PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8187
Advies van de HGR betreffende het gebruik van draagbare digitale muziekspelers
(MP3) en het risico van gehoorbeschadiging
7 februari 2007

1. INLEIDING
In de vergaderingen van 02 september, 27 oktober en 01 december 2006, heeft de ad hoc
werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad gedebatteerd over een reeks van vragen, gesteld door
het Kabinet (per brief aan de HGR, ontvangen op 30/05/2006 met als referentie RM/ML/71261/3)
inzake het gebruik van MP3-muziekspelers, iPOD inbegrepen, en het risico van
gehoorbeschadiging. De Raad heeft dit advies gevalideerd op 7/2/2007.
In de brief van mei van het Kabinet, staat:
« In de mondelinge vraag nr. 10338 van 13.02.2006 gesteld door mevrouw Hilde Dierickx,
volksvertegenwoordiger, werd het probleem aangehaald van het risico van gehoorbeschadiging
bij muziekspelers, meer bepaald bij iPod (zie in bijlage).
Gezien de problematiek van een veilig geluidsvolume van draagbare muziektoestellen een
impact kan hebben op de volksgezondheid, mag ik naar aanleiding van deze vraag de Hoge
Gezondheidsraad om advies vragen.
Gelieve in dit advies de volgende vragen te behandelen:
1. Is de iPod schadelijker voor het gehoor dan de vroegere draagbare muziekspelers?
Indien ja, wat zijn de oorzaken?
2. Zijn er meer gehoorproblemen bij jongeren? Indien ja, wat zijn de oorzaken?
3. Welke maatregelen kunnen genomen worden om mogelijke gehoorproblemen te
voorkomen ? »

