it is concluded that equiva-

lent sound levels of 85 dB(A) or higher during a working day are detrimental to the hear-
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ing of the unborn child, and that further research is needed to ascertain if this threshold

value should be lowered.

Clear conclusions atso cannot be drawn from studies on other aspects of the health

of babies whose mothers were exposed to occupational noise during pregnancy. There

does not seem to be a higher risk of babies being born prematurely, and almost no incre-

ased risk of lower birthweight. The results with regard to congenital defects are contra-

dictory, whereas those touching increased risk of spontaneous abortion or imminent

abortion and death at birth are questionable.

It cannot be excluded, on the strength of the available research data,that high noise

exposure of pregnant mothers to air traffic noise in the living environment may affect the

birthweight of their babies. Although each of the three studies on this subject indicates a

reduced weight at birth in the case of high noise exposure, it is impossible to draw a de-

finite conclusion, because of limitations of each of these studies. The available data me-

an that it can be virtually excluded that there is an environmental noise-induced risk of

the occurrence of congenital defects.

Low-flying fighter jets

The Netherlands has established flight paths for low-flying fighter jets with a minimum

height of 75 meters. The noise of low-flying fighter jets contrasts with that of civil avia-

tion, because it concerns very high maximum sound levels and an extremely small rise

time of the noise. Laboratory as well as epidemiological research has shown that the noi-

se of low-flying fighter jets can result in hearing damage, ringing in the ears, high blood

pressure, heart palpitation, biochemical changes in the blood and psychological effects,

such as disturbance, fear, threat and panic, in adults as well as in children. According to

laboratory research, it can cause a temporary rise in blood pressure in the elderly, which

is much higher than occurs in the case of common aircraft producing similar maximum

sound levels (95 to I 12 dB(A». With young adults, increased blood pressure only begins

to develop at higher maximum noise levels, possibly starting from 125 dB(A), according

to laboratory research. Laboratory experiments concerning biochemical changes in the

blood show that the noise of low-flying fighter jets should be considered as a stressor.

According to epidemiological research annoyance from low-flying fighter jets is con-

siderable. These jets cause annoyance similar to civillian that from air traffic with ap-

proximatly l0 dB(A) higher equivalent sound levels.

It has been estimated that in the Netherlands in 1990 the noise exposure from low-

flying fighter jets amounted to an equivalent sound level of somewhat over 50 dB(A).

This exposure carries no risks of hearing damage, ringing in the ears and changes in

blood pressure. On the other hand, according to the dose-effect relation deduced for the

noise of low-flying fighter jets, it should be taken into consideration that significant noise
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annoyance may occur, as well as psychological problems, as found with German

children.

Combination of noise exposures

The only epidemiological research into the combination of noise exposures in the living

and working environment on stress-related effects (cardiovascular parameters, blood bi-

ochemistry) shows these effects due to road traffrc noise to be greater in a subgroup of
men also exposed to occupational noise (equivalent sound levels over 90 dB(A» than in

men without occupational noise exposure.

The preliminary conclusion from other investigations is that, irrespective of the noise

exposure at work, only those people who are annoyed by the occupational noise exposu-

re show post-work adverse psycho-social effects.

Laboratory research has examined whether noise exposure during the daytime af-

fects sleep quality during the night after exposure. The results differ, one investigation

showing noise exposure during day,time to intensify recovery processes of neuro- and en-

docrine functions during sleep and the other investigation showing no effect.

Associations between noise-induced effects

The hypothesis of a causal chain of relations from noise exposure, linking disturbances

(of communication, concentration, sleep and rest), annoyance, acute psychological (en-

docrine- and cardiovascular) effects to long-term health effects is based on only sparse

data. The few results available regarding effects in the working environment, show no

relation between annoyance and blood pressure. Also, research into a possible associa-

tion of effects of exposure in the living environment yielded contradictory results. Preli-

minary results of a recent investigation shows the relative risk of hypertension and

ischaemic heart disease due to road traffrc noise to be increased only in people with sleep

disturbances due to the traffic noise. These risks would not increase in the absence of
sleep disturbances.

The hypothesis that annoyance causes long term health effects in noise-sensitive per-

sons is supported by the results of only one epidemiological longitudinal investigation.

There is no experimental support whatever for the hypothesis that people frightened by

a noise source are at increased risk oflong-term health effects from exposure to this noi-

se source.
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Noise measures

With respect to the use of noise measures for estimation of noise-induced health effects it

is concluded that, in general, the equivalent sound level determined over a carefully se-

lected representative period is the most reliable noise measure to estimate noise-induced

health effects. Related to environmental noise exposure, noise measures which give more

weight to equivalent sound levels during the night are preferable. Except in the case of

noise-induced hearing loss, the effects are also dependent on the noise source (road traf-

fic noise, aircraft noise) and sometimes also on other factors, such as the actual situation

of the population (e.g. concerning annoyance in the working environment).

Sensitive populations

Several (sub)populations are at increased risk for acquisition of certain noise-induced

health effects compared to an average population. The report shows these (sub)popula-

tions to be
. children (noise-induced hearing loss)

. men exposed to occupational noise who have high blood cholesterol levels

. populations with a generally increased risk of suffering effects of stress (noise-indu-

ced long-term health effects)

' patients (delayed wound healing and recovery)
. pregnant women, exposed to occupational noise (hypertension)

. people highly annoyed by low levels of road traffrc noise (hypertension)

r men exposed to environmental noise who are also exposed to occupational noise

(ischaemic heart disease)
. people severely annoyed by occupationalnoise (post-work irritability)

' the ill, older people and people with sleep problems (sleep disturbance)

. people with noise-induced sleep disturbances (ischaemic heart disease, hypertension,

decreased psycho-social wellbeing)

' noise-sensitive people, people with fear of certain noise sources and people feeling

that their noise situation is out oftheir control (severe annoyance)

No adverse eÍfect levels

For some noise-induced health effects the report indicates the level below which no ef-

fect is to be expected for an average population. The effects are noise-induced hearing

loss, hypertension, ischaemic heart disease, admissions to psychiatric hospitals, annoy-

ance and several aspects ofsleep disturbances.
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Hoofdstuk 1

1.1

lnleiding

Achtergrond

Het project 'Geluid en Gezondheid' is in het werkprogramma van de Gezondheidsraad

opgenomen na overleg met de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid. In het kader van het project is allereerst door de voorzitter van de Gezond-

heidsraad aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO het op-

stellen van een achtergrondstudie opgedragen. Deze achtergrondstudie is in dit rapport

gegeven, en zal worden gebruikt als basis van een advies over geluid en gezondheid.

De inhoud van dit rapport

Dit rapport geeft een overzicht van de huidige kennis op het terrein van de invloed van

geluid op de gezondheid van de mens. Gezondheid wordt daarbij in navolging van de

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwd als 'een toestand van volledig licha-

melijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet louter als de afivezigheid van ziekte of zwak-

te'. Daarom wordt niet alleen nagegaan wat de invloed is van blootstelling aan geluid op

lichamelijke functies, zoals het cardiovasculaire systeem en het gehoororgaan, maar ko-

men ook effecten zoals geluidhinder en subjectief ervaren vermindering van slaapkwalÈ

teit aan de orde. In concreto worden de volgende mogelijke effecten door blootstelling

aan lawaaibesproken:

1.2
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gehoorschade

lichamelijke gevolgen van stress

psycho-sociale effecten

slaapverstoring.

Gehoorschade

Onderwerpen die aan de orde komen zijn dosis-effectrelaties, de ondergrens van schade-

lijk geluid voor zowel beroepsmatige geluidbelasting als voor blootstelling a:u-r omge-

vingsgeluiden en geluid in vrije tijd, de vraag of (onge) kinderen gevoeliger zijn voor het

ontstaan van gehoorschade door lawaai dan volwassenen, de vraag ofde gehoortoestand

bij (delen van de) Nederlandse bevolking de laatste decennia aan het verslechteren is en,

ten slotte, de sociale consequenties van gehoorschade.

Lichamelijke gevolgen van stress

ln het rapport worden enkele modellen voor stress besproken die zijn toegespitst op de

blootstelling aan geluid en wordt kort ingegaan op het rapport van de Gezondheidsraad

over stress en gezondheid (GR92). Omdat daarover relatief veel onderzoeken zijn gepu-

bliceerd, worden de effecten van geluid op het cardiovasculaire systeem uitgebreid be-

handeld, zowel die van blootstelling aan geluid in de arbeidssituatie als in de woonomge-

ving. De belangrijkste cardiovasculaire effectparameters die beschouwd worden zijn:

verhoging van de bloeddruk, hypertensie en ischemische hartziekten. Ook komen de ef-

fecten van geluid op de bloedsamenstelling aan de orde. Het gaat daarbij om veranderin-

gen van hormoonspiegels, van de concentratie van elektrolyten en, in verband met het

immuunsysteem, om veranderingen van de concentratie en van de werking van

leukocyten.

Psycho-sociale effecten

Psycho-sociale effecten door blootstelling aan geluid die worden behandeld zijn:

niet-specifieke hinder, specifieke verstoringen, effecten op het sociale welbevinden en op

het vóórkomen van psychiatrische aandoeningen, in die mate dai ze gepaard gaan met

opname in een psychiatrische inrichting. Met betrekking tot niet-specifieke hinder in de

woonomgeving worden dosis-effectrelaties gegeven en deze relaties worden vergeleken

met gegevens over specifieke verstoringen. Er worden diverse geluidbronnen in de woon-

omgeving beschouwd: vliegtuig-, weg- en railverkeer, helikopters, hoge snelheidstreinen

(TGV) en stationaire geluidbronnen. Ook wordt het belang van niet-akoestische variabe-

len op de geluidhinder beschreven. Ten aatuienvan geluidhinder in de werksituatie
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wordt onderscheid gemaakt tussen een kantooromgeving en een omgeving waarin de in-

dustriële produktie plaatsvindt. Tevens wordt aandacht besteed aan ziekteverzuim en

vermindering van veiligheid op het werk door lawaai.

Slaapverstoring

Verstoring van de slaap beïnvloedt de slaapkwaliteit en de stemming en het functioneren

gedurende de volgende dag. tn het rapport zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de

effecten van geluid op facetten van de slaapkwaliteit, zoals tussentijds ontwaken en ver-

anderingen in slaapstadia, het slaappatroon, de subjectief ervaren slaapkwaliteit, de hart-

slagfrequentie en het immuunsysteem. [n vervolg op het advies van de Gezondheidsraad

van l99l over vliegtuiglawaai en slaap hebben zich in Nederland ontrvikkelingen voor-

gedaan die de revue zullen passeren. Het gaat met name om de onderbouwing van de

Griefahnnorm voor structureel nachtelijk vliegverkeer, om de berekeningsmethode AN-

NA voor dit verkeer en om het effect van geluid gedurende de slaap op parameters van

het immuunsysteem.

Effecten bij ongeboren kinderen

In het rapport komt éen mogelijke risicogroep afzonderlijk aan de orde: ongeboren kinde-

ren. Er wordt nageg&ln of blootstelling aan geluid tijdens de zwangerschap van de moe-

der gevolgen heeft voor het gehoor van de baby, vroeggeboorten ofgeboorte-afwijkingen

veroorzaakt, de geboortesterfte verhoogt en het geboortegewicht vermindert.

Effecten van laagvliegende straaljagers

Verder is een afzonderlijk hoofclstuk gewijd aan de blootstelling van mensen aan het ge-

luid van taagvliegende straaljagers. Mogelijke effecten van die blootstelling zijn gehoor-

schade, tinnitus, bloeddrukveranderingen, geluidhinder, schrikken en angst.

Combinaties van geluidbelastingen en associaties tussen effecten van geluid

Na de afzonderlijke behandeling van de diverse mogelijke effecten van blootstelling aan

geluid komt in een apart hoofdstuk aan de orde wat het gevolg is van een combinatie van

geluidbelastingen, bijvoorbeeld een combinatie van een geluidbelasting in de woonomge-

ving met die in de werkomgeving, op de bestudeerde effecten. Tevens wordt nagegaan of
en zo jawelke associaties er zijn tussen de diverse bestudeerde effecten.

45 lnleiding



Geluidbelasting

Bij een beoordeling van de mogelijke effecten op de mens van geluid is het van belang

om inzicht te hebben in de mate van geluidbelasting in de werk- en woonomgeving en in

de totale geluidbelasting gedurende een etmaal. In hoofdstuk 2 worden over de geluidbe-

lasting gegevens gepresenteerd en ook komt de vrang aan de orde ofde geluidniveaus die

kunnen worden afgeleid uit buitenlandse publikaties met betrekking tot activiteiten in de

woon- en recreatie-omgeving maatgevend zijn voor de Nederlandse situatie. Ook zal

worden besproken of de geluidbelastingen in de afgelopen jaren hoger zijn geworden en

of er'nieuwe' geluidbronnen zijn bijgekomen.

Speciale onderwerpen

In het rapport wordt nagegaan welke geluidmaat (maten) het meest geschikt zijn om de

diverse gezondheidseffecten van geluid uit te schatten. Er wordt ook aangegeven welke

(deel)populaties een verhoogde kans hebben op een bepaald effect op de gezondheid door

blootstelling aan lawaai. Aandacht wordt ook besteed aan de niveaus waarbeneden geen

effect van blootstelling aan geluid in een doorsnee bevolking verwacht behoeft te worden.

Begrippen en definities

De bijlage van het rapport bevat enige definities en begrippen. In tegenstelling tot de

term geluid krijgt'lawaai'geen omschrijving. Het is niet ongebruikelijk om lawaai te de-

finiëren als ongewenst geluid, maar die omschrijving werpt meer vragen op dan ze yer-

klaart. Er is een zekere overgang van geluid naar lawaai. Volgens Kristensen (Kri89)

heeft deze overgang te maken met de beheersbaarheid, de voorspelbaarheid, de inhoud,

de sterkte, andere akoestische karakteristieken, de onwelluidendheid en de appreciatie

van het akoestische verschijnsel. In elk geval is die overgang slechts vaag te omschrijven.

ln dit rapport verschijnen de termen geluid en lawaai min of meer door elkaar ten tonele.

Veelal staat het woord lawaai voor een verzameling geluiden: wegverkeerslawaai, indus-

trielawaai. Gaat het om een specifieke bron, dan verdient 'geluid' de voorkeur: het geluid

van een machine, het geluid van een vliegtuig.

In dit rapport wordt de term geluidgevoeligheid gebezigd. Deze grootheid wordt in

het algemeen gemeten met behulp van vragenlijsten, zoals de Personal Sensitivity Sec-

tion van de General Noise Questionnaire, de Noise Annoyance Sensitivity Scale en de

Noise Sensitivity Scale. Geluidgevoeligheid is dus gedefinieerd in termen van subjectieve

ervaringen. Als in het rapport gevoeligheid met betrekking tot een ander effect wordt be-

doeld, dan wordt dit aangegeven.
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í.3

Dit rapport biedt geen overzicht van de effecten door een combinatie van blootstelling

aan geluid en de blootstelling aan andere chemische of f,sische agentia. Een systemati-

sche behandeling van het vele onderzoek, voornamelijk laboratoriumonderzoek, dat hier-

naar is verricht (zie bijvoorbeeld Smigl) zou wellicht de omvang van het rapport ver-

dubbeld hebben.

Aan het eind van de volgende hoofdstukken is steeds een samenvatting opgenomen. Deze

samenvattingen geven een overzicht van hetgeen in de hoofdstukken aan de orde is ge-

weest en bieden de mogelijkheid tot een globale kennisneming van de inhoud van deze

hoofdstukken.

Werkwijze

Bij de aanvang van de achtergrondstudie is in de volgende literatuurbestanden gezocht

naar relevante literatuur in het Engels, Frans en Duits uit de jaren 1982 tot en met OalD

1992: NIOSH, HSELINE, CISDOC, EMBASE, PSYCHINFO EN MEDLINE. TEVENS

is gebruik gemaakt van het bij de auteur aanwezige literatuurbestand, bestaand uit onge-

veer 5000 titels die sinds het eind van de jaren zestig zijn verzameld. Ook zijn de Procee-

dings van congressen van de International Commission on Noise as a Public Health Pro-

blem geraadpleegd. Tenslotte zijn, voorzover noodzakelijk, uit de geraadpleegde litera-

tuur referenties nagetrokken. Slechts een klein gedeelte van alle beschikbare publikaties

is in het rapport aangehaald.

Bij de selectie van gegevens uit de beschikbare literatuur heeft de nadruk gelegen op

epidemiologisch onderzoek, dat wil zeggen op onderzoek dat verricht is bij mensen die in

hun dagelijks leven aan bepaalde geluiden blootstaan. Als bepaalde parameters zijn on-

derzocht in epidemiologisch studies, is laboratoriumonderzoek naar deze parameters niet

in dit rapport verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderzoek naar tijdelijke gehoor-

drempelverschuivingen en naar acute veranderingen in cardiovasculaire parameters bij

proefpersonen in het laboratorium.

Bij sommige onderwelpen is het epidemiologische onderzoek echter zo schaars, dat

de resultaten van laboratoriumonderzoek in het rapport moesten worden verwerkt. Dat

geldt bijvoorbeeld voor mogelijke effecten van blootstelling aan geluid tijdens de slaap

op het immuunsysteem. Omdat op dit gebied geen epidemiologisch onderzoek is gedaan

en het onderwerp toch in de belangstelling ligt, is nagegaan of en zo ja welke effecten in

laboratoriumonderzoek zij n vastgesteld.
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Hoofdstuk 2

2.1

Geluidbelasting

Karakterisering van de geluidbelasting

In de wetenschappelijke literatuur en in de wettelijke regelgeving zijn vele geluidmaten

ontwikkeld en gebruikt. In deze paragraaf worden alleen de meest belangrijke maten ten

tonele gevoerd, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de geluidmaten die worden

gebruikt in de Nederlandse wet- en regelgeving.

In de akoestiek wordt een geluid meestal gekarakteriseerd met het geluidniveau in

dB(A) (decibel A). De A geeft aan dat met de gevoeligheid van het menselijk gehoor

voor geluiden van verschillende frequenties (toonhoogten) rekening gehouden is. Geluid-

belasting kan worden gekenmerkt met geluidmaten die betrekking hebben op een korte of
langere beoordelingstijd. Betrokken op een korte beoordelingstijd, gaat het om geluidma-

ten zoals het piekniveau (Lo."r,), het maximale geluidniveau (L^*) en het 'sound exposu-

re level'(SEL, identiek aan L*). Het piekniveau is het hoogste momentane niveau en het

wordt vooral gebruikt voor de beschrijving vur zeeÍ kortdurende geluiden, zoals ten ge-

volge van schieten en knallend vuurwerk. Het maximale geluidniveau is het hoogste ni-

veau, gemiddeld over 125 ms tot ls. Dezemaatwordt gebruikt om het geluid van een

overvliegend vliegtuig mee te karakteriseren. SEL is het equivalente geluidniveau van

een geluidgebeurtenis, genormaliseerd naar één seconde; SEL wordt eveneens gebruikt

om het geluid van een geïsoleerde geluidgebeurtenis, zoals een overvliegend vliegtuig of
een passerende trein, mee te karakÍeriseren.

Voor vele doeleinden kunnen gemiddelde waarden over een langere tijd worden ge-

bruikt. Het equivalente geluidniveau over een bepaalde tijd T, Le"*r, is zo'n gemiddelde
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2.2

waarde van de gedurende de tijd T optredende geluidniveaus. Om deze 'gemiddelde'

waarde te bepalen worden de hogere geluidniveaus zwaarder gewogen dan de lagere ni-

veaus. Voor beroepsmatige blootstelling aan geluid wordt het equivalente geluidniveau

bepaald over de werkdag. Dit equivalente geluidniveau over de werkdag wordt veelal het

lawaai-expositieniveau genoemd. Met betrekking tot de geluidbelasting in de woonomge-

ving, worden equivalente geluidniveaus gedurende bepaalde dagdelen van een etnaal be-

paald en daaruit een gewogen gemiddelde door aan de nacht- en eventueel avondwaarden

straffactoren toe te kennen (La,, L"*).*
In Nederland wordt in de Wet geluidhinder de geluidbelasting gekarakteriseerd met

de etrnaalwaarde (L"u,). De etmaalwaarde is het maximum van de volgende drie waarden

in dB(A): Leeq,or-*h, Lecq.re-23h * 5, Le"q.zr-orn + I0. Met betrekking tot wegverkeerslawaai

worden de equivalente geluidniveaus overdag en 's avonds tot Loonor-rrn te samen geno-

men, waarbij geen straffactor voor de periode van 19-23 uur wordt toegepast. In andere

landen wordt L* gebruikt om de geluidbelasting van verkeerslawaai in uit te drukken.

Het verschil tussen L* en L.* is ongeveer 3 dB(A) waarbij L.*de hogere waarde is.

In Nederland wordt de geluidbelasting (B) door vliegtuiglawaai gegeven in Kosten-

eenheden. B wordt bepaald uit L^^*, het aantal overvluchten, waarbij een met het tijd-

stip van de avond en nacht varieerde straffactor wordt toegepast. Het verband tussen B

en L"* hangt afvan de verdeling van de vliegtuigpassages gedurende de dag, avond en

nacht. AIs de verdeling** van de vliegtuigpassages als volgt is: 80% gedurende de dag,

l57o gedurende de avond en So/ogedurende de nacht dan geldt L"* * 0,5 B + 45.

Geluidbelasting gedurende het etmaal

Zeer schaars zijn de metingen die een volledig beeld geven van de totale geluidbelasting

van de mens over een geheel etmaal, dus zowel thuis in de woonomgeving, als op straat

en in de werkomgeving. Een uitzondering voÍïnen vier onderzoeken (Sch78c, Sie82,

Roc83, Son90) waarin mensen met geluiddosimeters waren uitgerust. Bij de drie onder-

zoeken van de oudste data ging het vooral om kinderen enjongeren. Een aantal van de

geluiddosimeters had een intern geheugen wat de mogelijkheid bood om de in de loop van

een etmaal optredende geluidbelastingen te relateren aan de door de drager of in zijn om-

geving uitgevoerde activiteiten.

In een omvangrijk Japans onderzoek (Son90) is enkele jaren geleden een analyse uit-

gevoerd van de geluidbelasting (uitgedrukt als equivalent geluidniveau) van 602 mensen

a

*+
dn is de aÍkorting van day-night.

Deze verdeling gold voor de luchthaven Schiphol in 1990.

50 Geluid en gezonöeid



woonachtig in de steden Tokyo, Nagoya en Sendai. De resultaten staan in tabel 2.1,2.2

en2.3.

De metingen zijn verricht met geluiddosimeters die aan de revers van de kleding van de

onderzochte personen bevestigd waren. Over het algemeen worden geluidmetingen ver-

richt via een microfoon die zich in de vrije ruimte bevindt. De resultaten van geluidme-

tingen met de microfoon aan de revers van de drager moeten dus vertaald worden naar

ruimte-equivalente niveaus. Daarbij komt nog een extra effect door de eigen stem van de

drager. Het door de geluiddosimeter aan de revers geregistreerde niveau dat optreedt

door het spreken van de drager ofdraagster, is hoger dan het niveau datter plaatse van

het oor optreedt. Op grond van onderzoek van Giua (Giu92) is het aannemelijk dat de

plaatsing van de geluiddosimeters in het Japanse onderzoek tot gevolg heeft gehad dat de

meetresultaten een paar dB(A) hoger liggen dan die van metingen in de vrije ruimte. Bij

het beschouwen van de resultaten van Sone moet met de genoemde pÍulr dB(A) rekening

worden gehouden. Sone geeft zowel resultaten over beroepsmatige blootstelling als over

niet beroepsmatige blootstelling. De resultaten worden in de volgende paragrafen

besproken.

Tabel 2.1 Equivalent geluidniveau (Ln.o) gedurende bepaalde activiteiten en de standdaarddeviatie (s)

in het equivalente geluidniveau (beide in dB(A)): n is het aantal metingen. (Bron: Son90)

L^.0

tijdens het werk

werken aan bureau

vergaderen en gesPreklien voeren

werken in fabriek

werken in verkoop, dienstverlening, lesgeven

verzorging, verpleging

werken in vervoer

tijdens vervoer

lopen en fietsen

personenauto

bromfiets

bus

tram en trein

metro

69,1

70,3

79,5

74,6

82,4

75,0

74,2

73,9

82,2

76,8

76,6

79,6

5,0

5,1

5,2

5,9

5,6

3,4

168

58

64

38

t2

44

48

r35

l7

52

93

63
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Tabel 2.2 Geluidbelasting gedurende een etmaal, tijdens het werk, op de weg naar het werk en na het werk. @ron:

Son90)

omschrijving

beroepsklasse

beroep equivalente geluidniveaus gedurende een etmaal en tijdens bepaalde

activiteiten (waarden in dB(A))

Lecq,:ltr LA.q tijdens

werk

L^.0 L^.0 na aantal

onderweg werk personen

kantoorwerk

dienstverlening,

verkoop

handarbeid

chaufferen

landbouw en visserij

gekwaliÍiceerde

beroepen

kantoorbediende

verkoopster

koopman

loketbediende

verzorging

kapper, schoonheids-

assistente

industriearbeider

ongeschoold arbeider

installateur

telefoondienst

wachtwagenchauffeur

buschauffeur

chauffeur

taxichauffeur

boeren en vissers

kleuteronderwijzeres

onderwijzer (LO)

Ieraar (MO en HBO)

ingenieur

progranrmeur

wetenschappelijk

medewerker

ontwerper

t54

ïl

76,1 66,170,7 70,0

73,8\ 75,8\
Dsl 74J I
n.tln.t zr.s f zq,o

73.0 [ 70,6 I
6s.5 ) it.t )

76,4 67,5

1í) r
l

45

l5

6

l0

8

t7

4

l5

l3

7

9

l0
t2

22

ll

,0

,6

ll,iI
ll:11,.

:i1\
75,7

75,6

7 t,7

73,7

76,9 67,9

74,3 62,8

79,7 73,7

76,5 66,8

ï'il
74,7

8r,4)
79,4 )

'72,41

75,7 (
72,t I
,o,o I

85,6

82,8

74,5

77,9

72,4

69,7

69,0

72,7

67,0

73,6

4

46276,t 66,6

De achter de accolades geplaatste getallen zijn gemiddelden voor de gehele beroepsklasse. Soms bevat de gehele be-

roepsklasse meer personen dan de som van de aantallen in de uitgesplitste beroepen.
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Tabel 2.3 Geluidbelasting van 140 huiswouwen. Equivalent geluidniveau (L^,0) gedurende bepaalde ac-

tiviteiten en de standaarddeviatie (s) in dit equivalente geluidniveau in dB(A); n is het aantal metingen.

(Bron: Son90)

expositie van huisvrouwen Lo.o

onderweg zijn

inkopen doen

wije tijd/irobby

visite

kinderverzorging

koken

eten

schoonmaken

wassen

huishoudelijk werk

naaien en borduren

televisie kijken

ontspanning

persoonlijke verzorging

lezen

slapen

blootstelling gedurende 24 uur

75,2

74,5

74,0

72,8

72,6

69,9

69,2

69,r

68,8

68,5

66,9

66,3

64,2

63A

61,2

42,6

69,9

§§

4,4

7,4

7,t

7,0

5,5

5,5

7,0

<§

6,3

6,2

5,8

9,4

8,5

8,1

6,0

4,7

52

94

29

83

38

t32

135

lll
95

79

55

ll8
67

78

78

140

140

De andere drie publikaties (Sch78c, Sie82, Roc83) over blootstelling aan geluid ge-

durende het gehele etmaal betreffen schoolkinderen. Roche vermeldt voor schoolkinderen

van 6 tot 18 jaar ruimte-equivalente geluidniveaus tijdens de lessen van 69 tot76 dB(A);

de niveaus bij het in- en uitgaan van de school en in de schoolbus bedroegen 82 tot 86

dB(A). Siervogel geeft equivalente geluidniveaus over een etrnaal voor 127 schoolkinde-

ren van 7 totz}jaar van 77 tot84 dB(A) en Schori concludeert dat de l0 gedurende ze-

ven dagen door hem onderzochte 5- tot 16-jarigen aan een equivalent geluidniveau over

een etmaal blootstaan van gemiddeld 76 dB(A). De EPA (EPA74b) schatte in 1974 de

geluidbelasting van schootkinderen op een equivalent geluidniveau van 77 dB(A) gedu-

rende een etmaal. Op basis van geluidmetingen in kinderdagverblijven in Canada komt

Truchon-Gagnon (Tru88) tot de conclusie dat de equivalente geluidniveaus gedurende 8

uur gemiddeld 77 dB(A) zijn. Al deze resultaten versterken het beeld van een hoge ge-

luidbelasting van kinderen en van de mensen die hen les geven en verzorgen.
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2.3 Beroepsmatige geluidbelastingen

In de werkomgeving zijn geluidmetingen veelal uitgevoerd om de volgende twee redenen:

I om te beslissen over technische maatregelen ter bestrijding van hoge geluidniveaus,

2 omhet expositie-patroon van werknemers te bepalen in het kader van

gehoorbeschermingsp rogramma's.

Voor de industriële beroepsbevolking in Nederland is, voor het jaar 1986, een schatting

gepubliceerd van de lawaai-expositieniveaus tijdens het werk (Pas91a): 5l% van de in-

dustriële werknemers werkt in lawaai-expositieniveaus van minder dan 80 dB(A), l8%
in niveaus van 80 tot 85 dB(A),22'À in niveaus van 85 tot 90 dB(A) en90À in niveaus

van meer dan 90 dB(A). Naar schatting is I op de 500 (0,2W van de industriële werkne-

mers aan zeer hoge lawaai-expositieniveaus van meer dan 100 dB(A) blootgesteld. In

andere bedrijfstakken, zoals de bouwnijverheid, komen eveneens hoge geluidbelastingen

voor (Pas88). Ook beroepsmusici staan aan zeeÍ hoge geluidniveaus bloot (Bos92,

Hee92) en hoge geluidbelastingen zijn, tegen de verwachting in, ook te vinden in zieken-

huizen (Top88, Yas9l).
Tabel 2.1 geeft ook equivalente geluidniveaus gedurende specifieke beroepsmatige

activiteiten en tabel 2.2 geefr. equivalente geluidniveaus gedurende de werkdag voor be-

paalde beroepsgroepen. De geluidbelastingen gedurende een etmaal bij alle onderzochte

beroepsgroepen die uit dit Japanse onderzoek volgen, zijn opvallend hoog. Dat geldt ook

nadat is gecorrigeerd voor de verhoging van het gemeten geluidniveau die samenhangt

met de plaats van de dosimeter. Voor kantoorbediendes bedraagt het equivalente geluid-

niveau over 24 uur gemiddeld 7l dB(A). De fabrieksarbeiders die werden onderzocht,

waren werkers uit de lichte industrie die op een relatief geringe industriële geluidbelas-

ting waren geselecteerd om overload van de geluiddosimeter te voorkomen. Ook het rus-

tige boerenland lijkt tot het verleden te behoren. De etmaalbelasting van boeren en vis-

sers blijkt hoger te liggen dan die van werkers in de dienstverlening en bij de verkoop.

Maar de kleuteronderwijzeres en onderwijzer(es) op de lagere school spannen de kroon

met etmaalwaarden van 8l en 79 dB(A). De leraar op de middelbare school heeft het met

een etnaalwaarde van 72 dB(A) heel wat rustiger.

Tabel2.3 laatziendat de gemiddelde geluidbelasting van huiswouwen (of huisman-

nen) ligt op 70 dB(A) gedurende het etrnaal. Rekening houdend met de locatie van de

meetmicrofoon en de standaarddeviatie in de meetresultaten komt de geluidbelasting van

huiswouwen te liggen op 60 tot 70 dB(A) gedurende het efinaal.
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2.4 Niet beroepsmatige geluidbelasting

Geluidbelastingen buiten de werkomgeving kunnen worden ingedeeld in de volgende,

eventueel enigszins overlappende, categorieën:

. blootstelling aan woonomgevingsgeluiden: verkeersgeluid, industriegeluid en

buurgeluiden
. blootstelling thuis, door eigen activiteiten binnens- en buitenshuis verricht
. blootstelling aan verkeersgeluiden tijdens het vervoer

' blootstelling aan geluid in de vrije tijd.

Bela sti ng doo r w oo n o mg evi ng sg el uid

In de woonomgeving zijn geluidmetingen veelal verricht in het kader van de Wet geluid-

hinder om geluidcontouren rond snelwegen, industrieteneinen en dergelijke vast te stel-

len. Bijna altijd gaat het om een voÍïn van emissiemetingen die antwoord moeten geven

op de vraag wat de geluidbelasting is op een bepaalde afstand voor de gevel van wonin-

gen (zie onder andere Jon90). Bijna nooit worden geluidmetingen verricht om de geluid-

belasting van de bewoners zelf in de woningen, vast te stellen.

Tot op zekere hoogte kunnen de geluidbelastingen door verkeers- en industriegeluid

van inwoners geschat worden uit de resultaten van de geluidmetingen buiten aan de ge-

vel. In Nederland, bijvoorbeeld, is de geluidbelasting ten gevolge van verkeers- en indus-

triegeluid gedurende het etmaal voor 4oÀ van de woningen meer dan 60 dB(A), gemeten

aan de gevel (berekend uit RMS). Houden we rekening met de gevelisolatie, de tijd, die

binnens- en buitenshuis wordt doorgebracht, de gewoonten met betrekking tot het openen

en sluiten van rarnen, dan kan de geluidbelasting gedurende 24 uur door het verkeer en

de industrie geschat worden bij niet meer dan 4%o van de Nederlanders meer te zijn dan

55 dB(A). In principe treden geluidbelastingen van woonomgevingsgeluiden gedurende

het gehele etmaal op. Voor verkeersgeluid geldt over het algemeen dat de geluidniveaus

gedurende de dag zo'n 8 - l0 dB(A) hoger liggen dan gedurende de nacht.

Buurgeluiden, zoals van huishoudelijke apparaten, gereedschap en geluidweeÍgave-

apparatuur van buren, van dichtslaande portieren en van kinderen die in de buurt spelen,

lijken geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de totale geluidbelasting gedurende het et-

maal. Deze geluiden kunnen echter wel aanleiding geven tot aanmerkelijke geluidhinder.

Geluidbelasting thuis van binnens- en buitenshuis veffichte activiteiten

Suter (Sut92) haalde gegevens aan uit het reeds in 1974 door de Environmental Protec-

tion Agency in de VS (EPA74b) gepubliceerde overzicht van de maximale geluidniveaus

2.4.1

2.4.2
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Figuur 2./ Maximale geluidniveaus die optreden bij veel voorkomende geluidbronnen en activiteiten. (Bron: Sut92, naar EPA74b)
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2.4.3

ter plaatse van de gebruiker tijdens het werken met bepaalde apparatuur of tijdens het

uiwoeren van een bepaalde activiteit (zie figuur 2.1). Clark (Cla9l) refereert aan oudere

gegevens van zijn hand uit 1984, die voor een deel ook afkomstig uit het EPA-rapport.

Zijn overzicht is weergegeven in figuur 2.2.

Er bestaan geen gegevens over de blootstellingspatronen van bevolkingsgroepen met be-

trekking tot geluid in en om het huis.

Geluidbelasting tijdens het veruoer

Het reizen tussen huis en werk/school in grote en middelgrote steden in Japan geeft bij de

reizigers een geluidbelasting van 70 tot 75 dB(A) gedurende het vervoer, vrijwel onaf-

hankelijk van de vorïn van transport (tabel2.l, waarbij met de paar dB(A) die eerder

zijn genoemd rekening is gehouden), met uitzondering van het vervoer per motor en

bromfiets. Deze resultaten van Sone komen redelijk goed overeen met die gegeven door

Passchier-VeÍïneer (Pas89b), die betrekking hebben op Europese en Noord-Amerikaanse

situaties. In Pas89b is onder meer Íum de hand van voornamelijk buitenlandse weten-

schappelijke literatuur (zoals Pla83, Fea84, MRC85, MRCS6, Hel88) nagegÍun welke

lawaaiige activiteiten jongeren uitvoeren en iuur welke geluidniveaus zij daarbij bloot-

staan. De resultaten van die inventarisatie, die zijn weergegeven in tabel 2.4, zijnvoor de

meeste activiteiten ook van toepassing op volwassenen. Immers, jongeren en volwasse-

nen staan bij alle genoemde activiteiten aan dezelfde geluidbronnen bloot. Slechts in het

geval van luisteren naar muziek, met Walkmans of thuis via luidsprekers, kan men zich

afirragen of volwassenen dit over het algemeen op hetzelfde luisterniveau doen als jonge-

ren. Hierover is niets bekend. Wel is er een verschil tussen jongeren en volwassenen in de

mate waarin ze bepaalde activiteiten uitvoeren (Pas89b). Alle door Sone vermelde ge-

middelde equivalente geluidniveaus tijdens het vervoer liggen binnen, murar Íran de hoge

zijde van het traject dat door Passchier-VeÍrneer (Pas89b) is opgegeven. Sone geeft geen

resultaten over het rijden op een motor en een uitzondering op de overeenkomst vormt de

bromfiets, die volgens Sone l0 dB(A) lager scoort dan het door Passchier-Vermeer ver-

melde maximum. Echter, het Japanse onderzoek had betrekking op stadsverkeer; door de

beperking van de snelheid zalhetmaximaal mogelijke geluidniveau niet bereikt zijn, om-

dat de geluidbelasting, die vooral het gevolg is van de wind die langs de veiligheidshelm

waait, sterk toeneemt naarmate de bromfiets sneller gaat. De gegevens van Passchier-

Vermeer betreffen ook het verkeer buiten de steden. Al met al lijkt de conclusie gerecht-

vaardigd dat de door Sone gegeven geluidbelastingen in het verkeer in de Japanse steden

niet veel afuijken van de waarden die volgen uit Europese en Noord-Amerikaanse

onderzoeken.
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2.4.4 Geluidbelasting in de vije tijd

Met betrekking tot de geluidbelasting in de vrije tijd kunne twee situaties met hoge ge-

Iuidniveaus worden onderscheiden :

' popmuziek

' Iuide sporten en spelen.

Sinds de zestiger jaren is het popmuziek-gebeuren enorrn toegenomen. Tegenwoordig

zijn er voornamelijk vijf situaties waarin vooral jonge mensen blootstaan aan popmuziek:

bij popconcerten, in discotheken, thuis bij het luisteren naar muziek met of zonder hoof<l-

telefoons, als met hoofcltelefoons naar draagbare weergave-apparatuur (Wallanan,

discman) wordt geluisterd en als men in een amateur-popgroep speelt. Het is duidelijk

dat veel combinaties van blootstellingen en blootstellingstijden kunnen voorkomen.

Deze veelheid van blootstellingspatronen is ook van toepassing in het geval van luide

sporten en spelen, zoals schieten (bij de jacht en op schietclubs), racen met motoren en

auto's, bouwen van model-vliegtuigen, bezoeken van speelautomatenhallen, afsteken van

wurwerk en verblijven in (voetbal) stadions (zietabel2.4).

Ook (zeer) jonge kinderen staan soms bloot aan hoge geluidniveaus. Hun piepbees-

ten produceren equivalente geluidniveaus, gemeten op l0 cm afstand van het speelgoed,

van 78-108 dB(A). Ander stationair en bewegend speelgoed geeft ongeveer dezelfde ni-

veaus (Axe85b). Tijdens het schieten met speelgoedpistolen zijn piekniveaus gemeten

van 145-155, 109-154, 140-158 en93-123 dB op een afstand van 50 cm van de pistolen

(Pas9lb). Knallend vuurwerk veroorzaakt piekniveaus op twee meter afstand van de ge-

luidbron van I 15-146, l3l-166 en 143-159 dB (Gja66, Hod66, Mar74, Smo78). Deze

piekniveaus kunnen worden vergeleken met de grenswaarde van 140 dB, waaraan het

onbeschermde oor van werknemers niet mag worden blootgesteld volgens de regelgeving

van de Europese Gemeenschappen inzake lawaai op de arbeidsplaats.

Clark (Cla91) citeert 5 Amerikaanse publikaties, waarin piekniveaus tijdens het schieten

worden gerapporteerd van 132-139,163-170, 150-165, 163-173 en 144-l7l dB(A) aan

het meest belaste oor van de schutter. Volgens hem zou bijna de helft van de industriële

werknemers in de Verenigde Staten en Canada wel eens jagen of sportschieten. Voor Ca-

nada volgt dat uit de gegevens uit gehoorbeschermingsprogramma's over ongeveer

30 000 mannen. In de Scandinavische landen zou l4Yo van de mannen in technische be-

roepen wel eens schieten. In Nederland is het gebruik van vuurwapens veel geringer.

Volgens Pas89b beoefenden in 1980 en in 1981 4o/ovan de Nederlandse mannen en min-

der dan 0,5Yovan de Nederlandse vrouwen de jacht of de hengelsport (beide bezigheden

waren in het tijdbestedingenonderzoek waaruit de gegevens afkomstig \ryaren, te zamen
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Tabel 2.4 Samenvatting van de gegevens over de blootstelling vanjongeren aan diverse geluidbronnen

bij diverse activiteiten. Het betreffen globale .,j f.tlf Btoni§89!)

activiteit equivalent geluidniveau (in

dB(A» gedurende de activiteit

bezoeken popconcert

bezoeken discotheek

gebruiken hoofdtelefoons

spelen in popgroep

spelen klassieke muziek

luisteren klassieke muziek

verblijven in arcades

spelen met kinderspeelgoed*r*

afsteken knallend vuurwerk

bouwen modelvliegtuigen

schieten/jagen

bezoeken auto- en motorraces

verblij ven in sportruimten

vervoer per:

personenauto

autobus

motor

bromÍiets

vliegtuig

tram, trein

speedboot

I standaarddeviatie

** tijdens zeer luide stukken/passageV maxima van 82-100 dB(A), gemiddeld 79 dB(A); steek-

proeven niet a-select

**' vooral speelgoedpistolen

**'* geen equivalent niveau, maar piekniveau

'***i aÍhankelijk van de snelheid

100 - ll0
88 - 104

g3 + l0*
100 - ll0

tot 99

75**

90

103 - 170

< 150

104 - ll0
130 - 173****

90 - 100

57- 75

65- 79

63 - 120..*4.
63- 92

70- 90

69- 77

92- 99
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2.5

genomen). Aangezien in Nederland het aantal vissers het aantal jagers vermoedelijk ruim

overtreft, is het gebruik van vuurwapens bij de jacht in Nederland in elk geval veel gerin-

ger dan in Canada, de VS en de Scandinavische landen.

Overwegingen

Bij het hierboven gegeven overzicht van de niet-beroepsmatige geluidbelasting rijzen de

volgende twee vragen:
. zijnde geluidbelastingen en geluidniveaus die worden opgegeven in buitenlandse pu-

blikaties (bijvoorbeeld de Japanse gegevens van Sone) ook maatgevend voor de Ne-

derlandse situatie?
. is de geluidbelasting in de afgelopen jaren veranderd, is ze langduriger of groter ge-

worden, en zijn er 'nieuwe'geluidbronnen bijgekomen?

Toepasbaarheid van buitenlandse gegevens

Alleen met betrekking tot woonomgevingsgeluid heeft De Jong (Jon90), als onderdeel

van zijn onderzoek naar geluidhinder, een schatting gemaakt van de equivalente geluidni-

veaus die diverse geluidbronnen (wegverkeer, vliegtuigen, industrie, treinverkeer) aan de

gevels van woningen produceren. Zijn resultaten zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar mel

bijvoorbeeld, die uit de Japanse publikatie van Sone, omdat het metingen van de geluid-

belastingen aan de gevel betreffen. Omdat er verder voor de Nederlandse situatie vrijwel

geen resultaten van, in dit kader relevante, geluidmetingen gepubliceerd zijn, kan de

waagnaar de toepasbaarheid van buitenlandse gegevens slechts indicatief beantwoord

worden.

Naar verwachting zal de geluidbelasting van mensen in Nederland niet veel afirijken

van die van een geihdustrialiseerde bevolking elders. Door de hoge bevolkingsdichtheid

zou de geluidbelasting in Nederland relatief hoog kunnen zijn. Uit door de EPA gepubli-

ceerde gegevens (EPA74b) volgt namelijk dat de geluidniveaus in de woonomgeving

evenredig zijn met de bevolkingsdichtheid. Gezien echter de in 2.4.1 gegeven schattingen

lijkt dit fenomeen voor de Nederlandse situatie niet van belang.

In het vervolg van dit rapport wordt aangenomen dat de resultaten van buitenlands

onderzoek naar geluidbelasting in het dagelijkse leven ook gelden voor de Nederlandse

situatie.

Verandering van de geluidbelasting

De Jong (Jon90) heeft het equivalente geluidniveau aan de gevels van woningen afkom-

stig van diverse geluidbronnen geschat. Hij deelde zijn waarden in naar woningen die
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2.6

voor of die sedert 1982 gebouwd zijn. De geluidbelasting van de nieuwere woningen

door treinen en snelwegverkeer bleek over het algemeen hoger te zijn dan die van de ou-

dere; voor stadswegverkeer vond hij het tegenovergestelde. Dit wijst erop dat het er wat

betreft treinen en snelwegverkeer in de afgelopen jaren in Nederland, buitenshuis, zeker

niet rustiger op is geworden.

Suter (Sut92) trekt de conclusie, onder meer op grond van gegevens uit een EPA-

rapport uit 1974 (EPA74a), dat de voomaamste vorïnen van geluidbelasting in de woon-

omgeving, te weten weg-, en vliegverkeerslawaai, bouwlawaai, industrielawaai, geluid in
gebouwen en van huishoudelijke apparatuur, in de U.S.A. sedert 1974 alle zijn toegeno-

men; een uitzondering vormt daar de geluidbelasting door treinverkeer, dat in de genoem-

de periode sterk afnam. Dat het treinverkeer is afgenomen geldt zeker niet voor de Ne-

derlandse situatie in de afgelop en 20 jaar. Suter tekent bij haar bevindingen aan dat wel-

iswaar het percentage 'stillere' vliegtuigen toegenomen is, maar dat de toename van het

vliegverkeer het effect daarvan meer dan teniet heeft gedaan.

Ook in de recreatieve sfeer is de geluidbelasting toegenomen, in het bijzonder de be-

lasting door popmuziek, vooral bij de jeugd. Daarbij valt te denken aan het bezoeken van

popconcerten en disco's , het gebruik van Walhnans en het musiceren in een popgroep of
bandje. Van meer recente datum is de 'car boom', waarbij in de auto zo hard mogelijk

muziek wordt geproduceerd, met als gevolg geluidniveaus in de auto van minimaal 120

dB(A) tot meer dan I40 dB(A). In de U.S.A. maakt men zich ook zorgen over het toene-

men van het geluid brj het (sport)schieten en andere sportieve activiteiten, zoals motor-

racen, aerobic dansen, ijsschaatsen en'drag'racen.

Er lijken geen redenen te zijn om de bevindingen van Suter niet geldig te achten voor Ne-

derland. Dat betekent dat de geluidbelasting van de Nederlandse bevolking in de afgelo-

pen 20 jaar over vrijwel de gehele linie omhoog is gegaan. Om welke toename van de

equivalente geluidniveaus het gaat, valt uit het beschikbare materiaal niet af te leiden.

Samenvatting

In de wetenschappelijke literatuur en de wettelijke regelgeving worden vele verschillende

geluidmaten gehanteerd. In dit hoofclstuk worden slechts de belangrijkste besproken, zo-

als het equivalente geluidniveau, LA.*r, over een bepaalde periode T. In de tabellen en

figuren van dit hoofclstuk zijn waarden van de geluidbelasting gegeven, zoals men die in

het dagelijks leven aantreft. In de werkomgeving gaat het, vooral bij gemechaniseerde ar-

beid, om zeer hoge geluidbelastngen. Zo werkt in de Nederlandse industrie bijm 50%

van de werknemers in lawaai-expositieniveaus van meer dan 80 dB(A) en I op de 500

(0,2%o) in niveaus van meer dan 100 dB(A). In de dienswerlenende beroepen, de handel,

het vervoer, en in leidinggevende en wetenschappelijke functies zijn de equivalente ge-
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luidniveaus volgens Japanse gegevens 65 tot 70 dB(A). Voor mensen die beroepshalve

met jonge kinderen omgzum (kinderverzorging, Iesgeven) bedraagt de beroepsmatige ge-

luidbelasting ongeveer 80 dB(A). De geluidbelasting van kinderen tot circa t5 jaar blijkt

tot 75 à 77 dB(A) op te kunnen lopen.

Er worden vier categorieën niet-beroepsmatige geluidbelastingen besproken:

1 Blootstelling aan woonomgevingsgeluiden: afkomstig van het verkeeq de industrie

en van buren. Naar schatting is de geluidbelasting door deze geluidbronnen van niet

meer dan 4Yo van de in Nederland woonachtige personen meer dan een equivalent

geluidniveau van 55 dB(A) gedurende het etmaal.

2 Blootstelling aan geluiden door eigen activiteiten binnens- en buitenshuis. Er bestaan

geen gegevens over de expositiepatronen met betrekking tot deze geluiden. Wel wor-

den er in het rapport karakleristieke waarden van de geluidniveaus bij dergelijke ac-

tiviteiten gegeven. Voor huiswouwen heeft het equivalente geluidniveau gedurende

het etmaal een waarde tot 70 dB(A).

3 Blootstelling aan geluiden tijdens het vervoer van en naar werk/school. Tijdens het

vervoer zijn de equivalente geluidniveaus in grote en middelgrote steden 70 tot75
dB(A), vrijwel onafhankelijk van het gebruikte vervoermiddel. Slechts motor- en

bromfietsrijders hebben een hogere geluidbelasting, als ze met hogere snelheden

rijden.

4 Blootstelling aan geluiden in de vrije tijd. Het betreft vooraltwee omstandigheden

met hoge geluidniveaus: het popmuziekgebeuren en luide spelen en sporten. Er wor-

den karakteristieke waarden gegeven voor het bijwonen van popconcerten, het bezoe-

ken van discotheken, het gebruiken van hoofdtelefoons (Wall«nans) en het spelen in

een popgroep. Over luide spelen en sporten wordt informatie gegeven over schieten,

zoals bij jagen en op een schietclub, motor- en autoraces, modelvliegtuigbouw, en

spelen, zoals in speelautomatenhallen, het afsteken van knallend vuurwerk en het ge-

bruiken van speelgoedpistolen en ander luidruchtig speelgoed.

Er wordt geconcludeerd dat het redelijk is om
! gegevens uit buitenlandse bronnen over equivalente geluidniveaus bij niet-beroeps-

matige blootstelling ook te gebruiken voor de Nederlandse situatie
. aaÍl te nemen, in overeenstemming met trends in de Verenigde Staten, dat ook in Ne-

derland de niet-beroepsmatige geluidbelasting gedurende de afgelopen20 jaar is toe-

genomen.
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Hoofdstuk 3

3.í

Gehoorschade

Gehoorscherpte van bevolkingsgroepen

I nte rn ati o n a a I g e sta nd a a rd i se e rde g eg eve n s ove r de g e h o o rsc h e rpte va n

bevolkingsgroepen

Een goed gehoor is belangrijke voor het functioneren van de mens. Het niet goed kunnen

verstaan van de spraak van anderen beïnvloedt de mogelijkheid tot communiceren en

daarmee het welbevinden in negatieve zin. Ernstige gehoorschade op jonge leeftijd heeft

bovendien een negatieve invloed op de taalontwikkeling van het kind.

Gehoorschade kan onder meer ontstaan door infectieziekten, ototoxische medicijnen,

erfelijke factoren, middenoorontsteking en blootstelling aan lawaai- Daarnaast neemt met

het vorderen van de jaren de gehoorscherpte af. Dit laatstgenoemde verschijnsel wordt

het normale ouderdomsgehoorverlies genoemd. Het is een geleidelijk proces en het begint

bij mensen in lrtry'esterse landen rond het dertigste levensjaar. In de figuren 3.1 en 3.2 zijn

de mediane gehoorverliezen weergegeven van Westerse mannen en vrouwen, volgens

ISO 7029 0SO84). Deze waarden zijn identiek aan die van het gegevensbestand A uit

ISO 1999 (ISO90). De curves zijn afgeleid uit onderzoek dat in de jaren zestig is ver-

richt. Uit de figuren blijkt dat het normale ouderdomsgehoorverlies begint met het afire-

men van de gehoorscherpte bij de hoogste frequenties en dat, naarmate men ouder wordt,

ook bij de lagere frequenties de gehoorscherpte vermindert. Vrouwen hebben over het al-

gemeen een beter gehoor dan hun mannelijke leeftijdgenoten. De figuren hebben betrek-

king op mensen die niet in hoge geluidniveaus werken en die ook geen gehoorschade door

3.1.1

65 Gehoorschade



- 

FREoUErattE tx t{ERtz

:000 1000 lo00 í000 t000

6!

=
ld

c
tr,

Eoo
tlJ
o

Figuur 3.1 Mediane waarden van de normale ouderdomsgehoorverliezen van mannen. (Bron: ISO 7029 (ISO84) en gegevensbe-

stand A van ISO 1999 0SO90»

andere oorzaken dan veroudering hebben opgelopen, dat wil z-eggen otologisch geselec-

teerd zijn. Voor Westerse bevolkingsgroepen, die ook niet in hoge geluidniveaus werken

m112r otologisch niet geselecteerd zijn, is er een toename van 2 dB in het gehoorverlies

ten opzichte van de mediane waarden gegeven in de figuren 3.1 en 3.Z.Hetverschil tus-

sen de gehoordrempels die niet worden overschreden door l0% van de al dan niet otolo-

gisch geselecteerde bevolkingsgroepen is 6 dB, terwijl er geen verschil is tussen de

9}%o-waarden van beide groePen.

Niet bekend is in hoeverre het lawaai in de Westerse maatschappij mede verantwoor-

delijk is voor de gehoorscherptevermindering in de loop van het leven. rffel is bekend dat

de gehoorscherpte van relatief lawaaivrije bevolkingsgroepen veel beter is dan die van de

doorsnee-Westerling. In figuur 3.3 zijn de mediane gehoorverliezen opgenomen van Ma-

banen (Ros62), een bevolkingsgroep uit Soedan (Afrika), met een levensstijl uit het'ste-
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nen tijdperk'en tot 1954 geheel afgesloten van de geciviliseerde wereld. Het nulniveau in

figuur 3.3 is het mediane gehoorverlies van l0- tot 3O-jarige Mabanen' De gehoor-

scherpte is in deze groep enigszins beter dan die van de groepen 20- tot 30-jarigen uit fi-

guur 3.1. De 75-jarige Mabanen hebben een mediaan gehoorverlies van niet meer dan 15

dB, terwijl 71-jaigeWesterse mannen een mediaan gehoorverlies van ruim 60 dB bij

g000 rlz en 55 dB bij 6000 Hz hebben. De gehoorscherpte van de 75-jarige Mabanen is

ongeveer even goed als die van 45-jarige mannen in de Westerse maatschappij'

Of lawaai geheel verantwoordelijk gesteld moet worden voor de gÍotere gehoorver-

liezen in onze maatschappij, is de vraag. Onze samenleving verschilt op veel punten van

die van de Mabanen: samenstelling van de voeding, klimaat, levensstijl en etnische facto-

ren. Rosen duidt op grond van uitgebreid onderzoek bij bevolkingsgroepen in Eglpte,

West-Duitsland, Finland, Joegoslavië, Kreta, Bahama-eilanden, USA en bij de zojuist
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Figuur 3.3 Mediane gehoorverliezen van Mabanen. (Bron: Ros62)

3.1.2

genoemde Mabanen in een andere richting dan alleen het lawaai in het leven van alledag.

Hij heeft vastgesteld dat een dieet dat rijk is aan verzadigde vetzuren samengaat met een

verhoogd voorkomen van hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk en arteriosclerose)

en een vermindering van de gehoorscherpte bij de hogere frequenties. Een slechtere door-

bloeding van het binnenoor zou volgens Rosen oorzaakvan een slechter gehoor zijn. Hij

gaat zelfs zo yer, dat hij suggereert dat een vermindering in de gehoorscherpte bij de ho-

gere frequenties bij een bevolkingsgroep een vroegtijdige indicatie is voor verhoogd op-

treden van hart- en vaatziekten in de toekomst. Deze hypothese is door anderen verder

niet onderzocht, hoewel de bevindingen van Rosen indrukwekkend zijn.

Recente ontwikkelingen Ín de gehoorscherpte van bevolkingsgroepen

Data base A van ISO 1999 is gebaseerd op onderzoek dat in de zestigerjaren is uitge-

voerd. Of het gehoor van mensen in het geihdustrialiseerde rffesten achteruit is gegaan

gedurende de afgelopen dertig jaar kan worden nagegaan door vergelijking van uitkom-

sten van meer recent onderzoek met data base A.

In de periode van 1982 tot 1984 zijn twee Nederlandse gegevensbestanden opgezet

van otologisch ongeselecteerde groepen mannen die niet in lawaai werkten: Passchier B

(Pas84) en Passchier I (Pas86). Tevens zijn in nagenoeg dezelfde periode in de intema-
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Figuur 3.4 Mediane gehoordrempels bij 4000 I-Iz als frrnctie van de leeftijd, volgens diverse gegevensbestanden van otologisch on-

geselecteerde groepen mannen.

tionale literatuur vijf andere publikaties verschenen over de gehoorverliezen als functie

van de leeftijd bij otologisch niet-geselecteerde groepen mannen: Irion (Iri83) en Pfeiffer

(Pfe85) - populaties uit West-Duitsland; Evans (Eva82) - een populatie uit Hong Kong;

Thiery (Thi88) - een Franse populatie, en Driscoll (Dri84) - een populatie van donkerge-

kleurde mannen uit de USA.

ln figuur 3.4 zijn de mediane gehoorverliezen bij 4000 Hz als functie van de leeftijd

weergegeven die volgen uit de genoemde publikaties. Tevens is de mediane waarde van

data base A ingetekend, die, zoals reeds vermeld, betrekking heeft op otologisch wel ge-

selecteerde groepen. ([Iet verschil in de mediane gehoordrempel van al dan niet otolo-

gisch geselecteerde populaties is, zoals reeds vermeld, ongeveer 2 dB). Uit de figuur

blijkt dat er een goede overeenkomst is tussen data base A opgesteld op basis van gege-

vens uit de zestiger jaren en de gegevens van meer recente datum tot ongeveer 8 jaar ge-

leden. Dit geldt niet alleen voor de mediane waarden van de gehoorverliezen bij 4000 [Iz,

maar ook voor de gehoorverliezen bij 4000 Hz die juist worden overschreden door l0%
van de mannen, zoals uit figuur 3.5 moge blijken. Daarbij zijn de voor data base A gege-

ven l\%o-waarden met 6 dB verhoogd teneinde rekening te houden met het verschil in ge-

hoordrempels van al dan niet otologisch geselecteerde populaties. De goede overeen-

komst tussen de oudere en de nieuwere gegevens geldt niet alleen voor de frequentie
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Figuur 3.5 Gehoordremp.lr bij aooó llz diejuist worden overschreden door l0% van de blootgestelde mannen, als flrnctie van de

leeftijd, volgens diverse gegevensbestanden.

4000 Hz, maÍlr ook voor de andere beschouwde frequenties (500, 1000, 2000, 3000 en

6000 Hz). Onlangs publiceerde Hansson (Han92) gegevens over een Zweeds gegevens-

bestand van762 mannen met leeftijden tussen 20 en7ïjaar. Ook daaruit bleek een zeer

goede overeenkomst met data base A.

In pas89b is op basis van drie Nederlandse onderzoeken (Pas84, Pas87d, Lin87) de

volgende conclusie getrokken. 'Het beschikbare materiaal geeft geen aanwijzing dat de

gehoorscherpte van de Nederlandse jeugd op l8-jarige leeftijd in de periode tot 1983

achteruit is gegaan. De gegevens laten echter niet toe om uitspraken te doen over de ge-

hoortoestand van hen uit de deelgroep met gehoordrempels die behoren tot de slechtste

t}%oenover de ontwikkeling sinds 1983.' Onlangs toonde Esser (Ess92) op basis van

een analyse van de audiogrammen van I 15 jonge Duitsers aan dat hun gemiddelde ge-

hoordrempel lag tussen - 6dB bij 2oooÍ7ztot + 2 dB bij 8000 Hz.

Zeer ongUnstig zijnde uitkomsten van twee recente omvangrijke onderzoeken van

het gehoor van rekruten in Noorwegen en van jonge werknemers in Oostenrijk @or88,

Bor93, Kör92). Borchgrevink mat het gehoor van ongeveer 30 000 Noorse rekruten en

hij laat een toename zien in de periode van l98l tot 1987 van het percentage rekruten

met een hoogfrequent gehoorverlies van 20 dB of meer, van l5oÀin 1981/1982tot35yo

in 1987/188/1989 en een afriame tot3l%oin 1990/1991 entot 25%n 1992. Borchgre-

..4r'.
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vink is van mening dat dit hoge percentage rekruten met een hoogfrequent gehoorverlies

door popmuziek is veroorzaakt en dat de afname sinds 1990 het gevolg is van een uitge-

breide voorlichtingscampagne over de nadelige gevolgen van te luide muziek. In zijn

meest recente publikatie geeft Borchgrevink toe dat de gegevens behept zijn met audio-

metrische tekortkomingen, zoals te hoge achtergrondniveaus tijdens het audiometreren.

Dit verklaart echter niet de waargenomen toe- en afrrame van de mate van voorkomen

van hoogfrequente gehoorschade.

Ook Körpert (Kör92) rapporteerde een zeer grote toename van het gehoorverlies bij

jongeren in de afgelopen jaren. Routine-onderzoek bij in totaal ruim 30 000 jongeren van

15 tot 18 jaar aanhet begin van hun opleiding als handarbeider leverde de in figuur 3.6

gepresenteerde gegevens op. Weergegeven zijn de percentages jonge mannen en vrouwen

met een gehoorverlies van meer dan 20 dB, gemiddeld over de frequenties van 3000,
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4000 en 6000 Hz. De cijfers hebben betrekking op de gehele groep (27 150 mannen,

3009 wouwen) en op een otologisch enigszins geselecteerde groep met geluidbelastingen

op het werk van maximaal 35 dB(A) (2323 manrren, 149 wouwen). In figuur 3.7 en fi-

guur 3.8 zijn de cijfers nog eens op andere wijze gepresenteerd. Opvallend is dat de me-

diane waarden van de groepsaudiogrammen niet ongeveer gelijk aan 0 dB zijn, maar

over het gehele frequentiegebied circa l0 dB. Dit fenomeen lijkt niet te zijn veroorzaakt

door blootstelling aan lawaai. Over de kwaliteit van de audiometrie in het onderzoek is

niets bekend.

Deze gegevens uit Oostenrijk en Noorwegen komen niet overeen met de resultaten van

een recent Zweeds onderzoek (Ros93). Rosenhall vergeleek het gehoor van 500 I 8 jaar

oude reknrten uit 1992 met dat vas 37 000 rekruten uit 1970-1977 . Zijn resultaten zijn

-Figuur 
3.7 Het gemiddelde gehoorverlies aan het linkeroor bij de testfrequenties 4000 Hz en 6000 IIz van jonge mannen als firnctie

van hetjaar van onderzoek. (Bron: Kör92)
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gegeven in figuur 3.9. Het percentage jongeren met een gehoorverlies van tenminste 25

dB is essentieel gelijk in beide groepen. Deze percentages (maximaal 6 bij 6000 FIz) zijn

veel geringer dan uit de onderzoeken van Borchgrevink en Körpert blijkt. De oorzaak

van dit verschil is helaas grotendeels onbekend.

In paragraaf 3.5 wordt nog ingegaan op de mogelijke ontwikkeling van gehoorscha-

de door lawaai sinds de zestiger jaren bij groepen kinderen van jongeren tot 18 jaar.

3.2 Blootstetling aan lawaai op de arbeidsplaats

Het blijvende effect op het gehoor door blootstelling aan lawaai, dat wil zeggen gehoor-

schade door lawaai, is vooral bestudeerd bij mensen die in lawaai werken' Voor lawaai

op de arbeidsplaats zijn dosis-effectrelaties gepubliceerd in ISO 1999 (ISO90, zie ook

73 Gehoorschade



COHORT 1

197 0 -77

Gehoorverlies

I zs5 dB

§l 4s-50 dB

A 35-40 dB

tr 2s-30 dB

RL RL RL RL
0.s123

Frequentie

RL RL
4 6kHz

Gehoorverlies

I >ss dB

§ 4s-so dB

A 35-40 dB

tr 25-30 dB

RL RL RL RL RL RL
0.5 1 2 3 4 6kHz

Frequentie

DOHORT 2

1 992
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figutu). (Bron:Ros93)
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Pas84, Pas86, Pas 87c). In ISO 1999 is het equivalentegeluidniveau over een represen-

tatieve werkdag (Lu*rn) de maat waarin de geluidexpositie wordt uitgedrukt. In ISO 1999

zijn relaties gegeven voor gehoorschade door lawaai bij frequenties van 500, 1000,

2000, 3000, 4000 en 6000 Hz en het equivalente geluidniveau gedurende een representa-

tieve werkdag. Bij een frequentie van 4000 Hz is het permanente gehoorverlies het

grootst; de gehoorschade bij 3000 Hz en 6000 Hz is iets geringer. In dit verband zij er

op gewezen op dat de in ISO 1999 gegeven dosis-effectrelaties betrekking hebben op ge-

hoorverliezen die liggen tussen het 5de- en het 9Sste-percentiel. Dat houdt in dat over de

5 procent grootste en 5 procent kleinste gehoorverliezen van een groep geen nadere uit-

spraken gedaan kunnen worden.

Uit de in ISO 1999 gegeven verbanden blijkt dat op den duur (bij een frequentie van

4000 Hz) gehoorschade door lawaai begint op te treden vanaf een equivalent geluidni-

veau van 75 dB(A) over een werkdag van 8 uur. Het gaat hier om een jarenlange be-

roepsmatige blootstelling aan geluid gedurende alle werkdagen.

In figuur 3.10 is een en ander in beeld gebracht. Het percentage werknemers met ge-

hoorschade door lawaai van ten minste een bepaalde minimale grootte is uitgezet als

functie van het equivalente geluidniveau gedurende een acht-urige werkdag. De kans op

gehoorschade door lawaai bij 75 dB(A) is nul, zelfs door blootstelling gedurende 40

jaar. Een beroepsmatige geluidbelasting van 75 dB(A) gedurende het gehele arbeidsleven

(8 uur per werkdag gedurende 40 arbeidsjaren) kan dus gezien worden als de ondergrens

voor schadelijk geluid op de arbeidsplaats voor zover het gehoorschade betreft.

Reeds in 1980 heeft de Wereldgezondheidsorgansatie deze geluidbelasting aange-

merkt als het no-adverse-effectJevel van beroepsmatige blootstelling (WHO80).

De relaties in ISO 1999 zijngebaseerd op onderzoek in situaties waarin men onge-

veer acht uur per dag werkte. De resultaten van een onderzoek naar het gehoor van vis-

sers en kustwachten door Axelsson (Axe86) laten zien dat de relaties ook gelden voor

een veel langere dagelijkse expositie dan acht uur. De vissers waren gewoonlijk geduren-

de 16 uur blootgesteld zum een equivalent geluidniveau van 90 dB(A) en hun gehoor-

schade door lawaai komt zeer goed overeen met de gegevens uit ISO 1999 voor een

L*rn--waarde van 93 dB(A). (Volgens het ISO 1999-model gaat voor gelijkblijvende ge-

hoorschade een verdubbeling van dagelijkse expositietijd gepaard met een vermindering

van het equivalente geluidniveau van 3 dB(A)).

Uit een analyse door Passchier-Vermeer (Pas87c, Pas89a, Pas90, Pas9la,c) van 56 be-

roepsmatig aan lawaai blootgestelde groepen werknemers blijkt dat hun mediane gehoor-

drempel zeer goed overeenkomt met de waarden zoals ze uit ISO 1999 op basis van de

geluidbelasting berekend kunnen worden. Deze conclusie geldt voor Ls*rr,-waarden van

minder dan 80 dB(A) tot meer dan 100 dB(A), onaflrankelijk van het voorkomen van im-

pulsen/impacts in de geluidbelasting of van het voorkomen van rustiger perioden (inter-
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Figuur 3.1 0 percentage werknemers met gehoorschade door blootstelling aan lawaai op de arbeidsplaats gedurende 40 jaar, als

fimctie van het equivalente geluidniveau van de dagelijkse acht-urige blootstelling. De gehoorschade is bepaald bij 4000 l1Z. De fr-

guur is ontleend aan gegevens uit ISO 1999.

mitterend geluid). De gehoordrempels, die juist niet worden overschreden door l0% van

de werknemers uit de groepen, bleken iets groter dan volgens het model uit ISO 1999

zou blijken; het waargenomen geringe verschil werd voor de praktijk verwaarloosbaar

geacht.

De juistheid van de in ISO 1999 gegeven relaties bij de lagere L*ro- waarden is ge-

geven in de figuren 3.1 I en 3.12. Deze figuren zijn gebaseerd op de in ISO 1999 gegeven

relaties voor L*rn-waarden van75,80, 85 en 90 dB(A). De curve bij 75 dB(A) komt

overeen met de gegevens voor een otologisch niet-geselecteerde populatie zonder gehoor-

schade door lawaai. Figuur 3.1 I geeft de mediane gehoordrempels en figuur 3'12 de ge-

hoordrempels die niet worden overschreden door l0% van de werknemers. Uit de figuren

blijkt duidelijk dat het niet juist zou zijn om het no-adverse-effectJevel voor een acht-

urige beroepsmatige blootstelling aan lawaai bij een hogere waarde dan 75 dB(§ te

leggen.
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3.3 Karakteriserin g va n niet-be roepsmati ge gel uid belastin g

Aangezien het model uit ISO 1999 voor beroepsmatige geluidbelasting het enige alge-

meen gangbare model is voor gehoorschade door lawaai, lijkt het voor de hand liggend

om na te gaan of het model ook toepasbaar is voor niet-beroepsmatige geluidbelastingen.

Als het model van ISO 1999 geëxtrapoleerd wordt van de normale duur van de be-

roepsmatige geluidbelasting over een bepaalde periode naar een geluidbelasting geduren-

de 24 uur per etrnaal en alle etrnalen van die periode, dan komt een geluidbelasting gedu-

rende werktijd van x dB(A) overeen met een geluidbelasting gedurende alle volledige et-

malen van x-5 dB(A)t. Dat betekent dat een geluidbelasting van 70 dB(A) gedurende 24

uur per etnaal de ondergrens is voor schadelijk geluid, voor zover het om gehoorschade

ga,,t.

De belangrijkste verschillen tussen beroepsmatige en niet-beroepsmatige geluidbelas-

tingen zijn:

a verschilleninexpositiepatronen

b gewoonlijk lagere achtergrondniveaus tussen de blootstellingen aan niet-beroepsma-

tig geluid door

c andere blootgestelde groepen, zoals kinderen en ouderen

d appreciatie van het geluid

e in de periode vóór de hogere geluidbelasting blootstelling aan lagere geluidniveaus.

Ada

Er lijkt een grotere variatie te zijn in geluidbronnen en blootstellingstijden van dag tot

dag brj niet-beroepsmatige exposities. Helaas zijn er geen gegevens om de vraag of deze

variatie van belang is voor de mate van gehoorschade rechtstreeks te beantwoorden.

Duidelijk is dat bij beroepsmatige blootstelling aan geluid, de blootstelling aan hoge ge-

luidniveaus afgewisseld wordt met meer rustige uren thuis. Deze rustiger uren zijn wel-

licht van belang voor het herstel van tijdelijke effecten op het gehoor. Afgezien van situa-

ties met hoge geluidbelastingen gedurende het gehele etrnaal door wegverkeersgeluideq

kunnen mensen met niet-beroepsmatige geluidbelastingen ook profiteren van rustige peri-

oden tussen de blootstellingen door. \Mat betreft blootstelling aan verkeersgeluid in Ne-

derland, is in het vorige hoofclstuk vermeld dat deze geluidbelasting vrijwel niet boven de

Het verschil tussen het equivalente geluidniveau over een werkdag van 8 uur en het equivalente geluidniveau over een

etmaal is gelijk aan l0 maal de logaritme van de verhouding van de blootstellingstijden. Bij het werk is de blootstel-

lingstijd per kalenderjaar 2000 uur. Voor een expositie gedurende alle etmalen van een kalenderjaar is de blootstel-

linestijd 365 x24 = 8760 uur. Verder is l0'0log (8760/2000F 6,4 dB(A). Deze 6,4 dB(A) is afgerond tot 5 dB(A).
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Figuur 3.13 Het mediane permanente gehoorverlies door blootstelling aan lawaai (Nor) en het gemiddelde asymptotische tijdelijke

gehoorverlies (ATS) als functie van het equivalente geluidniveau gedurende een etmaal.

55 dB(A) gedurende het etmaal uitkomt. AIs ISO 1999 toepasbaar zou zijn, dan ligt het

no-adverse-effectJevel op 70 dB(A), dat wil zeggen dat er een marge van 15 dB(A) is

om ook de zeer hoge geluidbelastingen ,Em woonomgevingsgeluiden te overbruggen met

betrekking tot gehoorschade door lawaai.

Met betrekking tot mogelijke gehoorschade bij langdurige dagelijkse blootstellingen

aan geluid kan ook gekeken worden naar de uitkomsten van laboratoriumonderzoek naar

de asymptotische tijdelijke gehoordrempelverschuiving (ATS). Dit verschijnsel kan als

volgt beschreven worden. Tijdens de blootstelling aan geluid neemt de tijdelijke gehoor-

drempelverschuiving Cn'S) toe en nadert, wijwel steeds binnen 24 uur, tot een asympto-

tische rvaarde (ATS). Na het beëindigen van de blootstelling herstelt de gehoordrertrpel

zich weer tot de oorspronkelijke waarde, met andere woorden de TTS neemt af tot 0 dB.

De grootte van het asymptotische tijdelijke gehoorverlies neemt toe met het geluidniveau

tijdens de blootstelliirg. Steeds meer onderzoekers beschouwen de ATS-waarde van een

blootstelling aan een bepaald geluidniveau als de maximale waarde die het permanente

gehoorverlies op de lange duur door blootstelling aan dat geluidniveau kan bereiken

(Sha83). Shaw (Sha83) analyseerde de gegevens uit 7 publikaties over de TTS en ATS

door blootstelling aan constant geluid gedurende maximaal 48 uur en het herstel tot72
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uur na blootstelling. In zijn publikatie zijn de gemiddelde ATS-waarden bij 4000 [Iz uit-

gezet als functie van het geluidniveau.

In figuur 3.13 is deze gemiddelde ATS en tevens de mediane gehoorschade door la-

waai volgens ISO 1999 (lSO90) uitgezet als functie van het equivalente geluidniveau ge-

durende een etrnaal.

Het mediane permanente gehoorverlies (No.ro) en de ATS komen over het gehele be-

schouwde geluidbelastingstraject goed met elkaar overeen. Bij een equivalent geluidni-

veau van 70 dB(A) over een etmaal is de ATS I dB en No,ro nihil. Bij 90 dB(§ is het

verschil ook niet meer dan I dB. Uit het verloop van de ATS-curve lijkt te volgen dat er

beneden 70 dB(A) nog enige (tijdelijke) gehoorschade ontstaat. De vraag of dit zeer klei-

ne tijdelijke gehoorverlies op de lange duur overgaat in permanente gehoorschade laat

zich niet beantwoorden. Al met al lijkt het gerechtvaardigd om te concluderen dat woon-

omgevingsgeluid met geluidniveaus zoals die voorkomen in Nederland, zelfs gedurende

een geheel etmaal, geen gehoorschade door lawaai veroorzaakt.

Adb

Lagere achtergrondniveaus tussen geluidbelastingen door zijn wellicht van speciaal be-

lang in het geval van impulsgeluid. Impulsgeluid op de arbeidsplaats is gewoonlijk gesu-

perponeerd op hogere niveaus van fluctuerend achtergrondlawaai en daarom is het mo-

gelijk dat het gehoor beschermd wordt door de werking van de akoestische reflex. Deze

situatie is in de woonomgeving veelal geheel anders. En, hoewel in de arbeidssituatie im-

pulsgeluid beoordeeld kan worden volgens het equivalente geluidniveau ervan, is dat de

waag voor impulsgeluiden in de woon- en recreatieve omgeving, zoals de impulsen van

knallend vuurwerk, speelgoedpistolen, ander luidruchtig speelgoed en gereedschap. In

dat opzicht lijken de resultaten vÍur een NATo-studiegroep over gehoorschade door im-

pulsgeluiden van belang (NAT87).

Die studie betrof vooral de effecten van schietgeluid: dit betekent impulsgeluid in la-

ge achtergrondniveaus. Het rapport presenteerde een aantal zogeheten 'damage risk con-

touren' (Pfa75, Pfa80, Smo82, zie ook Smo77). Damage risk contouren zijn curven van

gelijke schadelijkheid; ze zijn in figuur 3.14 bijeengebracht. De duur van een impuls is

gekarakteriseerd door de tijd dat het geluidniveau van de impuls minder dan 10 dB onder

zijn piekwaarde ligt (t-,0). De 'damage risk contouren'geven het verband tussen de totale

blootstellingsduur aan N impulsen en het maximaal toelaatbare piekniveau. De resulta-

ten van Smoorenburg en die van Pfander geven bij een expositie van 8 uur een equivalent

ongewogen geluiddrukniveau van 85 dB, wat voor schietgeluid (van kleinere wapens)

overeenkomt met een A-gewogen waarde vÍrn ongeveer 82,5 dB(A). Daarbij is belang-

rijk op te merken dat de damage risk contouren zo zijn opgesteld dat ze een permanente

gehoorschade toelaten bij een beperkt deel van de populatie: de genoemde 82,5 dB(A)

8l Gehoorschade



174

160

150

I 1,0

J
ÍL
U)
ÍDE
)
c,o
c
.Yo'a

I

12

lt0

90

8
l0-. t0-: 100 , l0z

durotron N, t-ro (secl
l0( 106

USA

;l'"'^"'cHABaI

,FÀNOER. BRO

SHOOFENEUFG. NL

,l

geen gehoors.chade
t-\

100 geweerschoten 8 uur effectief
\

Figuur 3.14 Damage risk contouren'voor impulsgeluid; elke combinatie op een contow geeft dezelfde gehoorschade in de blootge-

stelde bevolkingsgroep. Op de horizontale as is de totale duur van alle impulsen te zamen uitgezet (de duur van een enkele impuls is

uitgedrukt in t-,0) en op de vertikale as het piekgeluiddrukniveau van de impulsen. Tevens is de contour ingetekend waarbij naar

verwachting geen gehoorschade optreedt. (Bron: Pfa75, Pfa80, Smo82)

gedurende 8 uur is dus zeker niet veilig voor het gehoororgaan. De damage risk contou-

ren van Smoorenburg en die van Pfander geven steun aan de veronderstelling dat impuls-

geluid kan worden beoordeeld met het equivalente geluidniveau, althans voor equivalente

geluidniveaus van ongeveer 85 dB(A) gedurende 8 uur (zie DTA83). Waarschijnlijk is

dit onjuist voor hogere equivalente geluidniveaus. Voor impulsgeluiden in de woonomge-

ving, waarvan verwacht kan worden dat ze de 85 dB(A) gedurende 8 uur niet overschrij-

den, lijkt het derhalve correct om ze te beoordelen volgens het equivalente geluidniveau.

Een curve, waarbij geen effect op het gehoor optreedt ligt dan 7,5 dB(A) lager dan de

damage-risk contour van Smoorenburg. Deze curve is eveneens in figuur 3.14

opgenomen.
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Verder is bij blootstelling aan impulsgeluid het kritische piekniveau van belang. Vol-

gens de NAVo-studiegroep (NAT87) blijkt uit onderzoek (8o186, Kry66, Pri83a,b,c,

Smo82) dat als impulsgeluid een bepaald piekniveau overschrijdt, een kleine verdere toe-

name in niveau een grote toename in het (tijdelijk) gehoorverlies tot gevolg heeft. Vol-

gens onder anderen Price (Pri8l, Pri83a,b, zie ook Han88) ontstaat aan het binnenoor

boven een bepaald piekniveau (het kritische piekniveau) mechanische schade. Op basis

van een aantal overwegingen (zie Pas9lc) wordt in dit rapport het kritische piekniveau

van impulsgeluid gesteld op 140 dB(A) voor volwassen personen. Ter voorkoming van

mechanische schade aan het binnenoor mag dit kritische niveau nooit worden overschre-

den, ook niet in geval van blootstelling aan een gering aantal impulsgeluiden.

Adc

De groepen wÍurrvan de gegevens gebruikt zijn voor het opstellen van de relaties in ISO

1999 betreffen alle volwassen, voornarnelijk mannelijke, werknemers. Niet-beroepsmati-

ge geluidbelastingen betreffen ook kinderen en oudere mensen. Met betrekking tot oude-

ren bestaan er aanwijzingen uit laboratorium-experimenten dat er een verhoogde gevoe-

ligheid voor tijdelijke gehoordrempelverschuivingen is in mensen die al een binnenoor-

gehoorschade hebben opgelopen. Dit laatste geldt wellicht voor het merendeel van de ou-

den van dagen. Deze laboratorium-resultaten zijn echter niet geverifieerd met behulp van

epidemiologisch onderzoek.

Met betrekking tot een extra gevoeligheid voor gehoorschade bij kinderen lijkt het

volgende uit Pas9lb van toepassing. 'Om vast te stellen of kinderen al dan niet gevoeli-

ger zijnvoor het ontstaan van perrnÍrnente gehoorschade dan volwassenen, zijn experi-

menten uitgevoerd met de hamster, muis, rat, kat, guinees biggetje; deze dieren hebben

een gehoororgaan met dezelfcle structuur als die van de mens. Daarbij bleek in het leven

van deze zoogdieren een periode van verhoogde gevoeligheid te bestaan voor het ontstaan

van peÍïnanente gehoorschade door blootstelling aan geluid. Deze periode hangt enigs-

zins af van de duur en het niveau van de blootstelling. De periode van maximale gevoe-

ligheid valt ongeveer samen met de laatste stadia waarin de cochlea structureel gevormd

wordt. Als zo'n gevoelige periode bij kinderen optreedt, begint ze waarschijnlijk twee

maanden voor de geboorte van een voldragen kind. Bij te woeg geboren baby's kan deze

periode derhalve na de geboorte aanvangen, wat van betekenis kan zijn voor de gevolgen

van het geluid van couveuses op prematuren.'

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de gevoeligheid voor het ontstaan van gehoor-

schade door lawaai afneemt met het toenemen van de leeftijd waarop de blootstelling

plaatsvindt en wel vanaf de periode van maximale gevoeligheid tot aan de middelbare

leeftijd. Dit is voor de muis geïllustreerd in figuur 3.15. Daarbij zij opgemerkt dat bij de

muis de puberteit rond de leeftijd van 60 dagen wordt afgesloten en dat de volwassenheid
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Figuur 3.15 Relatief gehoorverlies bij muizen door blootstelling aan lawaai als functie van de leeftijd waaÍop de blootstelling heeft

plaatsgevonden. Het maximale ghoorverlies is op 100% gesteld. (Bron: Pas9lb)

begint bij 90 dagen. De figuur illustreert dat er in de jeugd van de muis een grotere ge-

voeligheid is voor het ontstaan van gehoorschade dan in de volwassenheid.

De dierproeven geven dus aanwijzingen dat jonge kinderen en pubers gevoeliger zijn

voor het ontstaan van gehoorschade door lawaai dan volwassenen; er zijn daarvoor ech-

ter geen directe bewijzen. Niettemin neemt Spreng (Spr90) een veiligheidsmarge van 5

dB(A) voor kinderen in acht.

Add

TTS-experimenten hebben aangetoond dat blootstelling aan popmuziek minder TTS
geeft dan blootstelling aan lawaai met hetzelfde equivalente geluidniveau als popmuziek.

Dit schijnt echter alleen te gelden voor de eerste laboratorium-experimenten, terwijl na
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3.4

vijf experimentele sessies het beschermende effect van een positieve waardering van mu-

ziek niet meer Íum\vezig bhjkt te zijn (Lin83).

Ade

Uit dierproeven is gebleken dat het auditieve systeem minder gevoelig gemaakt kan wor-

den voor permanente gehoorschade door lawaai als het gehoor voor de blootstelling aan

hoge geluidniveaus wordt blootgesteld aan lagere geluidniveaus (Miy92, Can93, Hen93).

Canlon stelde een groep guineese biggetjes bloot aan geluid van 8l dB gedurende24 da-

gen voor blootstellling zum een geluidniveau van 105 dB gedurende 72 uur. De vergelij-

kingsgroep werd alleen aan het hoge niveau blootgesteld. Het resultaat van het onderzoek

was dat de eerst aan het lagere niveau geëxponeerde groep

I gemiddeld een 20 dB reductie te zien gaf in de brainstem response ten opzichte van

de vergelijkingsgroep

2 eenvolledig herstel van de gehoordrempel een maand na het experiment had, terwijl

de vergelijkingsgroep een gehoorverlies van 25 dB bleefvertonen.

Henderson (Hen93) toonde eenzelfcle effect aan: door pre-stimulatie met een lager ni-

veau was de tijdelijke gehoordrempelverschuiving 30 dB en de permanente gehoorschade

l0 tot 20 dB minder. Het is echter geheel onduidelijk of en in welke mate en onder welke

omstandigheden een dergelijk fenomeen bij de mens zou optreden. Alleen verder onder-

zoek bij mens en dier kan hier verder een licht op werpen.

Alles bij elkaar zijn er geen overwegende bezwaren om het model uit ISO 1999 toe te

passen op niet-beroepsmatige geluidbelastingen.

Gehoorschade door niet-beroepsmatige geluidbelastingen

In paragraaf 2.4 zijn de niet-beroepsmatige geluidbelastingen in vier categorieën inge-

deeld: blootstelling aan woonomgevingsgeluiden, aan geluiden tijdens het vervoer, aan

geluiden thuis door eigen activiteiten en geluid tijdens de vrije tijd. Om het model uit ISO

1999 te kunnen toepassen is het noodzakelijk het expositiepatroon van de blootgestelde

bevolking te kennen. Dit patroon is echter voor de meeste niet-beroepsmatige geluidbe-

lastingen geheel onbekend, zowel voor de afzonderlijke geluidbronnen als voor, en dat is

wellicht belangrijker, de combinaties van geluidbronnen.

Daarom is het in het algemeen niet mogelijk om het effect op het gehoor van niet-be-

roepsmatige geluidbelastingen vast te stellen. Alleen voor een aantal blootstellingen aan

specifieke geluidbronnen kunnen conclusies getrokken worden uit de geluidbelastingsge-

gevens. Deze conclusies zijn gegeven in de paragrafen 3.4.1 tot3.4.4. Zo mogelijk wor-

den deze conclusies vergeleken met de uit onderzoek bepaalde gehoorschade door lawaai
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s.4.1

in specifieke populaties. In 3.4.5 zijn de betreffende onderzoeken gegeven waarbij de ge-

hoordrempels zijn gerelateerd aan de geluidbelasting door diverse niet-beroepsmatige

blootstellingen.

Woonomgevinggeluid

In de paragrafen 2.3. I en 3.3 is reeds aangegeven dat gezien de schatting dat de geluid-

belastingen door woonomgevingsgeluiden in niet meer dan 4%ovan de inwoners van Ne-

derland meer is dan 55 dB(A) en gezien het no-adverse-effect level van 70 dB(A) gedu-

rende het etmaal het niet waarschijnlijk is dat er alleen door woonomgevingsgeluid in

Nederland gehoorschade door lawaai ontstaat.

Geluid door eigen activiteiten

Geluidbelastingspatronen voor eigen activiteiten binnens- en buitenshuis zijn onbekend,

behalve voor huisvrouwen. Hun equivalente geluidniveaus gedurende het etmaal liggen

tussen 60 en 70 dB(A). Daarom is ook gehoorschade door deze activiteiten niet

waarschijnlijk.

Geluid tijdens het veruoer

De equivalente geluidniveaus tijdens het vervoer liggen tussen 70 en75 dB(A), behalve

voor bromfietsers en motoren. In Nederland is gemiddeld de duur van het vervoer

vwt/nazr huis/school iets minder dan één uur, maar langere tijden (tot twee uur per dag)

zijn ook geen uitzondering. Houden we met deze langere reistijden rekening, dan zal het

equivalente geluidniveau over 24 uur voor de meeste reizigers ten gevolge van het ver-

voer niet uitkomen boven 65 dB(A). Voor diegenen die gebruik maken van een motor of
bromfiets, en die naar schatting in Nederland een gemiddelde reistijd hebben van 4 uur

per week, hangt het in hoge mate van hun snelheid af of de geluidbelasting gehoorschade

toebrengt. Als we rekening houden met een snelheid van ecn bromfiets van25 tot 40

km./uur, dan is het equivalente geluidniveau over 24 uur minder dan 70 dB(A) voor een

reistijd tot l0 uur/week. Wordt een motor gebruikt met een snelheid van 50 tot 100

km/uur dan is bij een gemiddelde reistijd van 4 uur per week het equivalente geluidni-

veau over een etrnaal 75 tot 85 dB(A). Deze equivalente geluidniveaus moeten als scha-

delijk beschouwd worden. Dat komt overeen met de waargenomen gehoorschade door la-

waai bij motorrijders (Fle77).

3.4.2

3.4.3
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3.4.4 Geluid in de vije tijd

Over de twee belangrijkste lawaaiige situaties in de vrije tijd, het popmuziekgebeuren en

luide sporten en spelen, zijn er alleen met betrekking tot popmuziek gegevens over de ge-

luidbelastingspatronen in Nederland. Voor spoh en spel ontbreken deze gegevens. An-

derzijds hebben wel diverse onderzoekers getracht om gehoorschade door blootstelling

aan b.v. het geluid van knallend vuurwerk vast te stellen (Gja74,Isi88, Gup89, Bro92).

Ze hebben allen inderdaad gehoorschade aangetoond die verband hield met het afsteken

van knallend vuurwerk. Ising onderzocht 400jongeren en concludeerde datzyo van hen

hoogfrequente gehoorschade van ten minste 30 dB had door het gebruik van knallend

vuurwerk. Ir.90yo van de 94 kinderen met grote gehoorschade door lawaai, die Brook-

houser onderzocht, veroorzaakte het geluid van knallend vuurwerk deze gehoorschade.

Gjaevenes en Gupta vergeleken beiden de gehoordrempels van meer dan 600 kinderen

vóór en verscheidene keren na festiviteiten waarbij knallend vuurwerk werd afgeschoten

en beiden toonden aan dat een percentage (resp. I en 2,5) door deze activiteit aanzienlij-

ke hoogfrequente gehoorschade hadden opgelopen. Aangezien het geluidbelastingspa-

troon van kinderen met betrekking tot het gebruik van knallend vuurwerk onbekend is, is

het niet mogelijk om na te gaan of toepassing van het model uit ISO 1999 geresulteerd

zou hebben in de geobserveerde gehoorschade door lawaai.

Over het effect van het spelen met luidruchtig kinderspeelgoed concludeerde Pas-

schier-Vermeer het volgende (Pas9lb). AIs jonge kinderen gedurende een geheel jaar elke

dag één uur met luidruchtig speelgoed zouden spelen, dan zou er bij een deel van deze

kinderen gehoorschade door lawaai ontstaan. Deze gehoorschade zou bij 4000 FIz kun-

nen oplopen van 5 tot 8 dB. Het expositiepatroon van jonge kinderen is echter onbekend.

Over het popmuziekgebeuren in Nederland worden in Pas89b de volgende conclusies ge-

trokken, gebaseerd op geluidmetingen in het buitenland en op schattingen van de exposi-

tiepatronen in Nederland. Ruim 400 000 personen in Nederland bespelen een muziekin-

strument in een popgroep of treden op als zanger(es). Bij een gemiddeld aantal concerten

van 18 per jaar en wekelijkse repetities is het equivalente geluidniveau gedurende het et-

maal door het spelen in de popgroep 80 tot 90 dB(A). De gemiddelde geluidbelasting

over een etmaal door het vier maal perjaar bezoeken van popconcerten bedraagt 76

dB(A) en die van het gangbare aantal bezoeken aan discotheken 78 dB(A). Het luisteren

met Walkmans naar popmuziek levert gemiddeld een geluidbelasting over een etnaal van

67 dB(A); bij l0% van de luisteraars is deze hoger dan 83 dB(A) en bij l% zelfs hoger

dan 96 dB(A). Voor al deze popmuziekactiviteiten geldt dat ze door jonge Nederlanders

tenminste 5 jaar uitgevoerd worden. De percentages jongeren van 15 tot25 jaar dat aan

de genoemde activiteiten deelneemt zijn als volgt:
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Figuur 3.16 Het percentagwan de luisteraars nÍur popmuziek dat met hoofdtelefoons luisteí als functie van het kalende{aar van

publikatie van het betreffende onderzoek. (Bron: Pas92)

' bezoek popconcerten (76 dB(A)) : 5 %

. bezoek discotheken (78d8(A)) :23%o

. gebruik hoofcltelefoonsAMalkmans (67 dB(A); lo/s 96 dB(A» : 50yo

. spelen in een popgroep (80-90 dB(A» : l0oÀ

Speciaal het gebruik van de Walkman is gedurende de laatste jaren sterk toegenomen

(pas92). Dit is weergegeven in figuur 3.16. Onlangs heeft Smits (Smi92) gepubliceerd

dat 63%ovan de scholieren van het voortgezette onderwijs in Kennemerland Wallonans

gebruikt om ni6r popmuziek te luisteren; deze waarde past goed in de gegevens uit fi-

guur 3.16.

s.4.5 Gehoorschade door lawaai met verwiizing naar specifieke geluidbronnen

Vier publikaties hebben betrekking op gehoorschade door blootstelling aan knallend

yuurwerk (Gja74,Isi88, Gup89,Bro92, zie ook Axeglb en Axe93); alle publikaties

melden een toename van het percentage kinderen met een hoogfrequente gehoorschade,

die verband houdt met het gebruik van knallend vuurwerk. Ising onderzocht 4000 jonge-

ren en kwam tot de conclusie dat 2Yovan hen een hoogfrequent gehoorverlies van ten-
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minste 30 dB had ten gevolge van knallend vuurwerk. Van de 94 door Brookhouse on-

derzochte kinderen met hoogfrequente gehoorschade, werd dat in 90% van de gevallen

door knallend vuurwerk veroorzaakt. Zowel Gjaevenes als Gupta vergeleken de gehoor-

drempels van meer dan 600 kinderen voor en enkele malen na feestdagen waarbij knal-

lend vuurwerk werd afgestoken en beiden vonden een percentage kinderen (1, resp 2,5)

dat daardoor een aanzienlijke gehoorschade had opgelopen.

De onderzoeken naar de effecten op het gehoor van de blootstelling .un popmuziek zijn

vrijwel alle van niet recente datum. Irion (Iri78) geeft een overzicht van onderzoek naar

gehoorschade bij popmusici en diskjockeys. Zij refereert aan onderzoeken van Rintel-

mann in 1968, Jerger in 1970, Kowalczuk in 1967, Jatho in 1972, Hellman in 1973,

Strauss n 1974 en niet gedateerd onderzoek van Scheuermann. Volgens Irion lag het

percentage mensen met gehoorschade in het hoogfrequente gebied tussen 13 en 87. Een

uitzondering is het onderzoek door Rintelmann, die bij slechts 2 van de 42 onderzochte

jonge popmusici (16 tot23 jaar oud) enige gehoorschade bij 4000 Hz constateerde.

Daarnaast verdient het onderzoek van Axelsson (Axe78, Axe8lc) vermelding. Hij con-

stateerde bij 69 popmusici, 4 diskjockeys en l0 andere bij het popmuziekgebeuren be-

trokken personen een gemiddelde lawaaidip bij 6000 Hzvan l0 dB links en 7 dB rechts.

Axelsson achtte de gehoorschade verrassend gering, gegeven de hoge geluidniveaus die

popgroepen produceren.

Met betrekking tot gehoorschade door het beluisteren van popmuziek in discotheken

en bij popconcerten heeft Feam in Engeland uitgebreid onderzoek verricht (Fea76,

FeaS la,b,c). De verschillen in de gemiddelde gehoordrempels van 6l 9- tot l2-jarige dis-

cotheekbezoekers en 83 niet-bezoekers en de verschillen tussen 88 13- tot ld-jarige dis-

cotheekbezoekers en 135 niet-bezoekers bleken 2 à3 dB bij 4000 Hzte zijn.

In Nederland is in 197 6, 1979 en 198 I onderzoek naar het effect van popmuziek op

het gehoor verricht (Pas76, Pas79, Pas8l). In het meest recente onderzoek is bij een

groep van ruim 200 20- tot 3O-jarige jongeren ging het vooral om de invloed van het be-

zoeken van discotheken en popconcerten (Pas8l). Zowel bij de lage als bij de hoge fre-

quenties verschilde de gemiddelde gehoorscherpte van ium popmuziek blootgestelde jon-

geren met 3 dB statistisch significant van die van andere jongeren; bij de meest belaste

sub-groep (5Yo van de onderzochte groep) bleek het verschil 6 dB.

Meer recent komt Babisch (Bab88c, zie ook Bab89) tot dezelfde conclusie: een ge-

middeld gehoorverlies door popmuziek van 3 dB met in de hoogst belaste groep zo'n ver-

lies van ongeveer 6 dB. Deze gehoorschade komt globaal overeen met wat verwacht kan

worden van blootstelling aan equivalente geluidniveaus over het etmaal van 76-78 dB(A)
gedurende ongeveer 5 jaar, dat wil zeggen met de geschatte geluidbelasting door pop-

muziek.
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Rytzner (RytSt) voerde een transversaal gehooronderzoek uit bij 14 391 Zweedse

kinderen van 7, I0 en 13 jaar oud. In figuur 3.17 is het resultaat gegeven. Volgens

Rytner was bij 63%ovan de 331 kinderen met een gehoorverlies van meer dan 20 dB in

het hoge-tonengebied blootstelling aan geluid de voornaamste oorzaak van dit gehoorver-

lies. Hij noemt de volgende geluidbronnen: tractoren (23%), andere motorvoertuigen

(187o), vuurwapens (17%), knallend vuurwerk (16%), machines (l l70) en muziekinstru-

menten (5%).

Axelsson (Axe87) voerde een longitudinaal onderzoek uit bii 2325 Zweedse kinde-

ren. Het onderzoekresultaat staat in figuur 3.18. Voor meisjes van 7 tot L3 jaar en voor

jongens van 7 en l0 jaar is de overeenkomst met de gegevens van Rytzner goed. Voor

jongens van 13 jaar is het percentage met een hoogfrequent gehoorverlies volgens Axels-

son geringer dan volgens Rytzner.

De gemiddelde percentages gehoordrempels groter dan 20 dB in het hoogfrequente

gebied op 7-, l0- en l3-jarige leeftijd die volgen uit het onderzoek van Axelsson en van

Rytzner, zijn tineair geëxtrapoleerd naar een leeftijd van20 jaar. Dat leidt tot de schat-

ting dat 10% van de jongens op 2O-jarige leeftijd een gehoordrempel heeft van meer dan

20 dB in het hoogfrequente gebied. Dit percentage komt overeen met dat volgens het ge-

gevensbestand ISO A voor otologisch niet geselecteerde groepen.

Soni (Sor85) onderzocht l4zsjongeren van 14 jaar die in het Noorden van Finland

wonen. Hij concludeert dat 4oAvan de l4-jarige jongens en L,So/o van de l4-jarige meis-

jes een hoogfrequent gehoorverlies van meer dan 20 dB hebben. Deze percentages komen

zeer goed overeen met die van Axelsson voor de l3-jarige Zweedse kinderen.

Weber (Web67) evalueerde het gehoor van 1000 kinderen met een gehoorverlies dat

in een periode van 5 jaar in het Colorado Hearing Conservation Program was vastge-

steld. 57% van de kinderen had een perceptie-verlies, wat voornamelijk hoogfrequent

wÍrs en gepaard ging met een tijdelijk gehoorverlies of oorsuizen. Het gehoorverlies werd

geweten aan schieten, knallend vuurwerk of het gebruik van landbouwmachines. Weber

vergeleek ook de resultaten per district. In het district waar veel aan sportschieten ge-

daan werd, ook door oudere kinderen, bleek 60% van de kinderen een perceptie-verlies te

hebben met een maximum bij 4000 Hz:41% van de kinderen uit het district waar veel

met landbouwwerktuigen werd omgegaan hadden een dergelijk gehoorverlies en slechts

2lo/o van de kinderen uit het district waar geen van beide activiteiten plaats vonden.

Kramer (Kra82) meldt 68 schoolkinderen (gemiddelde leeftijd 15 jaar) te hebben on-

derzocht waarvan 18% (26% van de jongens) gehoorschade door lawaai bleek te hebben.

Volgens Kramer was deze gehoorschade geassocieerd met het gebruik van vuurwapens.

Door Carter (Car75) is in Australië een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de ge-

hoorscherpte van 648 schoolkinderen (I0-12 jaar) en de aflrankelijldreid van de gehoor-

scherpte van de geluidbelasting in de woon- en schoolomgeving. Hij vond geen enkel ver-

band tussen de geluidbelasting en de gehoorscherpte.
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Figuur 3. t7 Percentage kinderen met een gehoorverlies van meer dan 20 dB bij eén ofmeer frequenties vanaf 3000 IIz, als firnctie

van de leeftijd, transversaal gehooronderzoek. (Bron: Ryt8l)

Feam (FeaSlc) onderzocht de gehoorscherpte van Engelse schoolkinderen van 9 tot

16 jaar. Het audiometrische onderzoek vond plaats op scholen en in audiologische cen-

tra. Feam vond in tegenstelling tot Carter dat het gemiddelde gehoorverlies bij 3000,

4000 en 6000 Hz van de 9- tot L}-jaige kinderen uit de binnenstad groter was, en wel 6

dB, dan dat van kinderen uit de buitenwijken. Voor de 13- tot l6-jarige kinderen bleek

het verschil 2 dB te zijn. Het is niet uit te sluiten dat deze verschillen mede veroorzaakt

zijn door de verschillen in meetcondities bij de kinderen uit de binnenstad (audiometrie in

scholen) en die uit de buitenwijken (audiometrie in audiologische centra).

Roche (Roc78) rapporteerde in 1978 de eerste resultaten van een Iongitudinaal on-

derzoek bij 224 kinderen en jongeren van 4 tot l8 jaar. Het bleek dat de meisjes een iets

beter gehoor hadden dan de jongens en dat het gehoor op L2- tot l7-jarige leeftijd iets be-

ter \ryas dan op 6- tot I l-jarige leeftijd. Zowel de mediane als de gemiddelde gehoordrem-

pels zijn kleiner dan 0 dB, hetgeen aangeeft dat de onderzochte kinderen enjongeren een

goed gehoor hebben. Volgens Roche is hun gehoor 2 tot 6 dB beter dan uit een onder-

zoek van de Public Health Service in 1972 blijkt. De deelnemers aan het onderzoek door

Roche hebben ook een vragenlijst over hun blootstelling aan geluid ingevuld; uit de ant-

woorden blijkt dat vanaf een leeftijd van I I jaar de blootstelling van jongens groter is
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functie van de leeftijd; longitudinaal onderzoek. (Bron: Axe87)

dan die van meisjes. In figuur 3.19 zijn de gehoordrempels gegeven als functie van de

mate van blootstelling aan de diverse geluidbronnen. Er blijken grote verschillen te be-

staan tussen de gehoordrempels van degenen die al dan niet blootstaan aan het geluid van

muziekinstrumenten, geweren, luide stereo- en TV-apparatuur of landbouwwerktuigen.

In 1983 deed Roche (Roc83) voorlopig verslag van het gehele longitudinale onder-

zoek. Hij constateerde dat de gehoorscherpte, zowel bij de meisjes als de jongens' een

paar dB verbeterd is in de tussenliggende periode.

Axelsson (Axe8l4b, zie ook Axegla) onderzocht in Zweden de wijetijdsbesteding

en de gehoorscherpte van 538 17- tot 2}-jaige mannelijke leerlingen van technische

scholen. Een analyse van het verband tussen bepaalde voÍrnen van vrije-tijdsbesteding en

de gehoorverliezen leverde slechts weinig statistisch significante resultaten op. Zo bleken

degenen die in hun vrije tijd jagen, aan het linkeroor een groter gehoorverlies bij 2000 tlz

te hebben. Jongeren die in hun vrije tijd lawaaiig handgereedschap gebruiken bleken ook

een groter gehoorverlies te hebben dan degenen die dat niet doen. Andere verbanden hrs-

sen vrijetijdsbesteding en gehoorverlies deden zich niet voor.

Brookhouser (Bro92) stelde bij I 14 van 2284 kinderen en jongeren van ten hoogste

20 jazr gehoorschade door blootstelling aan lawaai vast. Het betrof 103 jongens en jonge
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mannen en I I meisjes en jonge vrouwen terwijl van de oorspronkelijk onderzochte22S4

personen er 59Yo van het mannelijke geslacht waren en 4loÀ van het wouwelijke. Als

veroorzakers van de gehoorschade noemt Brookhouser vuurwerk (in9%o van de geval-

len), vuurwapens (22oÀ), popmuziek (lL%), voertuigen (4Yo), gereedschap (7%), meer

dan één geluidbron Qln en geluidbron onbekend (26%).

3.4.6 Conclusíe

3.5

Al met al lijkt het verantwoord om de voor het ontstaan van gehoorschade veilige geluid-

belasting van volwassenen te stellen op een equivalent geluidniveau van 70 dB(A) gedu-

rende een etmaal (daarbij is 68,4 afgerond naar 70). Deze conclusie is in overeenstem-

ming met de resultaten van onderzoek naar de asymptotische tijdelijke gehoordrempel-

verschuiving, die immers bij 70 dB(A) wijwel nihil is. Er is ook overeenstemming met

het feit dat het gehoor van volwassenen in de Westerse samenleving in de afgelopen de-

cennia niet verslechterd is, hoewel de geluidbelasting bij velen waarschijnlijk waarden

heeft tussen 65 en 70 dB(A) over een etmaal. De conclusie is ook niet in strijd met de re-

sultaten van het onderzoek van Körpert en Borchgrevink naar het gehoor van jongeren,

als aannemelijk te maken is dat de geluidbelasting van jongeren groter is dan 70 dB(A)

over een etnaal.

Als men veronderstelt dat kinderen extra gevoelig zijn en men daarvoor 5 dB(A) in reke-

ning brengt, dan bedraagt de voor het gehoororgaan van hetjonge kind veilige grens van

blootstelling aan geluid 65 dB(A) gedurende een etmaal. ln het vorige hoofdstuk is aan-

gegeven dat de geluidbelasting van kinderen tot circa 75 à77 dB(A) kan oplopen, dat wil
zeggentot circa 10 dB(A) boven de veilige grens. Volgens ISO 1999 (ISO90) treden er

door een blootstelling gedurende vele jaren bij 10 dB(A) boven de veilige grens gehoor-

verliezen bij 4000 FIz van 5 tot l0 dB. Houdt men rekening met een veel kortere belas-

tingsperiode, dan zou bij een deel van de kinderen de gehoorschade door lawaai 3 totT
dB b,j de hogere frequenties bedragen. De geldigheid van deze veronderstelling wordt in

paragraaf 3 .5 besproken.

Gehoorschade door lawaai bij kinderen

De in de vorige paragraaf behandelde onderzoeken duiden in het algemeen op een goed

gehoor bij jonge kinderen tot ongeveer lO-jarige leeftijd. Volgens sommige publikaties is

er zelfs sprake van een kleine verbetering in de gehoorscherpte in de leeftijd van 5 tot 10

jaar.Deze verbetering wordt echter wellicht veroorzaakt doordat de wat oudere kinderen

de audiometrische test beter uitvoeren. Een aantal auteurs rapporteert bij jonge jongens

een iets beter gehoor dan bij jonge meisjes (Ric76, Kra82, Roc83), andere publikaties
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3.6

geven het omgekeerde rcsultaat (Bar73, Roc78). Bij meisjes is er in de leeftijd van l0 tot

ongeveer L4 jaar geen teken van een verandering in de gehoorscherpte. Een aantal onder-

zoekers (Barr, Rytzner, Axelsson, Sorri) vindt een toename van het percentage jongens

met een groot hoogfrequent gehoorverlies. Roche en Fearn daarentegen vinden geen of

slechts een geringe toename in het gemiddelde of mediane gehoorverlies van jongens als

functie van de leeftijd. Beide resultaten sluiten elkaar echter niet uit. Immers, een kleine

of geen verandering in de mediane gehoordrempel zeg! niets over de verandering in de

meer extreme waarden van de gehoordrempels. De wijze van beschrijven van de verde-

ling van de meetgegevens lijkt de betangrijkste oorzaak te vormen van de verschillen in

de onderzoeksresultaten.

De in de Scandinavische onderzoeken over de periode tot 1984 gerapporteerde stij-

ging van het percentagejongens met een hoogfrequent gehoorverlies zou het gevolg kun-

nen zijn van blootstelling aan lawaai. De toename in het percentage jongens met een

hoogfrequente gehoorschade en het min of meer gelijkblijvende percentage bij meisjes

zijn bij extrapolatie naar l8 jaar echter wel geheel in overeenstemming met wat op

l8-jarige leeftijd volgens data base ISO A Íum norrnÍurl ouderdomsgehoorverlies ver-

wacht moet worden Dat houdt in dat er sinds de zestiger jaren geen extra toename in de

gehoordrempel vanjongens is. Een eventueel effect van lawaai op de gehoorscherpte van

deze leeftijdsgroep moet dus al vanaf voor deze periode zijn gaan optreden. Dit strookt

met de in de zeventiger jaren geconstateerde lawaaibelastingen bij kinderen.

Sociale gevolgen van gehoorschade

Het belangrijkste sociale gevolg van een gehoorbeschadiging is dat spraak in het leven

van alledag minder goed of niet meer wordt verstaan. Aangezien spraak het meest ge-

bruikte communicatiemiddel tussen mensen is, moet het niet of niet goed verstaan van

spraak beschouwd worden als een ernstige sociale handicap. In het geval van gehoor-

schade door blootstelling aan lawaai en ook bij gehoorschade door veroudering voltrekt

de vermindering van het verstaan van spraak zich in een langzaam proces datjaren

duurt. Allereerst begint het verstaan van spraak in een lawaaiige omgeving (bij verjaar-

dagsfeestjes, rumoerige vergaderingen) moeilijkheden op te leveren. Vervolgens treden

verstaansmoeilijkheden op bij het bezoeken van kerkdiensten, toneelvoorstellingen en

openbare vergaderingen, ook wanneer men niet te ver van de spreker plaats neemt, en

gaan anderen het verminderde hoorverrnogen opmerken, Daarna gaat het voeren van een

telefoongesprek problemen opleveren, terwijl men tevens steeds meer moeite heeft met

het voeren van een gesprek in een rustige omgeving, te meer wanneer men met vreemden

spreekt. Ten slotte wordt ook het verstaan van spraak van mensen uit de naaste omge-

ving een moeilijke zaak. Een verminderd hoorvermogen kan ten dele gecompenseerd
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3.7

worden door middel van liplezen, overigens zonder dat de desbetreffende persoon zich

daarvan bewust hoeft te zijn.

Al bij een geringe afuijking in het audiogram begint een vermindering van het ver-

staan van spraak op te treden. Onderzoek heeft aangetoond dat er bij een gehoorverlies

van l0 dB, gemiddeld over 2000 en 4000 Hz en gemiddeld over beide oren, een statis-

tisch siguificante verslechtering optreedt in het verstaan van spraak onder alledaagse

omstandigheden (Pas85). Uit frguur 3.1 kan worden afgelezen, dat bij mannen op

45-jarige leeftrjd het mediane ouderdomsgehoorverlies, gemiddeld bij de twee genoemde

frequenties, ongeveer l0 dB is. Dat houdt in dat men ook zonder gehoorschade door la-

waai al door het normale ouderdomsgehoorverlies op 45-jarige leeftijd in de gevarenzone

komt. Voor velen geldt dan ook, dat ook een geringe gehoorschade door lawaai op den

duur een negatief effect heeft op een goed functionerend gehoororgaan met betrekking tot

het verstaan van spraak in het leven van alledag. Treedt er vanafeen gehoorverlies van

l0 dB (gemiddeld over 2000 en 4000 Hz en gemiddeld over beide oren) een statistisch

significante verslechtering in de beoordeling van de gehoortoestand op, een gehoorverlies

van 30 dB (gemiddeld over 2000 en 4000 Hz en gemiddeld over beide oren) wordt be-

schouwd als grens voor een duidelijke sociale handicap (Smo86, Pas87a,b).

Samenvatting

In de internationale standaard tSO 7029 is voor mensen in het geindustrialiseerde Wes-

ten de gehoorscherpte gegeven als functie van de leeftijd. Deze gegevens zijn identiek aan

die van data base A uit ISO 1999. Mannen hebben een iets slechter gehoor dan wouwen

bij overeenkomstige leeftijden: de leeftijdsafhankelijke mediane gehoorschelpte van man-

nen komt overeen met die van vroulven die gemiddeld vijfjaar ouder zijn. [n hoeverre het

lawaai van de Westerse maatschappij mede verantwoordelijk is voor de gehoorscherpte-

vermindering in de loop van het leven is niet bekend. \Mel is bekend dat de gehoorscherp-

te van een relatief larvaaivrije populatie als de Mabanen uit Soedan veel beter is dan die

van Westerse mannen. Het is mogelijk dat ook andere factoren dan lawaai verantwoorde-

lijk zijn voor de achteruitgang van het gehoor bij de ouder wordende Westerse mens. Een

van die factoren zou kunnen zijn dat in de \Mesterse landen het dieet rijk is aan verzadrg-

de vetzuren. Dejuistheid van deze veronderstelling is niet verder onderzocht.

Data base A berust op gegevens uit de jaren zestig. Uit een vergelijking van data

base A met meer recente gegevens is geconcludeerd dat de gehoorscherpte van de Wes-

terse geïndustrialiseerde bevolking tot halverwege de tachtiger jaren niet essentieel

veranderd is. Deze conclusie geldt ook voor de jongeren (18 jaar) in Nederland. De re-

sultaten van twee zeer omvangrijke onderzoeken in Oostenrijk en Noorwegen wijzen ech-

ter op een ernstige verslechtering van het gehoor van jonge mannen en vïouwen (I7ll8
jaar) in de loop van de jaren tachtig tot heden. Dit wordt niet ondersteund door Zweeds
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en Duits onderzoek van beperkÍere omvang. De redenen voor deze discrepantie is groten-

deels onbekend.

In ISO 1999 zijn dosis-effectrelaties gegeven over gehoorschade door blootstelling

aan lawaai op de arbeidsplaats. Uit deze relaties kan worden geconcludeerd dat een equi-

valent geluidniveau van 75 dB(A) over een acht-urige werkdag de grens is van een voor

het gehoororgaan veilige beroepsmatige blootstelling aan lawaai. Volgens ISO 1999 zijn

mannen en vrouwen even gevoelig voor het ontstaan van gehoorschade door lawaai. De-

ze veronderstelling is echter niet sterk onderbouwd.

Er is nagegaan of het rekenmodel gegeven in ISO 1999 voor beroepsmatige geluid-

belasting eveneens toegepast kan worden op niet-beroepsmatige geluidbelastingen. De

vijf belangrijkste verschillen tussen beroepsmatige en niet-beroepsmatige geluidbelasting

zijn de revue gepasseerd. Het betreft:
. verschilleninexpositiepatronen
. lagere achtergrondniveaus tussen de niet-beroepsmatige geluidbelastingen

. andere blootgestelde groepen, zoals kinderen en ouderen

' appreciatie van het lawaai (muziek)

. vóór de hogere geluidbelasting blootstelling aan lagere geluidniveaus.

Op basis van een aantal ovenvegingen - verband houdend met onder andere ATS

(asymptotische tgdehlke gehoordrempelverschuiving), de beoordeling van impulsgeluid,

de geluidgevoeligheid van kinderen en ouderen, de tijdelijke gehoordrempelverschuiving

bij blootstelling aan muziek en lawaai en het gebrek aan toepasbare kennis van het feno-

meen van de bij sommige expositiepatronen optredende verminderde gevoeligheid bij die-

ren voor het ontstaan van gehoorschade - is geconcludeerd dat er geen redenen zijn om

het rekenmodel uit ISO 1999 niet ook te gebruiken voor niet-beroepsmatige geluidbelas-

tingen. Voor de totale geluidbelasting gedurende een geheel etmaal is de voor het gehoor-

orgÍun veilige ondergrens dan een equivalent geluidniveau van 70 dB(A) over het et-

maal. Dit geldt althans voor volwassenen. Het is mogelijk dat voor kinderen een 5 dB(A)

lagere waarde moet worden aangehouden. Aangezien in paragraaf 2.3 is geconcludeerd

dat de dagelijkse geluidbelasting van kinderen met leeftijden tot ongeveer 15 jaar op

sommige dagen tot 75 à 77 dB(A) kan oplopen, betekent dit dat kinderen in de huidige

Westerse samenleving een geluidbelasting hebben die enige gehoorschade zou kunnen

veroorzaken. Aangezien deze geluidbelasting al in de jaren zeventig is vastgesteld, is dit

zeer waarschijnlijk al vele jaren het geval. Jongens hebben over het algemeen een hogere

geluidbelasting dan meisjes.

Met betrekking tot de gehoorscherpte van kinderen is n dit rapport in relatie met de-

ze observatie het volgende vastgesteld. Over het algemeen is de gehoorscherpte van jonge

kinderen tot een jaar of tien constant. Het gehoor van jonge meisjes is ongeveer even

goed als dat van jongens van dezelfcle leeftijd. Bij meisjes is er in de leeftijd van 10 tot
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eenjaar of 14 geen teken van een grote verandering in de gehoorscherpte. Bij jongens

rapporteert een aantal auteurs van publikaties uit dejaren zeventig en tachtig een toena-

me met de leeftijd van het percentage jongens met een hoogfrequent gehoorverlies. Deze

toename zou het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan lawaai. De toename in het per-

centage jongens met hoogfrequente gehoorschade en het min of meer gelijkblijvende per-

centage bij meisjes, zijn bij extrapolatie naar 18 jaar echter wel geheel in overeenstem-

ming met wat volgens data base A van ISO 1999 voor l8-jarigen verwacht moet wor-

den. In het rapport wordt er op gewezen dat dit betekent dat er geen extra toenarne in de

gehoordrempel van jongens sinds de zestiger jaren is.