2. ANTWOORDEN OP DE GESTELDE VRAGEN EN ADVIES
2.1. Is de iPod schadelijker voor het gehoor dan de vroegere draagbare muziekspelers?
Indien ja, wat zijn de oorzaken?
Aangezien de werkgroep geen weet heeft van verschillen in eigenschappen tussen de door Apple
geproduceerde iPod en andere MP3-spelers, beschouwt de HGR deze vraag als zijnde “ Is het
toegenomen gebruik van MP3-spelers meer schadelijk dan het gebruik van vroegere (analoge)
muziekspelers ? ”.
Het antwoord op deze vraag is positief, met dien verstaande dat niet enkel de specifieke
eigenschappen van digitale muziekspelers maar ook de specifieke gebruikswijze hiervoor
verantwoordelijk zijn.
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Er bestaan immers voldoende argumenten om aan te nemen dat er een risico van gehoorschade
bestaat bij het gebruik in bepaalde omstandigheden van MP3-spelers. Onderzoeken, uitgevoerd
met persoonlijke muziekspelers die op basis van een analogische technologie werken, wezen
reeds uit dat het gebruik ervan gehoorverlies kan veroorzaken. Er zijn meerdere factoren die laten
veronderstellen dat de MP3-toestellen potentieel schadelijker zijn voor het gehoor dan deze van de
vorige generatie.
Zowel de gebruiksduur als de geluidsintensiteit zijn immers bepalend voor de schade die eventueel
optreedt. Door de langere levensduur van de batterijen, hun kleine afmetingen en de grotere
muziekopslagcapaciteit kunnen de MP3-spelers frequenter en gedurende langere tijd gebruikt
worden dan de vroegere muziekspelers. Verder zorgt ook de trouwere digitale weergave van het
geluid samen met het optreden van gewenning, ervoor dat gebruikers langere tijd bij hogere en dus
mogelijks schadelijke geluidsniveaus naar muziek kunnen luisteren.
Overigens wordt de geluidsintensiteit waaraan men blootgesteld wordt, bepaald door twee factoren:
enerzijds de hoeveelheid geluid geproduceerd door het toestel zelf en anderzijds het type
hoofdtelefoon. Over het door de verschillende merken en types van MP3-spelers geproduceerde
geluidsniveau bestaat er momenteel onzekerheid. De informatie die producenten hieromtrent
geven, wordt weinig of niet nagegaan door onafhankelijke instanties. Wel zijn er aanwijzingen dat
op de Belgische markt te verkrijgen apparaten potentieel schadelijke geluidsniveaus kunnen
produceren. Het gebruik van hoofdtelefoons van het type ‘oortjes’ die nu wijd verspreid is en die
men in het oor plaatst en niet erop, doet bovendien het geluidsniveau dat door het oor wordt
ontvangen, toenemen met 7 tot 9 bijkomende decibels (dB).
De HGR adviseert dan ook dat de op de Belgische en Europese markt gebrachte apparaten
systematisch gecontroleerd worden door een bevoegde overheidsinstantie.
2.2 Zijn er meer gehoorproblemen bij jongeren? Indien ja, wat zijn de oorzaken?
De HGR wenst op te merken dat het probleem niet alleen jongeren betreft maar veeleer de hele
bevolking, met inbegrip van alle leeftijden, aangezien deze toestellen zowel door jong als door oud
worden gebruikt.
De gegevens uit de internationale literatuur zijn duidelijk genoeg om te veronderstellen dat
er ook in België gehoorproblemen bestaan omwille van een overmatige blootstelling aan
geluid in het kader van de vrijetijdsbesteding. Voor ons land zijn er op dit moment geen
epidemiologische gegevens beschikbaar. Bovendien is de audiometrische screening techniek, die
wordt gebruikt bij het testen van het gehoor van schooljongeren, niet gevoelig genoeg en laat toe
slechts betrekkelijk uitgesproken gehoorverlies te detecteren.
De HGR raadt dan ook aan om de uitvoering van epidemiologische studies omtrent de
gezondheidstoestand van het gehoorstelsel bij de Belgische bevolking en in het bijzonder
bij jongeren te bevorderen zowel op basis van de klassieke toonaudiometrie volgens de
internationale waarden als door nieuwe technieken zoals otoakoestische emissies (OAE) en
in het bijzonder van de distorsieproducten.
Om het risico van gehoorbeschadiging veroorzaakt door de blootstelling van de algemene
bevolking aan geluid zo goed mogelijk te vatten, moet dergelijke studie gepaard gaan met een
enquête omtrent de luistergewoonten met een draagbare MP3-muziekspeler en/of het bezoeken
van dancings en concertzalen.
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2.3. Welke maatregelen kunnen genomen worden om mogelijke gehoorproblemen te
voorkomen?
Gezien de mogelijke omvang van het risico is het nemen van preventieve maatregelen
aangewezen. Bijgevolg raadt de HGR de bevoegde overheden aan om onmiddellijke
maatregelen te nemen om de gebruikers te beschermen.
Om deze aanbeveling te staven, verwijst de HGR naar de geluidsintensiteitswaarden waarboven
een risico van gehoorverlies bestaat in het kader van een chronische blootstelling die op lange
termijn wordt bekeken:
-

-

De intensiteit van 80 dB(A) is een gemiddelde niet te overschrijden waarde als men een
langdurige blootstelling in acht neemt, aangezien ze bepalend is voor een gehoorrisico na
enkele uren dagelijkse blootstelling. Deze waarde wordt onder andere in de industrie in acht
genomen als dagelijkse gemiddelde waarde om het dragen van beschermingsmiddelen
tegen het lawaai in geval van langdurige blootstelling te rechtvaardigen;
De intensiteit van 90 dB(A) is een absolute niet te overschrijden waarde, zelfs gedurende
korte periodes aangezien ze bepalend is voor een gehoorrisico reeds na één uur dagelijkse
blootstelling. Deze waarde is ook de wettelijke drempelwaarde die tijdens concerten en in
dancings moet geëerbiedigd worden.