Om gehoorschade door niet-beroepsmatige geluidbelasting te kunnen schatten uit de

geluidbelasting is het nodig om de expositiepatronen in bevolkingsgroepen te kennen.

Omdat deze veelal onbekend zijn, zijn voor de meeste niet-beroepsmatige geluidbelastin-

gen slechts globale schattingen en conclusies mogelijk. In het rapport zijn op basis van

de geluidbelastingen de volgende schattingen en conclusies gegeven:

. belasting doorwoonomgevingsgeluiden: geen gehoorschade

. geluidbelasting door eigen activiteiten in en rond de woning: waarschijnlijk geen

gehoorschade
. geluidbelasting tijdens het vervoer naar/van werk/school: waarschijnlijk geen ge-

hoorschade, behalve voor motorrijders en bromfietsrijders, bij de laatste categorie bij

zeer frequent gebruik van de bromfiets
. geluidbelasting in de vrije tijd: enige gehoorschade door blootstelling aan popmuziek

zeer waarschijnlijk. Situaties waarin gehoorschade opgelopen wordt: bij popconcer-

ten, in discotheken, bij het spelen in een popgroep en bij het luisteren met hoofcltele-

foons (Walkmans). Gehoorschade door knallend vuurwerk en gehoorschade bij jonge

kinderen door kinderspeelgoed niet uit te sluiten.

Naast deze globale schattingen van gehoorschade op basis van de geluidbelasting zijn in

epidemiologische onderzoeken de volgende resultaten vastgesteld. Een klein deel (1 à

2Y) van de kinderen en jongeren die knallend wurwerk afsteken lopen een emstige

hoogfrequente gehoorschade op. Popmuziek in discotheken, bij concerten en bij gebruik

van hoofcltelefoons geeft gemiddeld een hoogfrequent gehoorverlies van 2 à 3 dB, bij de

meest belasten ongeveer 6 dB. Op basis van vragen over lawaaiige activiteiten die wer-

den gesteld parallel aan gehooronderzoek, zijn als veroorzakers van hoogfrequente ge-

hoorschade genoemd: tractoren, motorvoertuigen, wunruapens, knallend vuurwerk,

(landbouw)machines, werktuigen, muziekinstrumenten en luide stereo- en TV-appara-

fuur.
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HooÍdstuk 4

4.1

Gezondheidseffecten door
blootstelling aan geluid

lnleiding: geluid als stressor

De niet-auditieve lichamelijke effecten van geluid zijn te zien als gevolgen van stress.

Deze veronderstelling wordt ondersteund door de resultaten van zeeÍ veel onderzoek met

kortdurende geluidbelastingen, blijkens welke er een verband bestaat tussen de expositie

aan geluid en het optreden van een verscheidenheid aan onder meer cardiovasculaire en

hormonale veranderingen. Deze acute biochemische en fysiologische veranderingen zijn

zowel bij mensen als dieren vastgesteld en alles bij elkaar kenmerken zij een algemene

kortdurende Ssiologische stressreactie die het gevolg is van het activeren van het auto-

nome zenu\rystelsel en het hormoonsysteem. De acute effecten van blootstelling aan ge-

luid zijn essentieel dezelfcle gebleken als de stressreacties die door andere fysische en

psychosociale belastingen worden teweeggebracht.

Verdere ondersteuning voor de veronderstelling dat geluid als stressor kan fungeren,

is afl<omstig van de fusiologische bouw van het auditieve systeem (zie figuur 4.1). Er

zijn niet alleen verbindingen van het binnenoor naar de auditieve cortex, maar ook naar

het reticulaire arousal systeem (RAS), waardoor onder meer de hypothalamus kan wor-

den geactiveerd. De hypothalamus is het centrum van het regelsysteem van de onwille-

keurige activiteiten in ons lichaam. Dit orgaan regelt deze activiteiten rechtstreeks via het

centrale zenuwstelsel en indirect via de hypof,se (dit laatste orgÍum bestuurt het hor-

moonsysteem). Zo komen acute f,rsiologische stressreacties tot stand. [n het vervolg

wordt hierop meer in detail ingegaan. Ook gaum er van het RAS signalen naar het limbi-

sche systeem, dat stemmingen en emoties beinvloedt. Een bijzondere route voor prikkels
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Figuur 4.1 De Ssiologische verwerking van geluid door de mens.

vanuit het gehoororgaan loopt naar zenuwbanen in de hersenstam, zodatbepaalde moto-

rische reflexen door geluid kunnen optreden, zoals de schrikreflex. Het gehele geschetste

systeem maakt dat de mens adequaat kan reageren op van buiten komende

geluidprikkels.

De inrichting van het menselijk lichaam, en in het bijzonder van het auditieve sys-

teem, is dus zodanig dat door geluid acute stressverschijnselen kunnen optreden. In het

laboratorium zijn deze verschijnselen uitgebreid aangetoond. In het huidige kader gaat

het vooral om de waag of deze acute effecten op de langere duur resulteren in verminde-

ring van gezondheid.

De Commissie 'Stress en gezondheid' van de Gezondheidsraad heeft in L992 een rapport

uitgebracht over het verband tussen stress en gezondheid (GR92). Daarin geeft zij geen

strikte definitie van het begrip stress. Zij betoogt dat "terwijl sommigen stress zien als
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een reactie op een bepaalde situatie (prikkel, gebeurtenis, omstandigheid), anderen de

mening zijn toegedaan dat de term juist gebruikt moet worden om die situatie aan te dui-

den. Volgens een derde opvatting duidt stress daarentegen op de relatie tussen situatie en

reactie". Stress treedt bij het organisme op wanneer het zich geplaatst ziet voor eisen

waarrum het niet, of niet anders dan ten koste van zeer grote inspanningen, lijkt te kun-

nen voldoen. Het evenwicht dat bestaat tussen het individu en zijn omgeving loopt gevaar

verloren te gaan. Deze beleving van dreiging kan uitmonden in lichamelijke of psychi-

sche reacties of in bepaald gedrag. Bij stress gaat het om de volgende vier zaken:
. Bedreigende situaties, aan te duiden als stressoren, zoals:

. woegejeugdervaring
- traumatische ervaringen
. frsische woon- en werkomstandigheden
. psychosociale omstandigheden
- persoonsgebonden chronische stressoren
. alledaagse beslommeringen en irritaties
. belastende levenservaringen.

' Korte-termijn-stressreacties. Hierbij kan men onderscheid maken naar de aard van

de reactie (lichamelijk, psychisch of gedragsmatig).

' Lange-termijnreacties. Dit zijn symptomen die er op wijzen dat een persoon op den

duur niet in staat is of was om de dreiging het hooftl te bieden, zoals 'burn out', vitale
uitputting, overspanning of psychische en lichamelijke aandoeningen.

' Interveniërende variabelen. Dit zijn omstandigheden en hoedanigheden die bepalen of
stressreacties inderdaad optreden, en zo ja, hoe intens en van welke aard zij zijn en

of zij zullen resulteren in gezondheidsklachten.

De relatie tussen stress en verlies van gezondheid kan op diverse manieren tot uiting
komen:

' blootstelling schaadthet functioneren van het lichaam rechtstreeks, hetgeen aandoe-

ningen kan veroorzaken of verergeren

' stress uit zich in bepaald gedrag (bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik) en draag! zo

indirect b,j aa, gezondheidsproblemen

' stress kan het gebruik maken van medische voorzieningen beihvloeden
t stress kleurt de manier waarop iemand een gezondheidsprobleem beleeft
t stress speelt een rol bij het verloop van het ziekteproces en kan herstel vertragen.

Met betrekking tot de relatie tussen stress en specifieke aandoeningen komt de genoemde

commissie tot de volgende conclusie in haar rapport over een verband tussen stress en

ischemische hartziekÍen: "Bij alle onzekerheid en nog openstaande wagen lijkt het toch
gerechtvaardigd aan te nemen dat stress het risico op het krijgen van ischemische hart-
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4.2

ziekten vergroot, daarbij inbegrepen de kans op terugval na aanvankelijk herstel"' Van

een verband tussen stress en hypertensie is de betreffende commissie minder overfuigd,

getuige de volgende conclusie: "Hoewel vele gegevens wijzen op een verband tussen

stress en hypertensie, meent de commissie dat de bewijzen minder overtuigend zijn dan

die voor de relatie tussen stress en ischemische hartziekten. Definitieve conclusies zijn op

dit moment niet mogelijk". Tevens stelt de betreffende commissie dat "er veel aanwijzin-

gen zijn voor een verband tussen stress en het optreden van kanker, maar weinig overtui-

gende bewijzen". Stress zou ook kunnen leiden tot verzwakking van de immunologische

afiryeer en zo tot ziekte. Met betrekking tot het daardoor mogelijk optreden van aandoe-

ningen als keelontsteking, verkoudheid en griep merkt de commissie op dat "men niet aan

de sterke indruk kan ontkomen dat er verband bestaat tussen stress en het optreden van

infectieziekten in de bovenste luchtwegen". Ook in het geval van herpesinfecties (zoals

de ziekte van Pfeiffer) "zijn er (soms sterke) aanwijzingen voor een verband met stress;

bewijsvoering is echter nog niet rond".

Stress wordt verondersteld een rol te spelen bij nog meer gezondheidsproblemen, zo-

als reuma, huidaandoeningen, aandoeningen van het maagdarmkanaal, astma, multipele

sclerose, anorexia nervosa. In het genoemde Gezondheidsraadrapport merkt de commis-

sie op dat "het weinig zin heeft een complete inventarisatie te presenteren; het inmiddels

welbekende beeld (veel aanwijzingen, weinig onaantastbare bewijzen) zou niet worden

bijgesteld maar alleen bevestigd".

Onderzoek naar de gezondheidseffecten op langere termijn van blootstelling aan geluid is

in de literatuur beperkt tot cardiovasculaire aandoeningen, zoals ischemische hartziekten

en hlpertensie, en, zij het in veel mindere mate, tot effecten op het immuunsysteem en de

biochemische samenstelling van het bloed. Er zijn (nog) geen publikaties over bijvoor-

beeld het optreden van kanker onder invloed van langdurige geluidbelasting. In dit rap-

port kan dan ook slechts ingegaan worden op effecten van langdurige blootstelling aan

geluid op het cardiovasculaire systeem, de biochemische samenstelling van het bloed en

het immuunsysteem. Eerst wordt in paragraaf 4.2 een aantal modellen gepresenteerd van

waaruit men deze effecten kan bezien. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de effecten op

de bloedcirculatie, terwijl paragrazf 4.4 de hormonale en immunologische veranderingen

in het bloed behandelt.

Modellen

Jansen (Jan8a) hanteert voor de relatie tussen geluidexpositie en hart- en vaatziekten het

stressmodel van Schàfer (zie figuur 4.2).ln dit model worden primaire en secundaire ri-

sicofactoren onderscheiden. De primaire factoren zijn van somatische aard en fysiolo-

gisch te beschrijven. De secundaire factoren hebben mede betrekking op sociale omstan-
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Figuur 4.3 Geluid als stressor bij het dysfunctioneren en optreden van ziekte. (Bron: Wes8l)

diglreden en processen en beihvloeden de primaire factoren via emotionele processen die

ff siologisch worden vertaald.

Jansen geeft als het meest verg:umde gevolg van stress het optreden van ischemische

hartziekten. Volgens een Nederlandse vertaling van de WHOdefinitie van ischemische

hartziekten gaat het om acute ofchronische fiuctiestoornissen van het hart ten gevolge

van verminderde of opgeheven bloedvoorziening naar het myocard in verband met ziek-

teprocessen in het arteriële coronaire systeem. De ischemische hartziekten kunnen wor-

den ingedeeld in myocardinfarct (synoniem voor hartinfarct), diverse vorïnen van angina

pectoris en ischemische hartziekten zonder pijn. Myocardinfarct in het verleden en angi-

na pectoris kunnen met behulp van wagenlijsten worden vastgesteld. Zowel bij angina

pectoris, bij ischemisch hartziekten zonder pijn als bij myocardinfarct kunnen karakteris-

tieke afirijkingen in het ECG (elektrocardiograrn) aanwezig zijn.

Het door Westnan (Wes81) voorgestelde model (figuur 4.3) is gebaseerd op een

concept dat door RaÍre en Arthur in 1978 voor de samenhang tussen stress en ziekte ont-

wilil<eld werd. Deze laatstgenoemde auteurs presenteren hun model in de vorm van een

optisch systeem. Het model heeft de verdienste dat het aangeeft dat geluid soms wel en

soms niet leidt tot dysfunctioneren of ziekte.

Van Dijk (Dij84) (zie ook Dij87a"b,c, Dij90b) presenteert in de eerste hoofilstukken

van zijn proefschrift een model waarin stressverschijnselen gezienworden als een gevolg
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figiur a.a Model van de samenhang tussen lawaai, verstoring van firnctioneren, hinder en psychische stressverschijnselen.

(Bron: Dij84)

van hinder van lawaai en van verstoring van functies zoals werkzaarnheden en communi-

catie (zie figuur 4.4). Dit model is opgesteld voor blootstelling aan lawaai op de arbeids-

plaats. Onder stressverschijnselen verstaat Van Dijk de psychische verschijnselen ge-

spannenheid, prikkelbaarheid, concentratiemoeilijkheden, meer fouten in het werk gaan

maken en vermoeidheid. Een van de belangrijkste aspecten van zijn werk is dat hij \ilijst

op een samengaan van lawaai en andere belastende arbeidsomstandigheden, zoals vuil

wer§ ploegendienst, eentonig werk, belasting met chemische stoffen en andere Ssische

belastende omstandigheden zoals klimaat en trillingen.

Tevens wijst Van Dijk op het zogenaamde 'healthy worker effect', dat in transversaal

onderzoek een belangrijke rol kan spelen. Op basis van de resultaten van het door hem

verrichte onderzoek geeft Van Dijk aan het slot van zijn proefschrift een model met de

meest waarschijnlijke verbanden (zie figuur 4.5). Hij meent dat delen van het model als

hypothesen kunnen dienen voor voortgezet onderzoek'

Opvallend in het laatste model is dat psychische stressverschijnselen wisselwerken

met hinder van lawaai en verstoring van communicatie, terwijl zij in het eerdere model

uitsluitend de aflrankelijke variabelen waren. Dit komt omdat uit het afsluitende indus-

trie-onderzoek bleek dat er enige samenhang bestond tussen hinder en psychische stress-
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Figuur 4.5 Model van een aantal ondezoeksbevindingen in hoofdshrk 9 van het proefschrift van Van Dijk. (Bron: DijM)

verschijnselen. Op de mogelijk interpretatie van deze associatie wordt later in dit rapport

ingegaan. Het meest opvallende in het npeede model van Van Dijk is dat niet vootzien is

in een mogelijke associatie tussen het optreden van hoge bloeddruk enerzijds en hinder en

stress anderzijds. Ook in zijn latere publikaties @ij86, Dij87ab,c) is dat niet het geval.

In een door de Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde (MM) te Gronin-

gen uitgevoerd onderzoek (zie voor de beschrijving van de onderzoeksopzet Alt87 en

voor de onderzoeksresultaten Bie89a,b, AIt89 en Pul90) naar de medische gevolgen van

lawaai wordt uitgegaan van een stressmodel, waarin de psychische wisselwerking fussen

persoon en omgeving centraal staat. Mensen interpreteren interne en externe stimuli, be-

palen op grond hiervan hun gedrag en stellen op basis van de resultaten hun ideeën of ge-

drag bij (terugkoppeling). Noch de persoon, noch de omgeving worden hierbij opgevat

als onafhankelijke eenheden. Tussen belastende stimuli en stressreacties worden twee
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Figur 4.6 Schernatische weergave van het model van het effect van omgevingslawaai op de gezonclheid in termen van psycho-so

ciale concepten en individuele eigenschappen. @rormen: Bie89a,b)

processen geplaatst, aangeduid als het beoordelings- (appraisal) en het verwerkingspro-

ces (coping). Beoordeling is gedefinieerd als de evaluatie van een exteme stimulus in ter-

men var bedreiging, verlies aan kwaliteit of uitdagingen in termen van mogelijl*reden om

de stimulus en daardoor optredende effecten te beheersen ofte verwerken. Verwerking is

elke poging die het individu onderneemt om de fysiologische en emotionele spanning die

een gevolg is van een als bedreigend, verliesgevend ofuitdagend beoordeelde stressor te

boven te komen, te minimaliseren, te aanvaarden of te reduceren. Een tweede concept dat

bij de beoordeling een rol speelt, is de waargenomen mogelijkheid om de stressor te be-

heersen (beheersing wordt in het Engels aangeduid met'perceived locus of control'). De

waargenomen beheersing is de mate waarin het individu veronderstelt dat de stressor

door eigen acties kan worden beheers! in tegenstelling tot de veronderstelling dat ande-

ren de stressor zouden kunnen beheersen.

Schematisch is het gehanteerde model weergegeven in figuur 4.6 @ie89a,b). De re-

latie tussen geluid en gezondheid is, uitgaande van dit model, door IVEM nader uitge-

werkt en op basis van het uitgewerkte model is vewolgens een proefopzet voor een psy-

cho-sociaal, een medisch+pidemiologisch en een laboratoriumonderzoek gemaakt, waar-

op in dit rapport nog nader wordt ingegaan.
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Ising (Isi8oa,b,c, Isi85) kent een grote wÍlarde toe a:Ln het metabolisme van magnesiumi-

onen (Mg2*) bij het ontstazm van cardiovasculaire aandoeningen. ln figuur 4.7 is dit in

beeld gebracht. Ten gevolge van stress worden catecholaminen (epinefrine en norepine-

frine) uitgescheiden in het bloed, en wel rechtstreeks door het bijniermerg of indirect

vanuit zenuwuiteinden" hetgeen een toename in de permeabiliteit van de celmembranen

voor calcium- en magnesiumionen tot gevolg heeft: de intracellulaire concentratie van

Mg2* neemt daardoor af en die van Ca2* toe. Het tekort aan intracellulair Mg2*, ook in de

bloedvoorziening van het myocard, heeft vervolgens volgens Ising een toeneming van de

kans op een myocardinfarct tot gevolg.

Ising maakt ook nog verschil tussen effecten van geluid waaraan men gewend is, en

effecten door geluiden waÍtraÍm geen gewenning is opgetreden. In het eerste geval zouden

epinefrine en norepinefrine vrijkomen aan de zenuwuiteinden, waardoor onder meer
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minen (epinefrine en norepinefrine) aan de zenuwuiteinden en door de bijnieren. (Bronnen: Isi80a,b,c)

vaatvernauwing en bloeddrukverhoging zou optreden. Bij onbekende geluiden zou door

de bijnieren epinefrine in het bloed gebracht worden met een stijging van de polsfrequen-

tie en bloeddruk als gevolg (zie figuur 4.8).

Hormonaal gezienis met betrekking tot stress het volgende verschijnsel van belang

(Mar90). Ten gevolge vÍLn stress stuurt de hypothalamus een'releasing factor' viaze'

nuwvezels naar de hlpofrsevoorkwab, waardoor het hormoon ACTH (corticotropine) in

het bloed wordt afgescheiden. Dit hormoon activeert de bijnierschors, waardoor cortico-

steroïden (cortisol en corticosteron) worden geproduceerd, die het lichaam beschermen

tegen overmatige afireerreacties. Deze corticosteroïden komen via het bloed bij de h1'pot-

halamus met afremming van de produktie van de betreffende releasing factor als gevolg.

Zo is de regelkring gesloten. Een en ander is in figuur 4.9 in beeld gebracht.

109 Gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid



\
R ELEASINGI'-- FACTORT i
HOBMONIz

hypothalamus

hypofyse-
achterkwab

hypofyse-
voorkwab

ve bijnierschors

BIJ NIERSCHORSHORM OON

(stofwisseling)
neurosecretie
bloed

Figuur 4.9 Hormonaal evenwicht, waarbij ten gevolge van stress een verhoogde concentratie van de hormonen ACTII en corticoste-

roiden in het bloed optreedt. (Bron: Mar90)

4.3 Effecten van geluid op de bloedcirculatie

In deze paragraafworden allereerst de onderzoeken naar effecten op de bloedcirculatie

gescheiden behandeld, afhankelijk van de situatie waarin men aÍur geluid blootstaat: op

de arbeidsplaats of in de woonomgeving. Er is slechts één onderzoek bekend die het ef-

fect van de gecombineerde blootstelling in beide Ieefomgevingen behandelt (Bab90a).

Omdat de geluidniveaus waaraan mensen tijdens hun werk blootstaan in veel geval-

len veel groter zijn dan die in de woonomgeving, is er veel meer epidemiologisch
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4.3.1

onderzoek gedaan naar effecten bij mensen die op de arbeidsplaats aan relatief veel la-

waai blootstaan da" b,j mensen waarvoor dit het geval is in de woonomgeving. Dit geldt

ook voor onderzoek naar effecten op de bloedcirculatie. In de werkomgeving betreft het

wijwel uitsluitend onderzoek naar veranderingen in de bloeddruk. Slechts incidenteel is

ook onderzoek gedaan naar andere parameters van de bloedcirculatie, zoals onregelma-

tigheden in de hartslag en afwijkingen in de werking van het hart, die in een ECG zicht-

baar gemaakt kunnen worden. In paragraaf 4.3.1 komen achtereenvolgens aan de orde:

' effecten van blootstelling aan geluid op de bloeddruk
. hetverband tussen bloeddruk en gehoorschade
. andere effecten van blootstelling aan geluid op de bloedcirculatie
. invloed van gehoorbeschermingsmiddelen op het optreden van

bloeddrukveranderingen.

Paragraaf 4.3.2 geeft. een nadere beschouwing van de effecten van geluid in de woonom-

geving. Omdat in sommige onderzoeken niet alleen is gekeken naar bloeddrukveranderin-

gen mÍrar ook naar het optreden van ischemische hartziekten, kan hier ook aan dat ver-

schijnsel aandacht besteed worden. De resultaten met betrekking tot vliegtuiglawaai en

die over wegverkeerslawaai zijn gescheiden gepresenteerd.

Geluid Ín de werkomgeving

Effecten van geluid op de bloeddruk

In totaal zijn met elkaar in verband gebracht de resultaten uit 20 publikaties die handelen

over de bloeddruk van tijdens het werk aan lawaai blootgestelde groepen werknemers. In
de diverse onderzoeken zijn de gegevens over de gemiddelde systolische en gemiddelde

diastolische bloeddruk van deze groepen vergeleken met die van een referentiegroep be-

staande uit mensen die niet in lawaai werken en verder overeenkomstige kwalificaties

hebben. Soms @ij8a, Zha9l) zijn relaties gegeven tussen parameters van de bloeddruk

en het geluidniveau waarin is gewerkt, over een breed traject van dez-e geluidniveaus,

zonder dat een referentiegroep is onderzocht.

Ook wordt wel het percentrge werknemers met hypertensie uit de aan lawaai bloot-
gestelde groep vergeleken met het percentage uit de referentiegroep. Veelal wordt de

WHo{efinitie van hypertensie gehanteerd: er is sprake van hlpertensie als de systoli-

sche bloeddruk tenminste 160 mmHg is of de diastolische bloeddnrk tenminste 95

mmHg. Ook personen die medicijnen tegen hoge bloeddruk innemeq worden veelal tot
de categorie hypertensieven gerekend. De resultaten over hlpertensie worden gegeven in
de vorm van het relatieve risico (RR) op hlpertensie. Het relatieve risico is daarbij de
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verhouding tussen het percentage mensen met hoge bloeddruk in de aan lawaai geëxpo-

neerde groep en het percentage in de referentiegroep.

Bekend is dat de bloeddruk in het algemeen aflrangt van diverse variabelen zoals

leeftrj4 geslacht, relatief lichaamsgewicht (veelal uitgedrukt in de Quetelet-index: het ge-

wicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lengte in meter), rookgewoonten, alcohol-

gebruik en de mate van hypertensie in de familie. Daarom worden in veel van de gerefe-

reerde onderzoeken een of meer waarden van deze mogelijke interveniërende variabelen

in de onderzoeksgroep vergeleken met die in de referentiegroep en wordt vermeld, dat de

genoemde waarden min of meer aan elkaar gelijk zijn.

In tabel 4.1 njndiverse gegevens over de onderzoeken opgenomen (Kav73, Bro75,

parl6,Mal79, Man79a, Suv80,Isi80c, sin82, Dij84, Bel84, Tal85, Jeg86, Ver87,

ldz87 ,\I{uT87b, Mil90, Tar90, Zbagl, Hirg l, Tomg l, Lar§2). De omvang van de on-

derzochte groep(en) bepaalt mede de waarde van een onderzoek. Dit gegeven is in kolom

3 van de tabel opgenomen. Kolom 4 geeft de omschrijving van de onderzochte populatie.

Oorspronkelijk is getracht de geluidbelasting niet alleen te karakteriseren met een om-

schrijving van de werkzaamheden, maar ook met een meer fysische omschrijving, zoals

constante geluidbelasting gedurende de werkdag, fluctuerend geluid of geluid met impul-

scomponenten. In veel gevallen echter laat de in de publikaties gegeven omschrijving een

dergelijke karakterisering niet toe.

In verscheidene onderzoeken wordt de geluidexpositie gekenmerkt met een traject

waarbinnen de gemeten equivalente geluidniveaus over de werkdag liggen. Deze trajecten

zijn in de betreffende kolom vermeld. In bijna de helft van de publikaties is aangegeven

dat de equivalente geluidniveaus lagen boven een bepaalde waarde. In de tabel is dat

vastgelegd. In de betreffende figuren zijn de gegevens van deze gÍoepen ingetekend bij

een geluidniveau dat 5 dB(A) hoger ligt dan de in de pubtikaties gegeven minimale waar-

de. Bij de selectie van de werknemers in de onderzoeksgroepen heeft men veelal een on-

dergrens gesteld aan het aantal jaren dat de werknemer in lawaai heeft gewerkt. Dat is

dan in de tabel vermeld evenals het gemiddelde aantal wer§aren in lawaai. Met betrek-

king tot de onderzoeksgroepen is in de tabel ook de gemiddelde leeftijd of de range \ilaar-

binnen de leeftijden liggen vermeld.

De onderzoeksgroepen betreffen op drie na (Suv80, ZhagL,Lan9Z) uitsluitend man-

nery slechts het omvangrijke onderzoek door Ztrro (Zha9l, zie ook Zha93) heeft uitslui-

tend wouwen in de onderzoeksgroep. Soms waren wouwen wel in de oorspronkelijk te

onderzoeken populatie vertegenwoordigd, maar bleek hun aantal zo gering dat hun gege-

vens bij de bewerking werden uitgesloten.

Analoog aan de gegevens over de onderzoeksgroep zijn in de tabel gegevens over de

referentiegroep opgenomen en tevens is aangeduid met welke interveniërende variabelen

rekening is gehouden.
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Jaoel 4 1 Relatief ns1co op hypersens1e en verandering 1n systol1sche en diastohsche bloeddruk bi.i groepen werknemers die in lawaai werken 
Gegevens uit 20 publ11<at1es 

aan lawaai geèxponeerde groep referentiegroep verandering in bloeddruk 

auteur Jaanal aanta l 1n omschriJVlng sexe geluid- expositie leeftijd aantal in geluid- aantal werk- leeftijd înterveni- relat ief verandering• sys- verandering• dia-
onderzoeks- werkzaamheden m/v belasting trjd in m Jaren referen- belasting Jaren m jaren ërende va- risico hy- tolische bloeddruk stolische bloed-
groep arbeidsplaats in dB(A) Jaren llegroep in dB(A) riabelen penensie druk in mmHg druk in mmHg 

Kavouss1 1973 465 graansilo m high <10->25 <39->64 
Brown 111 1975 22 piloten m 80-90 >8 40->60 29 40->60 1 -2 -2 
Parv1zpoor 19ï6 821 : 388 wevers m 96 0->20 19-59 421 . 19-59 Is T=0-9 1,00 

268 T=l0-19 2.35 
165 T>20 3,0ï 

Malcna1re 1979 1611 . 627 m etaal/ m 95 20->40 510 20~40 Is A=20-29 1.56 
502 auto A=30-39 0.75 
424 A>40 0,95 

Mannmen 1979 in 10 diversen m >75 <25- 64 174 <55 <25-64 gis A<25 1.2 -4 .0 
60 A=26-45 2.4 0,0 
44 A=46-64 3,6 0,5 

Suvorov 1980 690: 139 turners m/v 84 11 34 121 70 16 38 lx 2,04 
168 m1llers 93 14 34 
267 mechanics 100 11 36 1,69 
116 punchers 115 12 36 1,59 

lsmg 1980 30 bottelarijen m 95 16 82 1,71 
S1noh 1982 ï5 kn19smacht m 88-107 10-15 33 36 4,5 4,4 
v D~k 1984 421 : 73 diversen m <85 13 31 lgs 5.1 5,6 

92 86-90 11 
123 91-95 11 '.'9 
133 >95 10 ;:::I 

Bell1 1984 490 te>ctiel m >85 <35-56 450 dl 
Talbott 1985 197 metaal m >89 28 55 169 <81? <35->56 lsr 1,26 öl) 
Jegaden 1986 164 machmekamer m 95-110 40-55 291 55 lgra -1,5 -1 ,7 

~ Verbeek 1987 297 diversen m 78-98 0->20 40-55 lrg 1.62 0,8 1,3 
ldz1or- 1987 481 klinkers m >100 15 37 303 
Walus 37 lgrs 2.10 10,5 3,3 öl) 
Wu 1987 222: 158 scheepswerf m >85 7 36 158 <80 ;.§ 

63 >85 7 36 63 <80 7 36 lgs 6,00 4,7 3,2 Q) 2.38 ..._. 
Is 16 6 Cl) ..._. 

Milkov1c- 1990 85 diversen m >85 85 <85 0 
Kraus lgrs 0 
Tartar 1990 269: 150 automobiel m >85 16 35-65 ::0 

119 fabriek m >85 13 35-65 lgsra L=70 1.00 ..... 
Zhao 1991 1101 textiel v 75-104 >5 35 bevolking Beijing l=100 2.50 0 

1 Il 0 
Hira1 1991 1: 615 m 85-115 20-59 368 20-59 1 A=25 0. 79 0. 78 -0 

11:1141 m <85 20-59 A=35 0.90 1,39 c 
<!) 

A=45 0,95 1,12 ..._. 
A=55 1,26 0.85 (.) 

Tome1 1991 57 diversen m >90 20 41 225 70 20 40 l9r 2.38 1,7 2.3 ~ 
Lang 1992 469: 432 diversen m/v >85 13 7247 xl 3,6 1,5 <!) 

37 m >85 >25 lgar 2.59 Cl) 

-0 
' äj 

positieve wa arde betekent bloeddruk hoger in de aan lawaai geêxponeerde groep ~ leeftijd 
rookgewoonten c 

0 
alcoholgebruik N 
relatie f lichaamsgew1cht <!) 

sociale status c.:::i 
sexe 

(") 



verandering in
systolische bloeddruk

20

mm Hg

110 dB(A)

Figuur 4.10 Het verschil tussen de gemiddelde systolische bloeddnrk van aan lawaai blootgestelde werknemers en die van een refe-

rentiegroep, als fi,rnctie van het equivalente geluidniveau tijdens het werk.

De laatste kolommen van tabel 4.1 geven de onderzoeksresultaten in de vorm van

verandering in de gemiddelde systolische en diastolische bloeddruk of het relatief risico

op hypertensie. Deze onderzoeksresultaten zijn in de figuren 4.I0,4.\L en 4.12 uitgezet

als functie van het equivalente geluidniveau waarin is gewerkt. De getrokken lijn in fi-
guur 4.12 is afl<omstig uit de publikatie vanZhao. De figuren geven de resultaten over

26 (deel)groepen wat betreft het relatieve risico op hypertensie en 13 (deel)groepen wat

betreft de verhoging van de gemiddelde systolische en diastolische bloeddruk. Het over

alle groepen gemiddelde relatieve risico op hypertensie is 1,7. Daarbij zijn van de dosis-

effectrelaties uit het omvangrijke onderzoek uit Zha9l drie waarden genomen. Met een

standaarddeviatie (in de 28 waarden) van l,l wijkt het berekende gemiddelde statistisch

significant af van 1,0 (éénzijdig getoetst, P<0,05). De over de 13 onderzoeksgroepen ge-

middelde systolische bloeddruk is met 3,9 mmHg toegenomen en de diastolische bloed-

druk met 1,6 mmHg. Met standaarddeviaties van resp 4,8 en 3,0 mmHg zíjndezegemid-

delde waarden statistisch significant groter dan 0 mmHg (wederom éénzijdig getoetst,

P<0,05).

Bij de bestudering van de betreffende publikaties zijn enige bijzonderheden opgeval-

len. In een aantal publikaties zijn geen werknemers met essentiële hypertensie (h1peÍen-

sie zonder dat daarvoor een oorzaak is aan te wijzen) in de familie in de onderzoeksgroep
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Figuur 4.1 I Het verschil tussen de gemiddelde diastolische bloeddruk van aan lawaai blootgestelde werknemers en die van een re-

ferentiegroep, als firnctie van het equivalente geluidniveau tijdens het werk.

opgenomen. Het is voor de doelstelling van dit rapport devraag of dit juist is. Immers,

als essentiële hypertensie in de familie predisponeert voor hypertensie, dan zouden men-

sen met deze predispositie extra gevoelig kunnen zijn voor het ontstaan van hypertensie.

Zij zoudendan op een geringe geluidbelasting met een sterke stijging van de bloeddruk

reageren, waardoor een verhoogde kans op hypertensie ontstaat. Als men het vóórkomen

van hypertensie door blootstelling aan lawaai bij een doorsneebevolking wil onderzoe-

ken, behoren deze personen bij het onderzoek te worden betrokken, omdat ze bij de door-

sneebevolking behoren.

Met betrekking tot de problematiek van de interveniërende variabelen nog het vol-

gende. Het staat vast dat onder meer veroudering, geslacht, rookgewoonten, alcoholge-

bruik en relatief lichaamsgewicht van invloed zijn op de bloeddruk. Men mag aannemen

dat leeftijd en geslacht niet aftrangen van lawaai tijdens werkuren. Met betrekking tot de

overige genoemde kenmerken is dat echter de vraag. Immers als blootstelling aan geluid

stress veroorzaakt, dan kunnen door deze stress de eet-, rook- en drinkgewoonten worden

beihvloed en daardoor indirect de eventuele verhoging van de bloeddruk. Als het de on-

derzoekswaag is of willekeurige groepen werknemers die in lawaai werken een verhoogd

risico op hypertensie of een verhoogde systolische of diastolische bloeddruk hebben ten

opzichte van groepen werknemers die op de arbeidsplaats niet aan lawaai blootstaan, dan

ll5 Gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid



relatieÍ risico
cp hypertensis

T>25
o
o

o 6u,t

*à o''t
Or-:s

B" d''
oA.ss

L-25
A a-rswlt3s

I

100 1 10 dB(A)

rt> Equivalent geluidniveau tíjdens het werk

Figuur 4.12 Het relatief risico op hypertensie bij aan lawaai blootgestelde werknemers als functie van het equivalente geluidniveau

tijdens het werk. T is het gemiddeld aantal wer§aren en A de gemiddelde leeftijd. De getrokken lijn is aÍkomstig uit Zha9l.

is het gewenst om twee groepen met elkaar te vergelijken die wel qua leeftijd en geslacht

overeenkomen maar niet a priori gelijk behoeven te zijn in de andere variabelen. Deze vi-

sie is tegengesteld aan de mening van Thompson (tho90) in het geval van effecten van

laagvliegende straaljagers.

Opvallend is ook dat de in de tabel opgenomen publikaties weinig informatie bevat-

ten over het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen. Hierop wordt later in dit rapport

teruggekomen.

In vijf van de in tabel 4.I genoemde onderzoeken (Tal85, Jeg86, Ver87, Zha9l,Lan9})

en in vijf andere onderzoeken (Kor8l, Fou84, WuT87a, Tal90, Tar90) is met behulp

van een multipele regressie-analyse nagegaan welke factoren van belang zijn voor de ma-

te waarin hypertensie optreedt ofvoor de hoogte van de systolische en diastolische
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Tabel 4.2 Factoren waarvan - in l0 verschillende onderzoeken - met behulp van eeÍl multipele regressie-analyse onderzocht is ofze

met hype.rtensie of met verhoging van de systolische en diastolische bloeddnrk geassocieerd zijn. (+: statistisch sigrificante associa-

tie in de te verwachten richting -: geen associatie.)

factor onderzoekers

Kornhuber Fouriaud Talbott* Jegaden Wu Verbeek Talbott Tartar** Zhao l^ang

l98l l9M 1985 1986 1987b 1987 1990 1990 l99l l99l

leeftijd+++-+-++
sexe+++
gewicht**r + + ++ + + + + +- +

familiaire hypertensie

etnische afl<omst + +

aantal wer§aren

geluidbelasting + +

lawaaiige hobby

roken

alcoholgebruik

zoutgebruik

koÍfie/colagebruik

gehoorschade door

lawaai

spraak verstaan

sport

beroepsgroepr*t* +

zelfbeschikking in

werk

shrkwerk +

zwaar werk

ploegendienst +

werkomstandigheden

anders dan geluid

-+ +

+

+?

+- +

r links met behetking tot ganiddelde bloeddrukken, rechts met betrekking tot hlpertensie

'* links betreft het de blanke onderzoeksgroep, rechts de groep negers

r r* relatief lichaamsgewicht

'tt**van manager tot ongeschoold werk
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bloeddruk. In tabel 4.2 is van de resultaten een overzicht gegeven. Apart dient nog het

onderzoek door Kornhuber (Kor8l) genoemd te worden. Hij onderzocht bii 1464 werk-

nemers en werlneemsters uit een motorenfabriek het verband tussen geluidbelasting en

hypertensie. Van deze mensen had26%oeen geluidbelasting van minder dzn92 dB(A),

60Yovan92tot 102 dB(A) en l4Yovan meer dan 102 dB(A). Komhuber stelde vast dat

er geen verband was tussen geluidbelasting en hoge bloeddrut als rekening gehouden

wordt met interveniërende variabelen. Hij vond ook geen verband tussen hoge bloeddruk

en ploegendienst, stukwerk en zwaar wer\ maar wel tussen bloeddruk en gewicht, leef-

tijd, etrische afkomst en geslacht. Omdat kwantitatieve gegevens in de publikatie van

Kornhuber ontbrekerq was het niet mogelijk de resultaten in tabel 4.1 op te nemen en bij

de daarbij gegeven analyse te betrekken'

Er is één onderzoek §ur89a) verricht naar het effect van blootstelling aan lawaai op hy-

pertensie van zwangere vrouwen. Zwangerschapshypertensie trad bij de aan lawaai gk-

ëxponeerde aanstaande moeders veelvuldiger op dan bij de niet belasten. Dit effect kwam

vooral naar voren bij de wouwen die in ploegendienst werkten. De combinatie van ploe-

gendienst en geluidbelasting resulteerde n2L,Tyoaanstaande moeders met hypertensie,

terwijl bij de aanstaande moeders met ploegendienst maar zonder geluidbelasting dat

percentage 6,8 was.

Sommige onderzoekers hebben getracht de waag of blootstelling aan lawaai op de ar-

beidsplaats effect heeft op parameters van de bloeddruk als volgt te beantwoorden. Uit

een grote groep personen, wzurryan de hoogte van de geluidbelasting onbekend was en

die veelal onderzocht \ /aren in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg, werden de per-

sonen geselecteerd met een groot gehoorverlies bij de hoogste frequenties (3000, 4000 en

6000 I{z). Deze groep werd geacht Twaar belast te zijn door lawaai omdat emstige ge-

hoorschade door lawaai gekenmerkt wordt door grote gehoorverliezen bij die frequenties.

Tevens werden uit de oorspronkelijke groep personen geselecteerd met een relatief goed

gehoor (minder dan l0 dB gehoorverlies over het gehele frequentiegebied). Deze groep

zou niet door lawaai zijn belast. Beide groepen werden vervolgens met elkaar vergeleken

op parameters van de bloeddruk en eventuele verschillen werden toegeschreven aan ver-

schillen in geluidbelasting. Deze gedachtengang is echter onjuist. Immers, omdat er een

grote interindividuele spreiding is in de gehoorschade bij werknemers met dezelftle ge-

luidbelasting, is gehoorschade bij een individuele werknemer geen betrouwbare maat

voor diens geluidbelasting. Het is derhalve heel goed mogelijk dat de geluidbelasting van

de groep met de grote gehoorverliezen in het hoge-tonengebied gelijk was aan of niet veel

verschilde van die van de groep met een relatief goed gehoor. Deze*ijzevan onderzoek

leent zich er dus niet voor om te komen tot uitspraken over een oorzakelijk verband tus-

sen geluidbelasting en veranderingen in parameters van de bloeddruk.
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Associatie tussen bloeddruk en gehoorschade

Theoretisch kan de interactie tussen geluidbelasting, gehoorschade door lawaai en cardi-

ovasculaire aandoeningen diverse voÍrnen hebben. Deze mogelijkheden zijn in figuur

4.13 in beeld gebracht. In de praktrjk heeft het onderzoek zich beperkt tot de vraag ofer

een associatie is tussen het voorkomen van grote gehoorschade door lawaai en het optre-

den van cardiovasculaire afirijkingeÍL en wel met name van veranderingen in de bloed-

druk (mogelijhtreid 2 uit figuur 4.13).

De vraag of er een associatie of zelfs een oorzakelijk verband bestaat tussen cardiovas-

culaire aandoeningen en gehoorschade heeft een goede achtergrond. Immers, het binnen-

oor wordt van bloed voorzien door een kleine slagader. Bij onvoldoende bloedcirculatie

gehoorschade
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geluÍd

ó

4

ffi
Js loeluid ( -----?F-

| 

-.--l-I.*l
6

fg.h.*r.L"d.l

Figuur 4.13 De mogelijke verbanden tussen blootstelling aan geluid, cardiovasculaire aandoeningen en gehoorschade door lawaai.
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zou ten gevolge van ischemie schade aan de haarcellen in het binnenoor kunnen ontstaan

met als gevolg een gehoorverlies dat veelal in het toondrempelaudiogram zichtbaar is als

een verlies in gebied van de hoogste frequenties. Oorzaak en gevolg zouden ook anders-

om kunnen liggen. Door een grote gehoorschade (door lawaai ofandere oorzaken) kan

men in sociaal opzicht niet optimaal functioneren, bijvoorbeeld doordat spraak van ande-

ren niet meer goed wordt verstaan en men zich daardoor buitengesloten voelt. Dat kan

stress tot gevolg hebben met als resultaat cardiovasculaire aandoeningen. Op deze laatste

volgorde wijst het onderzoek van Talbott (Tal90). Zij stelde bij de door haar onderzochte

245 gepensioneerde werknemers uit de metaalmontage niet alleen het gehoorverlies in het

toondrempelaudiogram vast, maar ze heeft tevens spraakaudiometrie in een stille omge-

ving en in achtergrondlawaai uitgevoerd en enquëtes laten invullen naar het functioneren

van het gehoor in het leven van alledag en n:lar sociale omstandigheden. Ze komt tot de

conclusie dat het spraakverstaan in achtergrondlawaai (het spraakniveau werd daarbij

gelijk gekozen Ílan het niveau van het achtergrondlawaai) een significante risicofactor is

bij het optreden van hypertensie.

De in de literatuur beschreven 12 onderzoeken die de associatie tussen gehoorschade

door lawaai en hypertensie of verhoging van de bloeddruk hebben nagegaan, zijn alle,

met uitzondering van Hir9l, transversaal. Hirai heeft ruim 2000 werknemers uit een Ja-

panse fabriek onderzocht, waaryan bijna 900 twee keer met een tussenperiode van [0
jaar. Hij komt tot de conclusie dat de toename van de prevalentie van hypertensie gedu-

rende de periode van 10 jaar onaflrankelijk is van de gehoorschade en eveneens van de

geluidbelasting in die periode. De presentatie van de onderzoekresultaten is echter ge-

brekkig is en het bleek niet mogelijk na te gaan of de conclusie door de resultaten werd

gedragen.

In de 12 onderzoeken (Mei70, lon77,Tak77,Hed77, Mal79, Man794 Tho8la,

Del84, Tal85, Ken86, Tal90, Hir9l) zijn steeds uit een groep werknemers tweq .

deelgroepen geselecteerd: een groep met grote gehoorverliezen en een groép met gerin-

ge(re) gehoorverliezen of met een normaal gehoor. Ook is de gehele groep soms in twek-

ën gesplitst: een groep met een gehoorverlies groter dan een bepaalde waarde en de reste-

rende groep met een gehoorverlies kleiner dan die waarde. De gegevens uit de betreffen-

de 12 onderzoeken zijn in tabel 4.3 opgenomen. Het betreft in alle gevallen mannen die

tijdens het werk aan hoge geluidniveaus hebben blootgestaan. Aangezien gehoorschade

door lawaai de grootste gehoorverliezen geeft in het hoge-tonengebied (3000, 4000, 6000

FIz) is als selectiecriterium door de auteurs veelal het gehoorverlies bij de genoemde fre-
quenties gehanteerd. Voorts is veelal een grenswÍurÍde van 60 of 65 dB gekozen. In het

omvangrijke onderzoek (Ken86 en Gie90) naar effecten bij personeel van de luchtnacht

van de VS is van elke leeftijdsgroep de l0% met het grootste gehoorverlies bij 3000,

4000 en 6000IIz geselecteerd en de 10% met het kleinste gehoorverlies gemiddeld bij
diezelfcle frequenties. Malchaire heeft de onderzochte groepen ingedeeld naar een
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Tabel 4.3 Verschillen in parameters van de boeddruk tussen groepen werknemers met al dan niet een grote gehoorschade. 

groep met grote gehoorschade vergelijkingsgroep verandering in parameters van de bloeddruk 

auteur jaartal aantal omschniving sexe leeftijd Hl frequenties aantal leeftijd Hl frequentie relatief risico verandering sys- verandering dia-
mlv in jaren in dB in kHz in jaren dB (kHz) hypertensie tol ische bloed- stolische bloed-

druk in mmHg druk in mmHg 

Meinhart 1970 110 district Halle m 15-40 lawaai- 2092 15-40 4,55/0,60=7,58 
529 beroepsziekte m 40-65 slecht- 1319 40-65 16,48/1, 70=9,69 
168 m >65 horend 537 >65 19,64/2,40=8,18 

Janssen 1977 44 industrial m 57 ~65 3,4,6 74 54 <20 22,7/8, 1=2,80 145.2-132,6=12,6 88,6-80,6=8,0 
werkers 

Takala 1977 32 noise exposure m 47 ~65 4,6 67 67 <20 34,4120.9=1,65 155-151=4 99-95=4 
Hedstrand 1977 393 industrial m 49 ~65 3,4,6 376 49 <20 6,6/6.4=1,04 132.3-133,6=-1,3 83,6-84, 1=-0,5 

werkers 
Malcha ire 1979 32 auto m 25 >25 1,2,3 611 25 <25 1,2,3 3, 112.5=1,24 

60 industrie m 35 >25 1,2,3 461 35 <25 1,2,3 8,3/3.0=2,77 
136 m 45 >25 1,2,3 317 45 <25 1,2,3 5,6/5.0=1 ,12 

Manninen 1979 35 engineering m 52 45-óO 3,4,6 27 49 <40 3,4,6 26/19=1 ,37 150-138=12 83-78=5 
38 fabrieken m 53 >60 3,4 ,6 32119=1,68 140-138=2 79-78=1 

Thomas 1981 104 vliegeniers m 47 >50 3,4,6 97 47 <25 123.9-122,6=1 ,3 83,4-81 ,3=2, 1 
Del in 1984 13 machinekamer m 54 >65 3,4 ,6 28 36 <20 15,4/5,6=2,75 138.8-133,4=5,4 87 ,3-82,5=4,8 "O 
Talbott 1985 56 metaal m 40-55 >65 3,4,6 28 40-55 <65 3,4,6 34,3127,8=1 ,23 126,3-124,0=2,3 82,6-79, 1=3,5 ·5 

49 m 56-63 ~65 3,4,6 28 56-63 <65 3,4,6 48 ,3127,3=1 ,77 134.8-128,5=6,3 84,7-80,2=4,5 Q) 
28 m 40-55 >65 3,4,6 40 40-55 <65 3,4,6 37, 1/36,2=1,03 124.4-128,5=4,1 82, 1-85,2=-3, 1 bO 
30 m 56-65 ~65 3,4,6 29 56-63 <65 3,4,5 47,4123,5=2,02 134,7-134,8=0,, 85,4-82, 1=3,3 ~ Kent 1986 34 USAF m 27 max 10% 3,4,6 49 25 min 10% 3,4,6 0/8,2=0,00 126,6-126,6=53,0 75,8-76,4=-0,6 
48 luchtmacht m 37 max 10% 3,4 ,6 53 35 min 10% 3,4,6 14,6/13,2=1,11 125,5-127,4=1,9 80,0-80,2=-0,2 00 
60 m 46 max 10% 3,4,6 61 44 min 10% 3,4,6 30,8121 ,3=1,41 128,6-130, 1 =-1,5 83,2-84 ,6=-1 ,4 ;.§ 12 m 54 max 10% 3,4,6 12 52 min 10% 3,4,6 25,0/25,0=1,00 135,2-130,0=5,2 83,3-83,5=-0,2 

Talbott 1990 74 gepensioneerden m 61 >65 3,4 of 6 58 51 <65 3,4 ,6 132,9-135,0=-2, 1 81 ,8-81,3=0,5 Q) ..... 
77 gepensioneerden m 66 ;55 3,4 of 6 36 65 <65 3,4,6 142,5-138,2=4,3 83,5-7g,9=3,6 (/) 

>60 
..... 

Hirai 1991 59 groep I; T>1 Ojr m ;!:35 4 299 .!_35 <60 4 17,5/9,4=1 ,86 0 
.2 
.0 
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0 

"O 
c 
Q) ..... 
u 
~ 

Q) 
(/) 

"O 
'd) 

:§ 
c 
0 
N 
Q) 

C) 

....... 
N 



verschil in
systolische bloeddruk

mm Hg

20

systolische bloeddruk van vergelijkingsgroep

Flg""r 4Ji Verschillen in de gemiddelde systolische bloeddruk tussen groepen werknemers die in lawaai werken en grote hoogfre-

quente gehoorschade hebben, en die van groepen werknemers die in hetzelfde lawaai werken maar geen ofgeringe gehoorschade

hebben. Verschillen als functie van de gemiddelde systolische bloeddruk van de groepen met geen ofgeringe gehoorschade (verge-

lijkingsgroepen). De aantallen betreffen het aantal personen in de groepen met grote gehoorschade.
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Figuur 4.15 Verschillen in de gemiddelde diastolische bloeddruk tussen gÍoepen werknemers die in lawaai werken en grote hoog-

frequente gehoorschade hebben, en die van groepen werknemers die in heEelfde lawaai werken maar geen ofgeringe gehoorschade

hebben. Verschillen als functie van de gemiddelde diastolischsche bloeddnrk van de groepen met geen ofgeringe gehoorschade

(vergelijkingsgroepen). De aantallen betreÍfen het aantal personen in de groepen met Srote gehoorschade-
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Figuur 4.16 Relatiefrisico (RR) op hypertensie van groepen werknemers, die in lawaai werken en grote gehoorschade hebben, ten

opzichte van groepen werknemers die in hetzelfde lawaai werken maar geen of geringe gehoorschade hebben. Relatief risico als

functie van het percentage werknemers met hypertensie in de groep met geen ofgeringe gehoorschade (vergelijkingsgroep).

gehoorverlies van meer of minder dan25 dB bij 1000, 2000 en 3000IIz. Het onderzoek

door Meinhart (Mei70) is wel in de tabel opgenomen, maar de resultaten ervan worden

hier verder niet in de berekeningen meegenomen en wel om de volgende redenen. Mein-
hart heeft alle personen die voor een uitkering in verband met beroepsslechthorendheid in
aanmerking komen vergeleken met een 'representatieve statistiek uit een aantal streken
uit Halle'. ln deze 'statistiek' blijkt het voorkomen van hypertensie zeer laag:0,6Yovoor
15- tot 4o-jarige m8rnnen, l,'|Yo voor 40- tot 65-jarige mannen enz, Yo voor nuurnen ou-
der dan 65 jaar. Deze vergelijkingscijfers zijn dermate laag, en niet verkregen volgens de

methodiek waarïnee de slechthorende groep is geselecteerd dat het niet verantwoord lijkt
om de resultaten van Meinhart in de berekeningen te betrekken. De resultaten zijn ook

niet in de betreffende figuren opgenomen.

De gegevens uit tabel 4.3 zijn uitgezet in de figuren 4.14, 4.15 en 4.16. Deze figuren
laten geen enkel verband zien tussen de uitgezette grootheden. Het relatieve risico op hy-
pertensie is gemiddeld over de onderzoeksgroepen 1,6, de gemiddelde verhoging van de

systolische en de diastolische bloeddruk respectievelijk 2,6 en 1,8 mm Hg. Met behulp

van de Student-toets is nagegaan of de gemiddelde waarde van het relatief risico op hy-
pertensie statistisch significant afuijh van I en of de gemiddelde verandering van de

systolische en van de diastolische bloeddruk statisch significant groter zijn dan 0. Met
t-waarden van respectievelijk 3,23,2,28 en2,29 en een aantal vrijheidsgraden van
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Figaur 4.17 v"ra"[og"o * a" ,1*olische en diastolische bloeddnrt*en van werknemers die in lawaai werken'

respectievelijk 17, 16 en 16 wijken de waargenomen gemiddelden inderdaad af van res-

pectievelijk l, 0 en 0 (P<0,025).

Het gemiddelde percentage personen met hypertensie bij de vergelijkingsgroepen is

15,6; de gemiddelde systolische en diastolische bloeddruk in deze groepen is 132,5 en

82,1 mmHg. Een relatief risico van 1,5 houdt dus in dat het percentage personen met hy-

pertensie toeneemt van 15,6 tot23,4. De gemiddelde systolische en diastolische bloed-

dnrk stijging van respectievelijk 132,5 en 82,1 mmHg naar 135,1 en 83,9 mmHg. Dit is

in figuur 4.17 nbeeld gebracht. De figuur suggereert dat een stijging van de diastolische

bloeddruk van 2 mmHg zowel deze stijging in het gemiddelde teweegbrengt als de toege-

nomen prevalentie van hypertensie. Met betrekking tot de systolische bloeddruk lijkt het

erop dat het percentage hlpertensieven meer toeneemt dan op basis van een sdging van

2,5 mmHg (de stijging in de gemiddelde waarde) verklaard kan worden.

124 Geluid en gezondheid



Uit het gevonden totale resultaat kunnen we concluderen dat werknemers die op de

arbeidsplaats in lawaai werken en een grote hoogfrequente gehoorschade hebben meer

kans lopen op verhoging van de bloeddruk en op hypertensie dan werknemers die op de

arbeidsplaats in lawaai werken en een normaal gehoor of relatief weinig gehoorverlies

hebben.

Andere effecten op de bloedcirculatie

Er zijn vijf onderzoeken waarin andere cardiovasculaire effecten dan bloeddrukverhoging

zijn gerapporteerd. Deze passeren hierna kort de revue.

Singh (Sin82) vergeleek 75 gezonde werknemers in het leger met geluidexposities

van 88-107 dB(A) met 36 gezonde werknemers die niet aan hoge geluidniveaus hadden

blootgestaan. Beide groepen stemden nagenoeg overeen ten aanzien van leeftijd, eetpa-

troon, gewicht en activiteitenpatroon buiten werktijd. Er bleken bij 18% werknemers met

geluidexpositie onregelmatigheden in de hartslag voor te komen; in de andere groep bleek

dit bij 6%. De gemiddelde hartslag was bij de geëxponeerden 66,1 slagen per minuut en

bij de anderen 62,8. In een laboratoriumtest waarbij men gedurende 20 minuten aan wit-

te ruis met een geluidniveau van 90 dB(A) werd blootgesteld, bleken aan het begin van

de blootstelli"g brj beide groepen in ongeveer gelijke mate vasoconstricties op te treden.

Het herstel, dat al begon op te treden tijdens de blootstelling, voltrok zich bij de op het

werk niet-geëxponeerden veel sneller dan blj de op het werk wel aan lawaai geëxponeer-

de groep. Singh concludeert hieruit dat door langdurige blootstelling aan lawaai de elas-

ticiteit van de bloedvaten achteruit gaat.

Tomei (Tom9l) vergeleek 75 werknemers die Íum meer dan 90 dB(A) tijdens het

werk blootstonden, met225 werloemers zonder hoge geluidexpositie, waarbij de gemid-

delde leeftijd, sociale status en aantal wer§aren (gemiddeld 20 jaar) gelijk waren. Er

werd een ECG opgenomen en de werknemers legden een fietstest af. ECG-afwijkingen

kwamen significant vaker voor bij de aan lawaai geëxponeerde groep (Zl,3Yoten opzich-

te van L0,6Yo). Bij die werknemers uit de aan lawaai geexponeerde groep die tevens gro-

te gehoorafwijkingen hadden, lag dit percentage zelfs op 30,7. Ook de fietstest gaf ver-

schillen tussen de wel en niet-geëxponeerden. Van de niet-geëxponeerden haalde 73,3yo

een maximaal individuele prestatie van 150 tot 210 watt en van de geëxponeerden

57,3yo,waarbij de testen beëindigd werden als het aantal hartslagen per minuut gelijk

\ilas aan 200 verminderd met de leeftijd in jaren. De groep geexponeerden bereikte dit

mardmum dus sneller dan de niet-geëxponeerden.

Idzior (Idz87) vergeleek 481 klinkers die aan veel geluid en trillingen tijdens het

werk waren blootgesteld, met 303 werl,memers zonder blootstelling tijdens het werk. Uit

het ECG bleek dat er bij de geexponeerden bijna tweemaal zoveel personen waren met

een verminderde myocarddoorbloeding dan bij de niet-geëxponeerden en dat erbij 9,2Yo
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van de geëxponeerden elektrische geleidingsstoornissen in het hart optraden en bij de

niet-geëxponeerden un2,3yo van de gevallen.

Brown (Bro75) vond geen verschil in gemiddelde hartslag tussen 22 piloten die aan

hoge geluidniveaus waren blootgesteld en een vergelijkingsgroep van29 personen.

Kent (Ken86) heeft bij personeel van de US Air Force onder meer uit het ECG be-

paald dat 2,3Yo,vande onderzochten met de kleinste gehoorverliezen en 8,4oó van hen

met de grootste gehoorverliezen leden aanlarwaatziekten. Dit komt overeen met een re-

latief risico van3,'1.

Met uitzondering van het kleine onderzoek van Brown geven de andere onderzoeken

als resultaat een verminderd goed functioneren van het cardiovasculaire systeem bij

werknemers die in lawaai werken.

Effecten b'rj het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen

In vele landen bestaat tegenwoordig de mogelijkheid en verplichting tot het dragen van

gehoorbeschermingsmiddelen in lawaaiige werksituaties. Gehoorbeschermers hebben als

doel de lawaaiblootstelling van het gehoor dusdanig te beperken dat geen gehoorschade

door lawaai optreedt. Daartoe wordt veelal een soort en type gehoorbeschermingsmiddel

gekozen dat het omgevingsgeluid zodanig dempt dat de geluidexpositie van het gehoor in

theorie beneden de 80 dB(A) komt te liggen. In de praktijk valt de demping van gehoor-

beschermers om diverse redenen vaak nogal tegen. Dit zou niet alleen consequenties kun-

nen hebben voor het ontstaan van gehoorschade door lawaai, maar het is wellicht ook

van belang voor het optreden van hypertensie (mede) door blootstelling aan lawaai.

De diverse in tabel 4.1 genoemde publikaties geven wijwel geen informatie over het

dragen van gehoorbeschermingsmiddelen door de onderzochte werknemers. Uitzondering

hierop voÍïnen de publikaties van Tartar (Tar90), Talbott Cfal90) en Van Dijk (Dij84).

Tartar (Tar90) merkt op dat bij de onderzochte populatie het dragen van gehoorbe-

schermingsmiddelen verplicht was. Naar het gebruik is niet gewaagd, omdat men wees-

de dat de antwoorden niet betrouwbaar zouden zijn.

Talbott Cfal90) vermeldt dat39,6Yovan de werknemers in de lawaaiige fabriek al-

tijd of bijna altijd gehoorbeschermingsmiddelen droeg. De systolische en diastolische

bloeddruk van de gehoorbeschermingsmiddelen dragende werl«nemers waren gemiddeld

ongeveer gelijk aan die van de niet-dragers (128,2 en 81,1 mmHg bij de dragers en 129,2

en 81,3 mmHg bij de nietdragers). Zij constateerde overigens geen verschillen in bloed-

dnrk tussen werlnemers met een hoge lawaaibelasting en de mensen in haar

referentiegroep.

Van Dijk (Dlj84) geeft een overzicht van het percentage werknemers die zeggen al-

tijd of wijwel altijd gehoorbeschermingsmiddelen te dragen. Dit percentage neemt lineair

toe van l}%bij equivalente geluidniveaus van ten hoogste 85 dB(A) tot 50% bij
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4.s.2

equivalente niveaus van meer dan 95 dB(A). Van Dijk heeft niet nagegaan of er verschil-

len in bloeddruk zijn tussen wel of niet gehoorbescherrners dragende groepen werkne-

mers. In een laboratorium-experiment stelde hij 24 proefpersonen gedurende 80 minuten

bloot aan een geluidniveau van ongeveer 98 dB(A), terwijl ffsieke arbeid werd verrichq

zowel met geluiddempende als met niet dempende (geperforeerde) oorkappen. Het bleek

dat bij gebruik van laatstgenoemde middelen een 0,4 mmHg hogere systolische bloed-

druk en een 1,1 mmHg hogere diastolische bloeddruk optraden dan brj het gebruik van

geluiddempende oorkappen. Dit verschil is opmerkelijk klein.

Ising (Isi80c) onderzocht het effect van het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen

op o.a. de bloeddruk bij 30 werknemers uit een flessenkelder van een bierbrouwerij.

Achttien van hen droegen een dag gehoorbeschermingsmiddelen (de soort is niet ver-

meld) en twaalf werknemers droegen dergelijke middelen 5 werkdagen achter elkaar.

Aan het eind van elke dag werden diverse parameters (waaronder de bloeddruk) gemeten.

Er bleek een consistent patroon te bestaan in de verschillen tussen de dagen dat wel en de

dagen dat geen gehoorbescherming werd gedragen. Na de dagen met gehoorbescherming

waren minder stressreacties te zien dan na de dagen zonder die bescherming. Zo was de

systolische bloeddruk na de dagen dat geen gehoorbescherming gedragen werd gemiddeld

7 mmHg hoger en de diastolische bloeddruk 2mmHg. Helaas vermeldt Ising niet of de

werknemers gewoonlijk al dan niet van gehoorbeschermers gebruik maakten. Het equiva-

lente geluidniveau in de flessenkelder was 95 dB(A). De bij de genoemde 30 werknemers

gemeten parameters werden ook nog vergeleken met die van 16 werknemers die in 82

dB(A) werkten (zie tabel 4.1). De systolische bloeddruk van deze 16 mensen bleek ge-

middeld 2 mmHg hoger te liggen d"o b,j de 30 werknemers in het geval dat zn gehoorbe-

scherming droegen en de diastolische bloeddruk gemiddeld 2 mmHg lager.

Effecten door geluid in de woonomgeving

Er zijn gegevens uit slechts 12 epidemiologische onderzoeken beschikbaar ter beant-

woording van de waag of geluid in de woonomgeving op de lange duur effect heeft op

het hartvaatstelsel. Het betreft 9 onderzoeken naar wegverkeerslawaai (Kar68, Sch83,

Her89, Bab88b, Yrri77a,Kni84, EiE2, Ott90, Bab9l), 2nazr vliegtuiglawaai (Kni76,

Coh80) en één onderzoek naar zowel wegverkeerslawaai als vliegtuiglawaai (Alt89, zie

ook Bie89a,b en Pul90). In het laatste geval was een deel van de onderzochte populatie

uitsluitend blootgesteld aan wegverkeerslawaai en het andere deel uitsluitend aan vlieg-

tuiglawaai. Er zijn geen onderzoeken gepubliceerd naar het gecombineerde effect op de

bloedcirculatie van wegverkeers- en vliegfu iglawaai.

t27 Gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid



Effecten van wegverkeerslawaai

Karsdorf (Kar68) heeft alle kinderen uit klas 7 tot en met l0 van drie scholen onderzocht

op bloeddruh subjectieve geluidproblemen en tevens bii 269 kinderen een concentratie-

test gedaan. Het betrof:
. school A met veel verkeersgeluid, gemiddeld niveau 70 phon (ongeveer 70 dB(A)) in

de klassen, door meer dan 1000 auto's per uur
. school B met matig veel verkeersgeluid, gemiddeld niveau 63 phon door 175-200 au-

to's per uur
. school C met wijwel geen verkeersgeluid, minder dan 50 auto's per uur in verderaf

gelegen straten.

De resultaten met betrekking tot de bloeddruk, gemeten tijdens schooltijd zijn in tabel4.4

opgenomen.

De tabel laat ziendat zowel bij de meisjes als de jongens de bloeddruk in het geval

van de lawaaiige school in klas 7 (12- tot l3-jarigen) gemiddeld l0 mmHg systolisch en

10 mmHg diastolisch hoger ligt dan in de rustige school, terwijl dit in klas 10 (15- tot

16-jarigen) 15 mmHg is. Ook de concentratietest werd op de lawaaiige school slechter

gemaakt: de gemiddelde duur van de test was op school A, B en C respectievelijk 12 mi-

nuten en 30 seconden, 12 minuten en 15 seconden en I I minuten en 30 seconden terwijl

het aantal fouten respectievelijk 39, 3l en 19 was.

Schulze (Sch83) vergeleek 350 mensen uit Erfurt van gemiddeld 4l jaar die in ver-

keerslawaai wonen vanT2tot 75 dB(AI)*, met 350 mensen met dezelfde gemiddelde

leeftijd met een verkeerslawaaibelasting van 64 tot 67 dB(AI). Bij de hoogstbelasten tra-

den 2,0 maal zoveel slaapstoornissen op, het percentage personen met hypertensie is 3,4

ten opzichte van 1,4 in de minder belaste groep (RR = 2,4) en het percentage met ische-

mische hartvaatziekten is ook sterk verhoogd (RR = 4,5; percentages van 6,3 en 1,4).

Herbold (tler89) deelde 1046 30- tot 69-jarige mÍurnen in in trvee expositiegroepen,

afhankelijk van de plaats van de woning in Liibeck (buitenwijk en zijstraat: lage geluid-

belasting; doorgaande weg, snelweg: hoge geluidbelasting). Hoewel geen strikte grens is

aan te geven tussen de hoge en lage geluidbelasting, lijkt het op grond van de gegeven

omschrijving redelijk dez-ete stellen op 70 dB(A). De meest belaste groep telde 3L%rhy-

pertensieven en de minder belaste groep 26%o. Het relatieve risico op hypertensie bedroeg

1,4.

In een verkeerslawaaistudie te Bonn (Eif82) zijng3l mannen en wouwen tussen 20

en 5l jaar onderwaagd naar hart- en vaataandoeningen. De onderzochten waren

Dit geluidniveau wordt bepaald met de geluidmeter op de stand I (impuls). Als deze instelling niet gebruikt wordt, ligl

het geluidniveau (in dB(A» iets lager dan de waarde in dB(AI). Er wordt een verschil van 3dB aangehouden.
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Tabel 4.4 Gemiddelde systolische en diastolische bloeddmk (in mmHg) van schoolkinderen, naar de

mate van verkeersgeluid in de klas. @ron: Kaó8)

school C school B school A

Jongens melsJes jongens mersJes Jongens melsJes

7

8

9

t0

Lt6l65

I l8/66

12v68

t23169

tt6l66

ttgl67

Dtnl

D0n0

Dtn5

Drn5

128/81

r35/78

D4n8

D2n6

D7n8

128/81

D5n7

n7n8

133/83

136/83

D5n8

n9n9

t32185

136186

afkomstig uit een woonwijk met een equivalent geluidniveau (van 6 tot22 uur) van meer

dan 63 dB(A) en uit een woonwijk met minder dan 55 dB(A). Het relatieve risico op een

hartinfarct bleek 1,3 (1,7 ten opzichte yan l,3yo). Deze studie heeft een longitudinaal

vervolg gehad. Otten (Ott90) beschreef de resultaten van vijf vervolgonderzoeken in drie

jaar bij oorspronkelijk 192 personen (97 wouwen en 95 mannen) die tijdens het eerste

onderzoek reeds zes maanden in de betreffende woning verbleven. De leeftijden van de

onderzochten varieerden van 20 tot 35 jaar. Helaas bleken van de oorspronkelijk 192 on-

derzochten er slechts 41 aan het eind van het onderzoek niet te zijn verhuisd. Bij de man-

nen wÍ15 de bloeddruk van de al dan niet aan wegverkeerslawaai blootgestelden in alle

vervolgonderzoeken ongeveer gelijk. Bij de vrouwen was de toenaÍne van de bloeddruk

bij de aan lawaai geëxponeerden hoger (zowel systolisch als diastolisch) en ook was de

bloeddruk hoger bij het eerste onderzoek. Deze resultaten zijn gegeven in figuur 4.18.

Babisch (Bab88b, Babg2c,zie ook Bab86) vergeleek in een patiënt-controle-onder-

zoek 136 mannelijke patiënten die in een ziekenhuis lagen vanwege een hartinfarct, met

163 patiënten van de KNo-afdeling van hetzelfde ziekenhuis. Na rekening gehouden te

hebben met leeftijd, sociale status, rookgedrag, en relatief lichaamsgewicht, vond hij dat

het optreden van een hartinfarct afhing van het equivalente geluidniveau rond de huidige

woning en die rond de in de laatste 15 jaar bewoonde woning(en). Het relatieve risico op

een hartinfarct nam toe van 1,0 beneden 60 dB(A) tot [,7 respectievelijk 1,2 bij een

equivalent geluidniveau van 61 tot 70 dB(A) rond de huidige woning respectievelijk rond

de in de laatste 15 jaar bewoonde woning(en) en tot 1,5 respectievelijk 1,9 bij een equi-

valent geluidniveau van meer dan 70 dB(A).

Knipschild $n77a,79a) onderzocht bij 1750 huiswouwen uit Doetinchenq oud

4049 jaar,waarvan er 1350 woonden Íun een rustige straat (ongeveer 55 tot 60 dB(A»

en 400 aan lawaaiige straten (65 tot 70 dB(A», de volgende variabelen: hlpertensie, an-

gina pectoris, ischemie op het ECG en harwormpathologie op een röntgenfoto. Behalve

ischemie op het ECG bleek op alle andere parameters de minst belaste groep iets ongun-

stiger te scoren dan de zwaarder belaste groep (RR van de ntaarder belaste groep op
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Figuur 4.18 Gemiddelde bloeddruk (bovenzijde balk gemiddelde systolische bloeddruk en onderzijde balk gerniddelde diastoli-

sche bloeddruk) in vervolgondezoeken bij al dan niet aan wegverkeersgeluid blootgesteldejonge mannen (bovenste deel van de fi-

guur) enjonge vrouwen (onderste deel van de Íiguur). Meetresultaten aan het begin van het ondezoek en l8 en 36 maanden later.

@ron: Ott90)
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hypertensie 0,8, op angina pectoris 0,7 , op ischemie 1,1, op hartvormpathologie 0,9)

Een onderzoek door Knipschild (Kni84, Mei85) bij 3690 4l- tot 43- jaige personen

in Amsterdam, waarvÍut 1216 mannen en L662 wouwen al ten minste vijfjaar op het

huidige adres woonderq leverde eveneens geen effect van wegverkeerslawaai op de bestu-

deerde paraÍneters van de bloeddruk. De prevalentie van hlpertensie en de gemiddelde

systolische en diastolische bloeddruk waren als functie van het equivalente geluidniveau

(in stappen van 5 dB(A) vanaf minder dan 55 tot 80 dB(A)) als volgt 10,0,7,4,8,3 5,9,

10,3 en 0,0olo, respectievelijk 130,3, 130,5 130,7, 127,5, 128,6 en 128,3 mmHg, respec-

tievelijk 81,5, 81,1, 81,3, 79,8, 81,3 en 79,0 mmHg. Knipschild wijst erop dat mensen

die aan een drukke straat wonen, er voor zorgen dat hun expositie aan wegverkeersgeluid

helemaal niet zo veel afwijkt van die van bewoners van een rustiger straat, omdat bij ho-

ge geluidniveaus (70-80 dB(A» 58% van de bewoners de ramen aan de straatkant ook

bij mooi weer dicht houdt, terwijl van de minst belasten slechts L7%o drt doet.

Het meest recente, nog lopende, longitudinale onderzoek naar reeds bekende en mo-

gelijke nieuwe risicofactoren voor ischemische hart- en vaatziekten, waaronder blootstel-

ling aan wegverkeerslawaai, is de Caerphilly and Speedwell Collaborative Heart Disease

Studies (Bab88a,b, Bab9Oa, Bab9àa,b,c, Bab93). De resultaten van de starEnetingen

van het onderzoek met betrekkingtotzsL} mannen uit Caerphilly en 2030 mannen uit

Speedwell, allen in de leeftijdsklassen van 45 tot 60 jaar, zijn reeds gepubliceerd. De

equivalente geluidniveaus (6-22 uur) varieerden van 51 tot 70 dB(A) (72%: 5L-55

dB(A); l0%: 56-60dB(A); L0%.:61-65 dB(A);7Yo:66-70 dB(A» Erworden ze*rvele

mogelijke interveniërende variabelen in het onderzoek meegenomen. In figuur 4.19 is het

relatieve risico van een ischemische hartziekte, in casu een hartinfarct, weergegeven als

functie van het equivalente geluidniveau. Babisch presenteerde geen gegevens over de

prevalentie van hypertensie, wel over een groot aantal biochemische parameters.

In het reeds geciteerde fVEM-onderzoek (o.a. Alt89) zijn 830 personen medisch on-

derzocht die hetzij aan (militair) vliegtuiglawaai,hetzij aan wegverkeerslawaai bloot-

stonden. Een selectiecriterium betrof het veelvuldig overdag thuis zijn. Daarom is het

niet opmerkelijk dat veel meer wouwen (53% bij vliegverkeer en 65Yo bij wegverkeer)

dan maruren in het onderzoek zijn betrokken en dat een betrekkelijk hoog percentage van

de onderzochte mÍurnen werkeloos was (41-557o) of ploegendienst had (24-30yo). Er zijn

397 mensen onderzocht die aan wegverkeerslawaai zijn blootgesteld, en 432 aanvlieg-

tuiglawaai. In het onderzoek is met vele, mogelijk interveniërende variabelen rekening

gehouden: leeftijd, geslacht, relatief lichaamsgewichq familiaire hypertensie, alcoholge-

brurlC pilgebruik, rookgewoonten en cholesterolspiegel van het bloed. De onderzochte

personen zijn zowel voor wegverkeerslawaai als voor vliegtuiglawaai in zes klassen

ingedeeld. Deze gegevens zijn in tabel 4.5 opgenomen.

In figuur 4.20 zrjnde resultaten met betrekking tot de gemiddelde systolische en di-

astolische bloeddruk uitgezet. De regressie-analyse gaf een statistisch significante
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Figuur 4.19 Relatiefrisico op een ischemische hartziekte als ftrnctie van het equivalente geluidniveau van wegverkeer bij de wo-

ning, voor ruutnen uit Caerphilly, uit Speedwell en uit beide lokaties te zaÍnen. (Bron: Bab93)

positieve toename van de systolische bloeddruk met het vliegtuiglawaai (0,12 mmHg per

Ke), maar niet in de overige drie gevallen. De niet-significante toename van de diastoli-

sche bloeddruk met het niveau van het vliegtuiglawaai was 0,07 mmHg per Ke' Opval-

lend is ook dat de systolische bloeddruk in de aan vliegtuiglawaai geëxponeerde groepen

hoger ligt dan die in de aan wegverkeerslawaai geëxponeerde groepen. Als met de varia-

belen leeftijd, geslacht, familiaire hypertensie, alcoholgebruik en relatief lichaamsge-

wicht rekening wordt gehouden, dan is er geen significante positieve relatie meer tussen

systolische/diastolische bloeddruk en vliegtuiglawaai. De beide hellingen in de regressie-

lijnen zijn dan respectievelijk 0,07 en 0,03 mmHg per Ke.

Er bleek geen significante associatie te bestaan tussen (wegverkeers- en vliegtuig)la-

waai en het optreden van ischemische hartziekten. ln het geval van wegverkeerslawaai

nam het optreden van ischemische hartziekten zelfs af naarmate het wegverkeerslawaai

een hoger niveau had (het percentage ischemische hartpatiënten is bij toenemende geluid-

klasse 13,6, 13,9 L3,2,6,9 7,1 en 7,3; voor vliegtuiglawaai 13,5, 10,5, 15,1,20,0, 15,3

en 12,5). In het betreffende rapport wordt vastgesteld dat er ook na correctie met behulp

van interveniërende variabelen geen significante relaties aangetroffen werden. Ook wordt

in het rapport vermeld dat de regressielijn van de systolische bloeddruk op de leeftijd in

het geval van vliegtuiglawaai voor de 2 minst belaste sub-groepen (ten hoogste 40 Ke)
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Tabel 4.5 Verdeling van de in het medische fVEM-onderzoek betrokken

personen naar geluidklasse. (Bron: Alt89)

klasse wegverkeerslawaai vliegtuiglawaai

L^.0 (dB(A» n Ke n

I <50 74 <35 96

2 5l-55 72 3540 105

3 56-60 53 4145 86

4 6ló5 72 46-50 70

5 66-70 85 5l-55 59

6 >70 4l >55 16

Figuur 4.20 De gemiddelde diastolische en systolische bloeddruk als functie van de geluidklassen (zie tabel 4.5) in het geval van

wegverkeerslawaai (bovenste hguren) en in geval van vliegtuiglawaai (onderste Íiguren). De vertikale lijnar geven de

95%o-betrouwbaarheidsintervallen. (Bron: Alt89)
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minder steil is dan die voor de 2 meest belaste sub-groepen (meer dan 50 Ke)' Dit kan er

op duiden dat bij ouderen de systolische bloeddnrk onder invloed van vliegtuiglawaai

meer stijgt dan bij jongeren. Met betrekking tot wegverkeerslawaai en met betrekking tot

de diastolische bloeddruk in het geval van vliegtuiglawaai trad een dergelijk effect niet

op.

Op het IVEM-rapport zijn de volgende aanmerkingen te maken. De eerste en belang-

rijkste aanmerking betreft het uitsluiten van de analyse van alle personen die vanwege

hoge bloeddruk behandeld werden. Wellicht heeft deze selectie tot gevolg gehad dat ef-

fecten op de bloedcirculatie gemaskeerd zijn. De tweede betreft de geluidbelasting van de

sub-groep die met betrekking tot vliegtuiglawaai het minst belast is (minder dan 35 Ke).

Mogelijk is deze minst belaste groep toch niet te beschouwen als een geheel niet-belaste

groep en worden mogelijke effecten van vliegfuiglawaai bij de overige groepen door deze

belasting gemaskeerd. Dat vliegtuiglawaai op de beschouwde populatie effect gehad kan

hebben, zou kunnen volgen uit het feit dat er een duidelijk verschil is tussen de gemiddel-

de systolische en diastolische bloeddrukken van de aan weinig vliegtuiglawaai blootge-

stelde onderzoeksgroep en die van de aan weinig wegverkeerslawaai geëxponeerde groep

(gemiddelde verschillen van resp. ongeveer 7 mmHg en 3 mmHg). Deze verschillen zou-

den kunnen zijn veroorzaakt door verschillen in de effecten van de geluidbelastingeq

omdat andere variabelen redelijk overeen krvamen.

Effecten van vliegtuiglawaai

Knipschild heeft in zijn proefschrift (Kni76) en in andere publikaties (Kni77b,c,d,e) ver-

slag gedaan van omvangrijk onderzoek naar de medische gevolgen van vliegtuiglawaai

rond Schiphol. Het gehele onderzoek omvatte drie epidemiologische deelonderzoeken:

een bevolkingsonderzoek naarharMaatziekten, een huisartsenonderzoek naar het ziekie-

patroon en de contactfrequentie in de huisartsenpraktijk en een geneesmiddelenonderzoek

bij apotheken. In het bevolkingsonderzoek door het Centraal Bureau voor Keuringen zijn

5828 mannen en wouwen uit de Haarlemmermeer in de leeftijd van 35 tot en met 64 jaar

onderzocht; dit is ruim  }%ovande in totaal benaderde populatie. Met betrekking tot in-

terveniërende variabelen voor hartvaatziekten blijkt dat er in gebieden met meer vlieg-

tuiglawaai iets meer wordt gerookt en de mensen in het algemeen ook iets dikker zijn. In

eerste instantie is een indeling gemaakt in gebieden met een hoge lawaaibelasting (40-60

Ke) en gebieden met een matig hoge belasting (2040 Ke). Het was niet mogelijk ook ge-

bieden met een geringe belasting (kleiner danz} Ke) in het onderzoek te betrekken. De

duur van de expositie bedroeg gemiddeld ruim 5 jaar.

De verschillen in diverse effecten tussen de onderscheiden groepen nurnnen en wou-

wen zijn gegeven in tabel 4.6. Het bleek dat in gebieden met meer vliegtuiglawaai het

percentage mensen met hypertensie (bloeddruk hoger dan 175/100 mmHg) hoger was
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Tabel 4.6 Relatieve risico's van diverse gezondheidseffecten van veel vliegtuiglawaai

(a060 Ke) ten opzichte van minder vliegtuiglawaai (2040 Ke), uitgesplitst naar mannen

en wouwen. (Bron: Kni76)

relatiefrisico

angina pectoris

a-specifi eke angina pectoris

contröle voor haÍtt

contröle voor bloeddnrk*

hartvaatmiddelen*

ECG-pathologie

hartvorm-pathologie*

hoge bloeddmkr

diastolische bloeddnrk groter dan 100 mmHg*

* Statistisch sigriÍicant (P<0,05) voor mannen en wouwen samen.

dan blj minder vliegtuiglawaai. Ook kwam het daar tot meer hartvormpathologie. Verder

bleken er bij meer vliegtuiglawaai relatief meer mensen onder dokterscontrole te staaÍl

voor hun hart en bloeddruk en gebruikten ook relatief meer wouwen geneesmiddelen te-

gen hart- en vaataandoeningen.

Of de gevonden uitkomsten bij de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek geëxtra-

poleerd mogen worden naar de totale bevolking, is niet met zekerheid te zeggen, omdat

slechts 40Yovan alle mensen in de leeftijd 35-64 jaar aan het onderzoek deelnam. Een

mogelijke invloed van verschillen in de vergeleken groepen, wat betreft leeftijd, geslacht

en dorpsgrootte, kon worden uitgesloten. De verschillen ten nadele van gebieden met

meer vliegtuiglawaai werden ook gevonden onder niet-rokers en deelnemers met een nor-

maal lichaamsgewicht. In hoeverre andere variabelen (zoals de sociaal-economische sta-

tus) de cijfers hebben beihvloed, valt niet te beoordelen maar het is niet aannemelijk dat

een invloed hiervan de gevonden, zo grote verschillen zou kunnen verklaren.

Tot slot heeft Knipschild enkele dosis-effectrelaties geconstruereerd. In figuur 4.21

zijn de resultaten voor hypertensie weergegeven. Uit die figuur blijkt dat iedere verho-

ging van de lawaaibelasting met 3 Ke het percentage mensen met hoge bloeddruk met

l%o doet stijgen. De uitkomsten van de andere effecten van vliegtuiglawaai vertonen te

veel variatie om op een verantwoorde manier een relatie te kunnen geven.

Cohen (Coh80) heeft het effect nagegaan van vliegtuiglawaai waaraan schoolkinde-

ren uit de derde en vierde klas tijdens schooltijd zijn blootgesteld. De gegeveru; van 142

kinderen uit vier scholen onder een aanvliegroute van Los Angeles International Aitpotq

met gemiddeld elke 2,5 minuut een vliegtuig dat in het klaslokaal een gemiddeld maxi-

maal geluidniveau van 74 dB(A) produceert (meer dan 300 vliegtuigen per schooldag),

1,5

1,0

t2
1,5

1,0

l,l
1,8

1,8

1,7

1,0

1,0

2,0

l,s
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t2
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olo hoge bloeddruk

20

Figuur 4.21 Percentage deelnemers en deelneemsters met hypertensie, die aan een bevolkingsonderzoek hebben deelgenomen, als

ftrnctie van het vliegtuiglawaai, uitgednrkt in Kosten-Eenheden (Ke). Hoe groter de diameter van de cirkel, des te groter is het aan-

tal mensen waarvoor het bewuste gemiddelde staat. (Bron: Kni76)

zijn vergeleken met die van 120 kinderen uit rustiger scholen met gemiddeld maximale

geluidniveaus van 56 dB(A).Na afloop van de lessen werd in een rustige ruimte de

bloeddruk gemeten en er werden door de kinderen een aantal cognitieve taken uitgevoerd.

De uitkomsten van de bloeddrul«netingen zijn gegeven in figuur 4.22.De kinderen uit de

lawaaiige scholen deden langer over het maken van puzzels of gaven het afinaken van

puzzels voortijdig op (zie figuur 4.23).De kinderen die al langer op de lawaaiige school

zaten, werden tijdens het uitvoeren van een zoel<tazk ook sneller door stemmen in de om-

geving afgeleid en maakten meer fouten in hun werk. Volgens de onderzoekers wijzen de

resultaten er op dat er wel een zekere fysiologische adaptatie is, maar geen adaptatie met

betrekking tot motivatie en het uitvoeren van cognitieve taken. De effecten wijzen op een

zekere hulpeloosheid bij de zrrazÍ belaste kinderen.

Er is door Cohen ook nagegaan of het wonen in een al dan niet rustige omgeving,

voor zover het om vliegtuiglawaai ging, van invloed was op de gemeten effecten. Er kon

bij de tijdens schooltijd DtlnraÍ belaste groep kinderen geen verschil worden aangetoond

tussen de deelgroep die in een rustige omgeving woont en de overige kinderen.
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pigrur 4.22 Systolische en diastolische bloeddnrk van kinderen die op school aar. zeer veel vliegtuiglawaai zijn blootgesteld, an

van kinderen die aan weinig vliegtuiglawaai zijn blootgesteld. Bloeddn*ken als functie van het aantaljaren dat de school bezocht

is. (Bron: Coh80)

Overzicht resultaten

Babisch (Bab93) geeft een tabel waarin resultaten van een aantal onderzoeken naar het

optreden van hartziekten zijn samengevat (zie tabel 4.7 van dit rapport). Hij geeft daarbij

alle resultaten relatieften opzichte van een equivalent geluidniveau van ten hoogste 60

dB(A). Met uitzondering van het onderzoek dat is aangegeven als 'Amsterdam' (Kni76)

betreft het in alle andere gevallen wegverkeerslawaai.

In tabel 4.8 zijnde resultaten met betrekking tot het voorkomen van hypertensie

samengevat.
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Figuur 4.23 De gemiddelde duur van het oplossen van een puzzel door kinderen die al dan niet op school aar.?Éer veel vliegtuigla-

waai blootstaan, als functie van het aantaljaren dat de school bezocht is. (Bron: Coh80)
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Tabel 4.7 Relatiefrisico op ischernische hartziekten door wegverkeerslarvaai en vliegtuiglawaai. (Bron: Bab93)

onderzoek equivalent geluidniveau voor de gevel in dB(A), be-

paald over 6.00 tot 22.00 uur

<60 6l-65 66-70 7t-75 76-80

Caerphilly (MI) Males 45-59 yrs

Speedwell (MI) Males 45-63 yrs

Caerphilly (ECG) Males 45-59 yrs

Speedwell (ECG) Males 45-63 yrs

Berlin II (M) Males 3l-70 yrs

Berlin I (M) Males 4l-70 yrs

Berlin I (M), sub. Males 4l-70 yrs

Berlin tr (MI) Males 3l-70 yrs

Berlin tr (MI), sub. Males 3l-70 yrs

Caerphilly (M) Males 45-59 yrs

Speedwell (M) Males 45-63 y,rs

Caerphilly (M) Males 45-59 yrs

Speedwell (M) Males 45-63 yrs

Amsterdam (M) Males 35-64 yrs

Amsterdam (M) Females 35-64 yrs

Amsterdam (ECG) Males 35-64 yrs

Amsterdam (ECG) Females 35-64 yrs

Doetinchem (ECG) Females 4049 yrs

Bonn Males * Females 20-51 yrs

prevalence

prevalence

prevalence

prevalence

prevalence

case-control

case-control

case-control

case-control

cohort

cohort

cohort

cohort

prevalence

prevalence

prevalence

prevalence

prevalence

prevalence

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

t,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,2

l,l

1,0

0,7

1,5

2,3

1,2

l,l
1,0

1,0

1,3

1,3

1,2

I,l

t,2

1,4

0,9

t,2

1,0

0,9

1,0

l,l

I,l

0,5

0,7

t,l

1,3

1,0

l,l

1,2

1,4

1,8

2,1

1,5

1,7

139 Gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid



Tabel 4.8 Relatiefrisico (RR) voor hypertensie zoals bepaald uit epidemiologische onderzoeken.

jaar van aantal

publikatie onderzochten

L^.o 
"r, 

n

(dB(A»

soort

verkeer

RR

Ituipschild

Ituipschild

Schulze

Neus

Knipschild

t976

1977

1983

1983

1984

5825

1750

700

93r

2878

62:70.

65-70

69-72

>63

60{5

65:70

70:75

>75

> 70**

vliegtuig

weg

weg

weg

weg

weg

1,8

0,8

2A

1,9

1,0

0,7

r2

0,0

tA

weg

weg

weg

Herbold 1989 1046

In de betreffende onderzoeksperiode was de verdeling van de vluchten rond Schiphol: 80% gedu-

rende de dag, 15% gedurende de avond en 5% gedurende de nacht. Met behulp van deze verde-

ling zijn de Ke-waarden omgerekend. Daarbij is L^.nr.rn gelijk genomen aan Lnoor*.

Waarde geschat uit beschrijving situatie: doorgaande straat, snelweg.

4.4 lnvloed van geluid op de bloedsamenstelling

4.4.1 lnleiding

In bloed bevinden zich onder meer erytrocyten (rode bloedcellen), leukocyten (witte

bloedcellen), trombocyten (bloedplaatjes), glucose, eiwitten (o.a. fibrinogeen), metaalio-

nen (Mg1 K*, Na*, Ca), hormonen (cortisol, catecholaminen) en lipiden (cholesterol,

triglyceriden). De functie van het bloed is in de eerste plaats het transport van stoffen

van de ene groep cellen (organen) naar de andere en in de tweede plaats het zo constant

mogelijk houden van het milieu binnen het lichaam (temperatuur, zuurgraad, ionensa-

menstelling). Als een derde hoofdfunctie is te beschouwen de bescherming van het orga-

nisme tegen de buitenwereld.

Stress kan de samenstelling van het bloed beihvloeden; dit is aangegeven in het mo-

del dat Jansen voor stress hanteert (zie figuur 4.2). Door stress neemt bijvoorbeeld de

concentrzrtie van catecholaminen (epinefrine en norepinefrine), cortisol en cholesterol toe.

Uit onderzoek naar stress door psycho-sociale factoren zijn dergelijke effecten eveneens

gebleken @ar77,Kei84, Arn87a, Wor87, Ber92). Tevens neemt volgens Ising (zie

**
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4.4.2

figuur 4.7) de doorlaatbaarheid van de celmembranen toe, waardoor de concentratie van

magnesiumionen (Mg2*) in de bloedvloeistof toe-, maar in de rode bloedcellen juist af-

neemt. De afbraakprodukten in de urine vertonen een parallel beeld. Bij een verhoogde

concentratie van catecholaminen in het bloed neemt de concentratie van het afbraakpro-

dukt vaniline-mandelzuur in de urine ook toe.

Risicofactoren voor het optreden van ischemische hartziekten zijn ook veranderingen

van en in het bloed zoals de viscositeit eryan, de concentratie van fibrinogeen en daarmee

samenhangende bloedstollingsparameters (fibrinogeen is het eiwit dat de stolling van het

bloed buiten het lichaam regelt).

Leukocyten vervullen een belangrijke rol als onderdeel van het immuunsysteem. Ze wor-
den onderscheiden in granulocyten (neutrofiele, eosofiele en basofiele granulocyten),

lymfocyten (T- en B-lymfocyten) en monocyten. De granulocyten en monocyten kunnen

kleine deeltjes (bijvoorbeeld bacteriën) aangrijpen, in hun protoplasma insluiten en verte-

ren (fagocytose). Lymfocyten hebben geen fagocyterende functie. Naast de T-lymfocyten

zijn ook de Th-(T-helper) en Tsc-(T-suppressor cytotoxic) Iymfocyten te onderscheiden.

Om het functioneren van het bloed te beoordelen wordt, naast het bepalen van de concen-

tratie van leukocyten, ook nagegaan wat hun werking is op bepaalde organismen en in

welke mate ze bepaalde afueerstoffen (bijvoorbeeld interferon) produceren (Pal76).

In acht epidemiologische studies is het effect van geluid op de arbeidsplaats op de sa-

menstelling van het bloed, en eventueel die van de uitscheidingsprodukten in de urine,

onderzocht (Bro75, Man79b, Isi80c, Bel84, Axe85a, ldz87, Cav87, Pol87). In twee pu-

blikaties is dit gedaan voor geluid in de woonomgeving (zie Alt89 met betrekking tot de

IVEM-studie en Bab88a,b, Bab90a, Bab93 met betrekking tot de Caerphilly and

Speedwell Studie). De tien bedoelde onderzoeken worden in de volgende paragrafen kort
besproken.

Effecten van geluid in de werkomgeving

Brown (Bro75) vergeleek het cholesterol- en glucosegehalte in het bloed vNr22 tijdens

het vliegen aan lawaai geëxponeerde piloten met de gegevens van29 niet-vliegende

werknemers. Er bleek geen verschil in glucosegehalte te bestaan. Het cholesterolgehalte

van het bloed van de piloten was lager (niet statistisch significan| dan dat van het niet-
vliegende personeel.

Manninen (Man79b) vergeleek van 174 personen die in geluidniveaus van meer dan

75 dB(A) werkten, het epinefrine- en norepinefrine-gehalte in de urine en het glucose- en

cholesterolgehalte in het bloed met de overeenkomstige gegevens van I l8 personen met
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Tabel 4.9 Procentuele verandering bij aan lawaai blootge-

stelde werknemers in het epinefrine- en norepinefrine-gehal-

te in de urine en het glucose- en cholesterolgehalte in het

<25 2645 46-64

epinefrine

norepinefrine

glucose

cholesterol

-15

l8

-l
I

-6

2l
4
4

-18

l9

-5

5

een geluidbelasting van ten hoogste 55 dB(A). Hij vond de in tabel 4-9 vermelde

resultaten.

Ising (Isi8Oc) onderzocht 30 werknemers met een lawaai-expositieniveau van 95

dB(A) en 16 werknemers uit een controlegroep met een niveau van 82 dB(A). Tevens

ging hij het effect na van het dragen van gehoorbeschermers door de meest belaste groep

op de concentratie van epinefrine, norepinefrine, VMS, FIVS en creatinine in de geduren-

de de werkdagverzanrclde urine. Ook werd de Mg2*-concentratie in de rode bloedcellen

en in de bloedvloeistof bepaald bij het al dan niet dragen van gehoorbeschermingsmidde-

len. De resultaten zijn gegeven in tabel 4.10.

Het feit dat bij de hogere geluidbelasting de norepinefrine-concentratie en die van het

afbraakprodukt YMS verhoogd zijn, en in mindere mate die van epinefrine (en het af-

braakprodukt FryS), wijst er volgens Ising op dat vooral de uitscheiding van norepinefri-

ne aÍln de zenuwuiteinden deze spiegels verhoogt en niet de uitscheiding vanuit de bijnier.

In het laatste geval zou, volgens Ising, 80% epinefrine en20o/o norepinefrine uitgeschei-

den zijn, hetgeen een geheel andere uitscheiding in de urine tot gevolg gehad zou hebben.

Ising maakt hier onderscheid tussen de reactie die optreedt bij een bekende geluidsituatie

(zoals hiervoor beschreven), en een geluidbelasting waaraan men niet gewend is. In het

laatste geval zou er wel produktie van norepinefrine en epinefrine door de bijnieren

plaatsvinden.

Belli (Bel84) heeft bij 450 aan lawaai geëxponeerde werknemers uit de glasindustrie

en bij 490 niet aan lawaai blootgestelde werknemers het triglyceriden-, cholesterol- en

glucosegehalte in het bloed bepaald. Hij stelde vast dat het relatieve risico op een te hoog

triglyceride-gehalte (groter dan I , I 0 g/ I 000 ml) I ,3 is, op hypercholesterinemie (groter

dan270 mg/100 ml) 1,2, op hyperglycemie (groter dan 200 mgl100 ml) 1,2 en op zowel

een te hoog triglyceride-gehalte als hyperglycemie 1,3.
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Tabel 4. I 0 Resultaten van onderzoek naar uitscheiding in de urine van bepaalde hormonen en hun aË

braakproduklen ell van Mg2.-ionen in rode bloedcellen en bloedvloeistof. (Bron: Isi8Oc)

genngere

geluidbelasting

hoge geluidbelasting

zonder met

gehoorbescherming gehoorbescherming

norepinefrine (pg)

epinefrine (pg)

VMS (mg)

HVS (mg)

creatinine (mg)

Mg'z- in bloed

Mg2* in erytroc)ten

25

6,4

I

3,4

650

29,4

7

tA
3,6

750

0,9

6

25,3

7A

0,8

3,3

680

0,9

6,3

Axelsson (Axe85a) heeft gerapporteerd over een onderzoek dat met het hier te be-

handelen onderwerp in verband staat. Hij heeft 78 50-jarige mannen met een hoog cho-

lesterolgehalte in het bloed vergeleken met 75 50-jarige mannen met een lager choleste-

rolgehalte. Na splitsing van beide groepen in een deel met een hogere geluidbelastirrg op

het werk en een deel met een lage geluidbelasting, bleek dat de combinatie van choleste-

rolgehalte en geluidbelasting van invloed was op de gehoorschade. Het relatieve risico

(RR) op gehoorschade van meer dan 25 dB, gemiddeld over 2000, 4000 en 6000 Hz,

blijkt voor de vier deelgroepen als volgt te zijn:
. la.a;gcholesterolgehalte, geringe geluidbelasting,

40 personen: RR: 0,55

' laagcholesterolgehalte, hogeregeluidbelasting,

43 personen: RR = I,80
. hoogcholesterolgehalte, geringe geluidbelasting,

46 personen: RR = 0,39
. hoogcholesterolgehalte,hogeregeluidbelasting,

32 personen: RR = 2,60.

Het relatieve risico van de totale groep was gelijk gesteld aan 1,00. Bij een hogere ge-

luidbelasting bhjkt het relatieve risico op een gehoorschade van meer dan 25 dB van de

groep met een hoog cholesterolgehalte2,60ll,80:1,44 te zijn ten opzichte van de groep

met een laag cholesterolgehalte.

Ook Idzior (Íd287) heeft de cholesterol- en triglyceridengehaltes in het bloed van Íum

lawaai geëxponeerde werknemers vergeleken met die van niet aan lawaai geëxponeerden.

Van de geëxponeerde werkers heeft.6,4o/o hypercholesterinemie (meer dan 6,8 mmol.l-t)

en L8,5%oeen te hoog triglyceride-gehalte (meer dan2,l mmol.l-'); bij de niet geëxpo-
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Tabel 4. t I Concentratie van bepaalde stoffen in bloed en urine bij aan lawaai geëxponeerde werkne-

mers en bij niet aan lawaai geëxponeercle werknemers, gemeten voor en halverwege de werktijd.

(Bron: Cav87)

geëxponeerden niet-geëxponeerden

voor

het werk

halverwege

het werk

voor

het werk

halverwege

het werk

norepinefrine (pmoUml)

epinefrine (pmoUml)

dopamine (pmoUrnl)

cortisol (mmoUl)

VtvÍA (mmoVmolcr)

IIVA (mmoUmolcr)

* statistisch significant verschil (P <0,05)

neerden zijn dezegetallen 8,6 procent en24,4 procent. Dit komt neer op relatieve risico's

van respectievelijk 0,74 en0,76.

Cavatorta (Cav87) vergeleek 60 werknemers met een geluidbelasting van meer dan

90 dB(A) met 52 personen met een geluidbelasting van ten hoogste 78 dB(A). De metin-

gen werden voor de aanvang van het werk en halverwege de werkperiode verricht. Het

betrof het gehalte aan epinefrine, norepinefrine, dopamine en cortisol in het bloed en de

uitscheidingsprodukten VMA en HVA in de urine. De resultaten zijn weergegeven in ta-

bel 4. I l.
Polanowska (Pol87) vergeleek 40 lassers die zowel aan lawaai, infrageluid als stof

blootstonden, met 40 werknemers zonder deze belasting. De leeftijd en het aantal \ilerkja-

ren bij de geëxponeerden \ /aren lager (3 à 4 jaar) dan bij de niet-geëxponeerden. Met be-

trekking tot de stolling van het bloed is de concentratie van fibrinogeen en fibronectine

bepaald en tevens is nagegaan in welke mate trombocyten bepaalde stollingsstoffen

(bloedplaatjesfactor 4 (PF4) en tromboglubuline (BTG» afscheidden. Zowel de concen-

tratie van fibrinogeen als van fibronectine was bij de lassers statistisch significant hoger

dan bij de controlegroep (fibrinogeen 3,8 t.o.v.2,9 mglml en fibronectine 0,60 t.o.v 0,42

mglml). De concentratie van PF4 bleek bij de geëxponeerden niet sterk verhoogd (5,9

t.o.v 5,1 nglml) maar de concentratie BTG wel (44,7 t.o.v.23,4 nglml).

Om na te gaan ofer een associatie is tussen gehoorverlies en de concentratie van

cholesterol en triglyceride in het bloed vergeleek Thomas (Iho81) de gegevens van 104

vliegeniers met een grote gehoorschade (meer dan 50 dB bij 3000, 4000 of 6000 Hz) met

die van 97 normaal horende vliegeniers. Hij vond wijwel geen verschil in cholesterolge-

halte (220 t.o.v. 218 mgl'r ) en een niet-statistisch significante verhoging van het triglyce-

ridengehalte (195 t.o.v. 190 mgl'').

rA
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0,1

0l
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2A'
03'
0,2

0,3
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0,5
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0,5
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4.4.s Effecten van geluid in de woonomgeving

In de al eerder besproken tVEM-studie (o.a. Alt89) is de elektrolytenconcentratie in het

bloedserum en in de erytrocyten nagegaan. Onderzocht zijn elektrolyten Mg2*, Ca2*, K*

en Na*. Nadat rekening gehouden was met interveniërende variabelen, bleek er een ver-

band te bestaan tussen de Mg2*-concentratie in de erytrocyten en de mate van blootstel-

ling aan vliegtuiglawaai; zo'n relatie werd niet gevonden bij blootstelling aan verkeersla-

waai. Ook was er geen associatie van de Mg2*-concentratie in het bloedserum met het

geluidniveau. Een opvallend groot effect van vliegtuiglawaai op de Ca2*- concentratie in

de erytrocyten zou volgens de auteurs het gevolg kunnen zijn van artefacten; het effect is

in elk geval tegengesteld aan het door Ising gepostuleerde verband. Ook is het choleste-

rolgehalte in het bloedserum gemeten. Er bleek geen verband te bestaan tussen de mate

van vliegtuiglawaailwegverkeerslawaai en dat gehalte.

In drie publikaties (Bab88a, Bab90a, Bab93) wordt verslag gedaan over de eerste

fase van de 'Caerphilly en Speedwell'-studie, die in dit rapport reeds eerder aan de orde is

gekomen. Bab88a geeft de resultaten met betrekking tot Caeqphilly, Bab9Oa zowel met

betrekking tot Caerphilly, Speedwell als de gezamenlijke resultaten en Bab93 de volgens

Babisch belangrijkste resultaten uit beide deelonderzoeken samen. Deze resultaten zijn

gegeven in figuur 4.24.

Behalve naar de in figuur 4.24 genoemde stoffen in het bloed, is er onderzoek ge-

daan naar veel meer stoffen die een risico kunnen betekenen voor ischemische hartziek-

ten. Er zijn statistisch significante associaties gevonden tussen wegverkeerslawaai en de

concentratie in het bloed van o.a. glucose, cortisol, cholesterol, bloedplaatjes, fibrino-

geen, albumine en bilirubine, en met de plasmaviscositeit. Deze bevindingen ondersteu-

nen dus de hypothese dat wegverkeerslawaai een risicofactor is voor ischemische hart-

ziekten. De gevonden associatie tussen HDl-cholesterol en wegverkeerslawaai is in te-

genspraak met de genoemde hypothese. Er was geen verband met de concentratie van

leukocyten. Er werden statistisch niet significante associaties gevonden tussen wegver-

keerslwaai en de concentratie triglyceriden in de resultaten uit Caerphilly en statistisch

significante associaties in die uit Speedwell. Babisch is van mening dat de gevonden ver-

schillen slechts marginaal zijn en dat het noodzakelijk is om te wachten op de resultaten

van vervolgonderzoek voordat definitieve conclusies getrokken kunnen worden.

Onder andere volgens McCarthy (McC9l) kan geluid als stressor effect hebben op

de genezing van wonden. Daarbij treden onder invloed van geluid neuro-endocrine veran-

deringen op die invloed hebben op het celmetabolisme en de eiwit-synthese. Ze geeft een

theoretisch model en haalt een praktijkonderzoek door Rappaport aan, waarin werd ge-

constateerd dat patiënten die bepaalde operaties hadden ondergaan, statistisch significant

langer in het ziekenhuis waren opgenomen gedurende de periode dat naast het ziekenhuis
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Figuur 4.24 Relatieve risico's voor diverse risicofactoren voor de groep personen uit Speedwell en Caerphilly die zijn blootgesteld

aan wegverkeerslawaai met een equivalent geluidniveau van 66 tot 70 dB(A) gedurende de periode van 6 tot 22 uur, tan opzichte

van de blootgestelden aan wegverkeersgeluid van minder dan 55 dB(A). @ron: Bab93)

op grote schaal gebouwd werd en er veel lawaai van de bouwplaats het ziekenhuis

binnnendrong.

Ook Topf (Top85) heeft in een eerder stadium reeds uiwoerig onderzoek verricht

naar het effect van geluiden zoals ze gewoonlijk in het ziekenhuis voorkomen op het her-

stel van patiënten. Ze onderzocht 150 patiënten van een militair hospitaal en legde in

haar onderzoek de nadruk op de mate waarin de patiënten de geluiden verwerkten ('co-

ping'), gevoelig waren voor geluid en gehinderd werden door de ziekenhuisgeluiden. Uit

het onderzoek bleek dat minder geluidhinder en een hogere mate van verwerking in de

vonn van actieve controle over de geluiden leidden tot sneller herstel.

Met betrekking tot de viscositeit van het bloedplasma valt het volgende op te mer-

ken. Browning (8ro86) onderzocht 49 patiënten met hoorproblemen die niet in lawaai
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hadden gewerkÍ, geen geleidingsstoornis hadden, en bij wie geen sprake was van een

aanwijsbare oorzaak voor het gehoorverlies. Tevens voldeden zij aan de volgende crite-

ria: geen pathologische toename van de bloedviscositeit, geen acute infectieziekten in de

voorgaande vier weken, geen medicijngebruik. De bloedviscositeit van deze patiënten

werd zeer uitgebreid getest. Iets minder uitgebreid gebeurde dat bij 92 anderen die ook

aan de hiervoor genoemde selectiecriteria voldeden. Voor beide groepen werd aange-

toond dat het gehoorverlies afnam met de viscositeit van het bloedplasma en toenam met

de stijfheid van de rode bloedcellen. Dit zou kunnen inhouden dat het volgende

mechanisme speelt: doordat de rode bloedcellen minder ziinte deformeren is er een

geringere bloedstroom door de haarvaten naar het binnenoor en daardoor treedt ischemie

van de haarcellen op met verlies aan sensitiviteit. Het is onbekend of dit gebrek aan de-

formeerbaarheid van de rode bloedcellen een primaire of secundaire factor is. De onder-

zoekers achten het waarschijnlijk dat dit gebrek samen met aandoeningen van de kleine

bloedvaten de oorzaak is van de grote gehoorverliezen. De negatieve correlatie tussen ge-

hoorverlies en bloedviscositeit zou dan te verklaren zijn als een poging om de geringe de-

formeerbaarheid van de rode bloedcellen te compenseren door het bloedplasma minder

stroperig te laten zijn.

In tabel 4.12 zijnde resultaten van de hierboven besproken epidemiologische onder-

zoeken samengevat.

Er is, met uitzondering van de Caerphilly en Speedwell Studies, geen epidemiologisch

onderzoek gedaan naar de effecten van blootstelling aan geluid op het immuunsysteem.

Zoals blijkt uit tabel 4.I2 is in die studie een toename van de concentratie van leukocyten

in het bloed vastgesteld. Ook laboratoriumexperimenten hebben aangetoond dat onder in-

vloed van geluid de concentratie van leukocyten in het bloed verandert (Hin89, Wei90).

Hinrichsen constateerde dat bU 26 gezonde proefoersonen (19 vrouwen en 7 mannen) die

korte tijd aan verkeersgeluiden lverden blootgesteld, gemiddeld de concentraties van leu-

kocyten, lymfocyten, B- en Tsc-lymfocyten statistisch significant toegenomen waren tij-
dens de blootstelling en de concentratie van Th-lymfocyten afgenomen. Dit is geheel in

overeenstemming met de veranderingen die zijn geconstateerd door andere stressoren, zo-

als examenvrees en conflicten in het gezin.

Weisse (Wei90) is van mening dat de mate van controle over de stressor een belang-

rijke factor is in verband met veranderingen in het immuunsysteem. Zijbaseert zich

daarbij zowel op dierproeven (Lan83) als op studies bij mensen die stressvolle gebeurte-

nissen in hun leven ondergingen (ontslag, werkeloosheid, examens). In haar laboratori-

umonderzoek stelde zij 22 proefpersonen bloot aan 30 minuten durend intermitterend ge-

luid van I00 dB (de duur van elke geluidstimulus was maximaal 7 seconden) en tegelij-

kertijd aan lichte elektrische schokken. De helft van de proefuersonen kon de geluidsti-

mulus na 2 s beëindigen, de andere helft kon dit niet. De totale blootstellingstijd aan de
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Tabte 4.1 2 Samenvatting van de in epidemiologisch onderzoek bepaalde verschillen in concentraties van hormonen in het bloed

en van de plasmaviscositeit.

onderzoek situatie n verandering bij aan lawaai blootgestelde personen van de concentratie in het bloed van

gluco- choles- trigly- fibri-

se terol ceriden nogeen

Mg'* epine-

frine

plasma-

visco-

siteit

corti-

sol

norepr-

nefri-

rine

bloed- HDL leuko-

plaat- choles- cÍen
jes terol

Bro75

Man79b

Isi80c

Bel84

ldz87

Pol87

Cav87

Al189

Bab/90,91

51 0

292 -*

46

940 +

784

80

werk

werk

werk

werk

werk

werk

++
++

werk 130

weg/vl 863 0

weg4542++++ +*

t: toename

- : vermindering

0: geen effect

*: het gevonden effect is niet in overeensternÍling rnet de hypothese dat lawaai een risicofactor is met betrekking tot ischemische

hartziekten.

stimuli van de proefpersonen zonder controle over de stimuli werd exact gelijk gekozen

aan die van de proefuersonen met controle. Behalve de concentraties in het bloed van

lymfoqten, monoclten en granuloclten en van een bepaalde immuunactiviteit - waarbij

bloed werd afgenomen voor en drie keer na de blootstelling - werden tevens de stemming

en de mate van psychologische stress bepaald.

De resultaten met betrekking tot de immuunfuncties bleken tegengesteld aan de ver-

wachtingen. De proefpersonen die geen controle over de stimuli hadden, vertoonden geen

veranderde immunologische functies, de proefoersonen met controle vertoonden een ver-

mindering. De veranderingen in de stemming van de proefpersonen waren wel in de lijn

der verwachtingen: oncontroleerbare stimuli gaven toegenomen frustratie en boosheid en

een afgenomen geluksgevoel te zien terwijl de controleerbare stimuli geen verandering in

stemming teweeg brachten. Volgens de onderzoekers zouden deze onverwachte uitkom-

sten te maken hebben met het onvenvachte verschijnsel dat de controleerbare stimuli een

groter gevoel van pijn en onaangenaamheid teweegbrachten dan de niet controleerbare en
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dat naarmate ze dat meer deden de immunologische functies van de lymfocyten

verminderden.

Een verband tussen psychologische stress, stemming en het geheugen is bekend uit
onderzoek door Willner (Wil87). Hij toonde aan dat blootstelling aan een oncontroleer-

bare geluidstimulus een verslechtering van de stemming teweegbrengt en invloed heeft op

het geheugen. In twee onderzoeken (Ken82, Maz87) is een associatie gevonden tussen

vermindering van het geheugen en de concentratie van oxytocine in het bloed. Studies in

ratten hebben aangetoond dat de oxytocine-concentratie wordt verhoogd door psycholo-

gische en sommige fysieke stressoren (Lan83, Gib84) en dat dit een geslachtsafhankelijk

verschijnsel is. Ratten van het vrouwelijk geslacht vertonen een veel grotere respons dan

mannelijke ratten.

Sanders (San90) heeft naar deze verschijnselen onderzoek gedaan bij de mens en

daarbij tevens het hormoon vasopressine (dat de resorptie van water in de nieren regelt)

betrokken. De vasopressine-concentratie zou aftankelijk zijn van de mate van $rsieke
stress. Er werden vier experimenten uitgevoerd. In het eerste experiment (met 20 wou-
wen en 20 mannen) werd aangetoond dat de gemiddelde oxflocine-concentratie bij wou-
wen toeneemt in het geval van oncontroleerbare blootstelling aan geluid, maar niet bij
mannen en ook niet bij vrouwen in het geval van controleerbaar geluid. Een zeer grote

toename van oxytocine werd geconstateerd brj de helft van de vrouwen in het geval van

oncontroleerbaar geluid. In het tweede experiment werd een vereenvoudiging op het eer-

ste experiment aangebracht. Dit resulteerde in de afwezigheid van het eerder geconsta-

teerde oxytocine-effect. In het derde experiment, waarbij dezelfde procedure gevolgd

werd als in het eerste, werden de resultaten uit het eerste experiment gedupliceerd. In het

vierde experiment, waarÍum 40 vrouwen deelnamen, werden de scores op de neurose-

schaal van de Eysenck Personalily Questionnaire §-schaal) gebruikt om de wouwen in

te delen in een sterk emotionele groep en een weinig emotionele groep. Iemand met een

hoge score op deze N-schaal wordt omschreven als een ongeruste, zorgelijke persoon,

humeurig en vaak gedeprimeerd, constant bezig met dingen die verkeerd zouden kunnen

gaan en met een sterke emotionele bezorgde reactie hierover. AIs hypothese gold dat de

vrouwen met een hoge N-score een grotere respons op oncontroleerbaar geluid hebben

dan de minder emotionele vrouwen. Uit het vierde experiment bleek inderdaad dat de

oxytocine-concentratie bij de sterk emotionele vrouwen na blootstelling aan geluid statis-

tisch significant hoger ligt dan bij de minder emotionele. In geen van de vier experimen-

ten zijn effecten van geluid op de vasopressine-concentratie gevonden. Uit het derde ex-
periment met oncontroleerbaar geluid bleek dat er bij de wouwen met de hoogste toena-

me van de oxytocine-concentratie na de blootstelling een verslechtering is van de stem-
ming, een grotere gespannenheid, een geringer geluksgevoel en een verminderd gevoel

van controle. Bij de vrouwen met de hoogste afrrame van de oxytoxine-concentratie was
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4.5

er ook een verslechte.irrg in de stemming en een verminderd geluksgevoel, echter een ge-

ringere gespannenheid en een vermeerderd gevoel van controle'

Overwegingen

Zoals reeds in het rapport naar voren is gebracht, is in alle epidemiologische onderzoe-

ken naar effecten van lawaai op de arbeidsplaats rekening gehouden met interveniërende

variabelen. Hoewel dat redelijk is voor variabelen zoals leeftijd en geslacht, is de waag

gesteld ofhet realistisch is om geheel te corrigeren voor variabelen zoals rookgewoonten,

eetgewoonten en lichaamsgewicht, als het gaat om de effecten van geluid op een door-

snee-bevolking .Dezevariabelen kunnen immers via een gewijzigd gedrag door verhoog-

de stress op individuele wijze door lawaai beihvloed worden. Als voor deze variabelen

'gecorrigeerd'wordt is de indirecte invloed van blootstelling aan geluid op de bloeddruk

uit het waargenomen effect verdwenen en zodoende wordt het totale effect van geluid in

een doorsnee-bevolking onderschat. Welke invloed dit heeft gehad op de uiteindelijke

conclusies kan niet ingeschat worden.

Wat hiervoor gesteld is over het in rekening brengen van interveniërende variabelen met

betrekking tot effecten door lawaai in de werkomgeving, geldt eveneens voor die in de

woonomgeving. In de woonomgeving zou ook nog de sociaal-economische samenstelling

van onderzoeksgroep en die van de vergelijkingsgroep een rol kunnen spelen. Het is im-

mers bekend dat bijvoorbeeld hoge bloeddruk meer voorkomt in lagere sociaal'economi-

sche klassen. Als verondersteld wordt dat het \ryonen in lawaaiige straten een indicatie is

voor een lagere sociaal-economische status, dan zou een eventuele associatie tussen hoge

bloeddruk en wegverkeerslawaai het gevolg kunnen zijn van sociaal-economische ver-

schillen. In wijwel alle onderzoeken is met deze interveniërende variabele rekening

gehouden.