Enerzijds moet een waarschuwing op de verpakking van MP3- spelers vermeld staan, die het
gevaar voor gehoorverlies aangeeft, zo mogelijk met een informatiegrafiek waarin het risico van
gehoorschade in verbinding worden gebracht met de geluidsintensiteit in dB en de luisterduur in
uren. Anderzijds moet men overwegen om deze toestellen te begrenzen op 90 dB(A) eerder dan
100 dB(A) (toegepaste norm in Frankrijk).
Men zou er ook over moeten waken dat deze begrenzing niet kan worden omzeild door het langs
internet downloaden van bepaalde software zoals dat nu voor de in Europa verkochte iPods
gangbaar is. Het is tenslotte wenselijk een geluidsschaal in decibel op het toestel af te beelden en
in ieder geval de stand die overeenstemt met 80 dB(A) aan te duiden, zo mogelijk rekening
houdend met het type gebruikte hoofdtelefoons (oortjes of andere).
De HGR beveelt ook bijzondere aandacht aan voor de draagbare muziekspelers die als
speelgoed aan jonge kinderen worden aangeboden. De speelgoedindustrie heeft inderdaad
onlangs speciale toestellen van het type MP3 op de markt gebracht die bestemd zijn voor kinderen
vanaf 3 jaar. Nu is het mogelijk dat de gevoeligheid van het jong kind voor lawaai groter is dan die
van de adolescent of de volwassene.
Bovendien zouden de bevoegde overheden informatiecampagnes kunnen organiseren voor
jongeren en hun ouders evenals voor volwassenen in het algemeen om ze bewust te maken
van de schadelijke gevolgen van het slecht gebruik van deze muziekspelers.
In verband met de blootstelling aan lawaai in het kader van dancings en concerten kunnen
anderzijds regelmatig veel hogere geluidsniveaus dan de Belgische wettelijke drempelwaarde van
90 dB(a) tijdens deze gebeurtenissen worden gemeten. Vanuit het oogpunt van de
volksgezondheid beveelt de HGR een strikte implementering van deze wettelijke norm van
90 dB(A) sterk aan.
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3. ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN UITWERKING
3.1. Inleiding
De gevolgen van blootstelling aan geluid voor de gezondheid zijn al geruime tijd bekend (Health
Council of the Netherlands, 1971 & 1994, International Organization for Standardization 1984 &
1990, WHO-OMS - Guidelines for Community Noise, 1999). Dat geldt in het bijzonder voor
gehoorschade ten gevolge van geluid, met name onomkeerbaar gehoorverlies en oorsuizingen.
Alhoewel gehoorverlies bij het ouder worden onvermijdelijk is, kan vroegtijdige gehoorschade bij
jongeren die rechtstreeks te wijten is aan lawaai (de tweede belangrijkste oorzaak van
gehoorverlies) voorkomen worden door het treffen van passende maatregelen. Tot op heden zijn
maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van geluidsblootstelling bescheiden gebleven voor
wat betreft de omgeving buiten de arbeidssfeer.
De momenteel op de markt aanwezige MP3-spelers kunnen geluidsniveaus bereiken van 90 tot
120 dB(A) (Fligor & Cox, 2004) (zie definitie van dB(A) onder punt 4). Een studie die recent door
een organisme voor consumentenbescherming werd uitgevoerd, geeft een algemeen overzicht
van de geluidsoutput van de op de Belgische markt te verkrijgen toestellen in 2006. Hieruit blijkt
dat toestellen van meerdere verschillende merken potentieel schadelijke geluidsniveaus kunnen
produceren. Daarenboven zou op internet beschikbare software toelaten om deze geluidsniveaus
nog te overschrijden en waarden te bereiken van, bijvoorbeeld voor iPod, 130 dB(A).
3.2. Gehoorschade door geluid
In de loop van het leven neemt de kwaliteit van het gehoor af. Dit uit zich in een toename van de
gehoordrempel in het zogeheten toonaudiogram. Wel blijkt het gehoor onder doorsnee-groepen
uit de bevolking in de geïndustrialiseerde landen redelijk stabiel te zijn over een aantal jaren. Dit
is echter niet in strijd met de bevinding dat bij bepaalde groepen lawaai wel degelijk
gehoorschade kan veroorzaken. Door de International Organisation for Standardisation zijn
waarden gegeven voor de verdeling van de gehoordrempels in de bevolking en voor het verloop
van de gehoordrempel met de leeftijd (International Organisation for Standardisation, 1984).
Deze waarden kunnen worden gebruikt om de gevolgen van additionele blootstelling aan geluid
voor het gehoor te evalueren.
Tot in de jaren ‘90 bestond er vrijwel enkel in de werksfeer aandacht voor gehoorverlies door
lawaai. Onderzoek toonde toen aan dat mensen die in een lawaaierige omgeving werken een
slechter gehoor hebben dan anderen. Men spreekt van door lawaai veroorzaakt gehoorverlies
(“noise induced hearing loss”). Sindsdien wordt steeds meer erkend dat blootstelling aan lawaai
tijdens de vrijetijdsbesteding evengoed kan leiden tot gehoorverlies en dit voor alle
leeftijdsgroepen.
In het dagelijks leven is elk individu aan zeer uiteenlopende geluidsbronnen blootgesteld. Naast
het geluid van vooral wegverkeer in de woonomgeving en tijdens vervoer gaat het om
uiteenlopende activiteiten: concert- en discotheekbezoek, muziek beluisteren, sportevenementen
zoals auto- en motorraces, schieten en jagen enz. Al deze bronnen kunnen bijdragen aan een
vermindering van het hoorvermogen (Passchier-Vermeer, 1993; WHO 1999).
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3.3. Risicoschatting
De blootstelling aan geluid kan schadelijk zijn ten gevolge van een combinatie van de effecten
van de intensiteit en de blootstellingduur. Zo vormt, in het kader van een herhaalde chronische
blootstelling op lange termijn, een intensiteit van 110 dB(A) na enkele minuten luisteren reeds
een risico terwijl de blootstelling aan 90 dB(A) slechts na één uur luisteren schadelijk zal zijn.
De effecten van de blootstelling aan geluid zullen minder of meer uitgesproken zijn in functie van
het genetische patroon van de personen. Omgevingsfactoren (verontreiniging), metabolische
factoren (hypercholesterolemie, hypertensie), otologische factoren (voorgeschiedenis van
doofheid of herhaalde oorontstekingen) kunnen ook de gevoeligheid voor geluid doen toenemen.
Deze gegevens verklaren waarom niet iedereen dezelfde gevoeligheid vertoont voor
geluidshinder.
De wetenschappelijke gegevens wijzen erop dat, om het gehoor van de meerderheid van de
bevolking te beschermen, een herhaalde blootstelling op lange termijn aan geluidsintensiteiten
hoger dan de volgende waarden moet worden vermeden in functie van de vermelde luistertijden :
- 90 dB(A) gedurende één uur of meer dagelijks luisteren;
- 80 dB(A) gedurende enkele uren dagelijks luisteren.
De draagbare muziekspelers laten nu toe gemakkelijk deze intensiteiten (Fligor & Cox , 2004) en
deze duur te bereiken en te overschrijden.
De normen voor de industrie (werkomgeving) geven een algemener beeld van het risico voor het
gehoor verbonden aan geluidsblootstelling. Deze normen variëren naar gelang van het land.
In hun richtlijn 2003/10/EG hebben het Europees Parlement en de Raad de drempelwaarde voor
de dagelijkse blootstelling op basis van een 8 uur-gemiddelde op 87 dB(A) en de noodzaak van
een interventie vanaf 80 dB(A) vastgesteld. Deze normen werden in nationaal recht door
verschillende landen waaronder België omgezet. Het is zo dat in ons land een werkgever ertoe
gehouden is persoonsbeschermingsmiddelen voor het gehoor (bvb. geluidshelm) aan zijn
werknemers te verschaffen vanaf een beroepsblootstellingsniveau van 80 dB(A). De werknemers
bij wie de dagelijkse geluidsblootstelling 85 dB(A) overschrijdt, moeten een opleiding krijgen en
ook informatie omtrent de risico’s van lawaaiblootstelling (Art. R232-8-5 van de Arbeidscode).
Het is wetenschappelijk te verdedigen dat de vaststelling van het verband tussen
geluidsblootstelling en gehoorverlies, verkregen uit de bestudering van aan lawaai blootgestelde
werknemers, ook kan worden gebruikt voor de evaluatie van de gehoorschade door bronnen
buiten de werksituatie waaraan het publiek veelvuldig is blootgesteld. Hier ook dient rekening te
worden gehouden met het verband tussen gemiddelde blootstellingsduur (dagelijks, wekelijks),
geluidsniveau en risico van gehoorbeschadiging, zoals beschreven in tabel 1 voor een
beroepsblootstelling die lang duurt (meerdere opeenvolgende jaren).
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Tabel 1: Verband tussen gemiddelde blootstellingsduur en geluidsniveau met verwijzing naar het
niveau van 75 dB(A) waarbij geen gehoorbeschading wordt gerapporteerd in het kader van een
beroepsblootstelling a rato van 8 uur per dag en gedurende meerdere opeenvolgende jaren.
Blootstellingsduur per