Er is tussen de uitkomsten van de 20 onderzoeken naar het effect op de bloeddruk van

blootstelling aan lawaai op de arbeidsplaats een aanzienlijke spreiding. Gezien dezn grote

spreiding zijn geen dosis+ffectrelaties vast te stellen. Ook zonder statistische toetsing is

ts àendat de effecten wel optreden, maar niet op duidelijke wijze afirangen van de ge-

luidbelasting, althans als de geluidbelasting wordt uitgedrukt in equivalente geluidni-

veaus en voor de beschouwde geluidbelastingen vanaf 80 dB(A). Overigens is het ook

maar de vraag of het verband tussen effect op de bloeddnrk en geluidbelasting op de ar-

beidsplaats (lineair) toenemend moet zijn in het beschouwde geluidbelastingstraject van-

af 80 dB(A). Vooral de in de loop van een werkdag sterk wisselende geluidniveaus,

waarbij men soms wel en soms niet met collega's kan communiceren of anderszins be-

lemmerd wordt in het optimaal functioneren - wat vooral voorkomt bij geluidbelastingen
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tussen 80 en 90 dB(A) - zouden immers wel eens tot meer langdurige stress aanleiding

kunnen geven dan de allerhoogste geluidbelastingen (boven 100 dB(A)), waaryan men

bij voorbaat weet dat daarbij communicatie nooit mogelijk is.

De resultaten van de 12 epidemiologische onderzoeken naar het effect op het cardiovas-

culaire systeem van geluid in de woonomgeving zijn op twee manieren gepresenteerd: als

veranderingen in gemiddelde waarden (voor de systolische en de diastolische bloeddruk)

en als relatieve risico's (voor hypertensie en ischemische hartziekten). Behalve in het ge-

val van onderzoek bij kinderen, blijken de gemiddelden wijwel niet door blootstelling aan

geluid in de woonomgeving te worden beÏnvloed. De twee onderzoeken bij groepen

schoolkinderen, waarbij de ene groep aan veel wegverkeerslawaai tijdens de lesuren en

de andere groep Íum veel vliegtuiglawaai tijdens deze uren was blootgesteld, gaven in

beide gevallen wel veranderingen in gemiddelde waarden: bij jongens gemiddelde stijgin-

gen van de systolische en van de diastolische bloeddruk ten opzichte van referentiegroe-

pen van l0 tot t5 mmHg, bij meisjes eenzelfcle stijging in het geval van wegverkeersla-

waai en in het geval van vliegtuiglawaai een gemiddelde bloeddrukstijging van 2 tot 5

mmHg diastolisch en 3 tot 8 mmHg systolisch. Bij kinderen lijken dus grotere effecten in

de gemiddelde bloeddruk op te treden dan bij volwassenen. Dit is in overeenstemming

met de resultaten van laboratoriumonderzoek. Bij jongere proefpersonen is door bloot-

stelling aan geluid de (tijdelijke) verhoging van de bloeddruk groter dan bij oudere proef-

personen. Deze verhoging van de bloeddruk verdwijnt na afloop van de blootstelling bij

jongere proefpersonen sneller dan bij ouderen. Een dergelijk effect zou ook bij de school-

kinderen kunnen zijn opgetreden: gedurende en vlak na afloop van de schooldag was bij

een hoge geluidbelasting tijdens de lesuren de bloeddruk verhoogd. Het is de waag of dat

langere tijd na de blootstelling ook het geval zou zijn, zodat er gesproken kan worden

van een permanent effect. Helaas zijn de onderzoeken niet zo ingericht dat op dezewaag

antwoord gegeven kan worden. De vraag of kinderen als een risicogroep moeten worden

beschouwd met betrekking tot verhoging van de bloeddruk door blootstelling aan lawaai

ligt dus nog open. Deskundigen (Ising, Babisch, Marth, persoonlijke mededelingen) zijn

evenwel van mening dat aan een dergelijke bloeddrukstijging geen gezondheidsbedreigen-

de betekenis behoeft te worden toegekend.

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, blijkt uit de onderzoeken bij volwassenen wij-
wel geen effect van de blootstelling van geluid in de woonomgeving op de gemiddelde

waarden van de bloeddrukken. Wel blijkt er een effect op te treden op een andere karak-

teristiek van de bloeddruk, namelijk zoals het geval is bij hypertensie. Dit verklaart voor

een deel al de ogenschijnlijke verschillen in de uitkomsten van de twee Nederlandse on-

derzoeken naar vliegtuiglawaai: het onderzoek van Knipschild (uit de jaren zeventig)

toont aan dat het percentage mannen en wouwen met hypertensie toeneemt met de mate

van vliegtuiglawaai, terwijl uit het IVEM-onderzoek blijkt dat er geen statistisch
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significante toename van de gemiddelde bloeddruk is als rekening gehouden wordt met

interveniërende variabelen. Het gaat daarbij om ongeveer hetzelfde geluidbelastingstra-

ject. Met betrekking tot het [VEM-onderzoek is wel belangrijk dat mensen met hyperten-

sie niet in het onderzoek zijn meegenomen. Uit het [VEM-onderzoek blijkt ook geen sig-

nificante associatie tussen de mate van vliegtuiglawaai en het optreden van ischemische

hartziekten. Uit de gepubliceerde gegevem kan wel worden afgeleid dat er een gÍoot ver-

schil bestaat in het optreden van ischemische hartziekten bij de met betrekking tot vlieg-

tuiglawaai onderzochte populatie in vergelijking met de met betrekking tot wegverkeers-

lawaai onderzochten. De betreffende percentages zijn 14,4 in het geval van vliegtuigla-

waai en 10,3 in het geval van wegverkeerslawaai. Of bepaalde interveniërende variabe-

len (mede) debet zijn aan dit verschil, of dat dit verschil het gevolg is van de verschillen

in geluidblootstelling, kan uit de beschikbare gegevens niet afgeleid worden.

In tabel 4.8 is een overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten met betrekking tot het

relatieve risico op hypertensie. Voor wegverkeer met equivalente geluidniveaus, van 6

uur's morgens tot 10 uur's avonds, van 60 tot 70 dB(A) is er een aanmerkelijke variatie

in de relatieve risico's. Vanaf 70 dB(A) is in alle onderzoeken naar wegverkeerslawaai

het relatieve risico meer dan 1,0, behalve in de zeer kleine, aan meer dan 75 dB(A)

blootgestelde ondrezoeksgroep (38 personen) van Knipschild. Al met al kan gesteld wor-

den dat er sterke aanwijzingen zijn dat er een verhoogde kans op hypertensie is bij weg-

verkeerslawaai met equivalente geluidniveaus gedurende de dag (6-22 uur) van 70 dB(A)

en meer. Gezien de grote verschillen in de uitkomsten van de onderzoeken bij lagere

equivalente geluidniveaus, is het de vraag ofeen verhoogde kans op hypertensie ook al

begint op te treden bij wegverkeerslawaai met een equivalent geluidniveau gedurende de

dag6-22 uur) van 65 tot 70 dB(A). Verder onderzoek is nodig om deze waagts

beantwoorden.

Uit het enige onderzoek met bruikbare gegevens over de kans op hlpertensie bij

blootstelling aan vliegtuiglawaai (Kni76) blijkt dat bij Lo*."r*-waarden van 62-70

dB(A) het relatieve risico op hypertensie 1,7 tot 1,8 is. Daarbij dient bedacht te worden

dat de geluidbelasting oorspronkelijk gegeven was in Ke en is omgerekend naar equiva-

lente geluidniveaus met behulp van het gegeven verband tussen beide grootheden. Deze

in paragraaf 2.1 gegeven relatie is afgeleid uit gegevens uit 1990 voor de situatie rond

Schiphol. Vergeleken met de resultaten voor wegverkeer lijkt het er dus op dat vlieg-

tuiglawaai bij ongeveer dezelf<le equivalente geluidniveaus hetzelfcle relatief risico op hy-

pertensie geeft als wegverkeerslawaai.

In tabel 4.7 is een overzicht gegeven van het relatieve risico op ischemische hartziek-

ten, zoals dat in de diverse onderzoeken is vastgesteld. De equivalente geluidniveaus be-

treffen waarden die buiten aan de gevel zijn vastgesteld. In Berlijn betreffen het vooral

woningen die zijn uitgerust met dubbele beglazing en op de overige locaties zijn de
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4.6

woningen voornamelijk voorzien van enkele beglazing. Daarom moet er met een extra

verschil van 5 dB(A) rekening gehouden worden bij de schatting van het equivalente ge-

luidniveau in Berlijn binnenshuis ten opzichte van dat niveau aan de gevel. Er lijkt geen

verschil te bestaan tussen de uitkomsten van wegverkeerslawaai en van vliegtuiglawaai

(onderzoek te Amsterdam).

Al met al kan gesteld worden dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat er een verhoog-

de kans is op een hartinfarct bij verkeerslawaai met een equivalent geluidniveau van 06

tot22 uur vanaf 65-70 dB(A). Gezien de grote verschillen in de uitkomsten van de on-

derzoeken moeten deze uitspraken gezien worden als voorlopig. Verder onderzoek is no-

dig om deze uitspraken te bevestigen. Het is de waag of het thans nog lopende longitudi-

nale onderzoek, de Caerphilly and Speedwell Collaborative Heart Disease Studies, een

statistisch significante relatie zal opleveren, gezien de geringe percentages mannen met

hogere equivalente geluidniveaus in de woonomgeving. Van de ongeveer 4500 mannen

die aan de startmetingen hebben deelgenomen, woonde 83% in equivalente geluidniveaus

beneden 60 dB(A), l0% in niveaus van 60 tot en met 65 dB(A) en7%o niveaus van 66

tot 70 dB(A). Bij een relatief risico van bijvoorbeeld 1,3 en een kans op een hartinfarct

in de groep met de laagste geluidbelasting van 5%o gaat het bij de gekozen omvang van

het onderzoek om 12 mannen meer die, bij een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A) in

de woonomgeving, een hartinfarct zouden krijgen, als er geen migratie optreedt. In wer-

kelijkheid zalhet om minder mannen gaan als er wel migratie optreedt.

Samenvatting

In dit hoofdstuk is nagegaan of geluid als stressor kan fungeren en of blootstelling aan

geluid op de lange duur kan resulteren in vermindering van gezondheid. De gepresenteer-

de stressmodellen, gepubliceerd door Jansen (Jan84), Westman (Wes81), Van Dijk

(DijS4), wEM (AItS7) en Ising (Isi80c), beschrijven elk vanuit een bepaalde gezichts-

hoek de effecten van geluid als stressor op facetten van de gezondheid van de aan de

stressor blootgestelde personen. Ook passeren in dit hoofdstuk de meest belangwekkende

bevindingen in het rapport van de commissie 'stress en gezondheid' van de Gezondheids-

raad de revue.

Onderzoek naar de gezondheidseffecten op lange termijn van blootstelling aan geluid

is in de literatuur beperkt tot cardiovasculaire aandoeningen, zoals ischemische hartziek-

ten en hypertensie, en, zij het in veel mindere mate, tot effecten op het immuunsysteem

en de biochemische samenstelling van het bloed. Er is daarbij veel meer epidemiologisch

onderzoek gedaan naar effecten bij mensen die op de arbeidsplaats in lawaai verkeren

dan blj mensen met een lawaaiige woonomgeving.

In totaal zijn 20 publikaties geanalyseerd die handelen over de bloeddruk van tijdens

het werk aan lawaai blootgestelde groepen werknemers. De onderzoeksgroepen betroffen
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op drie na uitsluitend mannen; slechts éen omvangrijk onderzoek betrof uitsluitend vrou-

wen en er zijntwee gecombineerde onderzoeken. Globaal kan geconcludeerd worden dat

de resultaten bij de werkende vrouwen niet afuijken van die bij de mannen. De geluidbe-

lasting van alle onderzochte groepen kwam neer op equivalente geluidniveaus van meer

dan 80 dB(A) gedurende de werkdag met als gemiddelde 93 dB(A). De mensen werkten

gemiddeld minimaal 5 jazr, maar veelal veel langer, op de betreffende arbeidsplaatsen.

De gemiddelde leeftijd van de onderzochten was veelal minstens 35 jaar. Het gemiddelde

relatieve risico op hypertensie van de aan lawaai op de arbeidsplaats blootgestelde werk-

nemers is 1,7; de stijging van de gemiddelde systolische bloeddruk is 3,9 mmHg en die

van de gemiddelde diastolische bloeddruk 1,6 mmHg. Deze drie uitkomsten wijzen in de

richting die te verwachten is als geluid op de arbeidsplaats als stressor fungeert. Ze zijn

statistisch significant afuijkend van respectievelijk I (relatief risico), 0 mmHg en 0

mmHg Er is tussen de uitkomsten van de diverse onderzoeken met betrekking tot bloed-

drukveranderingen en hypertensie een aanzienlijke spreiding. Gezien deze grote spreiding

was het niet opportuun om dosis-effectrelaties vast te stellen.

Uit onderzoek naar andere effecten op de bloedcirculatie dan die op de bloeddruk

blijkt dat bij hoge tot zeer hoge beroepsmatige geluidbelastingen (88-107 dB(A), groter

dan 90 dB(A), groter dan 100 dB(A)) diverse effecten meetbaar zijn.Er treden bij werk-

nemers die langdurig aan dergelijke equivalente geluidniveaus blootstaan, meer onregel-

matigheden in de hartslag op, de polsfrequentie is verhoogd, ECG-afuijkingen komen

vaker voor, er treedt een verminderde myocarddoorbloeding op, er is een snellere strjging

van de polsfrequentie bij een fysieke belastingsproef en er treedt een langzamer herstel

van vasoconstrictie op tijdens een geluidbelastingstest. Deze effecten vertonen een zeer

consistent beeld als de geluidbelasting als een stressor beschouwd wordt. Afgezien van

de ECG-afwijkingen en de verminderde myocarddoorbloeding, houden de andere effecten

geen duidelijk verband met een verminderde gezondheid.

Er is wijwel geen onderzoek gedaan naar de invloed van het dragen van gehoorbe-

schermingsmiddelen op het optreden van effecten op de bloedcirculatie door de blootstel-

ling aan geluid op de arbeidsplaats. Daarom moet geconcludeerd worden dat het niet be-

kend is of het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen, dat in eerste instantie bedoeld is

om gehoorschade door lawaaite voorkomen, ook het optreden van bloeddrukverhoging

voorkomt.

In dit hoofdstuk is tevens getracht om de vraag te beantwoorden ofgroepen werkne-

mers met een groot hoogfrequent gehoorverlies een grotere kans hebben op hypertensie

en verhoging van de bloeddruk dan groepen collega's met een normaal gehoor of een ge-

ring hoogfrequent gehoorverlies, terwijl beide groepen in dezelfde geluidsituatie werk-

zaan zijn geweest. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Het relatieve risico op hyperten-

sie van de werknemers met een groot hoogfrequent gehoorverlies is 1,6 ten opzichte van
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hen met geen of een geringe gehoorschade, terwijl de gemiddelde systolische bloeddnrk

2,6 mmHg hoger is en de gemiddelde diastolische bloeddruk 1,8 mmHg.

Met betrekking tot het optreden van cardiovasculaire effecten van geluid in de woonom-

geving zijn de gegevens van twaalf onderzoeken geanalyseerd. Bij kinderen treden door

de blootstelling aan verkeersgeluid grotere effecten in de gemiddelde bloeddnrk op dan

bij volwassenen. Deskundigen zijn van mening dat aan een dergelijke bloeddrukstijging

bij kinderen geen gezondheidsbedreigende betekenis behoeft te worden toegekend.

Hoogstwaarschijnlijk is er bij volwassenen een verhoogde kans op een hartinfarct bij

verkeerslawaai met een equivalent geluidniveau gedurende de dag (6-22 uur) vanaf

65-70 dB(A). In het gebied tussen 60 en 65 dB(A) is het de waag of het relatieve risico

verhoogd is. Ook zijner sterke aanwijzingen dat er een verhoogde kans is op hypertensie

in het geval van verkeerslawaai met equivalente geluidniveaus vanaf 70 dB(A). Gezien

de grote verschillen in de uitkomsten van de diverse onderzoeken moeten de uitspraken in

deze alinea gezien worden als voorlopig.

De zeven epidemiologische onderzoeken naar effecten blootstelling aan geluid in de ar-

beidssituatie op de samenstelling van het bloed en de twee onderzoeken met betrekking

tot weg- en vliegtuiglawaai in de woonomgeving laten over het algemeen veranderingen

in de bloedsamenstelling bij de aan lawaai blootgestelde mensen zien die wijzen op stress

en een verhoogd risico op ischemische hartziekten. Er zijn echter oolq zlj het in veel min-

dere mate, effecten gemeten die niet in overeenstemming zijn met de veronderstelling dat

blootstelling aan geluid stress en ischemische hartziekten veroorzaakt. Al met al is op

basis van zowel het epidemiologische onderzoek als resultaten van hier niet gerefereerd

laboratoriumonderzoek de conclusie gerechtvaardigd dat er in de samenstelling van het

bloed door blootstelling aan lawaai veranderingen optreden die van belang zijn voor het

optreden van stress en ischemische hartziekten. Het beschikbare onderzoek is echter

schaars. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten is niet aan te geven in welke

woon- en werkomstandigheden veranderingen in het bloed optreden.

Er is met uitzondering van de Caeqphilly and Speedwell Studies geen epidemiologisch

onderzoek gedaan naar de effecten van geluid op het immuunsysteem. In dat onderzoek

is een verhoogde concentratie leukocyten aangetoond onder invloed van wegverkeersla-

waai. Ook laboratorium-experimenten tonen soms, maar niet altijd, aan dat onder in-

vloed van geluid veranderingen in de concentraties van leukocyten en lymfocyten optre-

den die geheel in overeenstemming zijn met de geconstateerde veranderingen door andere

stressoren. In laboratoriumonderzoek is tevens de hypothese getoetst dat de mate van

controle over een stressor van belang is in verband met veranderingen in het immuunsys-

teem. De uitkomsten van het onderzoek bleken tegengesteld aan de hypothese: de
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immuunactiviteit veranderde niet in het geval van door de proefpersonen niet-controleer-

baar geluid en wel in het geval van controleerbaar geluid. De veranderingen in de stem-

ming van de proefpersonen waren wel in de lijn der verwachtingen: de controleerbare sti-

muli brachten geen verandering in stemming teweeg en de oncontroleerbare geluidbelas-

ting gaf een toegenomen frustratie en boosheid en een afgenomen geluksgevoel te zien.

In de gerefereerde onderzoeken naar de effecten op de mate van voorkomen van ischemi-

sche hartziekten en hoge bloeddruk door blootstelling aan lawaai in de woonomgeving en

op de arbeidsplaats is in meer of mindere mate aandacht besteed aan de problematiek

van de interveniërende variabelen, zoals leeftij{ geslacht, rookgewoonten, alcoholge-

bruIC eetgewoonteÍL relatief lichaamsgewichg essentiële hypertensie in de familie en so-

ciaal-economische klasse. In het rapport wordt geconcludeerd dat het op onjuiste wijze in

rekening brengen van bepaalde variabelen tot gevolg heeft gehad dat een effect van ge-

luid in een doorsnee bevolking is onderschat. Welke invloed dit heeft op de uiteindelijke

conclusies kan niet ingeschat worden.
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HooÍdstuk 5

5.1

Psycho-sociale effecten

lnleiding

In dit hoofclstuk worden onder meer de ondenruerpen vermindering van het psycho-soci-

aal welbevinden door blootstelling aan lawaai en geluidhinder behandeld. Daarbij komt

ook aan de orde ofgevoelens van ergernis door geluid zo ver kunnen gaan dat het het

aantal opnamen in psychiatrische inrichtingen beïnvloed. Geluidhinder kan ieder gevoel

van wrevel, ontstemming, onbehagen, misnoegen en ergernis zijn dat optreedt als gelui-

den inbreuk maken op iemands gedachten en stemmingen of op zijn feitelijke activiteiten.

Geluid is alleen dan hinderlijk als het door de betreffende persoon als niet in overeen-

stemming met zijn momentane intenties beleefcl wordt.

Hinder is weliswaar subjectief van aard, maar men kan dit verschijnsel toch met be-

hulp van goede waagtechnieken kwantificeren en met geluidmaten correleren. De mate

van geluidbrnder hangt slechts ten dele afvan de akoestische eigenschappen van geluid,

zoals het equivalente geluidniveau, de frequentiesamenstelling, de fluctuaties in het ni-

veau, de stijgtijd van de geluiden en het aantal geluiden per tijdseenheid. In veel gevallen

zijn niet-akoestische determinanten voor het ontstaan van individuele hinderervaringen

beslissend.

Hinder kan worden onderverdeeld in specifieke en niet-specifieke hinder. Van speci-

fieke hinder is sprake als bepaalde activiteiten niet ongestoord uitgevoerd kunnen wor-

den: het voeren van een gesprek, het kijken en luisteren naar radio en televisie en het le-

zen van een boek of tijdschrift. De niet-specifieke hinder geeft weer in welke mate men
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zich ergert. Volgens De Jong (Jon92b) is de niet-specifieke hinder een betere voorspeller

van het welbevinden in een bevolkingsgroep dan de specifieke hinder.

5.2 Effecten in de woonomgeving

5.2.1 Geluidhinder

Voor niet-specifieke hinder door geluiden in de woonomgeving zijn dosis-effectrelaties

opgesteld. Miedema (Mie92) geeft hiervan een historisch overzicht. In 1978 publiceerde

Schultz (Sch78b) op basis van een groot aantal publikaties over geluidhinder van vlieg-

tuigen, treinverkeer, en diverse soorten wegverkeer (stadsverkeer, verkeer op snelwegen)

één dosis-effectcurve die geldig zoa zijnvoor alle soorten verkeerslawaai. Deze curve

beschrijft het percentage ernstig gehinderden als functie van L* (zie definities achterin

dit rapport). Kryter (Kry82) trok sterk in twijfel dat één curve representatief zou kunnen

zijn voor alle soorten verkeerslawaai. Het rapport van Miedema (Mie92) stelt hem in het

gelijk. Op basis van een uitvoerige analyse heeft Miedema dosisrffectcurves opgesteld

die verschillen naar type verkeerslawaai. In figuur 5.1 is daarvan een voorbeeld gegeven:

de gemiddelde hinderscore is uitgezet als functie van L*. Een ander voorbeeld geeft fi-
guur 5.2. De dosis-effectcurve van Schulz voor ernstige geluidhinder is eveneens in de

figuur opgenomen.

Miedema toont met figuur 5.2 aan dat het percentage mensen dat emstig gehinderd is

door vliegtuiglawaai, sneller toeneemt met het geluidniveau (L*) dan het percentage ern-

stig gehinderden door wegverkeerslawaai en treinverkeerslawaai. Emstige hinder van de

verschillende typen verkeerslawaai begint op te treden vanaf L*-niveaus van 42 dB(A),

hinder reeds vanaf niveaus van37 dB(A) en enige hinder vanaf 32 dB(A) (Mie92). Ern-

stig gehinderd is volgens de benadering van Miedema iemand die op een beoordelings-

schaal van 0 tot 100% (van in het geheel niet gehinderd tot bijvoorbeeld uitermate gehin-

derd) ten minste 72oÀ sc,crirt, gehinderd is iemand met een score van minstens 50Yo en

enigermate gehinderd met een score van minstens 28%.

Een speciale plaats neemt de geluidhinder door de toekomstige hogesnelheidstrein in.

De waag is daarbij hoe die hinder zich verhoudt tot die van de gewone treinen die thans

in Nederland rijden. Aangezien de hogesnelheidstreinen thans (nog) niet in Nederland rij-

den heeft De Jong (Jon93) deze waaglangs indirecte weg beantwoord. Hij komt tot de

conclusie dat er bij een gelijke geluidbelasting van de hogesnelheidstrein niet meer ge-

luidhinder verwacht hoeft te worden dan van het bestaande treinverkeer.

Het geluid van helikopters is een voÍm van verkeersgeluid die in dit rapport nog niet

behandeld is. Helikopters onderscheiden zich van gewone vliegtuigen door hun karakte-

ristieke geluid en doordat ze met lagere snelheden kunnen vliegen waardoor ze langer
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Figuur 5.1 Hinderscore als firnctie van L. voor diverse soorten verkeerslawaai. (Overgenomen uil Mie92)

hoorbaar zijn. Het karakteristieke geluid wordt veroorzaakt door het draaien van de ro-

tor, en het bestaat uit elkaar snel opvolgende impulsen. Bij een rotortoerental van bij-

voorbeeld 200 rotaties per minuut en bij zes rotorbladen is er én impuls peÍ 45 ms. Het

op de grond gemeten geluidniveau van een helikopter is onder meer afiiankelijk van het

§?e en het gewicht van het toestel, de uitgevoerde manoeuwe, de snelheid en de meet-

plaats ten opzichte van de machine. Bij het naderen van een helikopter neemt het geluid-

niveau vrijwel lineair toe en na de passage nagenoeg lineair af.

Er zijnin Nederland metingen van het geluid van passerende helikopters gedaan op

een plaats waar de helikopters op een afsand van 100 tot 500 meter voorbijhnamen

(Sie92). De L^*-waarden (zie definities achterin) bedroegen 80 tot 92 dB(A) en de effec-

tieve passagetijden lagen tussen een en drie minuten. Volgens §imson (Sim92) is uit een

onderzoek door de Civil Aviation Authority gebleken dat de hinder van het geluid van
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Figuur 5.2 Het percentage ernstig gehinderden als firnctie van L*.

De onderbroken curve is aÍkomstig van SchulE (SchTSb). @e Íiguur is overganomen uil Mie92)

4020

passerende helikopters niet veel afwijld van de geluidhinder door gewone vliegtuigeÍL als

de geluidbelasting wordt gegeven in NM-waarden.

Siegersma (Sie92) stelde vast dat het bij helikopters niet alleen gaat om pÍrssages,

maar dat deze toestellen soms geruime tijd boven een gebied verkeren. In die gevallen

verdient het de voorkeur om de duur van het helikoptergeluid in de geluidmaat te verdis'

conteren. Daarvoor is voor één geluidgebeurtenis L* een geschikte Ínaat, en voor meer

geluidgebeurtenissen het equivalente geluidniveau gedurende perioden van het ebnaal,

eventueel gecombineerd met straffactoren voor gebeurtenissen gedurende de nacht of de

avond. De geluidbelasting uitgedrukt in Kosten eenheden is voor de beoordeling van heli-

koptergeluid dus minder geschikt, omdat daarin de duur van een geluidgebeurtenis niet

verdisconteerd is.
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Behalve het lawaai afkomstig van het verkeer, treden in de woonomgeving ook geluiden

op die afkomstig zijn van stationaire bronnen, zoals industriële bedrijven. Onder deze ca'

tegorie worden ook rangeer- en schietterreinen gerekend. Bij dergelijke geluidbronnen is

het belangrijk een onderscheid te maken tussen bronnen die overwegend impulsgeluiden

teweeg brengen, en geluidbronnen met een meer constaÍlt geluidniveau. In de praktijk is

een dergelijk onderscheid moeilijk te maken: bij de min of meer constante geluidbronnen

treden veelal ook af en toe impulsachtige geluiden op. In figuur 5.2 zijn reeds enige re-

sultaten voor bronnen met veel impulsgeluid (I) ingetekend. Miedema (Mie92) heeft voor

stationaire geluidbronnen drie dosis-effectrelaties afgeleid (zie figuur 5.3): één voor

bronnen met overwegend impulsgeluiderq één voor min of meer constant industrieel ge-

luid en een voor rangeerterreinen. Hij geeft aan dat een azntzl industriele bedrijven die

door akoestici als een nagenoeg constante geluidbron worden omschreven - zoals een be-

tonfabriek - niet in het plaatje passen en bij de constructie van de curve niet zijn meege-

nomen. Zoals duidelijk is, zijn de impulsachtige geluidbronnen veel hinderlijker dan ver-

keerslawaai, vooral bij de lagere geluidbelastingen.

Miedema (Mie84,87, zie ook Ber93) heeft ook het optreden van geluidhinder bestudeerd

bij meer dan een geluidbron in de woonomgeving. Hij geeft een beoordelingsmethode

voor geluidhinder door cumulatie van omgevingsgeluiden in de woonomgeving en legt

een mathematisch verband tussen de hinder van de afzonderlijke geluidbronnen en de

hinder ten gevolge van de geluidbronnen te zamen. De hinder voor de totale situatie bij

twee geluidbronnen ligt tussen de hinder veroorzaakt door de in die situatie hinderlijkste

bron en die bij een equivalent geluidniveau dat nog 3 dB(A) hoger is. De methode is toe-

gepast voor de situatie bij Rotterdam (DGM91) en bruikbaar bevonden.

De niet-specifieke hindercurverL opgesteld door Miedemq zijn vergeleken met de door

De Jong (Jon92b) gegeven waarden voor specifieke hinder. De Jong geeft in zijn rapport

tabellen met percentages gehinderden met betrekking tot gespreksverstoring, gestoord

worden bij het kijken naar televisie, bij het luisteren naar de radio en bij het lezen. Het

gaat om personen die, op een schaal lopende van vaah soms, zelden tot nooit, de eerste

trvee categorieën aangeven. De Jong geeft de percentages als functie van Lo*,ou*. Do

percentages zijn in de figuren 5.4, 5.5 en 5.6 ingetekend, waarbij de getrokken curven

zijn overgenomen uit Mie92. De waarden die zijn opgegeven door De Jong, zijn in tabel

5.l vermeld.

Ook bij specifieke hinder blijkt vliegtuiglawaai hoger te scoren dan snelwegverkeer-

slawaai en treinlawaai. Bij een vergelljking van de resultaten van De fong voor specifie-

ke hinder met die van Miedema voor niet-specifieke hinder moet grote voorzichtigheid

betracht worden, omdat beide onderzoekers uitgaan van gegevens uit verschillende bron-

nen en het gehinderd zijn anders hebben gescoord. Opvallend is wel dat de specifieke-
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Figuur 5.3 Hinderscore als frrnctie van L- voor diverse soorten verkeerslawaai en voor stationaire geluidbronnen.

(Afgeleid uit Mie92)
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hinderpercentages in het geval van vliegtuig- en treinverkeerslawaai boven de niet-speci-

fieke-hindercurve liggen en dat voor snelwegverkeerslawaai die percentages rond de be-

treffende curve liggen. Dit wordt wellicht veroorzaakt door het verschil in tijdpatroon

van de diverse belastingen. Immers, snelwegverkeerslawaai heeft een meer continu ka-

rakter waardoor specifieke verstoring voortdurend optreedt, terwijl dit door het discrete

karakter van trein- en vliegtuiglawaai niet het geval is. In de laatste gevallen ondervindt

men wel tijdens een passage verstoringen, maar tussen de passages door blijft men onge-

stoord, waardoor een gevoel van ergernis (niet specifieke hinder) minder snel optreedt.

Tabel 5. I Blootstelling aan geluid in relatie tot gestoord worden bij het voeren van een gesprek, bij het kijken naar

de televisie, bij het luisteren naar de radio en tijdens het lezen. Ook schrikken ofbang zijn. Percentages gestoorden

als firnctie van het equivalente geluidniveau gedurende een etmaal. Afronding op veelvouden van 5. @ron: Jon92b)

Lacc2ruu in dB(A)

4145 46-50 5l-55 56-60 6l-65 66-70 7l-75 76-80

gesprek voeren

snelweg

trein

vliegtuig

TV kijken

snelweg

trein

vliegtuig

radio luisteren

snelweg

trein

vliegtuig

lezen

snelweg

trein

vliegtuig

schikken

snelweg

trein

vliegtuig

t0 35 45 50 45

<5510253535
25 60 75 80

525405050
s515406040

l5 50 60 75

l0 20 40 45 50

<551530454055
50 45 50

525304045
<5<5<551010

30 30 35

30 35 40 40 45

<5<5<5555
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Figuur 5.4 Als finctie van L^.nrn u*: het percentage emstig gehinderdet door vliegniglawaai (naar Mie92) en percentage gestoor-

den (naar Jon92b).

Speciale aandacht verdient ook de overeenkomst tussen niet-specifieke hinder en

schrikken en bang zijn. Daar waar schrikken en bang zijn slechts in geringe mate voor-

komen, is ook het percentage ernstig gehinderden relatief gering. Als het percentage men-

sen dat schdkt en bang is, toeneemt, neemt ook het percentage ernstig gehinderden toe.

Tussen ernstige niet-specifieke hinder en schrikken en bang zijn lijkt een associatie te be-

staan. De notie dat hinder door vliegÍuiglawaai deels te wijten is aan angst voor vliegtui-

gen en een mogelijke neerstorting in de omgeving is niet nieuw; Broadbent @ro57) wees

er reeds in 1957 op en ook Tracor CIra7O) en Bors§ @or74) geven een associatie tus-

sen geluidhinder door vliegtuigen en angst voor neerstortingen. Uit een onderzoek door

Vanderhei-Moran (Van8l), verricht bij twee vliegvelden met recente vliegtuigongelukken
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Figuur 5.5 Als firnctie vil L^.orn,*i het percentage ernstig gehinderden door snelwegverkeerslawaai (naarMie92) en percentage ge-

stoorden (naar Jon92b).

en twee vliegvelden zonder recente neerstortingen van vliegtuigen, blijkt dat angst een

oorzakelijke factor is voor geluidhinder door de luchBaart.

Ook Miedema rapporteert over schri}rken door lawaai. Over het algemeen vindt hij
de minste schrikreacties bij railverkeerslawaai, gevolgd door overig wegverkeerslawaai,

terwijl snelweglawaai nog hoger scoort. In tegenstelling tot het voorgaande blijkt uit de

resultaten van Miedema dat vliegtuiglawaai minder schrik opwekt dan wegverkeersla-

waai. De gegevens over angst en schrikken in het geval van impulsachtig industrielawaai

ondersteunen de gedachte dat angst en schrikken geassocieerd zijn met emstige hinder.

Bij lage equivalente geluidniveaus (10-40 dB(A), bepaald over de periode van 7.00 tot
19.00 uur) schrikt zelfs 15 totZ5%o van de onderzochten van de betreffende
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stoorden (naar Jon92b).

impulsachtige geluiden. Het percentage emstig gehinderden is in die situaties ook onge-

veer 15 tot25.

Voor het vermijden van geluidhinder zou het van belang kunnen zijn of het in de woning

mogelijk is om zich geheel of ten dele aan het geluid te onttrekken. Daarom heeft Miede-

ma (Mie92) nagegaan of de mate van geluidhinder afhangt van de ligging van de woning

ten opzichte van de §eluidbron. Hij deelde daarbij de woningen in drie categorieën in:

woningen waarbij het verschil tussen de geluidbelasting van de zwaarst belaste gevel en

die van de minst belaste gevel meer is dan 15 dB(A), woningen waarbij dit verschil ligt

tussen 5 en 15 dB(A) en woningen waarbij het minder is dan 5 dB(A). Zowel voor trein-

verkeerslawaai als voor snelweg- en overig wegverkeerslawaai blijkt de hinderscore in de
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beide laatste categorieën gelijk te zijn en blijkt de hinderscore in de woningen met een

groot verschil in geluidbelasting op beide gevels lager te liggen dan in de beide andere

categorieën. Het resultaat is gegeven in figuur 5.7. Kerurelijk neemt de geluidhinder af

als het huis een rustiger kant heeft. Een dergelijk fenomeen kan niet optreden in het geval

van vliegtuiglawaai. Immers, het lawaai van een vliegtuig belast de woning alzijdig.

Hoewel het mogelijk is om dosis-effectrelaties op te stellen voor niet-specifieke hin-

der, is er slechts een relatief lage correlatie tussen de dosis en het effect. De gebrekkige

correlatie wordt veroorzaakt door het feit dat vele niet-akoestische variabelen in het indi-

viduele geval de hinder van geluid mede bepalen. Miedema (Mie92) refereert in zijn rap-

port aan een analyse van Fields (Fie90) naar de invloed van deze niet-akoestische varia-

belen op het verband tussen lawaai en geluidhinder. Fields analyseerde 280 Engelstalige

publikaties naar drie soorten interveniërende variabelen: demografische, gedragsmatige

en situationele. Geen der onderzochte demografische variabelen - leeftijd, geslacht, so-

ciaal-economische status, huur of koop van de woning, grootte van de woning, aantal ja-

ren dat men in de omgeving woont, afhankelijkheid van de geluidbron ten behoeve van

beroep oftransport - bleek invloed te hebben op deze relatie. Dit betekent dat het zeer

waarschijnlijk is dat de demografische samenstelling van een onderzochte populatie geen

invloed heeft op de relatie tussen lawaai en geluidhinder. De onderzochte gedragsvaria-

belen hebben het meeste effect. Dit betreft met name angst voor de geluidbron, de over-

tuiging dat de getuidbelasting zou kunnen worden verminderd als de overheid de juiste

maatregelen zou treffen en de algemene psychische gevoeligheid voor geluid. [n mindere

mate speelt het besef een rol dat ook andere problemen dan de geluidbelasting met de ge-

luidbron te maken hebben en dat de geluidbron een belangrijk economische activiteit ver-

tegenwoordigt. Voor de relatie tussen geluidhinder en lawaai zou niet van belang zijn

hoeveel tijd men thuis doorbrengt, noch het achtergrondniveau in de woning. Van enig

belang is wel in welke mate de geluidbron zichtbaar is, de afstand tot bijvoorbeeld de

vliegroute, en in welke mate er sprake is van een nieuwe geluidbron rond de woning.

Ook Job (Job88) gaat uiwoerig in op de lage correlatie tussen geluidbelasting en ge-

luidhinder. Correlaties kunnen op twee manieren worden bepaald: ten eerste kunnen per

persoon de individuele reacties op geluid in verband worden gebracht met geluidbelas-

tingsmaten en ten tweede kunnen personen in groepen met overeenkomstige geluidbelas-

ting worden ingedeeld en kunnen 'overall'-maten van de reacties (gemiddelden, medianen)

worden gerelateerd aan 'overall'-belastingsmaten. Op basis van 39 epidemiologische on-

derzoeken naar niet-specifieke geluidhinder van vliegtuig-, wegverkeers-, bouw-, explo-

sie-, schiet- en industrielawaai komt Job tot een gemiddelde correlatiecoëfiiciënt voor de

groepsgegevens van 0,82 (standaarddeviatie 0,14) en voor de individuele gegevens van

0,42 (standaarddeviatie 0,12). Een correlatiecoëfEciënt van0,42 betekent dat slechts

18% van de variantie in de reactie verklaard wordt door de geluidbelasting. De lage cor-

relatiecoëfiicienten kunnen volgens Job slechts zeer ten dele worden verklaard uit de
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Figuur 5.7 Hinderscore als functie van L* voor personen met woningen die al dan niet een rustiger woonkant hebben (verschil ge-

luidbelastingen gevels tan minste l5 dB(A)). @e Íiguur is afgeleid uit Mie92)
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Figuur 5.8 Verschillen in hinder en subjectief ervaren gezondheid tussen mensen met, naar eigen inschatting, weinig beheersing

(getrokken lijnen h elke grahek) en mensen met veel beheersing over de oooaak van de lawaai (stippellijnen). De lijnen geven li
neaire regressies weer. De F-waarde is een maat voor de significantie van het verschil tussen beide lijnen. Als F groter is circa 5 dan

is het verschil tussen beide lijnen volgens Altena signiÍicant. (Bron: Alt89)

onnauwkeurigheid waarmee de geluidbelasting is bepaald, de onnauwkeurigheid waar-

mee de niet-specifieke geluidhinder is vastgesteld en de beperkte trajecten waarbinnen

geluidhinder en geluidbelasting met elkaar in verband zijn gebracht. Uit zijn analyse

volgt dat zelfs bij zeer nauwkeurige geluid- en geluidhindermetingen over het gehele ge-

luidbelastingstraject , de geluidbelasting slechts 25 tot 40o/ovan de variantie in de reactie

verklaart. Dit houdt in dat 60 totT1Yo van de variantie in de reactie verklaard moet wor-

den door andere variabelen dan de geluidbelasting. Job meent dat slechts twee andere va-

riabelen wezenlijk aan de verklaring van de variantie bijdragen: de houding ten opzichte

van de geluidbron en de geluidgevoeligheid in het algemeen. Beide variabelen samen
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rubjectief ervaren gezondheid tussen mensen met weinig vermijdende verwerkingsstrate'

gie (stippellijnen in elke graÍiek) er mensen met vëel vermijdende verwerkingsstrategie (getrokken lijnen)' De lijnen geven lineaire

regressies weer. De F-waarde is een maat voor de signiÍicantie van het verschil tussen beide lijnen. AIs F groter dan circa 5 dan is

volgens Altena het verschil tussen beide lijnen sigrificant. (Bron: Alt89)

verklaren de variantie in de niet-specifieke geluidhinder meer dan de geluidbelasting zelf.

Belangrijke aspecten van de houding ten opzichte van de geluidbron betreffen volgens

Job machtsmisbruik (het gebrek aan actie van de overheid) en het belang van de geluid-

bron. Job komt dus tot min of meer dezelftle conclusie als Fields.

Over de belasting door impulsgeluiden merkt Job op dat de correlatiecoëmciënten

van impulsgeluidbelasting en geluidhinder op groepsniveau ongeveer gelijk zijn aan die

voor verkeersgeluid en geluidhinder, maar dat de individuele correlatiecoëfficiënten bij

impulsgeluid veel geringer zijn: bijna drie maal zoveel variantie wordt door de geluidbe-

lasting verklaard in het geval van niet-impulsachtige geluidbelasting ten opzichte van die
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van impulsachtig geluid. Uit de analyse van Job blijkt dat het met name de houding ten

opzichte van de geluidbron is die in het geval van impulsgeluid de variantie in de niet-

specifi eke geluidhinder verklaart.

In het eerder geciteerde lVEM-onderzoek (zie onder meer Alt89) is ook de geluidhin-

der onderzocht. Behalve over hinder van geluiden is eveneens een vragenlijst over de

subjectief ervaren gezondheid (Hopkins Symptoms Checklist en slaapkwaliteitslijst) af-

genomen. Opvallend is dat in het onderzoek geen statistisch significante associatie be-

staat tussen geluidhinder van wegverkeerslawaai en de grootte van de geluidbelasting.

Deze associatie is er wel in geval van vliegtuiglawaai (correlatiecoëfficiënt 0,18). In bei-

de gevallen is er geen verband tussen geluidbelasting en eryaren gezondheid. Het blijkt

echter wel dat geluidhinder en subjectiefervaren gezondheid positiefgecorreleerd zijn

(correlatiecoëfficient in geval van vliegtuiglawaai 0,31 en in geval van wegverkeersla-

waai 0,34). Er blijkt ook geen verband tussen geluidhinder en bloeddruk. Eerder is al

aangegeven dat in het IVEM-model, de (vermeende) mate van beheersing van de geluid-

bron en de mate van verwerking van de situatie centraal staan. In figuur 5.8 is de invloed

van de factor beheersing op het verband tussen geluid en geluidhinder en op het verband

tussen geluid en de ervaren gezondheid in beeld gebracht. Op de eryaren gezondheid

heeft de (vermeende) beheersing van de oorzaak van het geluid geen effect, wel op de er-

varen hinder. Er blijken bijzonder grote verschillen in geluidhinder te bestaan tussen de

groep mensen met naar eigen inschatting weinig beheersing over de geluidbron en die

met veel beheersing. De groep met een hoge inschatting van de eigen lawaaibeheersing

ervaartminder hinder dan de groep met een lage beheersingsperceptie. Omdat de regres-

sielijnen vrijwel evenwijdig lopen is dat effect onaflrankelijk van het geluidniveau.

Met betrekking tot de verwerking van het geluid zijn drie strategieën te

onderscheiden:
. probleemgerichte strategieën: ramen sluiten, klacht indienen, actiecommité oprichten
. geruststellende gedachten: 'het is niet zo eÍgals het lijkt
. vermijdingsstrategie: 'niets aan de hand', 'er is geen probleem', een soort berustende

hopeloosheid; de eigen realiteit niet onder ogen kunnen zien.

Uit de analyses blijkt dat er verschillen in hinder en ervaren gezondheid zijn tussen men-

sen die veel beroep doen op vermijding en mensen die dat weinig doen als een manier om

de geluidbelasting te verwerken. Het resultaat is gegeven in figuur 5.9. Het verschil tus-

sen de regressielijnen is in alle vier gevallen statistisch significant. Vooral in geval van

hinder door vliegtuiglawaai neemt bij de groep met veel vermijdingsgedrag de geluidhin-

der sterk toe met de geluidbelasting. Met de ervaren gezondheid is dit in mindere mate

het geval. Zowel figuur 5.8 als 5.9 tonen aan dat houding en gedrag ten opzichte van een

geluidbron de geluidhinder veel sterker bepalen dan de geluidbelasting als zodanig. Dit
geldt in sterkere mate voor vliegtuiglawaai dan voor wegverkeerslawaai.
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5.2.2 Effecten op psycho-sociaal wel bevi nden

ln Zweden is een drietal onderzoeken uitgevoerd naar het psycho-sociale welbevinden

van mensen die in een straat wonen met al dan niet veel wegverkeerslawaai (Ohr89,

Ohr9l, Ohr93). Het psycho-sociale welbevinden werd vastgesteld met behulp van een

lijst met vragen over depressiviteit, ontspanning, activiteit, passiviteit, algeheel welbevin-

den en sociale aspecten. Het betrof in alle drie de onderzoeken situaties waarbij men zo-

wel overdag als 's nachts aan wegverkeerslawaai was blootgesteld. Het moet derhalve

verwacht worden dat niet alleen hinder van het geluid overdag maar ook slaapverstoring

een rol speelt bij eventuele effecten op het psycho-sociale welbevinden. De in de drie on-

derzoeken onderzochte groepen waren niet erg groot: in het eerste onderzoek (Ohr89) be-

trof het 40 personen wonend in een equivalent geluidniveau (aan de gevel) van72 dB(A)

gedurende het etmaal en een vergelijkingsgroep van23 personen uit een rustige omge-

ving, in het tweede onderzoek (Ohr9l) ging het om resp. 97 en l5l personen en in het

derde onderzoek (Ohr93) om een vergelijkingsgroep van 95 personen en in verschillende

mate aan wegverkeerslawaai blootgestelde groepen van in totaal274 personen. Uit het

eerste onderzoek blijkt dat de slaapkwaliteit minder is en de psycho-sociale aspecten (so-

ciale oriëntatie, activiteit, welbevinden) negatiever zijn bij mensen die in een drukke

straat wonen. Uit het tweede onderzoek blijkt dat er van de aan meer verkeerslawaai

blootgestelde mensen meer depressiever waren dan de mensen uit de vergelijkingsgroep

en tevens dat de aan wegverkeerslawaai blootgestelden de kwaliteit van hun slaap als

minder gunstig beoordeelden.

In het derde onderzoek (Ohr93) is geen relatie gevonden tussen de mate van wegver-

keerslawaai - variërend van geen verkeer bij de vergelijkingsgroep en van 5590 tot

77000 voertuigen (de betreffende periode is niet in de publikatie opgenomen) bij de

blootgestelde groepen met220 tot9240 zrxare vrachtwagens bij deze groepen - en slaap-

verstoring en psycho-sociaal welbevinden. Er bleek echter wel een verband fussen de

mate van geluidhinder, de mate van slaapverstoring en psycho-sociaal welbevinden . Bij

degenen met ernstige of zeer ernstige geluidhinder bleken de slaapkwaliteit en het psy-

cho-sociaal welbevinden minder goed te zijn dan bij de niet of nauwelijks gehinderden.

Ook bleek bij mensen met hun slaapkamer aan de lawaaiige straatkant het psycho-socia-

le welbevinden statistisch significant lager te liggen dan bij mensen met hun slaapkamer

aan de rustiger zijde van de woning. Het lijkt er dus op dat het psycho-sociale welbevin-

den van bewoners rli.et zozeer afhangt van de mate van geluidbelasting van de lawaaiig-

ste kant van hun woning, mÍur meer van hun geluidgevoeligheid en van de mate waarin

het wegverkeerslawaai hun slaapkamer kan binnendringen en zodoende slaapverstoring

kan veroorzaken.
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Figuur 5.10 De opname in drie psychiatrische inrichtingen (aantallen per 1000 inwoners) van mensen die rond Heatluow Airport

aan vliegtuiglawaai zijn blootgesteld als functie van het Ln-niveau van de geluidbelasting. (Bron: Kry90)

5.2.3 Ove ig e p sych i sche p roble mati ek

De vraag of men van lawaai ook 'gek'kan worden is in een aantal studies nader onder-

zocht. Het eerste onderzoek is dat van Abey-Wickrama (Abe69) naar het opnemen in
psychiatrische inrichtingen van patiënten uit gebieden rond Heathrow Airport. De gevon-

den statistisch significante toename van het percentage opnamen in psychiatrische inrich-

tingen uit gebieden met veel vliegfuiglawaai bleek niet overeen te komen met de resulta-

ten van een later onderzoek door Gattoni (Gat73, zie ook Mee77 en Tar78), dat is uitge-

voerd in een iets groter gebied rond Heathrow Airport dan het onderzoek van Abey-

Wickrama. Het onderzoek is weer herhaald door Jenkins (Jen8l) in hetzelfde gebied als

waarin het onderzoek door Gattoni is uitgevoerd. Het ging nu om gegevens over onge-

veer één miljoen mensen. Jenkins vond dat er bij trvee van de drie psychiatrische inrich-

tingen een toename was in het opnamepercentage als functie van de geluidbelasting door

vliegtuigen, maar dat in de derde psychiatrische inrichting het opnamepercentage gerin-

ger was naarmate de geluidbelasting hoger lag. In 1990 deed Kryter (Kry90) verslag van

een nieuwe statistische analyse op het oorspronkelijke materiaal van Jenkins. Hij nam in
de analyse meer variabelen mee dan Jenkins. Een van deze variabelen, namelijk het
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5.3

percentage immigranten in de onderzochte bevolkingsgroepen, verklaarde het door Jen-

Lins geuonden verschil tussen de psychiatrische inrichtingen. Als rekening gehouden

wordt met alle bekende relevante interveniërende variabelen, dan blijkt er een statistisch

significante toename te zijn van het opnamepercentage met de geluidbelasting door vlieg-

tuigen. Het resultaat is gegeven in figuur 5.10.

Effecten in de werksituatie

Geluidhínder

Epidemiologisch onderzoek naar hinder van geluid op de arbeidsplaats is bijzonder

schaars (zie voor een overzicht van de literatuur tot 1985: Mie85). Er ziindan ook voor

het geluid op de arbeidsplaats (nog) geen dosis-effectrelaties opgesteld en het is de waag

of dit wel mogelijk is omdat de geluidbelasting slechts een zeer klein deel van de varian-

tie in de geluidhinder in de werksituatie verklaart. Volgens Kjellberg (Kje90) wordt ten

hoogste Z5%ovande variantie in de geluidhinder bepaald door de geluidbelasting (vol-

gens zijn onderzoek wel meer dan l4%o). Deze percentages liggen lager dan voor geluid-

hinder in de woonomgeving. Duidelijk is dat niet-§sische factoren van groot belang zijn

voor de mate van de geluidhinder. Onderzoek naar de invloed van zulke factoren in de

werkomgeving is helaas nauwelijks gedaan, hoewel die invloed toch nog al eens als cru-

ciaal wordt aangemerkt. Factoren die de geluidhinder in de werkomgeving mede bepalen

zíjn:
. informatie-inhoud van het geluid
r voorspelbaarheid en controleerbaarheid van het geluid

' houding ten opzichte van de geluidbron

. werkzaamheden van de werknemers en de onvermijdelijkheid van het geluid

. individuele verschillen tussen werknemers'

Op deze factoren wordt hierna ingegaan.

lnformatie-inhoud van het geluid.

In veel werksituaties worden voor het eigen werk irrelevante gesprekken als het meest

hinderlijk ervaren. Dit blijkr ook uit onderzoek door Bitter (Bit74) in Nederland. Hij on-

derzocht de beleving van een aantal werkomstandigheden in een kantoortuin. Bij het on-

derzoek waren 136 werknemers van een ingenieursbureau betrokken, die voornamelijk

technisch-adviserende werkzaamheden u iwoerd en. Ze werkÍen in lawaai-expositieni-

veaus van 55 tot 60 dB(A). Van de ondervraagden zei 40Yo 'vaak' of 'altijd' gehinderd te

5.3.1
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worden door één of meer geluiden. Uit nadere vragen bleek dat het geluid van menselijke

stemmen het meest hinderlijk gevonden werd.

Op de vraag of collega's kunnen horen wat men tijdens een telefoongesprek respec-

tievelijk een direct gesprek zegt, antwoordde 98% respectievelijk93oÀ Ja'. Van degenen

die Ja' antwoordden, vond I87o respectievelijk 2LoAhet hinderlijk dat men de gesprekken

kon horen. Wat hier duidelijk wordt is dat niet alleen het horen van een gesprek, maar

ook het gehoord worden door velen als hinderlijk ervaren kan worden. Dit laatste heeft

wellicht ook betekenis voor de waardering van de werkomgeving.

Nemecek (Nem73; zie ook Nem80 en Nem8l) rapporteerde over een onderzoek dat

in een vergelijkbare situatie als het voorgaande is uitgevoerd. Er werden 519 werknemers

uit 15 kantoortuinen ondervraagd. Op grond van de geluidgegevens lijkt het waarschijn-

lijk dat het lawaai-expositieniveau rond of boven 55 dB(A) lag. Van de onderwaagden

werd35%o erg gestoord door lawaai, 45oÀ enigszins en 20%o werd niet gestoord. De

vraag welke geluidbronnen verstorend lvaren, leverde voor de bronnen die zowel in dit

onderzoek als in dat van Bitter opgenomen waren (praten, kantoormachines, telefoon en

omgevingsbronnen) een identiek beeld op. Ten slotte blijkt ook in dit onderzoek dat het

door anderen gehoord worden een negatiefaspect van een kantoortuin is. Op een open

vraag naar de nadelen van een kantoortuin is 69%o van de antwoorden samen te vatten als

'concentratieverstoring' en llYo van de antwoorden als 'vertrouwelijk gesprek

onmogelijk'.

Voorspelbaarheid en controleerbaarheid van het geluid

Onderzoek door Thompson (ThoS lb) leidt tot de conclusie dat geluiden die onvoorspel-

baar zijn en wÍurover men geen controle heeft, meer hinder veroorzaken dan voorspelba-

re en controleerbare geluiden. Bij voorspelbaar geluid zijn er ook betere mogelijkheden

om maatregelen te treffen dan bij onvoorspelbaar geluid.

Houding ten opzichte van de geluidbron

Deze factor blijkt in de woonomgeving belangrijk te zijn voor de mate waarin men van

geluid hinder ondervindt. Onderzoek hiernaar in de werkomgeving, afgezien van het on-

der d genoemde, is niet bekend.

Werkzaamheden van de werknemers en de onvermudelijkheid van het geluid.

Vaak wordt verondersteld dat geluidhinder aftrangt van het soort werk dat men verricht.

Veldonderzoek hiernaar is vrijwel niet gedaan. Sust (Sus89) vermeldt in haar literatuur-
overzicht dat bij administratieve taken de blootstelling aan geluid met equivalente
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geluidniveaus van 50 dB(A) of meer duidelijk effect heeft op de beslistijd, de hoeveelheid

in het geheugen opgeslagen informatie en het aantal fouten als een taak hoge eisen stelt.

Verder verrichtte Ohrström (Ohr79) onderzoek in een machinefabriek en in een textielfa-

briek. In de machinefabriek werkten merendeels mÍurnen van middelbare leeftijd, de me-

chanisatiegraad van het werk was laag, de werknemers bepaalden zelf hun werktempo en

het werk vereiste handvaardigheid. De lawaai-expositieniveaus lagen tussen 70 en 80

dB(A). Het bleek dat75%ovan de werknemers de geluidsituatie enigszins, tamelijk of erg

hinderlijk vond. In de textielfabriek werkten vooral jonge vrouwen, de mechanisatiegraaÀ

van het werk was relatief hoog zodat het werkÍempo werd bepaald door de machines en

het werk bestond uit telkens te herhalen handelingen. De percentages enigszins tot erg

gehinderden waren 46 bij lawaai-expositieniveaus van 70 tot 80 dB(A), 50 bij 80 tot 90

dB(A), en 8l bij 90 tot 100 dB(A). Het grote verschil in het percentage gehinderden tus-

sen beide fabrieken (75 versus 46) bij hetzelfcle lawaai-expositieniveau van 70 tot 80

dB(A) is volgens Ohrström het gevolg van het verschil in werkzaamheden.

Lawaai kan betekenisvolle geluiden maskeren. Daardoor veroorzaakt het (functione-

le) hinder. Als werkzaamheden bijvoorbeeld het voeren van een gesprek met anderen

noodzakelijk maken, danzal dit moeilijkeÍ gmnnaarmate het omgevingsgeluid hoger

ligt. In hoofclstuk 4 van het rapport van Passchier-Vermeer uit I991 (Pas9la) is uiwoe-

rig op de problematiek van de belemmering van de spraakcommunicatie ingegaan.

In een fabriekshal worden de meeste geluiden, vooral die afkomstig van de eigen

werkzaamheden of van die van een collega, nogal eens gezien als een onvermijdeluk btj-

produkt van de uit te voeren werkzaamheden. Toch is geluidhinder in de industrie een

veel voorkomend verschijnsel. Het onderzoek van Ohrström leverde percentages van

enigszins tot erg gehinderden van 46 tot 81.

Het eerder beschreven onderzoek van Van Dijk (Dij84) leverde ook gegevens die be-

trekking hebben op geluidhinder bij een scheepsreparatiewerf (278 werknemers) en bij

zeven industriële bedrijven (vier metaalbedrijven, één veevoeder-, één

kunststofuerwerkend- en één chemisch bedrijf) (552 werknemers). De werknemers van

de scheepsreparatiewerf werkten op twee afclelingen, de bankwerkerij met een gemiddeld

lawaaiexpositieniveau van 85 dB(A) en de scheepsmakerij met een niveau van 98 dB(A).

De onderzoekers vroegen naar hinder, last van lawaai en verstoring door lawaai. Het re-

sultaat is gegeven in figuur 5.1 t. De lawaaihinderindex is een gewogen additieve score

van positieve antwoorden op vijf vragen nÍur hinder van lawaai, zelden of nooit een

praatje kunnen maken, een bijzonder hinderlijke eigenschap van lawaai noemen en erg

vaak schrikken van lawaai. Elk positief antwoord op één van deze wagen werd gewaar-

deerd met één punt en de puntenwaardering werd per persoon opgeteld. De range van de

index loopt dus van 0 tot 5. Ook bleek uit dit onderzoek dat er geen gewenning aan la-

waai optrad naarmate men langer in lawaai werkte, omdat de resultaten niet aflrankelijk
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ernstig hinderlijke geluidkarakteristieken

veel en erg veel verstoring door lawaai

veel en erg veel geirriteerd door lawaai

nooit ofbijna nooit kunnen praten

(erg) veel angst door lawaai

lawaaihinderscore tenminste 3

Figuur 5.l t percentage werknemers met hinder van lawaai in een scheepsmakerij (in totaal 162 werknemers ) ea in een bankwer-

kerij (in totaal 95 werknemers). @ron: Dij84)

bleken te zijnvan de leeftijd en het aartal arbeidsjaren in lawaai. Een resultaat van het

onderzoek door Van Dijk in de zeven industriële bedrijven is gegeven in figuur 5.12.