Gelijkwaardig geluidsniveau in dB(A) overeenstemmend met een

dag

blootstelling aan het vermelde niveau gedurende 8 uur per dag
75 dB(A)

1 minuut

80 dB(A)

87 dB(A)

101,8

106,8

113,8

15 minuten

90,1

95,1

102,1

30 minuten

87,0

92,0

99,0

1 uur

84,0

89,0

96,0

4 uur

78,0

83,0

90,0

8 uur

75,0

80,0

87,0

12 uur

73,2

78,2

85,2

24 uur

70,2

75,2

82,2

3.4. Analogische draagbare muziekspelers: de situatie in de jaren ‘80
De problematiek van mogelijk gehoorverlies door draagbare muziekspelers is niet nieuw: toen
enkele decennia geleden de draagbare muziekspelers op de markt verschenen, werden al vrij
snel vragen gesteld over hun eventuele impact op het gehoorstelsel. Diverse studies wezen toen,
in functie van hun gebruiksomstandigheden, op hun verantwoordelijkheid voor
hoorvermogenverlies (Ising et al., 1995; Meyer-Bisch, 1996; Passchier-Vermeer, 1999) of voor
het optreden van tekenen van pijn ter hoogte van het gehoorstelsel (Loth et al., 1992). Zelfs in
afwezigheid van objectiveerbaar verlies bevelen tenslotte bepaalde auteurs waakzaamheid aan
(Mostafapour et al., 1998).
3.5. Situatie sinds de opkomst van MP3-spelers
Sinds de jaren ’90, is de analogische draagbare muziekspeler en ook de daarna op de markt
gekomen draagbare CD-speler grotendeels uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door
digitale MP3-spelers. De iPod, die geproduceerd wordt door Apple, is slechts één van de
verschillende merken van MP-3 spelers die op de markt verkrijgbaar zijn. Net zoals enkele jaren
geleden worden er opnieuw vragen gesteld over de mogelijke gehoorschade waarvoor deze
toestellen zouden kunnen verantwoordelijk zijn. De verkoopcijfers van de verschillende merken
van MP3-spelers overtreffen in belangrijke mate deze van de vroegere draagbare muziekspelers.
Hoewel er individuele verschillen in gevoeligheid voor gehoorbeschadiging bestaan en hoewel
weinig gegevens op dit ogenblik beschikbaar zijn omtrent MP3-spelers in het bijzonder is de HGR
van mening dat het toegenomen gebruik van deze apparaten (met een relatief belangrijk aantal
blootgestelde personen) in de toekomst een aanzienlijke verhoging in het voorkomen van
gehoorproblemen bij de algemene bevolking kan teweegbrengen. Naast de hierboven reeds
aangehaalde gegevens uit de literatuur bevestigen de volgende argumenten deze bewering:
-

Wat de apparaten van het type MP3-speler betreft, is het enerzijds, door hun nieuwe digitale
technologie, voor de gebruiker aangenamer bij hoge volumes naar muziek te luisteren,
aangezien bij deze niveaus minder vervorming van de muziek optreedt dan bij de oudere
technologie van de analogische muziekspelers. Anderzijds, rekening houdende met de langere
levensduur van de batterijen, het gebruiksgemak en de grote hoeveelheid muziek die kan
worden opgeslagen, worden MP3-spelers vaak meerdere uren na elkaar gebruikt.

-

Betreffende de draagbare muziekspelers in het algemeen, doen verschillende
gebruiksmodaliteiten het risico van gehoorschade toenemen: gebruik bij zeer hoge
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geluidsniveaus om storende omgevingsgeluiden uit te sluiten; opdrijven van het volume
omwille van een fenomeen van gewenning aan het geluid in het kader van het langdurig
luisteren gedurende meerdere uren na elkaar. Hoofdtelefoons van het type “oortjes” die men in
het oor plaatst en niet erop zijn vandaag wijd gebruikt en staan tenslotte in voor een
toegenomen ontvangst van geluid van 7 tot 9 bijkomende dB(A). Op dit moment is er echter
nog geen studie beschikbaar over de specifieke impact van het gebruik van deze “oortjes”. Het
zou nuttig zijn dergelijke studie uit te voeren.