Het percentage ernstig gehinderden blijkt te liggen op 40 bij lawaai-expositieniveaus

vanaf 85 dB(A) en op 20 bij lagere niveaus. ln kantoomrimten zijn, door andere onder-

zoekers, percentages ernstig gehinderden vastgesteld van 40 bij een lawaai-expositieni-

veau van 55-60 dB(A) (Bit74), 35 bij ongeveer dezelfde niveaus §em73) en 25 bij la-

waai-expositieniveaus tussen 50 en 60 dB(A) (Nem80, Nem8l). De geluidhinder in kan-

toren en kantoortuinen bij lawaai-expositieniveaus van 55 tot 60 dB(A) ligt dus ongeveer

op hetzelfde niveau als die in industriële situaties bij lawaai-expositieniveaus van 85

dB(A) en hoger.
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Figuur 5.12 Percentages werknemers met een geluidhinderscore van 2 of meer en van 4 of meer, als functie van het lawaai-exposi'

tieniveau. (Bron: Dij84)

Ook onderzoek onder de Nederlandse bevolking geeft een aanzienlijke geluidhinder

op de arbeidsplaats te zien. Dat blijkt uit drie niet meer zo recente onderzoeken. De eer-

ste betreft een CBS-onderzoek (CBS78a) verricht in L977 naar de leefsituatie van de Ne-

derlandse bevolking van l5 jaar en ouder. Van Dijk (Dij84) heeft op het betreffende ma-

teriaal een secundaire analyse uitgevoerd ten aanzien van 1465 mannelijke werknemers.

Hij vond dat, geëxtrapoleerd naar de totale beroepsbevolking in Nederland,3lyo van de

werknemers klachten heeft over geluid en lawaai op hun arbeidsplaats. Betrokken op

werloemers in ambachten, de industrie en het transport is dit zelfs SïYo.Lawaai is daar-

mee de meest voorkomende arbeidsbelasting. In de genoemde beroepen volgden vuil

werk en lichamelijk zruaar werk als de nummers twee en drie.

Ook de Arbeidskrachtentelling van L975 van het CBS heeft gegevens opgeleverd

(CBS78b). Daaruit blijkt dat 45Yovan de wouwelijke en marurelijke werl«nemers in am-

bachten, de industrie en het transport klachten heeft over teveel geluid op het werk.

Ten derde leverde onderzoek van Dijkstra (Dij8l) informatie over het voorkomen

van hinder in bepaalde bedrijven en instellingen. Het totaal aantal ondervraagden be-

droeg2443. Men werkte op een afdeling van een ministerie, bij een dienstverlenend be-

drijf, een drukkerij of een scheepswerf. Het bleek dat bij industriële werkzaamheden

50,5yovan de ondervraagden veel hinder van lawaai ondervond, gevolgd door veel

s83
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Figttur 5.13 Percentage werknemers met erg veel en veel lawaaihinder als functie van de mate waarin een aantal psychische klach-

ten optreden. De aantallen personen per categorie zijn onder de horizontale assen vermeld. @ron: Dij84)

hinder van stank (33,9yr) en veel hinder van stof (33,5%).Yan de werlnemers in de

dienstverlenende en administratieve beroepen antwoordde ls,zyoveel hinder van lawaai

te ondervinden, terwijl het percentage werknemers in deze beroepen veel frequenter hin-

der ondervond van klimaatfactoren (gebrek aan frisse lucht:32,6oh, droge lucht3à,5Yo;

waÍmte 3L,2Yo).

lndividuele verschillen tussen werknemers.

Blijkens het onderzoek door Van Dijk (Dij84) is er een saÍnenhang tussen geluidhinder

en de gemoedstoestand van werknemers. Uit figuur 5.13 blijh een associatie tussen ge-

luidhinder en psychische verschijnselen als concentratiemoeilijkheden, prikkelbaarheid,

vermoeidheid en psychische stressverschijnselen.

De samenhang tussen geluidhinder en psychische verschijnselen is volgens Van Dijk
op verschillende manieren te interpreteren. In de eerste plaats is het mogelijk dat lawaai

psychische problemen veroorzaakt die als hinder worden ervaren: een lawaaibron ver-

oorzaaktconcentratiestoornissen en daardoor gespannentreid, waardoor een werknemer

zich gehinderd voelt door lawaai. Geluidhinder en psychische problemen zijn dan bijna

synoniem. Deze interpretatie, waarbij lawaai als 'oorzaak' aangemerkt wordt, is met
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5.3.2

nÍLme voor concentratieproblemen en voor daaruit voortvloeiende klachten aannemelijk.

Opvallend is ook het relatief hoge percentage werknemers met concentratieproblemen dat

zelf lawaai als mede-oorzaak van de concentratiemoeilijkheden aangaf (75n. De sa-

menhang tussen geluidhinder en psychische problemen is ook verklaarbaar vanuit de hy-

pothese dat psychische problemen prikkeldrempelverlagend werken, waardoor hinder be-

vorderd wordt. Een derde mogelijkheid is het bestaan van een schijnverband: zowel hin-

der van lawaai als psychische problemen zijn het gevolg vÍLn een gemeenschappelijke

'oorzaak'. Hierbij is wellicht te denken aan immateriële arbeidsomstandigheden zoals

tijdsdruk, onzekerheid over de arbeidsplaats, een slechte onderlinge sfeer, onvoldoende

waardering of een te grote of te kleine geestelijke belasting op het werk. Volgens de ana-

lyse van Van Dijk (Dij84) is deze verklaring niet aannemelijk'

In de CORDIS-studie (Mel92) is bij 1680 mÍurnen en 688 wouwen het verband na-

gegaal tussen geluidbelasting, geluidhinder, somatische klachten, psychologische varia-

belen als tewedenheid over het werk, angst, depressiviteit en geïrriteerdheid na afloop

van het werk. De tevredenheid over het werk bleek significant te verminderen en de geïr-

riteerdheid na afloop van het werk toe te nemen bij toenemende geluidbelasting. Bij vrou-

wen bleken ook de angstgevoelens en somatische klachten, waaronder hoofclpijn, toe te

nemen. Uit een nadere analyse bleek echter dal deze verschijnselen sterk afhingen van de

mate waarin men geluidhinder ondervond. De gesignaleerde veranderingen golden slechts

voor mensen met een hoge mate van geluidhinder. De correlatiecoëfficiënten tussen ge-

luidbelasting en geluidhinder waren 0,17 voor mannen en 0,04 voor wouwen. De onder-

zoekers concluderen hieruit dat geluidhinder en geluidbelasting onafrrankelijk van elkaar

zijn.

Effecten op veiligheid en werkverzuim

Het ene geluid kan het andere maskeren, dat wil zeggenonhoorbaar maken. Dat kan niet

alleen functionele hinder tot gevolg hebben, maar ook, bij een hoog niveau van het ach-

tergrondgeluid, of bij een plotseling optredend geluid, dat bepaalde signalen die een

waarschuwing inhouden, niet gehoord worden, waardoor gevaarlijke situaties kunnen

ontstaan. Ook kan door bepaalde geluiden de aandacht afgeleid zijn van andere geluiden,

waardoor deze niet tot het bewustzijn doordringen. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen

voordoen als men tijdens deelname aan het verkeer met Walkmans naar muziek luistert.

Ook op arbeidsplaatsen met hoge getuidniveaus kunnen dergelijke effecten optreden. Zo-

wel akoestische signalen als de menselijke stem kunnen in bepaalde situaties gemaskeerd

zijn. Wel past men het spraakniveau automatisch aan het ervaren niveau van het omge-

vingsgeluid aan. Zo spreekt men in een rustige omgeving met een stemniveau dat op I

meter afstand gemiddeld 55 dB(A) is, terwijl men in een achtergrondniveau van 100
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dB(A) 'automatisch' hard schreeuwt, waarbij dit geschreeuw op I meter afstand een ni-

veau van ongeveer 90 dB(A) teweegbrengt.

Uit een aantal onderzoeken in industriële werksituaties blijkt dat het aaÍfia,l ongeluk-

ken in hoge geluidniveaus naar verhouding (veel) hoger is dan in werkomgevingen met

minder lawaai (Ker50, Coh73, Jes77, Now84, Mel92). In één onderzoek wordt zelfs een

relatief risico van 3 à 4 genoemd. Slechts in één (ander) onderzoek is geen associatie ge-

vonden tussen geluidniveau en het aantal ongelukken (Lee80). Uit deze resultaten mag

echter geenszins geconcludeerd worden dat er een oorzakelijk verband is tussen ongeluk-

ken in de werkomgeving en hoge geluidniveaus, omdat in geen der onderzoekingen reke-

ning is gehouden met verstorende factoren. In het algemeen zal niet alleen het geluidni-

veau in de verschillende situaties verschillend zijn, maar kunnen ook andere systemati-

sche verschillen in de werkomgeving en in de uit te voeren werkzaamheden een rol spelen

(Smi90, Smi9l).

Met deze kritiek is rekening gehouden in twee interventie-onderzoeken (Coh76,

Sch80). tn beide gevallen betrof het de introductie van een gehoorbeschermingsprogram-

ma. [n dejaren voor de introductie van de gehoorbescherïners en in dejaren dat deze

middelen gedragen werden, werd het aantal ongelukken vastgesteld. In het onderzoek van

Cohen nam het aantal ongelukken af van gemiddeld 3,8 tot gemiddeld 2,3 ongelukken

per twee jaar per werknemer in een werkomgeving met een hoog geluidniveau. In werksi-

tuaties met een lager geluidniveau veranderde de ongevalsfrequentie per werknemer niet.

Het is echter de vraag of de verminderde geluidbelasting van de werknemers die gehoor-

beschermers zijn gaan dragen, verantwoordelijk is voor de vermindering van het aantal

ongelukken, omdat de ongevalsfrequentie bij de werknemers die geen gehoorbeschermers

zijn gaan dragen, evenveel afnam. Kennelijk hebben ook andere factoren dan de geluid-

belasting een rol gespeeld. Dit onderzoek toont niet onomstotelijk aan dat hoge geluidni-

veaus als zodanig effect hebben op het aantal ongelukken in de werkomgeving. Datzelfcle

geldt voor het andere interventie-onderzoek.

Ook bij onderzoeken nÍutr een verband tussen ziekteverzuim en hoge geluidniveaus

in de werkomgeving (Coh73, Coh76, Now84, Wil82) is geen rekening gehouden met

verstorende factoren, zoals andere belastende werkomstandigheden. Over het algemeen

signaleren de auteurs dit zwakke punt in hun onderzoek zelf. Zo ook Cohen, die in 1973

het zeer pregnante resultaat publiceerde dat in figuur 5.14 is weergegeven. Hoewel dit

resultaat sterk suggereert dat er een oorzakelijk verband is tussen blootstelling aan la-

waai op het werk en ziekteverzuim, kan hier ten hoogste van een zekere associatie ge-

sproken worden.

Ook in de CORDIS-studie (Cardiovascular Occupational Risk Factors Detection in

Israël) (Mel92) is het verband tussen ziekteverzuim en geluidbelasting tijdens het werk

nagegÍlan. ln dat onderzoek zijn gegevens van 1680 mannen en 688 vrouwen uit 2l fa-

brieken met zeer diverse arbeidsomstandigheden geanalyseerd. Bij mannen nam het
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Figuur 5.14 Cumulatieve verdeling van het aantal malen dat ziekÍevezuim voorkwam gedurende een periode van vijfjaar voor een

groep werknemers met een hoog geluidexpositieniveau en een groep werknemers met een lager geluidexpositieniveau. (Bron:

Coh73)

percentage werknemers met twee of meer perioden van ziekteverzuim (gedurende twee

jaar) toe van29 bij equivalente geluidniveaus van minder dan 70 dB(A) tot 36 bij equi-

valente geluidniveaus tussen 75 en 85 dB(A) en tot 49 bij hogere equivalente geluidni-

veaus; voor wouwen golden percentages van 57 en 69 bij equivalente geluidniveaus van

respectievelijk minder en meer dan75 dB(A). Hoewel geen rekening is gehouden met

verstorende factoren, is er volgens de auteurs sprake van een oorzakelijk verband, omdat

evenhlele effecten van interveniërende variabelen zouden zijn uitgemiddeld aangezien het

onderzoek plaatsvond in 21 fabrieken met uiteenlopende arbeidsomstandigheden.

Schonpflug (SchS2) deelde 66 werknemers in in vier lawaai-categorieën waarbij de

gerapporteerde variatie in de gedurende de dag optredende geluidniveaus de bepalende

factor was. Het btijkt dat het ziekteverzuim toeneemt met de mate van variatie in de ge-

luidniveaus over de werkdag.

Schwarze (Sch91) heeft in een retrospectief onderzoek in de kolen- en staalindustrie

wel rekening gehouden met allerlei interveniërende variabelen, zoals de arbeidsomstan-

digheden en demografische kenmerken. Zij komt tot de conclusie dat het ziekteverzuim

van de groep werknemers die gedurende tien jaar een geluidbelasting hadden van ten

minste 90 dB(A), gemiddeld 22,4 dagenper jaar bedroeg en voor de minder belasten

:t 5 t0 t520 253035404550
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20,2 dagenper jaar. Dit verschil is statistisch niet significant (eenzijdig getoetst,

5%-significantieniveau). Een tekortkoming van het onderzoek is dat de geluidbelasting

van 65Yo van de werknemers geschat werd uit de mogelijkheid tot het verstaan van

spraak in hun arbeidssituatie. Schwarze voert als verklaring voor het ontbreken van een

verschil tussen het ziekteverzuim bij de meest en minder belasten het'healthy-worker ef-

fect' aan, dat als gevolg heeft dat werknemers die door hun arbeidsomstandigheden ziek

werden, van arbeidsplaats wisselden en zodoende uit het onderzochte gegevensbestand

verdwenen zijn.

Samenvatting

Onlangs zijn dosis-effectrelaties opgesteld voor niet-specifieke hinder en blootstelling

aan diverse soorten verkeersgeluid in de woonomgeving. De niet-specifieke hinder geeft

weer in welke mate men zich aan iets ergert; niet-specifieke hinder is een goede voorspel-

ler van het welbevinden in een populatie. Ernstige hinder van verschillende typen ver-

keerslawaai (vliegtuig-, snelwegverkeers-, overig wegverkeers- en treinverkeerslawaai)

begint op te treden vanaf L*-niveaus van 42 dB(A), hinder reeds vanaf 37 dB(A) en eni-

ge hinder vanaf 32 dB(A). Dit zijn niveaus die buiten voor de gevel van de woonhuizen

zijn gemeten. Niet-specifieke hinder van verkeersgeluid neemt met toenemend L*-niveau

het sterkst toe voor vliegtuiglawaai, gevolgd door snelwegverkeerslawaai, overig weg-

verkeerslawaai en treinverkeerslawaai. Hinder van stationaire bronnen, zoals industrieel

geluid, bouwgeluid, geluid van schietterreinen en van rangeerterreinen is ook gerelateerd

aan het L*-niveau. De hinder van rangeerterreinen is tot een L*-niveau van ruim 60

dB(A) gelijk aan die van treinverkeerslawaai. De hinder van constant en impulsachtig

bouw- en industriegeluid is vooral bij lagere L*-niveaus veel groter dan die van

wegverkeerslawaai.

Gegevens over specifieke hinder, dat wil zeggenhinder omdat bepaalde activiteiten

niet ongestoord kunnen worden uitgevoerd, zijn vergeleken met de gegevens over niet-

specifieke hinder. Daarbij gaat het om activiteiten als het voeren van een gesprek, het

kijken naar TV, het luisteren naar de radio en het lezen vÉm een tijdschrift, krant of boek.

Ook bij specifieke hinder blijkt vliegtuiglawaai hoger te scoren dan snelwegverkeersla-

waai en treinverkeerslawaai bij dezelfde geluidbelasting. Vergelijking van de specifieke

en niet-specifieke hinder van de diverse soorten verkeerslawaai leidt tot de conclusie dat

bij snelwegverkeer de niet-specifieke hinder in hogere mate bepaald wordt door specifie-

ke verstoringen dan bij vliegtuig- en treinverkeerslawaai. Dit wordt wellicht veroorzaakt

door het verschil in tijdpatroon van de diverse belastingen. Immers, snelwegverkeer heeft

een meer continu karakter waardoor specifieke verstoring bij voortduring optreedt, ter'

wijl dit door het discrete karakter van trein- en vliegtuiglawaai niet het geval is.
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Uit de gegevens over verkeerslawaai kan ook afgeleid worden dat het percentage ern-

stig gehinderden (niet-specifieke hinder) evenredig is met het percentage mensen dat

bang is voor of schrikt van de geluiden. De gegevens over schrikken en angst in het geval

van impulsachtig industrielawaai ondersteunen de veronderstelling dat angst, schrikken

en ernstige niet-specifieke hinder geassocieerd zijn.

Voor de niet-specifieke hinder in de woonomgeving vertonen de dosis-effectrelaties

een wij hoge correlatie als 'overall'-maten van de reacties (gemiddelden, medianen) wor-

den gerelateerd aan 'overall'-belastingsmaten (correlatie-coëfficiënt gemiddeld 0,82).

Voor de individuele reacties is de correlatie echter gering (correlatie-coefficiënt 0,42).

Zelfs bij zeer nauwkeurige geluid- en geluidhindermetingen over het gehele geluidbelas-

tingstraject verklaart de geluidbelasting slechts 25 tot 40oAvan de variantie in de geluid-

hinder, dat wil zeggen dat 60 tot7s%o van de variantie in de geluidhinder teweeggebracht

wordt door andere variabelen dan de geluidbelasting. Van de vele mogelijke variabelen

zijn er slechts enkele die wezenlijk aan die variantie bijdragen: angst met betrekking tot

de geluidbron, de overtuiging dat de geluidbelasting zou kunnen worden verminderd door

derden (machtsmisbruik), de individuele geluidgevoeligheid in het algemeen en, in minde-

re mate, het besef dat de geluidbron ook andere problemen dan geluid met zich mee-

brengt en dat de geluidbron een belangrijke economische activiteit vertegenwoordigt. De-

mografische variabelen - leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, huur of koop van

de woning, afhankelijlöeid van de geluidbron ten behoeve van beroep of transport

- dragen slechts in onbelangrijk bij aan de variantie. Uit het IVEM-onderzoek blijkt ge-

luidhinder sterk af te hangen van de mate waarin men naar eigen inschatting beheersing

over het geluid heeft en van de mate waarin men de realiteit van de geluidsituatie onder

ogen ziet.

Het schaarse onderzoek naar effecten van wegverkeerslawaai op het psycho-sociaal wel-

bevinden van mensen laat geen eensluidende conclusie toe. Uit twee onderzoeken van ge-

ringe omvang blijken enige psycho-sociale factoren minder goed te zijn bij de aan weg-

verkeerslawaai blootgestelde groepen dan bij een vergelijkingsgroepen. Het gaat daarbij

om sociale oriëntatie, activiteit en depressiviteit. Uit een derde onderzoek bleek het psy-

cho-sociale welbevinden van bewoners niet z-ozeeÍ af te hangen van de mate van hun ge-

luidbelasting aan de lawaaiigste kant van hun woning, maar meer van hun geluidgevoe-

ligheid en van de mate waarin het wegverkeerslawaai hun slaapkamer kon binnendringen

en zodoende slaapverstoring kon veroorzaken.

Het laatste van de in de afgelopen jaren uitgevoerde epidemiologische onderzoeken naar

de opnamen in psychiatrische inrichtingen van mensen die rond Heathrow Airport wo-

nerq heeft als resultaat dat het percentage opnamen toeneemt met de geluidbelasting door
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vliegfuigen. In zeer rwaar belaste gebieden ligt het promillage I à 2 hoger dan in minder

Tw aaÍ belaste geb ieden.

Voor geluidhinder in de werksituatie zijn geen dosis-effectrelaties opgesteld. Het is

de waag of dosis-effectrelaties wel relevant zijn, omdat de geluidbelasting slechts een

zeer klein deel van de variantie in de geluidhinder in bepaalde werksituaties blijkt te ver-

klaren (14 tot 25%). De volgende niet-akoestische factoren zijn van belang voor de mate

waarin men in de werksituatie geluidhinder ervaart:
. informatie-inhoud van het geluid: in dit opzicht worden voor het eigen werk irrele-

vante gesprekken in de omgeving als het meest hinderlijk ervaren
r voorspelbaarheid en controleerbaarheid van het geluid
. houding ten opzichte van de geluidbron
. werkzaannheden van de werknemers
. de noodzakelijkheid van het geluid

' individueleverschillen.

Geluidhinder in de kantooromgeving is reeds aanzienlijk bij lawaai-expositieniveaus

vanaf 55 dB(A). Uit het schaarse onderzoek bhjkt dat bij lawaai-expositieniveaus tussen

55 en 60 dB(A) 35 tot 40%o van de onderzochte werknemers ernstige geluidhinder onder-

vindt. ln de industrie treden dergelijke percentages ernstig gehinderden op bij lawaai-ex-

positieniveaus vanaf 85 dB(A). Blijkens één onderzoek gaat het bij industriële geluidni-

veaus onder de 85 dB(A) om2lo/o ernstig gehinderden.

Onderzoek in industriële werksituaties naar de veiligheid en het werkverzuim is

schaars en er kleven fouten en tekortkomingen aan. Daarom mag niet worden .urngeno-

men dat het relatieve aantal ongelukken en het ziekteverzuim van werknemers door het

Iawaai in hun werkomgeving verhoogd is.
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Hoofdstuk 6

6.í

lnvloed van geluid op de slaap

lnleiding

Volgens Jurriëns (Jur81) is slaap een herstelproces dat van wezenlijk belang is voor de

mens om in zijn omgeving naar behoren te kunnen functioneren. Slaapverstoring door la-
waai moet dan ook gezien worden als een bedreiging voor de gezondheid. Verstoring van

de slaap door uitwendige invloeden, zoals geluid, uit zich, volgens het advies van de Ge-

zondheidsraad over vliegtuiglawaai en slaap (GR91) als:
. beiLnvloeding van de slaapkwaliteit

' beihvloeding van de stemming gedurende de volgende dag
. beinvloeding van het functioneren gedurende de volgende dag.

In dit hoofclstuk wordt vooral de beihvloeding door geluid van de slaapkwaliteit behan-

deld*. Slaaplsvaliteit omvat zowel de fysiologische structuur van de slaap als de manier

wÍurop mensen hun slaap eryaren. Dit laatste meet men door het enquëteren van mensen.

De (frsiologische) structuur van de slaap kan onder meer worden afgeleid uit het elektro-

encefalogram (EEG), opgenomen tijdens het inslapen en tijdens de slaap. Het EEG is een

continue registratie van potentiaalverschillen tussen bepaalde gedeelten van de hersen-

schors. Naast het EEG worden ook de oogbewegingen (elektrooculogram: EOG) en veel-

al ook de spiertonus (elektro-myogram) geregistreerd. Uit het EEG (inclusief het EOG)
kururen uit de hierin voorkomende golfuormige patronen de slaapstadia worden vastge-

Recente referenties zijn 8on82,85,86a,b,c, Ebe83,87a,b,90, Arn87b, Oka90, Kaw92.
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Figuur 6-1 Eqslaappatroon van een volwassene, met cyclisch verloop van slaapstadia.

steld. Er kan een aantal slaapstadia worden onderscheiden: Iilf (waken), 1,2,3,4, REM

(Rapid Eye Movements; snelle oogbewegingen). Stadium 4, en ook wel stadium 3, wordt

de diepe slaap genoemd, stadium I en 2 de lichte slaap en stadium REM de droomslaap'

De diverse slaapstadia treden in de loop van de slaapperiode in een min of meer regelma-

tige afwisseliog op, zoals gedemonstreerd is in figuur 6.1. De slaapstadia 3 en 4 komen

relatief vaker aan het begin van de slaapperiode voor en stadium REM vaker in de loop

van het tweede gedeelte van de slaapperiode.

Ook het ECG (elektro-cardiogram) kan worden gebruikt om de fysiologische toe-

stand tijdens de slaap te beschrijven, bijvoorbeeld via de hartslagfrequentie en de varian-

tie in deze frequentie (Gri89, Val90). Tevens wordt wel gebruik gemaakt van actometers

om bewegingen van het lichaam of van ledenmaten te registreren. Lichaamsbewegingen

houden verband met ontwaken (Jon92c, Oll92). Er ajnook veranderingen in hormoon-

spiegels gedurende de slaap bestudeerd.

In de volgende paragraaf wordt de invloed van geluid op de volgende parameters van

de slaapkwaliteit behandeld:

. ontwaken tijdens de slaapperiode

' veranderingen van slaapstadium, van een diepere slaap naar een lichter stadium

. veranderingeninhetslaappatroon

. veranderingen in de hartslagfrequentie
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6.2

veranderingen in subjectieve slaapkwaliteit

veranderingen in hormoonspiegels

veranderingen in het immuunsysteem.

Ontwaken en veranderingen in slaapstadium

Sinds de jaren zestig wordt onderzoek verricht naar slaapverstoringen door geluid. Lukas

(Luk75) was de eerste onderzoeker die in 1975 uit de toen beschikbare gegevens dosis-

effectrelaties heeft afgeleid. Hij beschouwde als effecten het gemiddelde percentage ont-

wakingen* en het gemiddelde percentage slaapstadiumveranderingen als reactie op een

geluidstimulus. De dosis drukte hij, in de meeste gevallen, uit in het ma;rimale geluidni-

veau dat gedurende een geluidstimulus optreedt. De analyse van Lukas berust op 13 la-

boratoriumonderzoeken nÍulr voornamelijk verkeersgeluiden (wegverkeer, vliegtuigen,

sonic booms) met een intermitterend karakter.

Griefahn (Gi76, zie ook Gri78,83,89,90a,b,c) heeft haar analyse van gegevens over

slaapverstoring door geluid gepubliceerd in 1976. Van de door haar gegeven 76 referen-

ties achtte zij er tien bruikbaar; deze studies hadden voornamelijk betrekking op labora-

torium-onderzoek. Als effecten analyseerde zij onder meer ontwaken en afivezigheid van

slaapstadiumveranderingen en als geluidparameter hanteerde zijhet maximale geluidni-

veau van een geluidgebeurtenis. Het ging om geluid van vliegtuigen, treinen, wegverkeer

in de vorm van impulsgeluiden, sonic booms en ruis. In figuur 6.2 ziinde door Griefahn

gebruikte gegevens uit de tien onderzoeken weergegeven. De meetpunten zijn gestandaar-

diseerd op de zesde nacht om (enigszins) rekening te houden met gewenning aan de

geluiden en aan de onderzoeksomstandigheden. In het eerder genoemde advies van de

Gezondheidsraad over vliegtuiglawaai en slaap (GR91) is uitvoerig ingegaan op de ana-

lyse van Griefàhn, omdat die ten grondslag lag aan de norm die destijds voor structureel

nachtelijk luchwerkeer op de luchthaven Maastricht is voorgesteld en thans is vastge-

steld. Deze zogenaamde 'Griefahnnorm' is in figuur 6.3 gegeven als de getrokken curve.

De gestippelde curve heeft betrekking op slaapstadiumveranderingen. Op de'Grie-

fahnnorm'wordt verderop in dit hoofclstuk ingegaan.

Hofinan (Hof91) gaf in haar achtergrondstudie een overzicht van de literatuur tot

1990. Daaruit selecteerde zij voor het vastleggen van dosis-effectrelaties de gegevens

van negen onderzoeken naar de invloed van vliegtuig- en wegverkeerslawaai op de slaap.

Zij liet de onderzoeken naar impulsgeluiden, waaronder sonic booms, buiten beschou-

wing en zij liet de aanpassing aan de zesde nacht achterwege. De door Hofinan gebruikte

gegevens staan in figuur 6.4. De rechte lijn betreft de dosis+ffectrelatie gegeven door

Het gemiddelde peÍcentage ontwakingen is in het geval van n geluidgebeurtenissen en p personen gelijk aan 100 maal

het totaal aantal ontwakingen (door de p proefpersonen blootgesteld aan n geluiden) gedeeld door n x p.
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Rechte lijn: volgens Griefahn (Gri76).

Figuur 6.2 Het percentafle ontwakingen door geluiden als functie van het maximale geluidniveau dat gedurende een geluidgebeur'

tenis optreedt. De meetpunten zijn gebruikt in de analyse van Griefahn. (Bron: GR91)

impuls-
geluid

rose ruis

wegverkeer
vliegtuig

' 1-5

+ 6-10

1 1-15

16-20

21-25

31-35

geluiden
per nacht

+

++^

+
l+q

.}++ I
I-I

+ t

190 Geluid en gezondheid



Maximale eluidniveau in dB
65

60

55

50

45

40

Aantal geluiden

10

per

20

nacht

lattaara

Figuur 6.j Het voor een st"p"r.uximuar toelaatbare maximale gelui&riveau in dB(A) veroorzaalÍ door een geluidgebeurtenis zoals

een overvliegend vliegtuig, als frurctie van het aantal geluidgebeurtenissen per nacht. De bovenste curve is gebaseerd op l0oó ont-

waakeacties in stadium REM in een bevolkingsgroep van 70 j aar en ouder, de onderste curve oP I 0% veranderingen in slaapstadi-

um bij dezelfde bevolkingsgroep. In deze figuur betekent l0% ontwaakreacties dat voor p personen met elk een geluidpatroon dat

op de curve ligt een totaal aantal ontwakingen van p/10 per nacht, ongeacht de combinatie van het aantal geluidgebeurtenissen en

het ma:rimale niveau. @ron: Gri76)

Griefahn.

Eind 1989 is een analyse van Pearsons (Pea89) verschenen over slaÍrpverstoring

door lawaai. Die analyse berustte op 2l publikaties. Naast de door Lukas en Griefahn

geanalyseerde sfudies heeft Pearson ook andere meer recente laboratorium- en veldon-

derzoeken in beschouwing genomerL zoals die van Horonjeff(tlor82), Ohrsköm (OhÍ83

en Ohr88), Stevenson (Ste89), Vallet (Va178,83,86) en Vernet (Ver79). Vallet, Vernet

en Ohrström (OhÍ88) voerden veldonderzoek uit, dat wil zeggen zij bestudeerden het

slaappatroon van mensen in hun normale leefomgeving waarbij de gebruikelijke geluiden
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Figuur 6.4 Hetpercentage ontwakingen (zie noot aan het begin van 6.2) door geluiden als functie van het maxirnale geluidniveau

dat gedurende een geluidgebeuÍenis optreedt (naar GRgl). De meetpunten zijn gebruilt in de analyse van Hofrnan. De rechte lijn ir

aÍkomstig van Griefahn (Gri76).

in de slaapkamer doordrongen. De onderzoeken van Horonjeffen Stevenson zijn quasi-

laboratoriumonderzoeken, dat wil zeg3en zij zijn ook bij bewoners thuis uitgevoerd,

maar de geluiden werden alleen gedurende en ten behoeve van het onderzoek in de slaap-

kamer ten gehore gebracht. In drie van de vijfdoor Pearsons geanalyseerde veldonder-

zoeken is het ontwaken bepaald uit het EEG en in de twee overige (Ryl72, Pea73) werd

het ontwa.ken door dè testpersonen zelf gesignaleerd. Het onderzoek van Rylander gold

'sonic booms'bij militairen, waarbij ook éénmaal een wachtauto langs de barakken reed.

Deze wachtauto gaf bij de militairen geen ontwaakresporu;. Dit uitblijven van ontwaken

bij de militairen mag niet als maatgevend voor een doorsnee burgerbevolking worden ge-

zien, omdat de militairen ook op de sonic booms in veel geringere mate reageerden dan
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Figuur 6.5 Het percentage ontwakingen (zie noot aan het begin van 6.2) door geluid als functie van het maximale geluidniveau, ge-

meten in de slaapkamer gedurende een geluid-gebeurtenis zoals dat volgt uit laboratoriumonderzoek. De getrokken rechte is de best

passende rechte volgens de kleinste-kwadratenmethode en de gestippelde lijnen markeren het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

@ron: Pea89)

de burgerbevolking. Een en ander zou er voor gepleit hebben dat het onderzoekresultaat

van Rylander niet in de analyse door Pearsons zou zijn opgenomen.

In de figuren 6.5 tot en met 6.8 zijn resultaten van de analyse door Pearsons gege-

ven. De percentages slaapverstoringen zijn in de figuren weergegeven als functie van het

ma:<imale geluidniveau, L^,*,, gedurende een geluidgebeurtenis. Pearsons geeft de mee-

tresultaten ook als functie van het SEL (sound exposure level: het equivalente geluidni-

veau van een geluidgebeurtenis, genormeerd op één seconde). De SEl-waarden zijn
daarbij soms niet gemeten, maar geschat uit de combinatie van het maximale geluidni-

veau en de effectieve duur van een geluidgebeurtenis. Er blijkt in het geval van de labo-

ratoriumonderzoeken een hogere correlatie tussen het percentage ontwakingen en het
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Figuur 6.6 Hetpercentage ontwakingen (zie noot aan het begin van 6.2) door geluid als functie van het maximale geluidniveau, ge-

meten in de slaapkamer, gedurende een geluid-gebeurtenis zoals dat volgt uit veldonderzoek. De gehokken rechte is de best passen-

de rechte volgens de kleinste-kwadratenmethode en de gestippelde lijnen markeren het 95%-betrouwbaarheidsinterval' @ron:

Pea89)

SEL (r :0,62) dan tussen het percentage ontwakingen en LAr.r (r = 0,47). Voor het per-

centage slaapstadiumveranderingen in veld- en laboratoriumonderzoek en het percentage

ontwakingen in veldonderzoek zijn de beide colrelaties ongeveer gelijk.

De interveniërende variabelen geslacht, soort geluid, lokatie, hoogte van het achter-

grondniveau en aantal bestudeerde nachten verklaren 55Yo van de variantie in het percen-

tage ontwakingen als het maximale geluidniveau als geluidparameter gekozen wordt en

6l% ngeval van het SEL. ln het geval van slÍlapstadiumveranderingen zijn beide per-

centages 83.
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Figuur 6.T Hetpercentage slaapstadiumveranderingen (zie noot aan het begin van 6.2) door geluid als functie van het maximale ge-

luidniveau, gemeten in de slaapkamer, gedurende een geluid-gebeurtenis zoals dat volgt uit laboratoriumondezoek. De getrokken

rechte is de best passende rechte volgens de kleinste-kwadratenmethode en de gestippelde lijnen markeren het 95%o-'bekouwbaar-

heidsinterval. @ron: Pea89)

In de figuren 6.9 en 6.10 staan de door Pearsons gemaakte vergelijkingen tussen de

uitkomsten van de analyse van Lukas, die van Griefahn en die van hemzelf. De percenta-

ges ontwakingen en slaapstadiumveranderingen zijn uitgezet tegen SEL.

Zijn er verschillen in de percentages ontwakingen volgens het EEG en die volgens ei-

gen rapportering van de testpersonen of anderszins? Ter beantwoordingvarr deze waag

zijn in figuur 6.11 voor de laboratoriumonderzoeken de percentages uitgezet als firnctie

van het SEL. Eventuele verschillen die het gevolg zouden kunnen zijn van verschillen

tussen methodes om ontwakingen vast te stellen, blijken volledig gemaskeerd te worden

door de grote spreiding in de onderzoeksresultaten door andere oorzaken.

195 Invloed van geluid op de slaap



I

I

ao

g
o
c,)
tr
oE
tr
c,
o
E

E
G
o
CL
G
G,

o
o
c,)
(g

c
o
ÍJ

o
À

V^LLEÍ 60
VEFNEÍ 79 FOTO
VEFNEÍ 

'9 
IN^IN

.7718.aL - aa.0rt3;

tat coranDtxcl lxÍ!tvAL->
v

.v

60 0! ,o ,l

I,IÀXIMUH A - LEVEL

Figuur 6.8 Hetpercentage slaapstadiumveranderingen (zie noot aan het begin van 6.2) door geluid als functie van het maximale ge-

luidniveau, gemeten in de slaapkamer, gedurende een geluid-gebeuíenis zoals dat volgt uit veldonderzoek. De getrokken rechte is

de best passende rechte volgens de kleinste-kwadratenmethode en de gestippelde lijnen maÍkeren het 95%ebetrouwbaarheids-

interval. (Bron: Pea89)

Eind 1992 is er een rapport over een omvangrijk Engels veldonderzoek naar slaap-

verstoring door vliegtuiglawaai verschenen (Oll92). Over dat rapport kan thans slechts

een globale bespreking gegeven worden, omdat de gedetailleerde gegevens nog moeten

worden gepubliceerd. Het betreft onderzoek op in totaal acht lokaties bij vier vliegvelden

(Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester). Per lokatie hebben 50 inwoners geduren-

de 14 à 15 nachten aan de experimentele fase van het onderzoek deelgenomen. Deze in-

woners droegen in de onderzoeksnachten vanafhet slapen gaan tot aan het opstaan acto-

meters rond de pols, terwijl bij zes inwoners per lokatie tevens een slaap-EEG gedurende

vier nachten werd opgenomen. In het rapport zijn onderzoeksgegevens over
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Figuur 6.9 De dosis-effectrelaties volgens Lukas, Griefahn en Pearsons ('laboratory' en'Íield'). Het percentage ontwakingen door ge-

luid is uitgezet tegen het SEL van een geluidgebeurtenis. @ron: Pea89)

ontwaakreacties gegeven en tevens is ruime aandacht besteed aan de overeenkomst tus-

sen de EEG-resultaten en de meetresultaten met de actometers.

De actometers werden zo ingesteld en uitgelezen dat per halve minuut werd vastge-

steld of de pols in die tijd al dan niet een beweging had ingezet. Een door de actometer

geregistreerd inzetten van een beweging wordt in het Engelse rapport een A-blip ge-

noemd. Op basis van de mening van een aantal internationaal erkende slaap+xperts

werd ontwaken (in het rapport H-blip genoemd), zoals dat af te lezen is uit het slaap-

EEG, gedefinieerd als het optreden binnen een periode van een halve minuut van stadium

W gedurende 15 seconden of meer of van in het EEG geregistreerde bewegingen gedu-

rende l0 seconden of meer. De procentuele verdeling van alle A- en H-blips over alle on-

derzochte 135 643 halve minuten is schematisch als volgt:
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Het schema geeft aan dat er in 95o/ovande perioden van een halve minuut geen

A- en H-blips optraden en in \,64o/ovan de perioden zowel A- als H-blips' Het schema

geeft ook aan dat van alle H-blips er 88% samenvallen met de registratie van een A-blip:

de fout van de eerste orde bij het meten met actometers is dus LL%'Yanalle A-blips val-

len er anderzijds34%samen met een H-blip en 66Yovan de A-blips gaat niet gepaard
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Figuur 6.1 I Het percentage ontwakingen, volgens laboratoriumonderzoek, als functie van het SEL. De gevulde vierkantjes geven

ontwakingen die zijn bepaald uit EEG-onderzoek weer en de overige symbolen op andere wijze vastgestelde ontwakingen. (afgeleid

uit Pea89)

met een H-blip, dat wil zeggen bij 66%van de A-blips betreft het volgens het EEG geen

ontwaken. Volgens het rapport gaat het in die gevallen om kleine en natuurlijke bewegin-

gen waarvan er sommige verband houden met slaapstadiumveranderingen en kortduren-

de arousals. De overall-verhouding tussen A-blips en H-blips is 0,39, dat wil zeggen dat

bij een totale registratie van x A-blips er 0,39x H-blips zijn waargenomen. Van lokatie

tot lokatie varieert deze verhouding iets. Ten onrechte wordt in het rapport niet aangege-

ven wat de verhouding tussen A- en H-blips was in de perioden met vliegtuiglawaai. De

auteurs van het rapport gaan in dat geval ook uit van de overall-verhouding van 0,39 wat

niet juist behoeft te zijn.

De relatie tussen slaapverstoring en vliegtuiglawaai is bepaald uit de uitslagen van

de actometers.ln 5,29Yovan 4,6 miljoen perioden van een halve minuut, waarin
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Figuur 6.12 Het percentage A-blips tijdens vliegtuigbewegingen als functie van de SEl-waarde van de vliegbewegingen. (Bron:

ou92)

actometerregistraties zijn uitgevoerd, traden A-blips op. Dit betekent per inwoner per

nacht gemiddeld 46 A-blips, wat wijst, uitgaande van een verhouding tussen H- en A-
blips van 0,39, op een gemiddelde van l8 H-blips (ontwakingen). Er is een grote inter-

individuele spreiding in het aantal A-blips per nacht, zelfs als met interveniërende vaia-
belen rekening gehouden wordt. Ongeveer 2,5oÀvan de inwoners heeft gemiddeld minder

dan 12 A-blips per nacht en hetzelfcle percenrage inwoners heeft gemiddeld meer dan92

A-blips.
Het vliegtuiglawaai is in het rapport gekarakteriseerd door Lor* en het SEL (zie de

begrippenlijst achterin), terwijl het met behulp van de gegevens in het rapport ook moge-

lijk is om per lokatie de resultaten van de actometrie te relateren aan het equivalente ge-

luidniveau gedurende de nacht. Tussen Lr*, en het SEL bestaat volgens het rapport een

lineair verband, waarbij Lor* van 70 dB(A) overeenkomt met een SEl-waarde van 8l
dB(A) en L^.o van 100 dB(A) met een SEl-waarde van 105 dB(A). Het betreft waar-

den die buitenshuis zijn gemeten. In figuur 6.12 is het verband gegeven tussen het per-

centage A-blips in de perioden met vliegtuigbewegingen en de SEl-waarden van de

o
tr
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vliegtuigbewegingen. De getrokken lijnstukken en rondjes hebben betrekking op de rela-

tie als niet met interveniërende variabelen rekening is gehouden, en de onderbroken lijn-
stukken en vierkantjes betreffen de relatie als dat wel is gedaan. Het bij een SEl-waarde

van 102,5 dB(A) ingetekende punt heeft betrekking op SEl-waarden van meer dan 95

dB(A).

Bij figuur 6.12 dient de volgende kanttekening gemaakt te worden. De SEl-waarden

betreffen waarden die buitenshuis zijn gemeten. Hoe hoog de SEl-waarden in de slaap-

kamers van de bewoners zijn, hangt mede af van de geluidisolatie van de gevel. Daarbij

speelt de beglazing van de woningen een belangrijke rol: bij enkel glas is de geluidisolatie

ongeveer 15 dB(A) en bij dubbele of driedubbele beglazing is de geluidisolatie 25 dB(A)

of meer. Op de onderzochte lokaties is in meer of mindere mate dubbele (en soms zelfs

driedubbele) beglazing toegepast; op de twee lokaties met de grootste geluidbelasting be-

droeg het percentage woningen met dubbele beglazing 90, op de lokaties met de laagste

geluidbelasting 50 tot 60. Op de overige vier lokaties varieerde dit percentage van 15 tot
95. Het effect van de mate van dubbele beglazing is in figuur 6.13 in beeld gebracht:

vertikaal is uitgezet het verschil in het percentage A-blips tijdens vliegtuigbewegingen

(n) en het percentage A-blips bij afuezigheid van vliegtuigbewegingen (q). Voor elke lo-

katie is het equivalente geluidniveau gedurende de nacht aangegeven. De onderbroken

rechte is de bij de vier tussenliggende geluidbelastingen (54 en 55 dB(A» behorende

bestpassende rechte. Duidelijk is dat bij deze geluidbelastingen nq afrreemt bij toene-

mende mate van dubbele beglazing. Bij de hoogste equivalente geluidniveaus treden ook

de hoogste SEl-waarden op, zodat daar bij een omzetting van figuur 6.12 naar binnenni-

veaus rekening mee gehouden moet worden.

Om de door Ollerhead gepresenteerde onderzoekgegevens te kunnen vergelijken met

de dosis-effect-relaties van Griefahn, Pearsons en Lukas, zijn dez* onderzoekgegevens in

dit rapport omgerekend. Allereerst zijn de SEl-waarden die buitenshuis zijn gemeten

omgerekend naar SEl-waarden binnenshuis. Tevens is het verschil-percentage A-blips
(nq) omgerekend naar percentage H-blips (ontwakingen) door gebruik te maken van de

eerder genoemde verhouding 0,39. Het resultaat is uitgezet in figuur 6.14 te zamen met

de eerder gepresenteerde dosis-effectrelaties. Daaruit blijkt dat op basis van de gegevens

van Ollerhead tot ongeveer dezelfde dosis-effectrelatie wordt gekomen komt als die uit de

analyse van Pearsons van de gegevens van veldonderzoek volgt.

De resultaten van het Engelse onderzoek (Oll92) kunnen ook vergeleken worden met de

voor de luchthaven Maastricht gehanteerde 'Griefahnnorm'. Bij het voor deze luchthaven

maximaal toelaatbare aantal vluchten per nacht van 36 met elk een Lor*- waarde van

53,1 dB(A) treden er volgens Griefatrn in totaal 10% ontwakingen op. Uit de relatie vol-
gens Ollerhead treden er bij 36 vliegtuigpassages met een L^r*-waarde van naar schat-

tng 57,5 dB(A) in totaal 10% ontwakingen op. Bij 36 vliegbewegingen is dus het ver-
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Figuur 6.13 Het gemiddelde verschil tussen het p"r."r,tug" A-ulips in perioden met vliegtuigbewegingen (n) en het percentage A-

blips bij afirezigheict van vliegtuigbewegingen (q) voor acht lokaties als firnctie van de mate waarin op de lokatie van dubbele be'

glaztÍrggebruik is gemaakt. van elke lokatie is ook het equivalente geluidniveau gedurende de nacht aangegeven' (Afgeleid uit:

oll92)

schil tussen de'Griefahnnormren de relatie volgens Ollerhead ruim 4 dB(A). Daarbij

gelden de relaties van Ollerhead voor een doorsnee-bevolking en is er bij het afleiden van

de'Griefaturnorm'uitgegaan van een populatie van 7O-jarigen die in REM-slaap verke-

ren, hetgeen de norm met|,6 dB(A) ten opzichte van een doorsnee-populatie heeft ver-

laagd. Als deze aanpassing van de Griefahnwaarden niet zou hebben plaatsgevonden,

dan zou bij 36 vliegbewegingen volgens Griefahn een 3 dB(A) hogere L^r*-waarde zijn

toegestaan voor in totaal LO%oontwakingen dan uit de relatie volgens Ollerhead volgt'

Bij weinig vliegtuigpassages per nacht treden er daarentegen volgens Ollerhead pas blj

veel hogere Lr,*-waarden in totaal l0% onturakingen op dan volgens Griefahn' Bijvoor-

beeld bij 10 geiuidgebeurtenissen per nacht ligt het verschil oP naar schatting I I dB(A)

bij in totaal l0% ontwakingen (65 dB(A) bij Ollerhead en 53,9 dB(A) bij de'Grie-

Íàhnnorm') en bij 3 geluidgebeurtenissen per nacht op 14 dB(A) (80,5 t'o'v' 56,5 dB(A))'

Als de eerder genoemde 7,6 dB (A) i" rekening wordt gebracht daÍr blijkt bij 10 geluid-

gebeurtenissen de 'Griefatrnnorm' 3 dB(A) strikter te zijn dan Ollerhead. Bij drie vliegbe-

wegingen per nacht is het verschil zelfs 7 dB (A).
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fW* C.ll De dosis-effectrelaties van Lukas, Griefahn, Perasons (laboratory' en'field') en de dosis-effeckelatie die uit het onder-

zoek door Ollerhead (Oll92) afgeleid kan worden.

Het voorgaande heeft betrekking op effecten van intermitterende geluiden van korte duur.

Met betrekking tot deze geluiden concludeert Griefahn (Gri90b) dat het verschil tussen

achtergrondniveau (equivalent geluidniveau) en het ma:rimale geluidniveau gedurende

een geluidgebeurienis een waarde van 8-10 dB(A) niet mag overschrijden om ontwaakre-

acties te voorkomen.

Deze conclusie wordt gedeeld door Hofrnan (Hof92a). Zij is tevens van mening dat

een equivalent geluidniveau van 30 dB(A) in het geval van een constant geluid een abso-

lute grens is om ontwaakreacties te voorkomen. Voor continu geluid afkomstig van weg-

verkeer concludeert Griefalur (Gri90b) uit de beschikbare gegevens dat in individuele ge-

vallen vanaf een equivalent geluidniveau van37 dB(A) veranderingen in het EEG en

ECG gedurende de slaap kunnen gaan optreden. Deze gtenswaarden van 30 en 37 dB(A)

lijken echter onvoldoende onderbouwd te Àjn.In dit kader is het van belang de onder-
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Figuur ó./J Vermindering van de subjectiefervaren slaapkwaliteit als functie van het aantal geluidgebeurtenissen (langsrijden

zware wachtwagen) voor twee verschillende maximale geluidniveaus in de slaapkamer van de onderwaagden. @ron: Oh90)

zoeksresultaten van Horonjeff(Hor82) te beschouwen. ln figuur 6.5 zijn deze gegeven

voor 6 situaties met maximale geluidniveaus vÍu1 30 tot 32 dB(A). De effectieve duur

van de geluidgebeurtenissen varieerde van 7 en 9,5 s (met resp. 6 en2,5%o ontwaakreac-

ties) tot 178,316,355 en 501 s. (met resp. 19,2L,5,17 enl3%oontwaakreacties). De

drie tot ruim zeven minuten durende blootstellingen Íum vrijwel constante geluidniveaus

van 30 tot32 dB(A) geven derhalve een vrij hoog percentage ontwaakreacties. Dit

strookt niet met de door Hofrnan, resp Griefahn, gegeven grenswaarde van 30 dB(A),

resp. 37 dB(A).

Uit onderzoek van Eberhardt (Ebe90) kan geconcludeerd worden dat kinderen minder

gevoelig zijn voor slaapverstoring door geluid dan volwassenen. Omgerekend in maxi-

male geluidniveaus gedurende geluidgebeurtenissen betreft het een verschil van tenminste

l0 dB(A). Volgens Griefahn (Gri90c) hebben slechte slapers dezelftle kans op ontwaken

door geluiden als mensen die goed slapen, maar als zij eenmaal wakker geworden zijrl
hebben ze meeÍ moeilijkheden met weer inslapen. Geluidgevoelige mensen worden vol-

gens haar in hun slaap eerder gestoord door geluid dan mensen die niet geluidgevoelig

zijn.
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Figuur 6.Jd Relatiefrisico gebaseerd op de duur van de periode dat men wakker is als fractie van de totale slaapperiode, berekend

voor drie trajecten van maximale geluidniveaus. Voor etk van de trajecten van geluidniveaus is de mediaan van het relatieve risico

als streepje ingetekend. @ron: Hof9l)

Overige veranderingen in slaapkwaliteit en in stemming en functioneren
gedurende de dag

6.3.1 lnleiding

Vaak zijn de veranderingen in slaappatroon, hartslagfrequentie en in de subjectieve be-

oordeling van de slaapkwaliteit gezamenlijk in eén onderzoek behandeld of in één over-

zicht gezanrenlijk gepresenteerd. Deze handelswijze wordt ook in dit rapport gevolgd.

Het effect vangeluid op hormoonspiegels en het effect op het immuunsysteem worden

elk wel in een aparte paragraaf behandeld, evenals de veranderingen in stemming en

functioneren gedureride de dag.
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ris"* i.lz subjectieve .t"upt*"iit.it: gemiddelde beoordeling in diverse publikaties. voor een verklaring van de synbolen op de

x-as wordt veÍ.wezeI naar de toelichting bij tabel 6.2 in de tekst. @ron: Hof9l)

6.3.2 Slaappatroon, hartslagfrequentie en subiectieve beoordeling van de

slaapl<waliteit

Iurriëns deed versl4g van een gezamenlijke veldonderzoek naar verkeerslawaai in vier

Europese landen: Frankrijk, BRD, Nederland en UK (Jur83)' Het betreft in totaal 70

t€stpersonen en er zijn in totaal ongeveer 1000 nachten bestudeerd. In elk onderzoek

werd het EEG, EOG, de subjectieve slaapl«raliteit en de reactietijd op de volgende dag

gemeten en in de diverse landen ook nog verschillende andere grootheden. Men bestu-

deerde de verschillen tussen nachten met meer of minder verkeersgeluid' Een verandering

in de hoeveelheid verkeersgeluid werd bewerkstelligd door het aanbrengen van dubbele

beglazing (UK, Nederland), het gebruiken van gehoorbescherming (BRD), het verplaat-

sen van de testpersonen naar stillere slaapkamers (Frankrijk) of het openen van ramen

(Frankrij lq Nederland).

Uit de opgemeten EEGs blijkt dat de totale duur van de REM-slaap metgemiddeld

6 minuten per nacht afireemt en de tijd dat men wakker is toeneemt onder invloed van ge-

luid. De hartslagfrequentie en de variantie van deze frequentie nam onder invloed van ge-

luid eveneens toe. De afrrame van de REM-slaap wordt ook gevonden in recent onder-

80

60
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Tabet 6.1 Slaapverstoring door wegverkeerslawaai (Ln n* = 72 dB(A)). Vergelijking van de belaste

groep met controlegroep (L^*ron = 56 dB (A)). @ron: Ohr90)

effecten belaste groep controlegroep

moeilijkheden met inslapen (%)

aantal malen bewust ontwaken gedurende de nacht (gemiddeld)

slaapkwaliteitsscore ( l - I 0)

vermoeidheid's morgens

vermoeidheid overdag (van zeer vermoeid tot in het geheel niet

vermoeid: l-10)

zoek van Suzuki (Suz9l). Hij concludeert uit een klein onderzoek met vijf personen dat

onder invloed van ruis het percentage REM-slaap afrreemt met l, 3,5 en 6%bii ruis van

resp 40, 50 en 60 dB(A).

Ook bleek in het gezamenlijke Europese onderzoek het oordeel over de subjectief er-

varen slaaplsilaliteit lager te zijn na de nachten gedurende welke men aan meer verkeers-

geluid was blootgesteld, dan na de andere nachten. Jurriëns concludeerde dat, ook al

hebben mensen jarenlang in een omgeving met wij veel verkeersgeluid gewoond, ze oveÍ

het algemeen toch het gevoel hebben datze relatief slechter slapen en dat ze rs morgens

minder uitgerust zijn. Tot eenzelfde conclusie komt Schulze (Sch90b) op basis van een

enquëte bij bewoners van een drukke stad. Tevens volgt uit het Europese onderzoek dat

er ook op lange termijn geen gewenning aan geluid optreedt als het effect op de hartslag-

frequentie in ogenschouw wordt genomen. Dit geldt wellicht ook, zij het in geringere ma-

te, voor slaapstadiumveranderingen van een diepere naar een lichtere slaap. De conclu-

sies van Jurriëns over de subjectieve slaapkwaliteit worden ondersteund door meer recent

onderzoek door Ohrström (Ohr82, Ohr90). Ohrström vergeleek de kwaliteit van de slaap

bij een groep mensen die aan een lawaaiige straat wonen (equivalent geluidniveau over

een etnaal vat72 dB(A)) met die vÍm een controlegroep. Zij vermeldt niet met welke in-

terveniërende variabelen rekening is gehouden, maar wel dat er met betrekking tot moge-

lijke interveniërende variabelen geen verschillen waren, behalve dat het aantal woonjaren

in de huidige woning bij de controlegroep hoger lag. Het resultaat van het onderzoek is in

tabel 6.1 gegeven.

Miedema (Mie93) heeft het resultaat gepubliceerd van een analyse van onderzoekge-

gevens over zelfgerapporteerde slaapverstoring, die in het kader van geluidhinder-enque-

tes zijn verzameld. De wagen over slaapverstoring hadden betrekking op het uit de slaap

houden in de nacht, het eerder ontwaken's morgens en slaaplatentie. In het rapport is de

slaapverstoring gerelateerd aan het equivalente geluidniveau gedurende de nacht

(Lo*.r.rJ. Het betreft slaapverstoring door vliegverkeer, railverkeer en wegverkeer.

Miedema komt tot de conclusie dat vanaf een Lo.n.rr.rn-waarde van 40 dB(A) (buiten

aan de gevel gemeten) de slaapverstoring en de ernstige slaapverstoring begint toe te
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22
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8
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Tabel 6.2 Klassihcatie van gepubliceerde resultaten over aspecten van de slaapkwaliteit (Bron:

Hof9l).

geluidmaat slaaplatentie ontwaken stadiumverandering slaapstruchrur

gemiddeld

maximaal

nemen. Op dit moment is volgens Miedema niet aan te geven hoe het verband tussen

slaapverstoring en het equivalente geluidniveau er precies uitziet, vooral bij de lagere

belastingen.

Op basis van de subjectieve slaapkwaliteit zou men volgens Griefahn (Gri90b) de

grens waarboven de slaapkwaliteit gaat verminderen moeten stellen op een equivalent ge-

luidniveau gedurende de nacht van 40 dB(A).

Hofrnan Glofgl) bestudeerde de slaapkwaliteit met behulp van een analyse van de

beschikbare literatuur op: slaaplatentie (de tijd tussen licht uit en inslapen), de periode

van wakker liggen gedurende de nacht, ontwaakreacties, slaapstadiumveranderingen en

slaapstructuur. Haar bevindingen zijn weergeven tabel 6.2.Ter toelichting dient het vol-

gende. De in de diverse publikaties gehanteerde geluidmaten hebben de vorm van een ge-

middelde over een nacht (bijvoorbeeld het equivalente geluidniveau gedurende de nacht)

of van een maximaal geluidniveau (bijvoorbeeld het maximale geluidniveau gedurende

een geluidgebeurtenis). Beide mogelijkheden zijn in de tabel afzonderlijk weergegeven.

De symbolen'>', ')' en'=' hebben de volgende betekenis:

> statistisch significant effect (S%-drempel) in de verwachte richting

) trend', effect in de venruachte richting met een significantieniveau tussen 5 en 10%

= geen effect in de verwachte richting.

Onderzoek bij tespersonen die werden blootgesteld aan nachtelijk verkeersgeluid

(OhÍ90) gedurende een periode van vier weken, gaf geen gewenning te zien in de hart-

slagfrequentie, de slaaplatentietijd, het aantal lichaamsbewegingen en de subjectief

ervaren slaapkwaliteit. De vermoeidheid gedurende de dag bleek in de loop van de

vier weken zelfs toe te nemen en het functioneren te verslechteren (vastgesteld via reac-

tietijdtesten). In een laboratoriumexperiment (Ohr90) is eveneens de slaapkwaliteit n4ge-

gaan als functie van het aantal geluidgebeurtenissen gedurende de nacht. Het resultaat is

gegeven in figuur 6.15.

Hoftnan (tlofgl) heeft ook de gegevens over de duur van de periode dat men gedurende

de nacht wakker is bestudeerd. Het resultaat is gegeven in figuur 6.16.

Uit onderzoek naar veranderingen in het ECG concludeert Hofinan dat er in 16 pu-

blikaties een hartslagversnelling door geluid wordt gerapporteerd, in vijf publikaties geen
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Figuur 6.18 Subjectieve verstoring: gemiddelde beoordeling in diverse publikaties. Voor een verklaring van de spbolan ojp de x-

as wordt verwezen naar de tekst. @ron: Hof9l)

verandering, terwijl volgens twee publikaties de hartslagfrequentie afireemt. Over het al-

gemeen neemt onder invloed van geluid ook de variatie in de hartslag toe (in 9 van de 14

gerapporteerde gevallen). Van gewenning aan geluid in die zin dat de verandering door

geluid van de hartslagfrequentie na herhaalde blootstelling verminderl is in geen enkele

publikatie sprake.

Hofinan heeft ook de publikaties over de veranderingen in psychologische variabelen, zo-

als stemming en subjectieve verstoring, in relatie tot nachtelijk geluiden onderzocht. De

psychologische effecten van nachtelijk wegverkeerslawaai zijn veel vaker (21 maal) on-

derzocht dan die van vliegtuiglawaai (4 maal), van industriegeluid (één maal) en van

treinlawaai (geen enkele keer). De subjectieve verandering van de slaaploraliteit is in de

figuren 6.17 en 6.18 gegeven. Het gaat om de algemene indruk van de slaper over de

lsilaliteit van de slaap van de afgelopen nacht zoals blijkt uit een score op een slaapl«na-

liteitsschaal of uit een antwoord op een vraag na:u de kwaliteit van de slaap, en over

subjectieve verstoringen, dat wil zeggen expliciet genoemde verstoringen zoals vaak

wakker worden en lange inslaaptijd.
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6.3.3 Hormoonspregels

Het effect van nachtelijk geluid op het hormonale systeem is niet in epidemiologische on-

derzoeken nageg,urn, maar slechts in laboratorium-onderzoek (Mat92, Gru92). Het be-

treft daarbij onderzoek naar veranderingen in de in de urine uitgescheiden hoeveelheden

epinefrine en norepinefirine als een functie van de mate van vliegtuiglawaai. Naast me-

tingen van de uitscheiding van deze hormonen in de urine zijn ook slaap-EEGs opgeno-

men. Het betrof 40 proefpersonen en in totaal 200 nachten. De gedurende de nacht aan

de proefpersonen ten gehore gebrachte vliegtuigpass4ges hadden maxirnale geluidni-

veaus, gemeten in het slaapvertrek van75,65 en 55 dB(A) en het aantal per nacht betrof

16,32 of 64. De hoeveelheid uitgescheiden epinefrine in de urine bleek toe te nemen met

het maximale geluidniveau en met het aantal vliegtuigpassages. Gedurende de nachten

met veel en luidruchtige passages bleek er een toename van 60%o in de uitgescheiden

epinefrine en van 17% n de uitgescheiden norepinefrine ten opzichte van de nachten

zonder vliegtuigpassages. Bij het hoogste aantal vliegtuigpassages (64 per nacht) was bij

het laagste aangeboden maximale geluidniveau van 55 dB(A) de uitscheiding van epine-

frine statistisch significant verhoogd. Deze situatie komt overeen met een equivalent ge-

luidniveau gedurende de nacht van 35 dB(A), gemeten in de slaapruimte.

In de publicatie wordt tevens vermeld dat er een hoge correlatie is tussen de uitgeschei-

den epinefrine in de urine en de mate van slaapstadiumveranderingen.

Het immuunsysteem

Ín 1992 presenteerde Altena (Alt92) een nieuwe beoordelingssysteem voor nachtvluchten

in verband met een eventuele aantasting van het immuunsysteem door nachtelijk vlieg-

tuiglawaai gedurende de slaap. Het experimentele werk van Osada in Japan gedurende

de periode 1968 tot 1974lag aan zijn beschouwing ten grondslag. De publikaties van

Osada voÍmen overigens de enige rapportage van onderzoek naar de effecten van geluid

tijdens de slaap op immuunfuncties. \Mel zijn er algemene publikaties over het functione-

ren van het immuunsysteem gedurende de slaap en bij slaapverstoring (Mol75, Mol86a,b

Pal79, Kru87, Hor88). Het functioneren van het immuunsysteem moet daarbij niet ver-

ward worden met het beihvloeden van het hormonale stelsel dat de diverse evenwichten

in het lichaam handhaaft en waarin hormonen, zoals ACTH, cortisol, epinefrine, nore-

pinefrine, een rol spelen (Fru84, 85,8 8a,b,90, Kie87,Gru92).

Osada heeft vier experimenten uitgevoerd. Gezien de spreiding in de tijd mag verwacht

worden dat dit niet steeds met dezelfcle proefpersonen is gebeurd. Hij stelde in het eerste

6.3.4
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experiment (Osa68) vijf proeftersonen bloot aan witte ruis, wegverkeerslawaai en fa-

briekslawaai van 40 en van 55 dB(A). Om 22.00 uur's avonds en 6.00 uur de volgende

morgen werden bloedmonsters genomen en daarin werd het aantal leukocyten, eosofiele

granulocyten en basofiele granulocyten bepaald. Het totaal aantal leukocyten per volu-

me-eenheid bloed verminderde gedurende de nacht, maar er was geen verschil tussen de

uitkomsten voor een controlenacht en die voor de nachten met de geluidbelasting (zie fi-
guur 6.19). De veranderingen in de percentages eosofiele en basofiele granulocyten zijn

eveneens gegeven in figuur 6.19. In de controlenacht nam het percentage eosofiele en

basofiele granulocyten toe, evenals, zij het in mindere mate, bij de exposities aan 40

dB(A) witte ruis, wegverkeerslawaai en fabriekslawaai. Bij de twee exposities met 55

dB(A) namen beide percentages af.

Vervolgens deed Osada verslag (Osa69) van een proef waarin vijf proefoersonen

werden blootgesteld aan witte ruis en l/3-octaafband ruis van 40 en van 60 dB(A) met

de volgende tijdpatronen: elk half uur (d.w.z. l2 keer per nacht) blootselling gedurende

2,5 minuut aÍln een constant geluidniveau of 5 minuten aan intermitterend geluid (10s

aan, 10s uit). Alle mogelijke patronen werden daarbij gedurende één nacht gecombi-

neerd. De relatieve veranderingen in de concentratie leukocyten, basofiele en eosofiele

granulocyten zijn ook \ryeergegeven in figuur 6.19.

Het derde experiment van Osada (Osa72) betrof weer vijf proefpersonen. Deze wer-

den gedurende de nacht blootgesteld aan treinlawaai en aan vliegtuiglawaai van 50 en 60

dB(A) en aan continue rose ruis van 40 dB(A). De duur van het treingeluid was 20 s en

dat van een vliegtuig L2,30 of 60 s. De geluiden werden in het eerste uur elke 5 minuten

aangeboden, in het tweede uur eens per 10 minuten en in het derde uur eens per 20 minu-

ten. In de laatste drie uur van de nacht werd deze volgorde omgekeerd. In totaal bedroeg

het aantal geluiden per nacht dus 42. De resultaten zijn weergegeven in figuur 6.19.

In het vierde door Osada verrichtte experiment (Osa74) zijn zes proefoersonen bloot-

gesteld aan het lawaai van treinen die over een brug rijden. Gedurende zes uur werd elke

20 minuten het treingeluid ten gehore gebracht (totaal per nacht 18 passages). De duur

van elke passage bedroeg 20 s. De maximale geluidniveaus waren 40, 50, 60, 70 en 80

dB(A) tijdens vijf afzonderlijke nachten en het controle-experiment werd uitgevoerd bij

een achtergrondniveau van minder dan 30 dB(A). Ook de resultaten van dit onderzoek

zijn weergegeven in figuur 6.19.

Hoe moeten deze resultaten worden geinterpreteerd? Ten eerste lijkt het zeer onwaar-

schijnlijk dat het mogelijk is dat er gedurende een uur of 6 ó 7 ailke grote veranderingen

in percentages leucocyten en granulocyten optreden (Marth, persoonlijk overleg). Deze

veranderingen zijn waarschijnlijk het gevolg van meetfouten. Ten tweede is het zeer on-

waarschijnlijk dat deze veranderingen optreden ten gevolge van gebeurtenissen geduren-

de dezelfde nachg omdat de tijdschaal van deze veranderingen groter is dan een paar uur.

De gesignaleerde veranderingen zijn wellicht het gevolg van gebeurtenissen gedurende de
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6.3.5

dag(en) en nacht(en) voor de lawaai-nachten. Deze twee opmerkingen zijn in lijn met de

opmerkelijke verschillen in de resultaten van experimenten met redelijk overeenkomstige

geluidbelastingen. Bij de twee vrijwel identieke geluidbelastingen in experiment 2 is wel-

iswaar de afirame van de leukocytenconcentratie in het bloed gedurende de nacht gelijk,

maar het effect op de concentratie basofiele en eosofiele granulocyten is tegengesteld.

Tussen de resultaten in de controle-situaties treden ook opmerkelijke verschillen op. Het

is op grond van de onderzoekresultaten van Osada niet mogelijk om conclusies te trekken

over de aard en omvang van de (eventuele) effecten van blootstelling aan geluid op het

immuunmsysteem. Een wetenschappelijke onderbouwing van normstelling valt er dan

ook niet uit af te leiden. De conclusies van Altena worden door de schrijfster van het on-

derhavige rapport dan ook ongegrond geacht.

Stemming en fu nctionere n

Het functioneren op de dag volgend op een nacht waarin de testpersonen Íum geluiden

zijn blootgesteld, wordt veelal gemeten met behulp van reactietijdtesten. Uit het geza-

menlijke Europese onderzoek (Jur83) blijkt dat de reactietijd zowel 's morgens als in de

loop van de dag langer is als men in de voorgaande nacht aan meer geluid was blootge-

steld. Dit effect is dus vastgesteld bij mensen die jarenlang geslapen hebben in situaties

met veel verkeersgeluid.

Opvallend is het resultaat van Ohrström (Ohr88) met betrekking tot reactietijdtesten

bij studenten die gedurende 14 nachten aan wegverkeersgeluid blootgesteld werden. De

studenten werden in twee groepen ingedeeld op grond van hun geluidgevoeligheid. De ge-

middelde geluidgevoeligheid van de geluidgevoelige groep was 57, die van de niet geluid-

gevoelige groep 17 (op een gevoeligheidsschaal, lopend van 0 tot 100). Bij de groep niet-

geluidgevoeligen nam, tegen de verwachting in, door de geluidblootstelling het resultaat

van de reactietijdtest meer af dan bij de groep geluidgevoeligen. Ook veranderde de

stemming in de geluidgevoelige groep niet, terwijl de niet-geluidgevoelige groep zich wel

veel minder actief voelde op de dagen na blootstelling aan geluid tijdens de slaap. Er trad

met betrekking tot de reactietijd geen gewenning op in de loop van de veertien dagen na

de geluidbelastingen's nachts.

Hofinan (Hof9l) vatte de resultaten van 14 studies naar het effect van nachtelijk ge-

luid op de stemming de volgende dag samen. In vier publikaties is er geen effect, in acht

van de overige l0 studies is er een statistisch significante verslechtering van de stem:

ming, en in de twee overige gevallen een trend' (significantieniveau tussen 5Yo en l0Y)
van een verslechterde stemming.
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6.4 Wettelijke regel gevin g nachtelijke geluidbelasting

In Nederland is de wetgeving met betrekking tot hinder van geluid van wegverkeer, trein-

verkeer, industrie e.d. neergelegd in de Wet geluidhinder. Deze wet en de op grond ervan

uitgevaardigde besluiten geven ook regels over de toelaatbare geluidbelasting gedurende

de nacht. In het Besluit geluidbelasting grote luchtvaartterreinen zijn onder meer grens-

waarden gegeven voor vliegtuiglawaai. Tengevolge van een wijziging in de Luchwaart-

wet bestaat tegenwoordig een verplichting tot het vaststellen van een grenswaarde voor

structureel nachtelijk luchtvaartverkeer. Voor de luchthaven Maastricht (zie lon89) is

zo'n grenswaarde vastgesteld op grond van de analyse van Griefahn (ze wordt daarom

'Griefahnnorm'genoemd). De 'Griefahnnorm'is gegeven in figuur 6.3 als de getrokJ<en

curve. Tevens is een nationale nachtnormstelling voor vliegtuiglawaai in voorbereiding

(Wer92, zie ook Ettgl). Mede daarom zijn in een korte periode in Nederland drie sympo-

sia georganiseerd over het effect van vliegtuiglawaai op de slaap (zie NSG91, WeÉ2 en

Hof92b met betrekking tot symposium KNMG).

De werkgroep 'Geluidnormering nachtelijk vliegverkeer'bereidt thans de nationale

nachtnormering met betrekking tot nachtelijk vliegverkeer voor. De werkgroep conclu-

deert dat voor de beoordeling van nachtelijk vliegtuiglawaai over langere termijn het Lo.,

een bruikbare dosismaat lijkt, mits alleen betrokken op de nachperiode. Daarom zal de

regelgeving met betrekking tot nachtelijk vliegverkeer hoogstwaarschijnljik gebaseerd

worden op het equivalente geluidniveau gedurende de nacht. Tot op heden is er nog geen

maximaal toelaatbaar equivalent geluidniveau Írangewezen.

In de Wet Geluidhinder is de voor wegverkeerslawaai toelaatbare geluidbelasting ge-

durende de nacht gegeven, en wel voor bestaande situaties. Voor deze geluidbelasting

geldt een equivalent geluidniveau aan de buitengevel van 45 dB(A) tussen 23.00 uur

's avonds tot 7.00 uur de volgende morgen. Als rekening gehouden wordt met een geveli-

solatie van 15 dB(A), dan mag het equivalente geluidniveau in de slaapkamer gedurende

de nacht niet uitkomen boven 30 dB(A). Als vervolgens de effectieve duur van een ge-

luidgebeurtenis gelijk gesteld wordt aan l0 s, dan kan het maximaal toelaatbare mildma-

le geluidniveau bepaald worden als functie van het aantal geluidgebeurtenissen. Dit ver-

band is in figuur 6.20 gegeven. Bij één geluidgebeurtenis (met een effectieve duur van 10

s) is het toelaatbare maximale geluidniveau birurenshuis gelijk aan 64,6 dB(A). De in fi-
guur 6.19 gegeven gestippelde curve voldoet aÍm de uitdrukking:

L^,-o = 64,6 - 10 log n.

Bij 10 geluidgebeurtenissen is volgens de Wet geluidhinder het toelaatbare maximale ge-

luidniveau birurenshuis gelijk aan 54,6 dB(A) en bij 100 geluidgebeurtenissen (bij
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Figuur 6.20 Maximaal to.tuutu* geluidniveau tijdens een geluidgebeurtenis als frrnctie van het aantal geluidgebeurtenissen vol-

gens de,Griefahnnorm,, die is vastgesteld voor de luchthaven Maastricht, en volgens de Wet geluidhinder voor bestaande situaties

voor nachtelijk wegverkeer met een effectieve duur van een geluidgebeuÍenis van l0 s'

weryerkeerslawaai in bepaalde situaties niet een extreem hoge waarde) 44,6 dB(A). IÍt

figuur 6.20 is tevens de'Griefahnnorm'getekend. Tot ongeveer ruim 10 geluidgebeurt-

nissen per nacht is de Wet geluidhinder toleranter dan de 'Griefatrnnorm'. Dit lijkt vooral

van belang voor geisoleerd voorkomende luide wegverkeersgeluidbronnen, zoals w'taÍe

wachtwagens die aan het eind van de nacht uit dorps- of stadskemen vertrekken. Bij

meer dan 12 geluidgebeurtenissen per nacht is de Wet geluidhinder strikter, tot veel

strikter, dan de Griefaturmethode. Bij 30 geluidgebeurtenissen, met een effectieve duur

van l0 s, is hettoelaatbare maximale geluidniveau volgens de \Met geluidhinder bijna 4

dB(A) lager dan volgens de "Griefahnnorm'.

Om tegemoet te komen aan het over de nachten zeer variabele baangebruik en de

daaraan gekoppelde aan- en uitvliegroutes op Schiphol hebben Van der Ploeg en
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Schuller (Plo92, Sch92) een berekeningsmethode AIINA (Annual Number ofNoise In-

duced Awakenings) voorgesteld die is gebaseerd op de kans op ontwaken op jaarbasis.

De berekeningsmethode is gebaseerd op de gegevens van Griefahn. De door Griefahn ge-

hanteerde l0%-ontwaal,ikans levert omgerekend op jaarbasis gemiddeld 36 onhvakingen

per persoon. Volgens de'Griefahnnorm' zijn dus per persoon per jaar 36 ontwaakreacties

acceptabel, mits deze reacties gespreid over het jaar voorkomen. Van der Ploeg en

Schuller geven aan dat spreiding over het jaar kan worden 'afgedwongen' door het toe-

laatbaar aantal jaarlijkse ontwaakreacties lager te stellen dan 36, bijvoorbeeld 12 of 24.

Bij een beoordeling op jaarbasis zou echter op twee facetten een begrenzing van de toe-

gestane vluchtbewegingen moeten worden aangebracht. De eerste beperking betreft het

toelaatbare maximale geluidniveau dat nooit gedurende welke vliegbeweging dan ook

mag worden overschreden. Immers, venruacht moet worden dat bij zeer hoge niveaus niet

alleen een hoog percentage mensen wakker wordt, maar ook dat dit ontwaken gepaard

gaat met bijkomende verschijnselen als schrik en angst. De tweede beperking betreft het

maximaal aantal vliegbewegingen per nacht. Voor de luchthaven Maastricht is dit ma<i-

male aantal gesteld op 36. Op Schiphol waren er in 1990 8000 nachtelijke vliegbewegin-

gerq dat wil zeggen gemiddeld 22 per nacht. In 'drukke' nachten zalhet aantal vliegbewe-

gingen bij Schiphol thans al het voor de luchthaven Maastricht gestelde maximum bena-

deren of zelfs overschrijden. In het advies van de Gezondheidsraad (GR9l) wordt gewe-

zen op het gevaar van een verbrokkelde slaap bij een te groot aantal ontwakingen per

nacht.

Als algemeen punt van kritiek op de 'Griefahnnorm' en op de daarop gebaseerde AN-

NA-berekeningswijze geldt dat vliegbewegingen met maximale geluidniveaus minder dan

53,1 dB(A) geheel buiten beschouwing blijven. Immers, ook bij lagere maxirnale geluid-

niveaus is de kans op ontwaken niet verwÍErloosbaar klein.Dit probleem wordt onder-

vangen als wordt uitgegaan van een equivalent geluidniveau over de nachq zoals gedaan

is in de Wet geluidhinder. In het equivalente geluidniveau worden alle geluidgebeurtenis-

sen meegeteld. Aan de andere kant, als ontwaakreacties (en slaapstadiumveranderingen)

als basis genomen worden, dan is het equivalente geluidniveau niet eenduidig gerelateerd

aan deze effecten. Als het maxirnaal toelaatbare niveau voor nachtelijk vliegverkeer ge-

steld wordt op een equivalent geluidniveau van 30 dB(A) gedurende de nacht en als de

dosis-effect relatie* die uit de veldonderzoeken geschat kan worden als basis genomen

De gemiddelde dosis-effectrelatie, die wordt bepaald door middeling van de relatie die door Pearsons uit veldonder-

zoek is bepaald en de relatie die uit Ollerhead kan worden afgeleid is P. = 0,18 n (SEL - 60), waarbij P. de totale ka

op ontwaken is ten gevolge van n overvluchten en SEL de waarde is die binnenshuis bepaald is. Als L^*r beperkt

wordt tot 30 dB(A), dan is de SEl-waarde bij n overvluchten beperkt tot74,6 - l0 log n. Dan geldt dat P, = 0,18 n

(14,6 - l0 log n); de firnctie P. is maximaal bij die n-waarde wÍErvoor geldt dat log n = 1y'6 - 0,43, dat wil reEEeL

voor n = 10,7. Aangezien n een geheel getal moet zijn, is P. maximaal bij n = I l; P. is dan gelijk aanB,3Yo.
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wordt, dan kan worden berekend dat de maximale kans op ontwaken 8,302 is. Deze

maxirnale kans treedt op bij 11 overvluchten met SEl-waarden (binnenshuis) van 64,2

dB(A). Meer en minder overvluchten in situaties die aan de bovengestelde grenswaarde

voldoen zullen tot een kleiner percentage ontwakingen leiden (bijvoorbeeld een over-

vlucht met een SEl-waarde 74,6 dB(A) komt naar schatting uit op 2,6Y, ontwakingen en

25 overvluchten met een SEl-waarde van 60,6 dB(A) op 2,7Yo ontwakingen). Dus, als

het equivalente geluidniveau gedurende de nacht als basis voor een maximaal toelaatbare

waarde voor nachtelijk vliegverkeer wordt gekozen, betekent dit enerzijds dat de maxi-

male kans op ontwakingen beperkt wordt (hetgeen in overeenstemming is met de doel-

stellingen van zo'n regelgeving), ruurr anderzijds geeft het niet dezelfde kans op ontwa-

ken in elke situatie, die juist toelaatbaar is. De hier gemaakte observaties dienen wel als

voorlopig beschouwd te worden, omdat het op het ogenblik nog niet goed mogelijk is om

een dosis-effect relatie tussen ontwaken en SEL te specificeren, die betrouwbaar genoeg

is voor schattingen van de werkelijke situatie.

Samenvatting

Nachtelijke geluiden kunnen de slaap verstoren. Dit uit zich als een beinvloeding van de

slaapkrvaliteit's nachts en van de stemming en het functioneren gedurende de volgende

dag. Slaapkwaliteit omvat zowel de slaapstructuur als de subjectieve beoordeling van de

slaap. De in het rapport behandelde facetten met betrekking tot de slaapstructuur zijn:

. ontwaken en niet meer inslapen (slzraplatentie)

. veranderingen in slaapstadia, zonder dat ontwaken plaatsvindt

. veranderingen in slaappatroon, dat wil zeggen de tijdsduur van de diverse

slaapstadia
. veranderingen in cardiovasculaire parameters, zoals de hartslagfrequentie

. veranderingeninsubjectieve slaapkwaliteit

. veranderingen in het immuunsysteem

. veranderingeninhormoonspiegels.

Bij het in dit hoofclstuk gegeven overzicht van de invloed van geluid op deze eigenschap-

pen van de slaap is mede gebruik gemaakt van de literatuurstudie die in l99l verricht is

door Hofinan (Hof9l) over vliegtuiglawaai, slaap en gezondheid, en het advies van de

Gezondheidsraad over vliegtuiglawaai en slaap (GR91). Tevens zijn meer recente studies

en gezichtspunten in de analyse betrokken. Ook is meer dan in de achtergrondstudie door

Hofrnan de nadruk gelegd op uitkomsten van veldonderzoek, dat wil zr;ggen onderzoek

bij bewoners in hun normale leefomgeving waarbij de geluiderq zoals de bewoners dat

gewend waren, in de slaapkamer doordrongen.
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Voor ontwaken en slaapstadiumverandering ten gevolge van intermitterend nachte-

lijk geluid zijn dosis-effectrelaties opgesteld door Lukas (Luk75), Griefahn (Gri76) en

Pearsons (Pea89). Pearsons maakÍ onderscheid tussen de relatie die uit veldonderzoek en

die uit laboratoriumonderzoek volgt. Het door hem uit veldonderzoek afgeleide verband

tussen ontwaken en geluidbelasting stemt goed overeen met de resultaten van een recent

omvangrijk Engels veldonderzoek (Oll92) naar de gevolgen van vliegtuiglawaai op de

slaap. Er blijken bijzonder grote verschillen tussen de diverse dosis-effectrelaties voor

ontwaken en, aj het in iets mindere mate, ook voor slaapstadiumveranderingen. Deze

grote verschillen in uitkomst van de diverse afgeleide dosis-effectrelaties ondersteunen

het eerder door de Gezondheidsraad ingenomen standpunt dat het door Griefahn gegeven

numerieke verband een grotere nauwkeurigheid suggereert dan de wetenschappelijke ge-

gevens rechtuaardigen.

De analyse van Pearsons en de resultaten van het recente Engelse veldonderzoek ge-

ven steun aan de veronderstelling dat gewenning ium een geluidsituatie op den duur re-

sulteert in weinig ontwaakreacties. Voor slaapstadiumveranderingen lijkt dit in mindere

mate het geval te zijn. Dit laatste wordt ondersteund door resultaten van een gezamenlijk

Europees veldonderzoek naar slaapverstoring (Jur83). Ook treedt er volgens dat onder-

zoek op langere termijn geen gewenning op als het effect op de hartslagfrequentie in

ogenschouw wordt genomen. Eveneens bleek uit het Europese onderzoek dat de subjec-

tief ervaren slaapkwaliteit lager is bij een beoordeling van de slaap door aan de geluiden

gewende bewoners na afloop van de nachten waar.an men aan meer verkeersgeluid was

blootgesteld. Dit wordt ondersteund door de uitkomsten van recente epidemiologische

onderzoeken naar wegverkeerslawaai (Ohr90, Mie93).

Het functioneren overdag wordt in relatie tot blootstelling aan geluid gedurende de

voorgaande nacht in de diverse onderzoeken veelal gemeten met reactietijdtests. Uit het

gezamenlijke Europese onderzoek blijkt ook bij bewoners die al jarenlang's nachts aan

geluid zijn blootgesteld de reactietijd langer te zijn als men aÍur meer geluid in de voor-

gaande nacht was blootgesteld.

Onderzoek naar effecten van geluiden gedurende de slaap op parameters van het im-

muunsysteem en op die van het hormonale systeem ontbreekt wijwel geheel. Slechts in
laboratoriumonderzoek van Osada uit de periode van 1968 tot 1974 zijn veranderingen

in parameters van het immuunsysteem - en wel veranderingen in concentratie van leuko-

cyten, basofiele en eosofiele granulocyten - gemeten. Het betreft vier onderzoeken met in

totaal twintig onderzoeknachten en 5 à 6 proefpersonen elk. Een sluitende interpretatie

van de resultaten lijkt om de volgende tweetal redenen niet mogelijk. Ten eerste is het

zeer onwaarschijnlijk dat de geconstateerde grote veranderingen bij de mens in een paar

uur kunnen optreden en ten tweede is het onwaarschijnlijk dat eventuele veranderingen

als een reactie op een gebeurtenis op een zo korte tijdschaal als de gekozen onderzoekpe-

riode optreden.Veranderingen in de in de urine uitgescheiden hormonen epinefrine en
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norepinefrine onder invloed van nachtelijk (vliegtuig)lawaai zijn geconstateerd in een la-

boratoriumonderzoek bij 40 proefpersonen met in totaal 200 onderzoeknachten. Tevens

zou er een hoge correlatie zijn tussen de uitgescheiden epinefrine en de mate waarin

slaapstadiumveranderingen waren opgetreden. Verder onderzoek achten de onderzoekers

nodig alvorens voor de praktijk bruikbare conclusies getrokken kunnen worden.

In Nederland wordt voor de luchthaven Maastricht met betrelJcing tot structureel uitge-

voerd nachtelijk vliegverkeer de'Griefahrurorm', gebaseerd op de door Griefahn gegeven

dosis-effectrelaties, gehanteerd. Uit een vergelijking van deze zogenoemde 'Grie-

fahnnorm' met de normering op basis van regelgeving in de Wet geluidhinder blijkt dat

die laatstgenoemde normering meer bescherming biedt tegen nachtelijke geluiden dan de

'Griefàhnnorm' in situaties waar meer dan ruim 10 geluidgebeurtenissen per nacht optre-

den. Bij minder geluidgebeurtenissen is de'Griefahnnorm' strenger dan de norm volgens

de Wet geluidhinder.

Uitgaande van de 'Griefahnnorm' is onlangs een berekeningsmethode AI'{NA van

vliegtuiglawaai voorgesteld (Plo92, Sch92) die is gebaseerd op de kans op ontwaken op

jaarbasis. Bij een beoordeling van vliegtuiglawaai op jaarbasis lijkt het in de praktijk

noodzakelijk om twee extra beperkingen aan te leggen. De eerste beperking betreft het

maximaal toelaatbare maximale geluidniveau gedurende een geluidgebeurtenis, ook al

komt zo'n geluidniveau slechts eens per jaar voor. Ten tweede dient een restrictie zunge-

bracht te worden in het maximaal toelaatbare aantal geluidgebeurtenissen per nacht.

2t9 Invloed van geluid op de slaap
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Hoofdstuk 7

7.1

lnvloed van geluid op het
ongeboren kind

lnleiding

Geluid tijdens de zwangerschap kan op twee manieren op het ongeboren kind inwerken:

' Rechtstreeks via de buikwand van de moeder en de vloeistof in de baarmoeder naar

het gehoor van de foetus. Geluid in de omgeving van de moeder bereikt op deze wij-

zshetgehoor van de ongeboren baby en zou mogelijk gehoorschade tot gevolg kun-

nen hebben. Daarbij behoort er, zoals reeds in hoofdstuk 3 is aangegeven, wellicht

ook rekening gehouden te worden met een verhoogde gevoeligheid voor het ontstaan

van gehoorschade door blootstelling aan lawaai in de periode van twee maanden

voor de geboorte van een voldragen kind.
. Indirect, doordat er door stress hormonale en cardiovasculaire veranderingen bij de

moeder optreden. Deze veranderingen zouden een verhoogde contractibiliteit van de

baarmoeder teweeg kururen brengen en ten gevolge van vasoconstrictie een vermin-

derde placentale doorbloeding. Dit zou afivijkingen bij de foetus, waaronder ook ge-

hoorschade, woeggeboorte en een lager geboortegewicht kunnen veroorzaken.

In dit hoofdstuk worden deze beide mogelijke effecten apart behandeld.

Gehoorschade

Voordat omgevingsgeluid het oor van het ongeboren kind bereikt, passeert het de buik-

wand en de baarmoedenrand van de moeder en de vloeistof in de baarmoeder. Dit heeft

7.2
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een zekere demping van het geluid tot gevolg. Deze demping is frequentie-afhankelijk; de

hogere frequenties worden sterker gedempt dan de lagere. Volgens de diverse publikaties

lopen de dempingswaarden nogal uiteen. Zo geven bijvoorbeeld Bench (Ben68) en Wal-

ker (Wal7l) een gemiddelde demping rond 2000 Hzvan48 dB en Szneja (Szrn79,

Sch78a) van 20 dB. Uit de beschikbare gegevens kan afgeleid worden dat de demping bij

frequenties vanaf 500 tlz gemiddeld t5 tot 30 dB is en beneden 500 Hz 10 tot 15 dB

(Lal86, Cam89).

De interne geluiden van de moeder, vooral veroorzaakt door het hart en de circulatie

van het bloed en door de spijsvertering, hebben ter plaatse van de foetus een geluid-

drulcriveau dat geschat wordt op 60 dB (Den89) tot72 dB (Cam89). Dat verklaart wel-

licht waarom pasgeboren baby's sneller inslapen als ze aan witte ruis van ongeveer 70

dB worden blootgesteld (Spe90). Een verhoging van de'natuurlijke'geluiddrukniveaus

door externe geluiden treedt op zodra die externe geluiden een niveau in de baarmoeder

veroorzaken dat 5 dB of minder onder deze'natuurlijke'niveaus ligt, dat wil zeggen als

de externe geluiden een niveau vanaf55 tot67 dB in de baarmoeder veroorzaaken. Voor

laagfrequente externe geluiden correspondeert 55 tot 67 dB in de baarmoeder met 65 tot

82 dB erbuiten en voor hoogfrequente met 70 tot 102 dB er buiten (demping laagfre-

quent 10 tot 15 dB, hoogfrequent 15 tot 30 dB). Laagfrequente geluiden in de leefomge-

ving van de aanstaande moeder van 65 tot 82 dB en hoogfrequente geluiden van 70 tot

102 dB verhogen dus het geluiddrukniveau ter plaatse van het gehoor van het ongeboren

kind. Voor de hoogfrequente geluiden is het A-gewogen geluidniveau (zie definities en

begrippen) ongeveer gelijk aan het ongewogen geluiddrukniveau; 70 tot I02 dB corres-

pondeert dus ongeveer met 70 tot 102 dB(A). Voor laagfrequente geluiden is het A-ge-

wogen geluidniveau, aftrankelijk van de frequentie van de geluiden, (veel) lager dan het

ongewogen geluiddrukniveau. Bij bijvoorbeeld 125 Hz is het verschil ongeveer 20 dB en

bij 50 IIz ongeveer 40 dB. Dat houdt in dat geluiden rond L25 Hz van ongeveer 65 tot

82 dB corresponderen met een geluidniveau van 45 tot 62 dB(A) en geluiden rond 50 FIz

van dezelfde niveaus slechts 25 tot 42 dB(A).

Hoewel deze geluidniveaus het niveau ter plaatse van het gehoor van de foetus ver-

hogen, is het de vraag ofze schade aan het gehoororgaan van de foetus kunnen toebren-

gen. Bij die vraag spelen ook andere aspecten een rol: de mogelijke extra gevoeligheid

van het ongeboren kind voor het ontstaan van gehoorschade, de duur van de blootstelling

en de tijd waarin blootstelling plaatsvindt. Een extra gevoeligheid zou optreden aan het

eind van de zwangerschap, maar onbekend is vanaf welk tijdstip het gehoororgaan van

de foetus tiberhaupt beschadigd kan worden door geluidtrillingen in de baarmoeder. Een

mogelijkheid om de vraag te beantwoorden of het gehoor van de ongeboren baby bescha-

digd kan worden door blootstelling van de moeder tijdens de zwangerschap, schuilt in

epidemiologisch onderzoek bij blootgestelde kinderen.
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Er zijn slechts twee epidemiologische onderzoeken uitgevoerd naar het gehoor van

jonge kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap beroepsmatig aan lawaai zijn

geëxponeerd. Daniël (DanS2) constateerde dat van de 75 kinderen van moeders die tij-
dens de zwangerschap in een textielfabriek met een equivalent geluidniveau van meer

daÍr 100 dB(A) werkten, er 35 (47%) een gehoorverlies hadden van 20 tot 55 dB in het

hoogfrequente gebied (3000 tot 6000 Hz). Lalande (Lal86) onderzocht het gehoor van

131 jonge kinderen (4 tot l0 jaar) van moeders die tijdens de zwangerschap in lawaai

werkten. Tachtig procent van de moeders - afkomstig uit 45 fabrieken - deed aan het on-

derzoek mee. De geluidbelastirg b,j de moeders tijdens de zwangerschap is bijzonder

nauwkeurig vxtgesteld en de kinderen zijn volgens strenge criteria geselecteerd. De kin-

deren zijn aan de hand van het equivalente geluidniveau van de moeder tijdens de zwan-

gerschap ingedeeld in drie groepen: 65-75 dB(A) (34 kinderen), 75-85 dB(A) (43 kinde-

ren) en 85-95 dB(A) (54 kinderen, waarvan 44 in 85-90 dB(A) en l0 in 90-95 dB(A)).

Het percentage kinderen met een gehoorverlies bij 4000 Hzvanmeer dan 10 dB aan het

slechtste oor blijkt samen te hangen met het equivalente geluidniveau tijdens de zwanger-

schap van de moeder:
- 65-75 dB(A) 5,9yo
. 75-85 dB(A) 7,oyo

' 85-95 dB(A): 24,1o/o,waarbij 85-90 dB(A) 20,5yo

90-95 dB(A) 40,40À.

De drie eerste percentages verschillen statistisch significant van elkaar. Van de vele on-

derzochte interveniërende variabelen blijkt vooral de frequentiesamenstelling van het ge-

luid van betang te zijn. Als laagfrequent geluid wordt gekenmerkt door een verschil van

meer dan 5 dB tussen het ongewogen niveau en het A-gewogen niveau, dan blijkt de ge-

middelde gehoordrempel in het geval van laagfrequent geluid in de klasse van 85 tot 95

dB(A) veel hoger te liggen dan in de lagere klassen (17,5 versus 3,6 en 2,3 dB). Bij de

nietJaagfrequente geluiden zijn deze verschillen veel geringer. Lalande concludeerde dat

equivalente geluidniveaus vanaf 85 dB(A) schadelijk zijn voor het gehoor van het onge-

boren kind en dat verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de grens waarboven schade

optreedt wellicht nog lager gesteld moet worden. Uit de publikaties is niet duidelijk gedu-

rende welke periode van de zwangerschap de onderzochte aanstaande moeders in lawaai

gewerkt hebben. Uit (voornamelijk) dierproeven kan afgeleid worden dat in de laatste

maanden van de zwangerschap de ongeborene in verhoogde mate gevoelig is voor ge-

hoorschade door lawaai. Of de aanstaande moeders uit de beide onderzoeken ook in die

periode in lawaai hebben gewerkt, is onbekend; als z-e dat niet deden betekent dat dat ook

blootstelling aan nog lagere geluidniveaus gedurende de laatste periode van de zwanger-

schap gehoorschade bij het ongeboren kind zou kunnen veroorzaken.
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7.3

Gezien het relatief sterk schadelijke effect van laagfrequent geluid lijkt het A-gewo-

gen niveau geen goede maat aan het effectieve geluid op het gehoor van de ongeboren

baby te schatten. Een weging van de geluiddrukniveaus volgens de C-karakteristieh

waarbij de laagfrequente geluiden veel zwaarder worden meegewogen da" b,j de A-we-

ging, zou daarvoor wellicht geschikter zijn.

Er is geen onderzoek verricht naar de gehoorscherpte van kinderen waarvan de moe-

der tijdens de zwangerschap in hoge geluidniveaus in de woonomgeving verkeerde. In dit

kader zouden schipperskinderen wellicht een risicogroep kunnen vorïnen. Op binnen-

vaartschepen heersen vaak hoge geluidniveaus afkomstig van laagfrequente geluiden en

zwangere schipperswouwen brengen hun zwangerschaptijd gewoonlijk niet aan de wal

door.

Aangeboren afw'tjkingen, gebooÉesterfte, vroeggebooÉen en laag ge-

boortegewicht van baby's

Na het verschijnen van de publikatie van Ando (And73 zie ook And77a And77b) over

de effecten tijdens de zwangerschap van vliegtuiglawaai in de omgeving van Osaka Air-

port in Japan, volgden meer publikaties over vliegtuiglawaai en zwangerschap: Rehm

publiceerde in 1976 over het verband tussen vliegtuiglawaai en geboortegewicht in de

omgeving van Dtisseldorf (zie ook Reh78), Knipschild (Kni79b) over hetzelfde onder-

werp rond Schiphol, Jones (Jon78) over aangeboren afwijkingen van baby's rond Los

Angeles International Airport en Edmonds (Edm79) over dit soort afwijkingen rond het

vliegveld van Atlanta.

Ando (And73) bepaalde in een retrospectief onderzoek het percentage baby's met een

laag geboortegewicht van minder dan 2500 gram in aftrankelijkheid van de mate waar-

aan de moeders tijdens de arangerschap aan vliegtuiglawaai blootstonden. Ruim 40 000

baby's waren betrokken bij dit onderzoek waaronder ruim l0 000 met moeders die in een

gebied met vliegtuiglawaai woonden. Het percentage baby's met zo'n laag geboortege-

wicht bleek sterk afirankelijk van de mate van vliegtuiglawaai: bij zeer veel vliegtuigla-

waai was het 8,2, bij weinig vliegtuiglawaai 5,7, in het tussenliggende gebied 6,7 . Dezn

uitkomsten betekenen een statistisch significante associatie tussen het percentage baby's

met e€n laag geboortegewicht en de mate van vliegtuiglawaai. Er is echter in het geheel

geen rekening gehouden met interveniërende variabelen zoals de leeftijd van de moeder,

meerlingerl sociale klasse en het aantal reeds geboren kinderen. \Mat de uitkomst zou

zijn geweest als dat wel was gebeurd, is onbekend.

In het onderzoek van Rehm (Reh78) is wel rekening gehouden met deze intervenië-

rende variabelen. Zij onderzocht de relatie tussen een laag geboortegewicht van minder

dan 2500 gram en de mate van blootstelling van de aanstaande moeder aan vliegtuigla-

waai bij 1452 baby's. Het verst van het vliegveld was het percentage baby's met een laag
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geboortegewicht 5,9 (van in totaal 1053 baby's), in het middengebied 6,0 (van 265 ge-

boorten) en in het meest belaste gebied 6,7 (van 143 geboorten). De uit deze drie uitkom-

sten blijkende associatie is niet statistisch significant.

Ook het onderzoek van Knipschild (Kni79b, zie ook Kni8l) was retrospectief van

aard. Van de 1840 onderzochte baby's had3,3yoeen laag geboortegewicht van minder

dan 2500 gram, zonder dat enig verband met de mate van vliegtuiglawaai kon worden

aangetoond. Ruim 17% van de baby's woog minder dan 3000 gram: bij 20 tot 35 Ke be-

droeg dat percentage l6%,bii 35 tot 50 Ke 18% en bij 50 tot 65 Ke 20Yo,waarbij voor

diverse interveniërende factoren gecorrigeerd is. Van alle bevallingen vond 49Yo n ogn

Hiniek plaats en Sl%othuis. Omdat waarschijnlijk de geboortegewichten bij thuisbeval-

lingen minder nauwkeurig zijn bepaald, is de analyse ook gedaan voor uitsluitend beval-

lingen in de kliniek. De percentages zijn dan 18, 23 en29. Deze toename van het percen-

tage kinderen met een gewicht van minder dan 3000 gram is statistisch significant.

Jones (Jon78) ging bij ruim 250 000 baby's na wat het effect wÍ§ van zeer veel

vliegtuiglawaai. Het relatieve risico op een aangeboren afivijking bij blanken was 1,4

(P=0,08) (het betrof 2522 moeders die aan veel vliegtuiglawaai waren blootgesteld, en

L72 690 moeders met een lagere expositie) en bij donkergekleurden 1,2 (statistisch niet

significant) (2545 moeders met veel vliegtuiglawaai, 47 389 met minder vliegtuigla-

waai). De mate van voorkomen van spina bifida (open rug) en anencefalie (hersenafwij-

king) onder de blanke bevolkingsgroep was bij veel vliegtuiglawaai statistisch significant

verhoogd (er worden in de publikatie geen cijfers gegeven). Als met meerlingen bij de

donkergekleurde bevolkingsgroep rekening gehouden werd, nam het relatieve risico op

een aangeboren afivijking toe van I,2tot 1,6 en was dan statistisch significant (P= 0,02).

In de publikatie wordt de waag gesteld of niet ook andere omstandigheden (in het bijzon-

der metaaldeeltjes in de lucht) van invloed zijn geweest op aangeboren afwijkingen.

Edmonds (Edm79) vergeleek in de periode van 1970 totL972 de mate van voorko-

men van 17 soorten aangeboren afuijkingen bij baby's van al dan niet aan vliegtuigla-

waai blootgestelde moeders. Hij vond geen statistisch significante verschillen. Als hij

echter de aangeboren afwijkingen van het centrale zenuwstelsel uitsplitste, bleek dat er

bij de moeders die in veel vliegtuiglawaai woonden, sprake \ilas van een statistisch signi-

ficante verhoging van het aantal baby's met spina bifida (zonder hydrocefalie). Omdat

het om slechts 4 baby's ging, is er een'case-control'onderzoek uitgevoerd met alle baby's

ter plaatse met een aangeboren afuijking van het centrale zenuwstelsel over de periode

1968 tot 1976.lndeze studie werd geen verhoogd risico op spina bifida bij baby's van

de aan veel vliegtuiglawaai blootgestelde moeders gevonden. De auteurs zijn van mening

dat het wonen dichtbij vliegvelden geen belangrijke factor is met betrekking tot aangebo-

ren afwijkingen.
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De overige publikaties hebben betrekking op mogelijke effecten door blootstelling aan la-

waai op de arbeidsplaats van aanstaande moeders. Hartikainen (Har88) voerde een'case-

control'onderzoek uit bij284 wouwen met woeggeboren kinderen, en 299 wouwen met

voldragen kinderen met een laag geboortegewicht en gelijke aantallen controlewouwen.

Van de betrokken I166 wouwen bleken er slechts 26 rul.lawaai gewerkt te hebben tijdens

de zwangerschap (Lo*.rn groter dan 8l dB(A)). Het waren 12 wouwen uit de controle-

groep en 14 uit de aan lawaai blootgestelde groep. Dit verschil is statistisch niet

significant.

Dennler @en89) verrichtte in de periode van 1975 tot 1985 een retrospectief onder-

zoek bij negen lawaairijke bedrijven waar, gedurende die periode, in totaal 317 nxangere

vrouwen werkuam waren. Deze wouwen werden vergeleken met 489 a-select gekozen

zwangere wouwen uit dezelfde stad. De tijdens de zwangerschap in lawaai werkende

wouwen bleken over het algemeen minder avangerschapscomplicaties te hebben dan de-

genen die niet in lawaai werkten. Het percentage baby's met een laag geboortegewicht

bleek geringer (3,2t.o.v.7,9Y), onderbreking van de zwangerschap kwam relatief min-

der vaak voor en ziekte tijdens de zwangerschap bleek ook minder op te treden. Het ge-

middelde gewicht van de baby's in de aan lawaai belaste groep was iets (statistisch niet-

significant) lager (3212 g t.o.v. 3298 g), de gemiddelde draagtijd iets geringer (278,5 da-

gen t.o.v. 279,2 dagen), het percentage kinderen met een geboortegewicht van minder

dan 2500 gram iets hoger (5,0% t.o.v.4,3Y) en met een geboortegewicht van minder

dan 1500 gram ook hoger (0,9% t.o.v. 0,07o). Dertien zwangere vrouwen hebben aan

een laboratoriumexperiment deelgenomen waarbij de hartslagfrequentie en de beweeg-

lijkheid van de ongeboren baby werden bepaald bij blootstelling van de aanstaande moe-

der aan geluid met een geluidniveau van 95 dB(A). Er bleken geen veranderingen onder

invloed van geluid op te treden.

McDonald (McD88) verrichtte een zeer groot epidemiologisch onderzoek onder

227 611 vrouwen in Montreal die tijdens hun zwangerschap een betaalde baan hadden.

De wouwen werden na de geboorte van hun baby bezocht door velpleegkundigen en vul-
den tijdens dat bezoek een uitgebreide vragenlijst in. In de statistische analyse is met een

groot aantal interveniërende variabelen rekening gehouden. Een van de onderzochte vari-

abelen betrof de geluidexpositie tijdens de zwangerschap. Er bleek een statistisch signifi-

cante associatie te bestaan tussen blootstelling aan lawaai tijdens het werk gedurende de

zwangerschap en het percentage baby's met een geboortegewicht van minder dan 2500

gram (relatief risico 1,1), maar niet met het percentage geboorten na een zwangerschaps-

duur korter dan37 weken (relatief risico 1,0). De condities ploegendienst, zritaaÍ tillen en

lange werhreken scoorden in relatie tot een laag geboortegewicht hoger dan blootstelling

aan geluid (relatieve risico's respectievelijk 1,4, [,3 en 1,2).

In de publikaties Nur89a, Nur89b en Kur89 worden voor één en hetzelfde onderzoek

de resultaten beschreven. Het betreft een onderzoekspopulatie van 2950 moeders
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waarvan de helft een baby heeft gekregen met aangeboren afwijkingen. Van de 205 moe-

ders die in een vraaggesprek aangaven tijdens de zwangerschap vaak of weleens in la-

waai te hebben gewerkt, werkten volgens een schatting van arbeidshygiënisten 120 in

equivalente geluidniveaus beneden 80 dB(A), 61 in equivalente geluidniveaus rond 85

dB(A) en22 nequivalente geluidniveaus rond 90 dB(A). Volgens Kur89 waren deze

205 moeders gelijkelijk over de beide groepen verdeeld: 102 hadden een baby met aange-

boren afwijkingen en 103 zonder. Dit houdt in dat de blootstelling aan geluid tijdens de

zwangerschap geen invloed heeft op aangeboren afwijkingen van de baby. Uit de publi-

katies Nur89a,b blijkt bij toenemende geluidbelasting het percentage dreigende abortus-

sen die gepaard gaan met vaginale bloeding, toeneemt van9,IoÀbij het ontbreken van

een geluidbelasting tijdens het werk in de zwangerschapsperiode tot ll,gyo bij een lage

geluidbelasting en l8,6yobij een matige tot hoge geluidbelasting. Het gemiddelde li-

chaamsgewicht van de pasgeboren baby's van de aan lawaai blootgestelde moeders was

iets geringer (80 gram) dan die van de tijdens de zwangerschap niet aan lawaai op de ar-

beidsplaats blootgestelden.

McDonald (McD86) beschreef de resultaten van een omvangrijk onderzoek onder

56 000 vrouwen in Montreal naar het verband tussen spontane abortus en beroepsom-

standigheden. Spontane abortus is de spontane geboorte van een dood kind voor de 28ste

week van de zwangerschap. Er is met verscheidene interveniërende variabelen rekening

gehouden: leeftijd van de moeder, eerdere abortussen, rookgewoonten, sociale klasse en

het aantal reeds geboren kinderen. Bij vrouwen dre zv.taar tillen en andere fysiek inspan-

nende werkzaamheden verrichtten, lange werkdagen hadden, aan lawaai blootstonden of
in de kou werkten, \ryas er een verhoogde kans op een spontane abortus.

Zbangbeschreef een'case-control'onderzoek dat werd n 1992 uitgevoerd in Shang-

hai bij 1975 baby's die tijdens of vlak na de geboorte waren gestorven of aangeboren af-

wijkingen hadden en bij 1975 gezonde baby's. Onder meer is nagegaan of blootstelling

aan lawaai op de arbeidsplaats gedurende de zrvangerschap invloed heeft op de sterfte-

kans of de kans op afwijkingen. Bij moeders die aan lawaai tijdens de zwangerschap zijn

blootgesteld, is het relatieve risico op een baby die bij de geboorte sterft 1,9 (statistisch

significant afivijkend van 1,0), die op een baby die vlak voor de geboorte sterft 0,8, die

op een baby die vlak na de geboorte sterft 1,0 en die op een baby met aangeboren afwij-

kingen 1,3 (statistisch niet significant verschillend van 1,0). Daarbij is rekening gehou-

den met interveniërende variabelen.

Mamelle MamSa) deed onderzoek bij3437 Franse wouwen, waarvan 1928 met een

baan. Zekende een'vermoeidheidsscors' aan de arbeidsomstandigheid van een wouw

toe; daarin is blootstelling aan lawaai tijdens het werk opgenomen. Het percentage pre-

maturen hangt samen met de vermoeidheidsscore: als de score toeneemt van 0 tot 5

neemt het percentage prematuren toe van 2,3 tot LL,lYo.
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Rachootin (Rac83) heeft het verband tussen onwijwillige onvnrchtbaarheid van

echtparen en een aantal arbeidsomstandigheden nageg:an in een'case-control'onderzoek.

Het betrof 1069 onvnrchtbare en 4305 vnrchtbare echparen. Er is met interveniërende

variabelen rekening gehouden. De voorzichtige conclusie is dat blootstelling aan geluid

op de arbeidsplaats bij wouwen de onvnrchtbaarheid verhoogt (relatief risico 1,9), maar

bij mannen geen effect heeft. De auteurs zijn van mening dat verder onderzoek nodig is

om hun resultaat te onderbouwen.

Samenvatting

Er zijn slechts twee epidemiologische onderzoeken uitgevoerd naar het gehoor van jonge

kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap beroepsmatig aan lawaai waren geëx-

poneerd. Uit beide blijkt dat lawaai effect heeft op de gehoorscherpte van deze kinderen.

Ook de frequentiesamenstelling van het geluid is van belang. Op basis van de resultaten

kan worden geconcludeerd dat equivalente geluidniveaus tijdens het werk van 85 dB(A)

ofmeer schadelijk zijn voor het gehoor van het ongeboren kind en dat verder onderzoek

zal moekn uitwijzen of deze grenswaarde wellicht omlaag moet. De A-gewogen geluid-

niveaus zijn minder geschikt dan de C-gewogen of ongewogen geluiddrukniveaus om de

effect van geluid op het ongeboren kind te schatten, daar de lage frequenties, bij gebruik

van de A-weging onvoldoende worden meegewogen.

Er njngeen publikaties over de mogelijke effecten op de gehoorscherpte van kinde-

ren waarvan de moeders tijdens de zrvangerschap in hoge geluidniveaus in de woonom-

geving verkeerden.

Het is op basis van de verkregen onderzoeksresultaten niet uit te sluiten dat zner hoge be-

lasting van aaÍrstaande moeders aan vliegtuiglawaai in de woonomgeving effect heeft op

het geboortegewicht van baby's. Een definitieve conclusie valt niet te trekken, hoewel elk

van de drie onderzoeken over dit onderwerp resultaten oplevert die in die richting wijzen.

Bij elk van de drie onderzoeken is echter wel een kanttekening te maken: bij het ene is

geen rekening gehouden met interveniërende variabelen, in het volgende onderzoek trad

geen statistisch significant effect (P<0,05) op, hoewel de resultaten wel significant zijn

op het lO7o-niveau, en in het derde geval is het begrip laag geboortegewicht niet in de

gangbare zin gehanteerd (namelijk kleiner dan 3000 graÍn in plaats van 2500 gram).

Nog onzekerder is het optreden van aangeboren afuijkingen bij baby's van moeders

die tijdens de zwangerschap aan vliegtuiglawaai blootstaan. Uit het ene onderzoek uit de

Verenigde Staten bleek dat bij blanken die aan zeer veel vliegtuiglawaai waren blootge-

steld, het risico op een baby met een aangeboren afwijking enigszins groter was dan in
gebieden met minder vliegtuiglawaai. Dit gold eveneens voor donkere bevolkingsgroepen

als meerlingen buiten beschouwing werden gelaten. Uit dit onderzoek bleek in het
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bijzonder een statistisch significante verhoging bij blanke baby's van de kans op spina

bifida. In het andere onderzoek werden geen statistisch significante verschillen vastge-

steld voor elk van de 17 soorten aangeboren afwijkingen. Bij uitsplitsing van één van de

17 soorten aangeboren afuijkingen bleken bij de aan veel vliegtuiglawaai blootgestelde

groep vier baby's met spina bifida voor te komen, hetgeen statistisch significant hoger is

dan in de vergelijkingsgroep. Een'case-control'onderzoek bij een veel grotere onder-

zoekspopulatie rond hetzelfde vliegveld leverde echter geen verhoogd risico op baby's

met spina bifida op als de aanstaande moeders aan veel vliegtuiglawaai werden

blootgesteld.

Ook de tien onderzoeken naar het effect van blootstelling aan lawaai op de arbeidsplaats

gedurende de zwangerschap van de aanstaande moeder op de gezondheid van de baby

laten geen eenduidige conclusies toe. Wel lijkt de kans op een woeggeboorte bij deze

vïouwen niet verhoogd te zijn. Wellicht is de kans op een baby met een laag geboortege-

wicht iets verhoogd. Uit één onderzoek blijkt namelijk een relatief risico van 1,1 op een

baby met een laag geboortegewicht. De resultaten met betrekking tot aangeboren afwij-

kingen zijn tegenstrijdig, terwijl waagtekens geplaatst moeten worden bij de gevonden

verhoging van de kansen op een spontane abortus en een dreigende abortus. Twee effec-

ten zijn slechts in één onderzoek nagega:Ln en in beide gevallen zijn statistisch significan-

te verhogingen van het relatief risico vastgesteld. Het betreft de babysterfte tijdens de be-

valling (relatief risico 1,9) en de verhoogde kans op onvruchtbaarheid (relatief risico

eveneens 1,9) bij wou\ryen die tijdens de zwangerschap in lawaai werken.
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Hoofdstuk I

8.1

Lawaai van laagvliegende straaljagers

lnleiding

Laagvtiegen is vliegen beneden 300 meter hoogte, met uitzondering van landen en star-

ten. In Nederland zijn er laagvliegroutes voor straaljagers vastgesteld met een minimale

vlieghoogte van 75 meter. Het geluid van laagvliegende straaljagers onderscheidt zich

van dat van gewone vliegtuigen in de volgende opzichten:

' Bij het naderen van de straaljager stijgt het geluidniveau op een plaats op de grond

bij de laagvliegroute zeer snel. De stijgsnelheid van het geluid van een laagvliegende

straaljager ligt tussen 30 dB/s tot meer dan 200 dB/s (Spr90, Ros9I).
. Bij de passage van laagvliegende straaljagers kunnen zeer hoge maximale geluidni-

veaus optreden. Geluidmetingen in Nederland en Duitsland geven maximale geluid-

niveaus zoals weergegeven in tabel 8.1"

Tabel 8.1 ldaximale geluidniveaus en aantallen Passages van laagvliegende straaljagers'

gebied maximale geluidniveaus (in dB(A) of dB)* aantallen per dag

gemiddeld maximaalgerniddeld hoogste waarde

Deventer (Kok86)

Ureterp (Kuu89)

Franken (Spr88)

Ilannover (Spr88)

94

93

98

l14

lll
100

t25

132

42

50

l8

t52

2tl

' Geluidniveaus gemeten met de geluidmeter op stand F.
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Figuur 8.1 Het geluidniveau van een laagvliegende straaljager als functie van de tijd tijdens de overvlucht. (Bron: SpÉO)

In tabel 8.1 is tevens het aantal overvluchten opgenomen. De Duitse metingen geven

hogere maximale geluidniveaus en aantallen passages te zien dan de Nederlandse,

vooral die uit de omgeving van Hannover. De metingen uit die omgeving blijken in

twee groepen ingedeeld te kunnen worden: die van een groep 'stillere' straaljagers

rond 102 dB en die van een groep lawaaiige straaljagers rond 122 dB.

Soms treedt ongeveer 5 tot l0 seconden na het optreden van het maximale geluidni-

veau van de laagvliegende straaljager nog een maximum op, de zogenoemde naantaai

(zie figuur 8.1). Dit verschijnsel is in Duitsland bij ongeveer 30%o van de overvluch-

ten waargenomen.

Tijdens de overvlucht verandert het spectrum van het geluid. Dit wordt veroorzaakt

door het Doppler'effect. Tijdens de passage zijn de geluiddrukniveaus in het fre-

quentiegebied van 500 tot 2500 Hz relatief veel hoger dan bij nadering en na passage

van de straaljager. Het Doppler-effect speelt bij conventionele vliegtuigen een veel

geringere rol.

De frequentiesamenstelling van het geluid van laagvliegende straaljagers is anders

dan die van het normale vliegtuiggeluid. Tijdens de passage ligt het maximum van de

geluiddrukniveaus rond 1000 Hz;bij de burgerluchtvaart ligt dit maximum rond de

400llz.

Gezien de hoge stijgsnelheden en de hoge maximale geluidniveaus behoort het geluid van

Iaagvliegende straaljagers tot de categorie die is gelegen tussen stationair en

impulsgeluid.
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8.2 Effecten

In Duitsland is samenhangend epidemiologisch en laboratoriumonderzoek uitgevoerd

naar gezondheidseffecten van laagvliegende straaljagers (zie Cur86 en Luk92). Het be-

treft epidemiologisch onderzoek naar gehoorschade, tinnitus, bloeddrukveranderingeq

hinder en andere psychologische effecten zoals schrikken, argst en hartkloppingen. Van

de drie laboratoriumonderzoeken richtte er zich een op biochemische effectparameters

(Mar88), éen op bloeddrukveranderingen bij bejaarden (Mic90) en één op beide effecten

(Cur86). [n het volgende worden eerst deze laboratoriumonderzoeken kort beschreven en

daarna de resultaten van de epidemiologische onderzoeken.

Labontoríumondeaoek

Curio (Cur86) stelde 12 volwassen mannen bloot aan 35 minuten durend laagvliegge-

luid, waarbij in de eerste 20 minuten het morimale geluidniveau een waarde van 90

dB(A) niet overschreed, in de 27ste minuut het maximale geluidniveau van de overvlucht

105 dB(A) was en in de laatste drie minuten geluid van twee overvluchten werd aange-

boden met een maximaal niveau van 125 dB(A). Er trad in de laatst genoemde periode

van drie minuten een statistisch significante verhoging op van de systolische bloeddruk

(met 8 mmHg), de polsfrequentie (met 5 slagen per minuut), de cortisolspiegel van het

bloed, de cortisoluitscheiding in de urine en het norepinefrinegehalte in de urine; het

epinefrinegehalte in de urine nam af. Er was geen effect op de uitgescheiden elektrolyten

in de urine. Deze veranderingen krvamen niet of nauwelijks voor bij 105 dB(A) en geheel

niet bij nog lagere maximale niveaus.

Marth (Mar88) onderzocht bij 14 wouwen en I I mannen veranderingen in de

bloedsamenstelling door blootstelling aan een overvlucht met een maximaal geluidniveau

van 105 dB(A). Hij toonde veranderingen aan die alle de hypothese ondersteunen dat de

overvlucht aanleiding geeft tot stressreacties; bij alle proefpersonen nam de concentratie

van ACTH in het bloed toe, evenals het cholesterolgehalte en het bloedsuikergehalte en

het triglyceridengehalte nam af.