3.6. Recente gegevens voor België
De methodes die gebruikt worden bij screening (zoals bijvoorbeeld het testen van schoolkinderen
door de PMS centra ) zijn echter niet gevoelig genoeg om de voortekenen van gehoorverlies te
detecteren. Een techniek zoals oto-acoustic emission (OAE), die wordt gebruikt voor het evalueren
van de effecten van geluidsblootstelling, wordt sinds het begin van de jaren '80 onderzocht. Veel
artikelen werden hierover gepubliceerd. Ons land staat op dit gebied niet achter (Dhooghe et al.,
2006; Vinck et al., 1996, 1998, 1999). Door rechtstreeks de gehoorschade t.h.v. de haarcellen in
de cochlea te meten, is de OAE veel gevoeliger en is ze in staat om zelfs geringe beschadigingen
aan het gehoor te detecteren (Avan, Bonfils, 2005). In dat opzicht vormt ze een zeer nuttige
aanvulling voor de klassieke methode van toonaudiometrie. Uit preliminaire onderzoeksresultaten
van een studie op OAE gebaseerd, uitgevoerd door Prof. Dr. B. Vinck (Universiteit van Gent) over
de impact van mp3 spelers op het gehoor van jonge mensen, blijkt schade te kunnen optreden al
binnen het uur door het luisteren naar muziek op hoge luisterniveaus.

3.7. Specifiek gevoelige groepen
Kinderen, in het bijzonder jonge kinderen, zouden gevoeliger kunnen zijn voor blootstelling aan
het geluid dan oudere personen. De kennis hierover is spijtig genoegd schaars en baseert zich
voornamelijk op dierproeven (Health Council of the Netherlands, 1994; Passchier-Vermeer,
2001). De speelgoedindustrie heeft echter speciale MP3-spelers op de markt gebracht voor
kleuters vanaf 3 jaar. In de wetgeving op geluid geproduceerd door speelgoed (Europese richtlijn
88/378/EEG, en Koninklijk Besluit van 4 maart 2002) wordt verwezen naar de Europese norm die
de grenswaarde vermeldt van 90 dB(A).
De HGR is echter van mening dat men bij het vastleggen van deze waarde rekening had moeten
houden met de mogelijks hogere kwetsbaarheid van kleuters (Passchier-Vermeer, 1991;
Passchier-Vermeer, 1993). Deze Europese norm heeft inderdaad betrekking op kinderen van alle
leeftijden tot 14 jaar en maakt geen onderscheid voor peuters en kleuters.
Naast de invloed van de leeftijd wordt in de literatuur gesuggereerd dat gehooraandoeningen
waaronder otitis media een extra ongunstige invloed zouden hebben op de gevolgen van de
blootstelling aan geluid op latere leeftijd. Later onderzoek kon echter deze bevinding niet
bevestigen (de Beer et al, 2003). Wel is het zo dat een gehoorverlies door geluid bovenop het
verlies veroorzaakt door welke aandoening dan ook komt. De werkgroep kan verder geen
groepen identificeren die speciaal gevoelig zijn voor blootstelling aan geluid.
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4. GEBRUIKTE GROOTHEDEN EN EENHEDEN
De decibel of dB stemt overeen met de logaritmische uitdrukking van de relatieve akoestische
druk die door het oor wordt waargenomen. Hij drukt de verhouding uit tussen de effectieve druk
en die welke de hoordrempel van het oor vormt, met name 20 µPa (micropascal) bij 1000 Hz.
Om rekening te houden met de voorkeursgevoeligheid van het oor voor middelmatige frequenties
gebruikt men de A-filter (dB(A)) die de frequentiezone tussen 1000 en 5000 Hz bevoordeelt.
Aangezien het om een logaritmische schaal gaat, wordt elke verhoging met 3 dB vertaald door
een verdubbeling van de geluidsintensiteit. Het is zo dat geluid van 90 dB 10 maal intenser is dan
geluid van 80 dB. Als voorbeeld kan men stellen dat 65 dB overeenstemmen met een luid
gesprek, 75 dB met het lawaai van een auto of een stofzuiger (onaangenaam gevoel), 85 dB met
de kreten van een groep kinderen en 95 dB met het lawaai van een cirkelzaag (moeilijk te
verdragen).
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