Michalak (Mic90, zie ook Isi90a,b,Isi92) stelde 52 ouderen (70-89 jaar) bloot aan

geluid van laagvliegende straaljagers met maximale geluidniveaus van 95 tot 112 dB(A)

(toename geluidniveau 30 dB in 0,4 s) en Íum het geluid van een startend vliegtuig

(maxirnale geluidniveaus eveneens van 95 trit Ll? dB(A» met een langzamere toename

van het geluidniveau (30 dB in 4 s). Bij de snelle toename van het geluidniveau nam ge-

middeld de systolische en de diastolische bloeddruk 10 mmHg meer toe dan btj de lang-

umere stijging van het geluidniveau. Bij een aantal personen nam de systolische bloed-

druk bij de snelle stijging van het geluiniveau alarmerend sterk toe (als extreem 45

8.2.1
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mmHg). In welke mate deze verschijnselen ook bij jongeren en volwassenen optreden, is

niet nagegaan. Uit een vergelijking met de resultaten van het onderzoek door Curio kan

de (voorzichtige) conclusie getrokken worden dat grote bloeddruksttjgingen bij volwasse-

nen bij hogere maximale geluidniveaus beginnen op te treden da" bij bejaarden. Dat zou

inhouden dat bejaarden met betrekking tot bloeddrukverhoging door het geluid van laag-

vliegende straaljagers gevoeliger zijn dan jongere volwassenen.

De laboratoriumexperimenten tonen aan dat blootstelling aan het geluid van laag-

vliegende straaljagers als acute stressor fungeert.

Hinder

De hinder van laagvliegende straaljagers is aanzienlijk. Dat geldt niet alleen voor dege-

nen die in het hart van het laagvlieggebied wonen, maar ook voor de mensen die verderaf

verblijverq tot op ongeveer l0 kilometer afstand van de laagvliegroute. Er zijn diverse

onderzoeken gedaan naar die hinder. Uit drie daarvan (Jon86, Isi9Oa,b, Isi92, Dro90)

kan het percentage ernstig gehinderden als functie van het equivalente geluidniveau ge-

durende een etnaal berekend worden (zie Dij90a) .Deze gegevens zijn in figuur 8.2 uit-
gezet. Tevens is de curve voor vliegtuiglawaai uit figuur 5.4 overgenomen en de percen-

tages ernstig gehinderden door impulsgeluid van afzonderlijke bronnen. Als de curve van

het burgervliegtuiglawaai l0 dB(A) verschoven wordt, dan blijkt zij uitstekend bij de in-
getekende punten voor laagvlieglawaai te passen. Hieruit kan de voorzichtige conclusie

getrokken worden dat het geluid van laagvliegende straaljagers hinderlijker is dan dat

van normaal vliegverkeer, en dat hinder door laagvliegende straaljagers overeen komt

met hinder van conventionele vliegtuigen met een l0 dB(A) hoger equivalent

geluidniveau.

Gehoorschade en oorsuizen

In hooftlstuk 3 over gehoorschade door blootstelling aan lawaai is de beoordeling van

impulsgeluid aan de orde geweest. Daar is aannemelijk gemaakt dat de schadelijkheid

van alle soorten geluid, inclusief dat van schieten en v.rn Iaagvliegende straaljagers, be-

paald kan worden uit de equivalente geluidniveaus gedurende een etmaal. Volgens Ising

(Isi90a,b) bedraagt het equivalente geluidniveau over een etnaal van laagvliegende

straaljagers in Frankenland in het zogeheten 7S-metergebied 64-68 dB(A) en in Miilrster-
land 59{3 dB(A). Tabel 8.1 geeft grond aan de veronderstelling dat het bij flannover

om nog hogere belastingen gaat dan in Frankenland. De geluidbelasting door laagvlie-

gende straaljagers ligt ter plaatse van de laagvliegroute bij tlannover naar alle waar-

schijnlijktreid ruim boven 70 dB(A) en dientengevolge is bij langdurige bewoning in die

streek gehoorschade niet uit te sluiten. Helaas is er in die zeer z$taaÍ belaste omgeving

8.2.3
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Figuur 8.2 Percentage ernstig gehinderden door laagvliegen van straaljagers als functie van het equivalente geluidniveau over een

etmaal, afgeleid uit diverse onderzoeken (gestippelde curve; bronnen: Isi90a, b, Jon86, geluidmetingen in Kok86). De geEokken

curve betreft normaal vliegverkeer, de I-tekens betreffen impulsgeluidbronnen.

geen onderzoek naar gehoorschade uitgevoerd. Wel is gehooronderzoek verricht in Fran-

kenland en Mtrnsterland (Isi90a,b). Ising (Isi90a,b; zie ook Cur86) rapporteerde over

9- tot l3-jarige kinderen die wonen in de laagvlieggebieden waar vanaf 75 meter hoogte

dan wel vanaf 150 meter hoogte gevlogen mag worden. In Miinsterland zijn geen ver-

schillen in gehoorscherpte tussen de kinderen in deze twee deelgebieden gevonden. In

Frankenland is het gehoor van de 490 kinderen het 7S-metergebied statistisch significant

slechter dan dat van de 320 kinderen in het 15O-metergebied. Het gemidddelde verschil

in het frequentiegebied van 2000 tot 8000 Hz is echter slechts 2 dB en dat bij de

frequenties 12 000 tot 16 000 FIz 4 dB.

ln Nederland is volgens Kok (Kok90) bij de Overijsselse laagvliegroutes de geluid-

belasting maximaal 27 Ke. Schatten* we daaruit het equivalente geluidniveau over een

235 Lawaai van laagvliegende straaljagers



8.2.4

etnaal, dan komt deze geluidbelasting overeen met 56 dB(A) en ligt daarmee onder die

van Mihsterland, waar bij de onderzochte kinderen geen gehoorschade door laagvliegen-

de straaljagers is geconstateerd.

In het 75-metergebied in Frankenland werd ook een statistisch significant hoger per-

centage kinderen met oorsuizen aangetroffen. In vergelijking met het l5O-metergebied is

het relatief risico 1,7. In Miinsterland is met betrekking tot oorsuizen een overeenkomsti-

ge verhouding van l,l geconstateerd; deze waarde verschilt niet statistisch significant

van 1.

Bloeddrukverhoging en psychische effecten

Ising (tsi9Oa,b, Isi9l) heeft ook de bloeddruk van de 9- tot l3-jarige jongens en meisjes

in Frankenland en Miinsterland onderzocht. In Mtinsterland werden geen verschillen ge-

constateerd bij jongens en bij meisjes in het 75- en het l50-metergebied. Dat gold ook in

Frankenland, zijhet alleen voor jongens. Bij meisjes in Frankenland waren de systolische

en diastolische bloeddrukken in het 75-metergebied statistisch significant hoger (9,1

mmHg resp 3,4 mmHg) dan die in het l5O-metergebied. Onvenpacht is het resultaat dat

de jongens in het 7S-metergebied in Frankenland een langzamer hartslag (polsfrequentie-

verschil: 4,6 slagen per minuut) hadden dan die in het l5O-metergebied.

Acute psychische effecten traden bij meisjes in de 75- en l5O-metergebieden in Fran-

kenland veelvuldiger op dan bij jongens in die gebieden. In het gebied met de hoogste ge-

luidbelasting schrikt S4Yovan de meisjes, 26%l<njg! hartkloppingen en l1% holt (wel-

eens) uit angst naar huis; voorjongens gelden overeenkomstige percentages van 49,23

en 5. Ook in de gebieden met de lagere geluidbelasting schrikken de meisjes meer, krij-
gen meer hartkloppingen en hollen uit angst vaker naar huis dan de jongens.

Poustka (Pou90) heeft psychische effecten van het geluid van laagvliegende straalja-

gers in Mtinsterland bij 376 kinderen van 4 tot 16 jaar onderzocht. Tevens hield hij een

enquëte onder 1622 ouders. In een vt,ararÍ belast gebied voelde 56Yovan de kinderen zich

bedreigd ten opzichte van 4lYo in het mindeÍ zwaa;r belaste gebied. Ook angsten bij jon-

ge kinderen en fobieën bij oudere kinderen kwamen statistisch significant meer voor in

het zwaarstbelaste gebied. In de publikatie wordt de geluidbelasting weinig nauwkeurig

omschreven. In het zrryaar belaste gebied zou het gaan om 56 overvluchten op een drul&e

dag met een mo<imaal geluidniveau van meer dan 80 dB(A) en 16 overvluchten met een

lager niveau. Het minder z$taarÍ belaste gebied wordt omschreven als liggend buiten het

laagvlieggebied.

Bij deze schatting is de formule L= 0,5 B+43 gebruikt (L: equivalent geluidniveau over 24 uuri B geluidbelasting in

Ke). Daarbij is aangenomen dat er geen nachtvluchten van laagvliegende straaljagers zijn.
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8.3 Samenvatting

Laagvliegen is het vliegen beneden 300 meter hoogte. In Nederland zijn er laagvliegrou-

tes voor militaire straaljagers met een minimale vlieghoogte van 75 meter vastgesteld.

Zoweluit laboratorium- als epidemiologisch onderzoek blijkt dat door het geluid van

laagvliegende straaljagers effecten op volwassenen en kinderen optreden, zoals gehoor-

schade, oorsuizen, bloeddrukverhogingen, hinder, biochemische veranderingen in het

bloed en psychische effecten zoals schrikken, hartkloppingen krijgen en in paniek raken.

Uit laboratoriumonderzoek bij bejaarden blijkt dat de tijdelijke verhoging van de di-

astolische en van de systolische bloeddruk'door het geluid van laagvliegende straaljagers

veel groter is dan die door het geluid van gewone vliegtuigen met hetzelfde maximale ge-

luidniveau (95 tot 112 dB(A» maar met een veel minder snelle toename van het geluidni-

veau bij het begin van de passage. Bij jongere volwassenen beginnen grote bloeddrukstu-

gingen op te treden bij hogere maximale geluidniveaus, wellicht vanaf 125 dB(A). De la-

boratoriumexperimenten naar biochemische veranderingen in het bloed door het geluid

van laagvliegende straaljagers tonen aan dat het betrokken geluid gezienmoet worden als

acute stressor.

De hinder van laagvliegende straaljagers is aanzienlijk en uit epidemiologisch onder-

zoek blijkt dat het geluid van laagvliegende straaljagers even hinderlijk is als het geluid

van burgervliegverkeer bij een 10 dB(A) hoger equivalent geluidniveau.

In Duitsland trad bij 9- tot l3-jarige kinderen die in een laagvlieggebied wonen waar

varnf 75 meter hoogte gevlogen mag worden, iets meer gehoorschade op dan bij kinde-

ren die in het l50-metergebied wonen. Het betrof een 7S-metergebied met een equivalent

geluidniveau van 64-68 dB(A). In een ander gebied met een equivalent geluidniveau van

59-63 dB(A) trad een dergelijk effect niet op. Ook is er in het zwaarst belaste

75-metergebied een relatief risico op oorsuizen van 1,7 ten opzichte van het

l5O-metergebied waargenomen; bij het minder 
^NaaÍ 

belaste gebied bedroeg dit relatieve

risico 1,1. Tussen de bloeddrukken van kinderen in de zwaarst belaste 7S-metergebieden

en die van kinderen in de l50-metergebieden trad een verschil op bij meisjes. Meisjes in

de 7S-metergebieden schrokken ook meer, kregen vaker hartkloppingen en holden vaker

(uit angst) naar huis dan jongens. Ander onderzoek toont aan dat meer kinderen in een

^yazrÍ 
belast gebied zich in het algemeen bedreigd voelen, terwijl angsten bij jonge kin-

deren en fobieen bij oudere kinderen ook meer in het zwaarstbelaste gebied voorkomen.

Naar schatting had de geluidbelasting door laagvliegende straaljagers in Nederland

in 1990 een equivalent geluidniveau van niet meer dan 56 dB(A). Wellicht is er dus in

Nederland geen grote kans op gehoorschade, oorsuizen en bloeddrukveranderingen. Blij-

kens de voor het geluid van laagvliegende straaljagers geldende dosis+ffectrelaties moet
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wel rekening gehouden worden met aanzienlijke geluidhinder en tevens met psychische

problematiek zoals dit bij Duitse kinderen is aangetoond.

238 Geluid en gezondheid



Hoofdstuk I

9.í

Gombinaties van geluidbelastingen en

associaties tussen effecten van geluid

lnleiding

In de voorgaande hoofclstukken zijn de effecten van blootstelling aan geluid in twee op-

zichten wij geisoleerd behandeld. Aan de ene kant is een bepaald effect in de ene omge-

ving, bijvoorbeeld de woonomgeving, gescheiden behandeld van dit effect in een andere

omgeving, bijvoorbeeld de werkomgeving. Als voorbeeld moge gelden het optreden van

hypertensie in woon- en werkomgeving. Aan de andere kant zijn twee of meer verschil-

lende effecten van blootstelling aan geluid in dezelfcle omgeving ook wijwel niet met el-

kaar in verband gebracht. Een voorbeeld hiervan is geluidhinder overdag en slaapversto-

rirrg 's nachts door geluiden in de woonomgeving. Echter, een van de belangrijkste leem-

ten in de literatuur over effecten van geluid op de mens is het ontbreken van een geinte-

greerde benadering (Sch90a). Geihtegreerd in die zin dat alle activiteiten over een geheel

etnaal gezamenlijk zijn bestudeerd. Er zijn geen epidemiologische onderzoeken met zo'n

geintegreerde benadering.

Voor zover mogelijk worden in de volgende paragrafen de combinaties van geluidbe-

lastingen en de associaties tussen de effecten van geluid behandeld.

Combinatie van geluidbelastingen

In feite is er slechts één epidemiologisch onderzoek gerapporteerd over het gecombineer-

de effect van een geluidbelasting in de woonomgeving en die in de werkomgeving. Het

betreft onderzoek bij een sub-groep van 255 aan wegverkeerslawaai blootgestelde

9.2
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mannen uit de Caerphilly and Speedwell Collaborative Heart Disease Studies (Bab90a).

De effecten op de bloeddruk, het cholesterol-, trigliceride - en glucosegehalte in het

bloe{ de plasmaviscositeit en het aantal bloedplaatjes bleken groter te zijn bij de mannen

die op hun arbeidsplaats ook aan lawaai blootstonden (equivalente geluidniveaus gedu-

rende werktijd meer dan 90 dB(A» dan bij de mannen die alleen aan wegverkeerslawaai

blootstonden.

Uit de CORDIS-studie (Mel92) bleek dat er na afloop van het werk een algeheel ge-

voel van initatie aanwezig was en dat dat gevoel sterker was naarmate de geluidbelas-

ting hoger was. Dit gold althans voor mannen en wouwen die tijdens hun werk geluid-

hinder ondervonden. Bij vrouwen bestond er bij hogere geluidbelastingen op het werk na

afloop ook nog een toegenomen gevoel van ontewedenheid en angst en kwamen er meer

hoofdpijnklachten voor. Het is aannemelijk dat deze negatieve gevoelens van invloed zijn

op de stemming en de geluidhinder in de woonsituatie.

Sone (Son92) bepaalde niet alleen de geluidbelasting, zoals beschreven in hoofclstuk

2 van dit rapport, maar ook de geluidhinder van de 462 buitenshuis werkende personen.

Met betrekking tot de geluidbelasting bleek dat, in vergelijking met de niet beroepsmatig

aan lawaai blootgestelde sub-groep, de sub-groep die tijdens het werk wel was geëxpo-

neerd aan equivalente geluidniveaus van meer dan 80 dB(A), volgens de uitkomsten van

de dosimetrie ook aan hogere geluidniveaus buiten werktijd waren blootgesteld: voor de

wijetijdsperiode van acht uur buiten werk- en slaaptijd bleek dit verschil in geluidbelas-

ting 5 dB(A) te zijn. Als de overige gegevens van Sone hier op de juiste wijze zijn geih-

terpreteerd, dan is de geluidhinder door geluiden tijdens de wijetijds-periode wel gelijk.

Dit houdt dan in concreto in dat mensen die op hun werk aan lawaai zijn blootgesteld ge-

middeld bij 5 dB(A) hogere geluidbelastingen in de wije tijd evenveel geluidhinder on-

dervinden als mensen die niet in lawaai werken. Deze uitkomst lijkt in tegenstelling tot
die van de Cordis-studie. De in de Cordis-studie geconstateerde irritatie heeft echter

slechts betrekking op de sub-groep mensen die in hun werk geluidhinder ondervonden.

Bij degenen die geen geluidhinder ondervonden trad er na afloop van het werk geen alge-

heel gevoel van irritatie op. Uit de resultaten van beide onderzoeken kan de voorzichtige

conclusie getrokken worden dat er onafhankelijk van de geluidbelasting op het werlg

slechts bij mensen die tijdens het werk geluidhinder ondervindeq na afloop van het werk
psycho-sociale na-effecten van geluid optreden.

In een andere populatie dan hiervoor genoemd, heeft Sone (Son90) het verband na-

gegaan tussen de geluidbelasting (gemeten aan de gevel van woningen) aan wegverkeer-

slawaai, de individuele geluidbelasting (gemeten met door de proefpersonen gedragen do-

simeters) , geluidhinder en verstoringen door geluid. Uit een analyse van de gegevens

over 147 personen, die in drukke en rustige straten woonden, toonde hij aan dat geluid-

hinder en verstoringen een veel hogere correlatie vertonen met het geluidniveau gemeten

aan de gevel dan met de eigenlijke geluidbelasting in huis zoals gemeten met de
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dosimeters, of met andere variabelen zoals leeftijd, grootte van het gez;n,type woning en

type beglazing van de ramen. Slechts het inslapen was meer geassocieerd met de eigenlij-

ke geluidbelasting's nachts dan met de uitkomsten van geluidmetingen aan de gevel. Het

onderzoek toonde aan dat ook al leverde het wegverkeerslawaai slechts een kleine bijd.a-

ge aÍln de individuele geluidbelastrng, zij soms niettemin een grote bijdrage aan de ge-

luidhinder te weeg bracht.

tn hooftlstuk 5 is reeds aandacht besteed aan de geluidhinder van een combinatie van

twee of meer geluidbronnen in dezelfcle (woon)omgeving. Daarin is gesteld dat geluidhin-

der van twee geluidbronneÍL die gedurende dezelfde periode in dezelf<le situatie optrederq

ligt tussen de hinder van de hinderlijkste bron in die situatie en de hinder van de hinder-

lijkste bron bij een 3 dB(A) hoger equivalent geluidniveau. De hypothese kan gesteld

worden dat deze beoordelingsmethode van de gecombineerde geluidbelastingen op de

hinder ook toepasbaar is op lange termijn gezondheidseffecten door stress van blootstel-

ling aan lawaai, zoals hypertensie en ischemische hartziekten. Helaas is er geen epide-

miologisch onderzoek om deze hypothese te toetsen.

Met betrekking tot gehoorschade door lawaai, is in het rapport aannemelijk gemaakt dat

deze gehoorschade geschat kan worden uit het equivalente geluidniveau gedurende de be-

trokken blootstellingstijd. Met betrekking tot combinaties van blootstelling aan lawaai is

er voor gehoorschade dus een beoordelingsmethode voorhanden. Als de betrokken bloot-

stellingstijd gelijk gekozen wordt aan het etnaal vat24 uur, dient wel bedacht te worden

dat met een verschil van 5 dB(A) tussen Le"* zo,, en Lo*, rn rekening gehouden moet wor-

den als de relaties gegeven in ISO 1999 tussen Lo*,ehotr gehoorschade door lawaai wor-

den gebruikt om de gehoorschade te schatten uit de hoogte van de geluidbelasting gedu-

rende een etnaal.

Een mogelijk gevolg van de geluidbelasting overdag zou een bernvloeding van de slaap-

l«valiteit's nachts kunnen zijn. Fruhstorfer §ru85, Fru90) heeft daarnaar twee laborato-

rium-onderzoeken gedaarq waarbij de proefpersonen overdag aan geluid in het laborato-

rium werden blootgesteld en's nachts in het laboratorium sliepen. Uit de resultaten van

het eerste onderzoek, waarbij zes proefpersonen zeven achtereenvolgende nachten in het

laboratorium sliepen en gedurende twee dagen overdag aan een equivalent geluidniveau

van 83 dB(A) werden blootgesteld, trekt Fruhstorfer de volgende voorlopige conclusie.

'De resultaten van de experimenten kunnen worden verklaard door aan te nemen dat ge-

luidbelasting overd4g een extra belasting vormt voor het centrale zenuwstelsel waardoor

een intensivering van het herstelproces gedurende de er op volgende slaap nodig is, een

herstel van zowel neuro- als endocriene functies en van bepaalde hersenactiviteiten.'
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In vervolg op het hiervoor beschreven experiment heeft Fruhstorfer (Fru90) van L2

proefpersonen veranderingen in hormoonspiegels en in het EEG bestudeerd. Elke proef-

persoon nam aan twee experimenten gedurende 60 uur deel, waarbij zij in het ene experi-

ment gedurende 12 uur werden blootgesteld aan industrie-lawaai van 85 dB(A) en in het

andere experiment niet. Gedurende de blootstelling waren het oxytocine- en epinefrine-

gehalte in het bloed verhoogd, het norepinefrine-gehalte verlaagd, terwijl de uitscheiding

van ACTH wisselvallige uitkomsten te zien gaf. Het slaap-EEG gaf na blootstelling een

vermindering van stadium REM te zien in alle slaap-cycli, verkorte slaapcycli en een

toenarne van slaapstadium 3 en 4 in de tweede slaapcyclus. Gedurende de slaap na de

blootstelling aan lawaai w:§ er een tendens van een hoger prolactine-niveau en van lage-

re norepinefrine- en epinefrine-niveaus. De resultaten van dit laboratorium-onderzoek

wijzen dus niet zo duidelijk op een effect van de geluidbelasting overdag op herstelpro-

cessen gedurende de slaap, als het eerder beschreven experiment.

Bij de vraag naar mogelijke interacties van bepaalde geluidbelastingen is het ook van be-

lang om te overwegen of dergelijke interacties op zouden kunnen treden bij bepaalde

sub-groepen uit een populatie, terwijl dat voor de populatie in zijn geheel niet het geval

z-ou zijn. Als voorbeeld moge dienen de sub-groep geluidgevoelige personen. Het is aan-

getoond dat geluidgevoeligheid mede de geluidhinder door woonomgevinglawaai bepaalt.

Niet onaannemelijk is dat geluidgevoeligheid ook van belang is voor de mate waarin men

in de werkomgeving geluidhinder ondervindt. Dat zou dan kunnen inhouden dat bij ge-

luidgevoelige groepen mensen de combinatie van de geluidbelastingen in de woon- en in

de werkomgeving een veel groter effect heeft op het psycho-sociale welbevinden dan bij

niet-geluidgevoelige groepen mensen. Verwonderlijk is dat hiernaar geen onderzoek is

uitgevoerd. Er is evenmin onderzoek bij bepaalde sub-groepen uitgevoerd naar de lange

termijn gezondheidseffecten door een combinatie van blootstellingen.

Associaties tussen effecten van geluid

Ising (Isi93) is van mening dat er niet alleen een associatie is tussen bepaalde effecten

van blootstelling aan lawaai, maar dat er zelfs een oorzakelijke keten van verbanden is,

die loopt van blootstelling aan geluid, via verstoringen (van communicatie, concentratie

en ontspanning), hinder, acute fysiologische (endocriene en cardiovasculaire) effecterq

tot lange termijn gezondheidseffecten. Een associatie tussen geluidhinder en

gezondheidsvermindering door stress lijkt zeer aannemelijlq omdat geluidhinder voor een

deel verklaard kan worden uit angst en schrik met betrekking tot de geluidbron en de ge-

zondheidsvermindering door stress primair de fysiologische reactie is op een situatie die

als bedreigend overkomt. Ook Gunn (Gun87) is van mening dat verstoring van bepaalde

activiteiten door geluid de oorzaak is van lange termijn gezondheidseffecten. Hij wijst in
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dat verband op een verschil tussen'geluid als zodanig (noise, per se)' en geluid dat bete-

kenis heeft voor de luisteraar. Er is echter maaÍ zeeÍ weinig onderzoek dat grond geeft

aan een oorzakelijk verband tussen geluidhinder en lange termijn gezondheidseffecten.

De resultaten van vijf onderzoeken met associaties tussen geluidhinder en cardiovascu-

laire parameters kunnen genoemd worden. Het betreft drie onderzoeken naar associaties

van effecten in de woonomgeving en twee met betrekking tot de werkomgeving.

Met betrekking tot de werkomgeving vond van Dijk (Dij84) in een tweetal onderzoe-

ken wijwel geen correlatie tussen geluidhinder en de bloeddruk. De diastolische bloed-

druk bleek in de twee onderzoeken zelfs een negatieve correlatie (correlatiecoef,hcienten

-0,1) te hebben met geluidhinder en de systolische bloeddruk in één onderzoek (correla-

tiecoefficient -0,2).

De drie onderzoeken naar associaties tussen geluidhinder en cardiovasculaire para-

meters in de woonomgeving zijn verricht door Stansfeld (Sta85), Neus §eu834b) en

Miiller (gerefereerd in een publicatie door Ising (Isi93)).

Stansfeld (Sta85) heeft onderzoek gedaan bij 77 wouwen die geruime tijd in een ge-

bied woonden met een hoge of met een lage geluidbelasting door vliegtuiglawaai. De

door geluid gehinderde wouwen bleken Ssiologisch slechts op één onderzochte variabele

te verschillen van de andere wouwen: hun polsfrequentie was gemiddeld lager. Dit is in

tegenstelling tot hetgeen men zou verwachten als de blootstelling aan geluid op de door

geluid gehinderde wouwen meer effect zou hebben dan op de niet gehinderde vrouwen.

In het kader van het onderzoek naar wegverkeerslawaai in Bonn (zie onder andere

Eif80) heeft Neus §eu83a,b) bij 931 inwoners van een wijk met veel wegverkeer (equi-

valent geluidniveau gedurende de dag meer dan 73 dB(A» of van een wijk met weinig

wegverkeer (minder dan 51 dB(A» het verband nagegÍ!Íln tussen geluidhinder, geluidge-

voeligheid en hypertensie. Het percentrge inwoners dat bij de (huis)arts onder behande-

ling was voor hypertensie, was in de lawaaiige omgeving onafhankelijk van de mate

waarin men geluidhinder ondervond. Bij de inwoners die in de minder lawaaiige omge-

ving woonderl bleek daarentegen dit percentage veel geringer te zijn als men (wijwel)

geen geluidhinder ondervond. Bij de 36 inwoners die na trvee jaar nogmaals onderzocht

werden, bleek dat slechts bij degenen uit de stillere woonomgeving die relatief meer ge-

luidhinder ondervonden, de systolische en diastolische bloeddruk was toegenomen. Neus

concludeerde op basis van deze bevindingen dat in de lawaaiige woonsituatie (meer dan

73 dB(A» geluidhinder en geluidgevoeligheid geen invloed hebben op de mate van het

optreden van hypertensie, terwijl dat in minder lawaaiige situaties wel het geval is.

Ising (Isi93) geeft de voorlopige resultaten van een cohort-onderzoek bij 1006 perso-

nen wÍurvan enquete-gegevens over \troon- en werkomstandigheden (waaronder geluid-

belasting) vergeleken werden met de incidentie van zelfgerapporteerde ziektes en aandoe-

ningen in een periode van l1 jaar. Uit de gegevens blijkt dat in geval van hoge geluidbe-

lastingen het met name slaapverstoring is die van belang is voor de incidentie van ziektes
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en aandoeningen als hypertensie en ischemische hartziekten. Het relatieve risico op hy-

pertensie en angina pectoris is resp 0,8 en 1,0 bij mensen met een hogere geluidbelasting

thuis waarbrj geen slaapverstoring door geluid optreedt en resp 2,3 en 1,9 als er wel

slaapverstoring optreedt.

De gerefereerde onderzoeksresultaten geven dus wijwel geen enkele ondersteuning

aan de veronderstelling dat er een oorzakelijk verband is tussen verstoringen door geluid
geluidhinder en lange termiijn gezondheidseffecten. De onderzoeken door van Dijk en

door Stansfeld zijn daarbij van transversale aard, waarbij verschijnselen als het healthy

worker effect' en het'survivor effect' het werkelijk optredende effect gemaskeerd kunnen

hebben. De twee laatste onderzoeken zijn echter van longitudinale aard, zodat beide ge-

noemde effecten bij deze onderzoeken niet zijn opgetreden.

Een andere waag is of bij bepaalde risicogroepen een dergelijk oorzakelijk verband wel

aanwezig is. In hoofdstuk 6 is reeds aan de orde gekomen dat geluidhinder in de woon-

omgeving in hoge mate bepaald wordt door niet-akoestische variabelen zoals individuele

geluidgevoeligheid. Het lijkt heel goed mogelijk dat bij geluidgevoelige personen geluid-

hinder lange termijn gezondheidseffecten tot gevolg heeft. Geluidgevoelige personen zijn
volgens Stansfeld (Sta92) mensen die meer letten op geluiden, meer onderscheid maken

tussen geluiden, geluiden als meer bedreigend ervaren, geluiden meer buiten hun eigen

controle achten en langzamer reageren op en \ilennen aan geluiden dan niet geluidgevoeli-

ge mensen. Hij acht het heel goed mogelijk dat geluidgevoeligheid door de associatie met

een gevoel van bedreiging vanuit de omgeving stress-gevoelens bevordert, waardoor op

de lange duur gevolgen op de lichamelijke gezondheid kunnen ontstaan. Behalve met het

onderzoek door Neus §eu83a,b) wordt deze hypothese echter niet onderbouwd met

onderzoeksgegevens.

Tenslotte wordt met betrekking tot de associatie tussen diverse effecten van geluid gewe-

zer.op de resultaten uit paragraaf 4.3.1. In deze paragraaf is reeds uitvoerig ingegaan op

de associatie tussen een groot hoogfrequent gehoorverlies, dat mede het gevolg is van

langdurige blootstelling aan hoge geluidniveaus op het werk (93 dB(A», en het optreden

van hypertensie. Bij werknemers met een groot hoogfrequent gehoorverlies (ongeveer een

derde van het aantal werknemers in de onderzochte groepen) bleek het relatieve risico op

hypertensie 1,6 te zijn ten opzichte van de werknemers met een geringere gehoorschade.

Dat hield in concreto in dat het percentage hlpertensieven bij de aan lawaai belaste

werknemers met veel gehoorschade 24 was en bij de aan lawaai belaste collega's met de

geringere of geen hoogfrequente gehoorschade 16. Talbott Cfal90) vond dat ook bij ge-

pensioneerde werknemers ernstige gehoorschade (mede door lawaai) en hypertensie geas-

socieerd zijn. Op grond van de resultaten van een aantal testen kwam ze tot de conclusie

dat de verminderde mogelijkheid tot het verstaan van spraak van anderen een significante
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risicofactor is en niet de emstige gehoorschade als zodanig. Dit zou er op kunnen wijzen

dat de sociale problemen die ontstaan doordat men anderen, vooral in een lawaaiige om-

geving, niet meer kan verstaan, stress teweegbrengt met als gevolg hypertensie.

Samenvatting

Er is slechts weinig epidemiologisch onderzoek gedaan naar de effecten van een combi-

natie van blootstellingen aan lawaai. Datzelfde geldt voor onderzoek naar het verband

tussen twee of meer effecten van een geluidbelasting.

Uit het enige epidemiologische onderzoek naar het gecombineerde effect van een geluid-

belasting in de woonomgeving en in de werkomgeving op met stress in verband staande

variabelen (cardiovasculaire parameters, biochemische samenstelling van het bloed)

blijkt dat de effecten door wegverkeerslawaai bij op hun arbeidsplaats aan lawaai bloot-

gestelde mannen (equivalent geluidniveau meer dan 90 dB(A)) groter zijn dan bij marunen

die tijdens hun werk niet aan hoge geluidniveaus blootstaan.

Uit andere onderzoeken kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat er onaf-

hankelijk van de geluidbelasting op het werk, slechts bij mensen die tijdens het werk ge-

luidhinder ondervinden na afloop van het werk psycho-sociale na-effecten optreden.

De hinder van wegverkeerslawaai blijkt sterker samen te hangen met het gemeten ge-

luidniveau buiten aan de gevel dan met de eigenlijke geluidbelasting van de bewoners

birurenshuis. Uit het betreffende onderzoek is geconcludeerd dag ook al vormde de expo-

sitie aan wegverkeerslawaai slechts een kleine bijdrage aan de totale geluidbelasting, er

toch door wegverkeerslawaai aanzienlijke geluidhinder optrad.

In laboratorium-onderzoeken is nagegaan of een geluidbelasting overdag de slaap-

kwaliteit in de nacht na de geluidbelasting beinvloedt. De resultaten zijn niet eenduidig.

Uit het ene onderzoek zou blijken dat de geluidbelasting overdag een intensivering van

het herstelproces van neuro- en endocriene functies 's nachts nodig maakt en uit het an-

dere onderzoek niet.

In voorgaande hoofclstukken van dit rapport is reeds :umgegeven dat er berekenings-

methoden zijn om voor een combinatie van geluidbronnen in de woonomgeving de resul-

terende geluidhinder te schatten evenals de resulterende gehoorschade door blootstelling

aan lawaai in de woon- en werkomgeving.

De hypothese dat er een oorzakelijke keten van relaties is, die loopt van blootstelling aan

geluid" via verstoringen (van communicatie, concentratie, slaap en ontspanning), hinder,

acute fysiologische (endocrine- en cardiovasculaire) effecten tot lange termijn gezond-

heidseffecten is met weinig onderzoelsgegevens onderbouwd. Met betrekking tot de wer-

komgeving wijst het schaarse onderzoek er zelfs op dat er geen enkel verband is tussen
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geluidhinder en de bloeddruk. Het onderzoek naar de associatie van effecten in de woon-

omgeving laat geen eensluidende conclusie toe. Een onderzoek laat zien dat de polsfre-

quentie van wouwen die aan veel verkeerslawaai blootstaan lager is dan die van niet aan

verkeerslawaai blootgestelde wouwen; deze uitkomst is niet in overeenstemming met de

verwachte verandering. Uit een longitudinaal onderzoek blijkt dat er bij veel wegver-

keerslawaai geen associatie was tussen geluidhinder en hypertensie, maar in een situatie

met weinig wegverkeerslawaai wel. Uit de voorlopige resultaten van een cohort-onder-

zoek blijkt dat in de loop van zo'n I I jaar de incidentie van hlpertensie en van een ische-

mische hartziekte (angira pectoris) slechts aftangt van de belasting door verkeerslawaai

als deze geluidbelasting slaapverstoring te weeg brengt. Het relatieve risico op hlperten-

sie en op angina pectoris is bij mensen met een hogere belasting door verkeerslawaai

waarbij geen slaapverstoring optreedt resp 0,8 en 1,0 en als er wel slaapverstoring op-

treedt resp 2,3 en 1,9.

De hypothese dat er bij geluidgevoelige personen een oorzakelijk verband is tussen

geluidhinder en lange termijn gezondheidseffecten wordt door de resultaten van een ge-

deelte van één onderzoek, en wel bij een lagere geluidbelasting, onderbouwd. Geheel

zonder empirische onderbouwing is de hypothese dat er bij personen met angst en schrik

met betrekking tot een geluidbron een verhoogde kans is op lange termijn gezondheidsef-

fecten door blootstelling aan deze geluidbron.
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Hoofdstuk í 0

í0.í

Gonclusies

In dit hoofclstuk wordt op drie wagen ingegaan:
. welke geluidmaten leveren de beste schattingen van de effecten van blootstelling aan

geluid?
. wat zijn voor de diverse effecten de waarden waarbeneden geen effect verwacht be-

hoeft te worden in een doorsnee-bevolking?
. wat zijn voor het ontstaan van bepaalde effecten van blootstelling aan geluid gevoeli-

ge groepen?

Geluidmaten

In het rapportzijnmogelijke effecten van geluid in afrrankelijkheid van diverse geluidma-

ten gepresenteerd. Deze verscheidenheid is vooral bepaald doordat in de betrokken publi-

katies verschillende geluidmaten waren gebruikt. Met betrekking tot het gebruik van be-

paalde geluidmaten kan het volgende geconcludeerd worden:
. Voor gehoorschade door blootstelling aan lawaai is het equivalente geluidniveau

over de betrokken periode de meest geeigende maat. Voor gehoorschade door lawaai

op de arbeidsplaats is deze periode de acht-urige werkdag. Schatting van de gehoor-

schade door lawaai uit Lo*,rn is mogelijk met behulp van de in ISO 1999 gegeven re-

laties tussen gehoorschade en Lo*.r'. Voor niet-beroepsmatige blootstelling kan de

beoordelingsperiode een andere zijn dan de werkdag. Uit het equivalente geluidni-

veau over een beoordelingsperiode van24 uur, kan de gehoorschade door de totale

blootstelling aan lawaai gedurende het gehele etnaal worden geschat. Daarbij dient
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er bij het hanteren van de in ISO 1999 gegeven relaties rekening mee gehouden wor-

den dat het verschil tussen Le,q.zarr en Le.q.ah 5 dB(A) is.

Voor de twee overige effecten waaryan vaststaat dat ze mede optreden ten gevolge

van blootstelling aan lawaai op de arbeidsplaats, te weten hypertensie en geluidhin-

der, blijkt dat er tussen de uitkomsten van epidemiologisch onderzoek een aanzienlij-

ke spreiding bestaat, ongeacht de gekozen geluidmaat. Deze spreiding treedt op om-

dat niet-akoestische variabelen mede de mate van geluidhinder en waarschijnlijk ook

het optreden van hypertensie bepalen. Geen enkele geluidmaat lijkt op zich voldoen-

de om de mate van geluidhinder en het optreden van hypertensie met redelijke be-

trouwbaarheid te schatten. Als hypertensie en geluidhinder (mede) veroorzaakt wor-

den door verstoringen tijdens het werk, dan lijkt het niet onaannemelijk dat de mate

van blootstelling aan geluid tijdens deze verstoringen een bepalende factor is. Dit
zou kunnen betekenen dat het equivalente geluidniveau in de periode dat de versto-

ringen optreden, gekoppeld aan de situatie waarin de werknemers verkeren (industri-

iële of kantoor-omgeving) en de taak die wordt uitgevoerd, een bruikbare maat is om

de resulterende geluidhinder en hlpertensie op langere termijn te schatten.

Voor de kans op gehoorschade bij baby's ten gevolge van beroepsmatige blootstel-

ling aan lawaai van de aanstaande moeder tijdens de zwangerschap is het equivalente

geluidniveau, ongewogen of gewogen volgens de C-karakteristiek, de meest geëigen-

de geluidmaat.

Niet-specifieke geluidhinder in de woonomgeving is mede aflrankelijk van de periode

waarin de geluiden optreden. Nachtelijke geluiden leiden tot meer geluidhinder dan

geluiden overdag. Een geluidmaat die hiermee rekening houdt, zoals de etnaalwaar-

de en L*, is derhalve te prefereren boven een geluidmaat die alle geluiden, ongeacht

de periode waarin ze voorkomen, gelijkelijk waardeert zoals L^*,ron. Niet-specifieke

geluidhinder en specifieke verstoringen zijn tevens afhankelijk van de soort geluid-

bron (industrielawaai, wegverkeerslawaai, treinverkeerslawaai, vliegtuiglawaai).

In de onderzoeken naar het psycho-sociale welbevinden van mensen die aan wegver-

keerslawaai zijn blootgesteld, is de geluidbelasting uitgedrukt h Lo*,roo. Aangezien

echter de verstoring van de slaap een belangrijk aspect bleek te zijn van het welbe-

vinden zouden weleens de nachtelijke geluidniveaus in hogere mate het welbevinden

beihvloed kunnen hebben, dan uit een maat zls Lr"q.z*, blijkt. Daarbij geldt ook nog

dat er in het geval van wegverkeerslawaai een hoge correlatie bestaat tussen het

equivalente geluidniveau overdag en's nachts (het verschil tussen beide niveaus is

ongeveer 8 to l0 dB(A)). Al met al lijkt het niet onaannemelijk dat geluidmaten als

L* en L"* met betrekking tot het schatten van het psycho-sociale welbevinden te

prefereren zijn boven Lo*.roh.

De enige geluidmaat waaraan de opname in psychiatrische inrichtingen gerelateerd

is, is het L*-niveau.
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10.2

r In de onderzoeken naar wegverkeerslawaai zijn de lange-termijngezondheidseffecten

(hlpertensie, ischemische hartziekten) wijwel alleen gerelateerd aan het equivalente

geluidniveau overdag (Lo.o,*r^) en in het geval van vliegtuiglawaai aan de geluidbe-

lasting in Ke. Een voorlopige conclusie uit recent onderzoek naar wegverkeerslawaai

is echter dat het toenemen van het relatieve risico op deze gezondheidseffecten sterk

aftankelijk is van eventuele slaapverstoring door lawaai. Achteraf zou het dus wen-

selijk zijn geweest als de lange-termijngezondheidseffecten niet alleen aan het equi-

valente geluidniveau overdag, maar ook a:rn een geluidmaat gerelateerd zouden zijn

die de nachtelijke geluiden in rekening brengt. Ook hier geldt overigens dat er bij

wegverkeer een hoge correlatie is tussen de equivalente geluidniveaus overdag en's

nachts.
. Met betrekking tot slaapverstoring zijn de subjectieve slaaplcrraliteit, de stemming en

het functioneren overdag veelal gerelateerd aan het equivalente geluidniveau gedu-

rende de nacht. Andere uitgebreid onderzochte effecten op de slaapkwaliteit van

nachtelijk geluid, te weten ontwaakreacties en veranderingen van slaapstadia, zijn

wijwel alleen gegeven als functie van het maximale geluidniveau gedurende een ge-

luidgebeurtenis of van de SEl-waarde van zo'n gebeurtenis. Aan de SEl-waarde is

daarbij de voorkeur te geven, omdat de correlatie met ontwaal«eacties iets hoger ligt

dan die tussen het maximale geluidniveau en ontwaken. In paragraaf 6.4 is aanneme-

lijk gemaakt dat een maximaal toelaatbare waarde voor nachtelijk geluid uitgedrukt

in het equivalente geluidniveau gedurende de nacht weliswaar de kans op ontwaken

beperk! maar anderzijds niet dezelfcle kans op ontwaken geeft in elke situatie die

juist toelaatbaar is.

Resumerend kan gesteld worden dat over het algemeen het equivalente geluidniveau over

een zorgvuldig gekozen representatieve periode de meest geeigende geluidmaat is om ef-

fecten van blootstelling aan geluid mee te beschrijven. Met betrekking tot geluidbelastin-

gen in de woonomgeving verdienen geluidmaten waarbij het equivalente geluidniveau ge-

durende de nacht extra rwaar meetelt, de voorkeur. Behalve in het geval van gehoorscha-

de door blootstelling aan lawaai hangen de effecten mede af van de soort geluidbron

(wegverkeerslawaai, vliegtuiglawaai) en soms ook van andere factoren, zoals de situatie

waarin de populatie zich bevindt (bijvoorbeeld zoals bij geluidhinder in de werkomge-

ving).

Waarden, waarbeneden geen effect verwacht behoeft te worden

In tabel 10. I is een overzicht gegeven van de waardeq waarbeneden geen effect van

blootstelling aan lawaai in een doorsnee-bevolking venvacht behoeft te worden. Ook is in

de tabel opgenomen of er effecten in een doorsnee-bevolking zijn vastgesteld. Als effec-
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í0.3

ten alleen in het laboratorium zijn geconstateerd, is dat tussen haakjes ook in de tabel

vermeld.

Gevoelige groepen

Met betrekking tot groepen waarvan uit epidemiologich onderzoek in het rapport een

verhoogde gevoeligheid voor het optreden van een bepaald effect van blootstelling aan

lawaai is geconstateer4 kan de volgende samenvatting gegeven worden.
. Kinderen zijn wellicht gevoeliger voor het ontstaan van gehoorschade door lawaai

dan volwassenen.
. Mannen die beroepsmatig aan lawaai zijn blootgesteld, en die tevens een hoog cho-

lesterolgehalte van het bloed hebben, zijn gevoeliger voor het ontstaan van gehoor-

schade door lawaai dan beroepsmatig aan lawaai blootgestelde mannen met een niet

verhoogd cholesterolgehalte.
. Aangezen geluid in de woon- en werkomgeving gezien kan worden als een stressor,

zijn alle mensen met een verhoogd risico op het optreden van door stress veroorzaak-

te lange-termijngezondheidseffecten te beschouwen als een gevoelige groep.
. Relatief hoge geluidniveaus in het ziekenhuis, afl<omstig van geluidbronnen buiten en

biruren het ziekenhuis, vertragen het herstel van ziekÍen en de genezing van wonden.
. Zwatgere vrouwen die op het werk aan hoge geluidniveaus blootstaan, hebben een

grotere kans op het optreden van zwangerschapshlpertensie dan zwangere wouwen

die niet in lawaai werken.
. Bij mensen die al bij lagere niveaus zeer gehinderd worden door wegverkeerslawaai,

is de kans op hypertensie verhoogd.
. Mannen die zowel tijdens hun werk als in de woonomgeving aan relatief hoge geluid-

niveaus blootstaan, hebben een hoger risico op ischemische hartziekten dan mannen

die alleen in de woonomgeving aan hoge geluidniveaus van het wegverkeer zijn

blootgesteld.
. Mensen die op het werk geluidhinder ondervinden, hebben na het werk een verhoogd

gevoel van irritatie, hetgeen in de woonsituatie extra invloed kan hebben op het

welbevinden.

' Zieken, ouderen en mensen met slaapmoeilijkheden vertonen meer slaapverstoring

door nachtelijke geluiden, met narne wat betreft het niet (meer) kunnen inslapen na

het voortijdig wakker worden, dan andere volwassenen. Ouderen hebben ook meer

kans op ontwaken dan jongere volwassenen.

' Mensen die in de slaap gestoord worden door geluid, hebben een verhoogde kans op

hypertensie, ischemische hartziekten en een negatieve beinvloeding van het psycho-

sociale welbevinden.

250 Geluid en gezondheid



Mensen die geluidgeyoellg zijn, mensen die angst hebben voor een bepaalde geluid-

bron, en mensen die van mening àjndat?É g@ncontrole over een geluidsituatie heb-

ben (in dat opzicht misbruik van macht ervaren), hebben een verhoogde kans op em-

stige geluidhinder.
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Tabel l0.l Mogelijke lange-termijngezondheidseffecten van blootstelling aan geluid, de situatie waarin de geluidbelasting plaats-
vindt, of er een effect in epidemiologisch onderzoek is geconstateerd en het niveau, waarbeneden het effect niet in een doorsnee-
bevolking verwacht behoeft te worden.

effect door lawaai situatie* effect niveau, waarbinnen het effect niet optreedt in een
vastgesteld** doorsneebevolking

geluidmaat
(in dB(A))

niveau*t* binner/
buiten**r*

gehoorschade

hypertensie

ischemische hartziekte

hormonale veranderingen

veranderingen in immuunsysteem

geboortegewicht

aangeboren afwijkingen

psychiatrische opnÍrmes

hinder

werkverzuim

veiligheid

slaap
. ontwaken
. veranderingen in slaapstadiurn
. subj ectieve slaapkwaliteit
. immuunsysteem
. hormonale systeem
. polsfrequentie
. stemming/prestatie

werk
woon, recr
ongeboren, werk

werk
woon, weg
woon, vlieg

woon, weg
woon, vlieg

werk
woon

werk
woon

werk
woon, vlieg

werk
woon

woon, vlieg

werk
woolt

werk

werk

rvoon, slaap

+
+
+

+
+
+

+
+

!^.n*
Llcq2lh

Le.qsà

Le..g,
Lrcq,ocz2h

Lecq,06z2n

!ecq,oé22àLn**r*

75
70
<85

80-85
70
70

65-70
65-70

?

?

?

?

62?

binnen
binnen
binnen

binnen
buiten
buiten

buiten
buiten

+
+

(+)
+
o

+?

,
-i
+

+
+

+?

+?

+
+
+
(+?)
(+)
+
+

Ld,

Ló,

Le.qot
Lö

L,t.qsà

Le.q&,

SEL
SEL
L.L"q*.tr

>85?

>85?

buiten

buiten

birmen
buiten

binnen

binnen

binnen
binnen
buiten

biruren
buiten

65

<55
42

55?
35?
40

40?
<60

SEL
L._

+ situatie: werk = werkomgeving, recr = recreatieve omgeving, woon = woonomgeving, weg = wegverkeerslawaai, ongeboren =
blootstelling moeder tijdens zwangerschap, vlieg = vlliegtuiglawaai, slaap = slaapperiode

{'* ( ) betekent effect wel ondeÍzocht in experimenteel of laboratoriumondezoek, maar niet in epidemiologisch ondezoek;
+ = effect is geconstateerd in epidemiologisch onderzoek;
- = effect is niet geconstateerd;
+? = wellicht een effect;
-? = wellicht geen effect.

rrr | = onzeker of het dejuiste waarde betreft.

'r*rde waarden hebben betrekking op waarden bimenshuis (in woning of werkruimte) of buitenshuis, gemeten aan de gevel van
de woning; voor enkele beglazing kan een verschil van l5 dB(A) worden aangehouden tussen het niveau buitens- en
binnenshuis.
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Bijlage

A.1

Definities en begrippen

Geluid

Geluid bestaat uit verdichtingen en verdunningen in de lucht die zich vanaf een geluid-

bron in alle richtingen voortplanten. Op een bepaalde plaats gaat geluid gepaard met

drukvariaties rond de atnosferische druk. Deze drukvariaties kunnen als functie van de

tijd mathematisch beschreven worden als de som van een of meer sinusfirncties. Van een

zuivere toon kan de geluiddrukvariatie beschreven worden met één sinus als functie van

de tijd.

Frequentie

Het aantal dnrkvariaties per seconde is de frequentie van een geluid en wordt uitgedrukt

in hertz (afgekort ÉIz). De frequentie is bepalend voor de toonhoogte: een hoge toon (bij-

voorbeeld 4000 Hz) klinkt snerpend, piepend en een lage toon (bijvoorbeeldz0}Hz)

klinkt als gebrom.

Geluiddrukniveau

Naast de frequentie kan men de sterkte (L) van een geluid onderscheiden. Deze hangt sa-

men met de geluiddruk (p). In de praktijk lopen de waarden van de geluiddrukken uiteen

van minder dan 20 pPa tot meer dan 200 Pa dat wil zeggenmet meer dan een factor l0

4.2

4.3
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Figuur A. I Frequentieweging van geluid.

miljoen. Daarom gebruikt men in de akoestiek niet de geluiddruk, maar de logaritne van

deze druk ten opzichte van een referentiednrk (pJ. De referentiegeluiddruh die een

waarde heeft van 20 pPUheeft men zo gekozendat een toon van 1000 Hz met een sterk-

te gelijk a^n de referentiegeluiddruk gemiddeld juist gehoord wordt door iemand met een

normaal gehoor. Het geluiddrukniveau wordt uitgedrukt in decibel (afgekort dB). In

formule:

L: lo toePj-l@q (po = 2o pPa)
' pí,'

4,.4 Geluidniveau

Het gehoororgÍurn van de mens is niet even gevoelig voor geluiden met hetzelftle geluid-

rukniveau die verschillende frequenties hebben. Om met deze gehoorgevoeligheid reke-

ning te houderl maakt men bij het meten van geluid vaak gebruik van een filter dat de

geluiddrulniveaus bij de verschillende frequenties ongeveer zo waardeert, als het gehoor

doet. Dit is een filter met een zogenaamde A-karakteristiek. In figuur A.1 is deze karak-

teristiek grafi sch weergegeven.
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Meet men het geluiddrukniveau van een geluid, tenvijl men de A-weging toepast,

dan noemt men het resultaat het geluidniveau in dB(A).

A.5 Equivalent geluidniveau

Varieert de sterkte van geluid in de loop van de tijd, dan bepaalt men in de akoestiek

voor vele toepassingen het zogenaamde equivalente geluidniveau over een bepaalde peri-

ode. Dit kan in formule als volgt worden weergegeven:

L e"c,r= 1 o los +i'#*(dB(A))

. met po(t) de A-gewogen geluiddruk die op tijdstip t aanwezig is

. T de duur van de beschouwde periode.

A.6 Lawaaiexpositieniveau (Lex = Lr*,rn)

Het lawaaiexpositieniveau is het equivalente geluidniveau waarium de werknemer of de

groep van werknemers op een representatieve werkdag is blootgesteld. De duur van de

werkdag is genormeerd op 8 uur.

A.7 Equivatent getuidniveau over een etmaal (Lr.q,zn,, = Le"q,zrru,)

Het equivalente geluidniveau over een etmaal is het equivalente geluidniveau \ryaarzuln

een persoon gedurende 24 uur is blootgesteld'

A.8 Day-night level (Lo,)

L*,= I0fog t# l0L*"/t, + fr lott--*'toruto, dB(A)

De dag (d) is de periode van 7.00 - 22.00 uur. De nacht (n) is de periode van22.00 -

7.00 uur. Het day-night level is het equivalente geluidniveau over een etmaal, waarbij de

geluidniveaus gedurende de nacht met l0 dB(A) worden verhoogd.

A.9 Etmaalwaarde van de geluidbelasting (L"*)

L.* = max (Ln"q.a, Lo"o,", + 5, LA"q,n + l0) dB(A)
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De etnaalwaarde is het maximum van de equivalente geluidniveaus gedurende bepaalde

gedeelten van het etnaal, waarbij het equivalente geluidniveau 's nachts met l0 dB(A)
wordt verhoogd en bij sommige geluidbronnen gedurende de avond met 5 dB(A). De dag

(d) is de periode van 7.00 - 19.00 uur. De avond (ev) is de periode van 19.00 - 23.00
uur. De nacht (n) is de periode van 23.00 - 7.00 uur.

4.10 GeluidbelastingBdoorvliegtuigen

B = 20ro bg X (nu x t0tít5) - 157 Ke ((Kosten-Eenheden))
.iV

waarbij:
r § het aantal overvluchten per jaar, waarbij slechts de overvluchten met een

T ,,*-waarde van tenminste 65 dB(A) worden beschouwd

' L, het maximale geluidniveau tijdens overvlucht i
' n i een weegfactor, aflrankelijk van de periode gedurende het eEnaal (deze factor is

l0 gedurende de nacht en I overdag).

De formule kan herschreven worden als

B:Pr|a,^r,,+2oro logNz+l, - 106Ke

waarbij:
. -L.aso y een gemiddelde waarde van de Lor*-waarden is, over het efi:naal; middeling

vindt plaats op basis van geluid-energre

' N,oo het aantal overvluchten gedurende het eunaal is, inclusief de weegfactor §ron:
1,33 \ + 1,55 N* + 9,75 \ , waarbij dag, avond en nacht gedefinieerd zijn als bij
de etmaalwaarde).

4.1í Sound exposure levelvan een geluidgebeuÉenis

SEL: L* = Looo., + l0lo log t

waarbij

' t de expositietijd in s.
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A.12 Effectieve duur van een geluidgebeuÉenis

De effectieve duur van een geluidgebeurtenis is gedefinieerd met de volgende

vergelijking:

SEL = Lo"* + loro log t dB(A)

waarbij
. t de effectieve duur in s

A.13 (Benaderingen van ) verbanden tussen geluidmaten

Lo*,, = SEL + l0to log n, - 35,6

waarbij:

' rr het aantal geluidgebeurtenissen in een periode van T uur is.

Voor verkeersgeluid gelden de volgende benaderingen

L*=Lo*.rrn* 2dB(A)

L"*oL* + 3dB(A)

L.*ÈLe.q.z*, * 5 dB(A)

Voor vliegtuiglawaai hangt het verband tussen B en L"* af van de verdeling van de

overvluchten gedurende de dag, de avond en de nacht. Als de vliegtuigovervluchten als

volgt verdeeld zijn: 80% gedurende de dag, L5Yo gedurende de avond en 5Yo gedurende

de nacht, dan is het verband

Lo*oln++s dB(A)

Deze benadering geldt voor B-waarden vanaf ongeveer 30 Ke. Omdat overvluchten met

maximale niveaus van ten hoogste 65 dB(A) niet worden meegeteld bij de bepaling van

B en wel bij de bepaling van L"* kunnen de formules in situaties met relatief veel over-

vluchten met maxirnale niveaus beneden 65 dB(A) een onderschatting van L.* uit B

opleveren.
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A.14 Gehoordrempel, gehoorverlies

De gehoordrempel van een persoon wordt vastgesteld met behulp van een audiometer.

De betreffende persoon krijgt testtonen te horen krijgt via een hoofcltelefoon. De gehoor-

drempel van een persoon is dat niveau van de testtoon, dat door deze persoon net ge-

hoord wordt. De gehoordrempel wordt uitgedrukt in dB (re ISO 389). Een gehoordrem-

pel van x dB is identiek aÍrn een gehoorverlies van x dB. Beide termen kunnen door el-

kaar gebruikt worden.

Gehoordrempels van groepen personen

Een fractiel van de verdeling van de gehoordrempels in een groep aan lawaai geexpo-

neerde personen wordt aangegeven met het symbool f[; fL is de waarde waarboven een

fractie x van de gehoordrempels ligt. ltro is de mediane gehoordrempel.

De fractielen van de verdeling van de gehoordrempels bij referentiegroepen, dat wil

zeggengroepen personen die niet aan lawaai zijn geëxponeerd, worden aangegeven met

het symbool \ waarbij A" de waarde is waarboven een fractie x van de gehoordrempels

ligt. &.ro is de mediane gehoordrempel van een referentiegroep.

Gehoorschade door lawaai

Gehoorschade door lawaai wordt aangegeven met het symbool N. In de internationale

standaard ISO 1999 zijn dosis-effectrelaties gegeven voor het verband tussen lawaai op

de arbeidsplaats en gehoorschade door lawaai. Daarbij wordt de dosis uitgedrukt in het

lawaai<xpositieniveau L(EX). Volgens ISO 1999 hangen gehoorschade door lawaai en

L(EX) als volgt samen:

\.ro = (u + v lg T) (LEx - Lo)' dB

waarin: u, v frequentie-afirankelijke constanten ajrr,T de expositietijd in jaren is, L.

een frequentie-afirankelijke grenswaarde is en Nq5s het mediane gehoorverlies door

lawaai.

Lo heeft voor de verschillende frequenties de volgende waarden: bij 500 l{z93
dB(A), bij l0oo Hz 89 dB(A), bij 2000 Hz 80 dB(A), bij 300011277 dB(A), bij 4000

Í1275 dB(A) en bij 6000 11277 dB(A). Dit houdt in dat bij 4000 Hz mediane gehoor-

schade door lawaai begint op te treden bij lawaaiexposietieniveaus vanaf 75 dB(A).

4.15

A.í6
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In ISO 1999 worden ook gehoorv-erliezen door lawaai gegven voor anderc fractiel-

waarden dan 0,50. Volgens ISO 1999 zijn de N-waarden van groepen rnannen en §[oe-

pen wouwen gelijk.

Het gecombineerde effect van t*ftijd en lawaai wordt volgens ISO 1999 gegeven

door

H=A+N- 1# dB

Deze fornrule geldt voor overeenkomstige ftaotielen van A, H enN.
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