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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9332 

 

Preventie, diagnose en behandeling van tinnitus. 
Gezondheidseffecten van vrijetijdsgeluid in kinderen en 

jongvolwassenen 
 

This scientific advisory provides recommendations to improve care for tinnitus patients 
and to reduce and prevent health effects of recreational sound exposure. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

Juni 20171 

 
 

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Tinnitus of oorsuizen is een wijdverbreide aandoening. Naar schatting heeft in België tien tot 
dertig procent van de bevolking er kortdurend, of zelfs voortdurend last van. Eén op de zes 
patiënten (vijftien procent) ervaren hun tinnitus als erg hinderlijk en leidend tot een 
verminderde kwaliteit van leven. Mensen met tinnitus nemen een geluid waar zonder de 
aanwezigheid van een geluidbron in hun omgeving. Tinnitus is geen welomschreven ziekte, 
maar een ervaring die een symptoom van een onderliggende aandoening of functiestoornis 
kan zijn. Dat kan een beschadiging van het gehoororgaan zijn of van de verwerking van de 
geluidprikkel tot geluidwaarneming via het centrale zenuwstelsel, of een functiestoornis in het 
centrale zenuwstelsel zelf. Maar ook stress en emotie kunnen aan tinnitus ten grondslag 
liggen.  
 
De aantasting van het gehoor wordt vaak veroorzaakt door blootstelling aan geluid, zowel 
tijdens het werk als in de vrije tijd, naast de invloed van het ouder worden, een oorziekte of 
een hersenaandoening.  
 
Mensen, onder wie veel adolescenten en jongvolwassenen, die discotheken, concerten of 
festivals bezoeken dan wel luisteren naar versterkte muziek via persoonlijke muziekspelers 
en smartphones, krijgen vaak voor kortere of langere tijd met tinnitus te maken. 
 
Deze bevindingen waren voor de Federale Minister van Volksgezondheid aanleiding om de 
Hoge Gezondheidsraad (HGR) te vragen haar te adviseren over omvang en behandeling van 
tinnitus in België. Daarbij vroeg ze nadrukkelijk aandacht voor de betekenis en de rol van 
referentiecentra bij tinnitus-behandeling. Daarnaast roert de adviesaanvraag de 
gehoorschade in het algemeen aan en noemt in het bijzonder die door geluidblootstelling van 
adolescenten en jongvolwassenen. Verwezen wordt naar een advies van de Raad uit 2007 
over persoonlijke muziekspelers. De Raad wordt verzocht dat advies zo nodig te herzien en 
aan te vullen, en in te gaan op maatregelen in het preventieve vlak. Dit advies geeft een op 
de huidige stand van wetenschap gebaseerd antwoord op de vragen van de minister.  
 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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Betere zorg voor mensen met tinnitus-klachten  
De HGR acht extra aandacht voor tinnitus binnen het zorgstelsel gerechtvaardigd. Dit gezien 
de verbreidheid van tinnitus, de uiteenlopende oorzaken of combinaties van oorzaken, de 
aantasting de kwaliteit van leven en het feit dat de huidige behandelingen wel tot vermindering 
van de klachten kunnen leiden, maar ze niet volledig kunnen wegnemen.  
De Raad stelt een stapsgewijze benadering voor die bestaat uit vier niveaus, te weten (1) de 
algemene bevolking, (2) de eerstelijnszorg, (3) de tweedelijnszorg en (4) de expertisecentra.  
 
Op het eerste niveau ligt het accent op bewustwording, onderwijs en informatie. Het tweede 
niveau is dat van de huisdokter als coördinator van de eerstelijnsgezondheidszorg. De HGR 
ziet hier ruimte voor verbetering in het herkennen van tinnitus, in het vaststellen van de ernst 
van de klachten, in behandeling in samenwerking met de specialisten van de tweedelijnszorg 
en de expertisecentra of met andere medische specialisten en in preventie en 
gezondheidsvoorlichting. Wordt de kwaliteit van leven van de patiënt duidelijk en min of meer 
blijvend aangetast, dan is verwijzing naar de KNO-specialist (keel-, neus- en oorspecialist) 
aangewezen (derde niveau: tweedelijnszorg). Die zal uitgebreider trachten, veelal in 
samenwerking met de een gespecialiseerde audioloog, aard en achtergrond van de tinnitus-
klachten te achterhalen en behandelwijzen voorstellen. Waar doeltreffende behandelvormen 
veelal niet voor de hand liggen en gezien de complexiteit van veel behandelingen, is 
ondersteuning vanuit het vierde niveau, die van het expertisecentrum, aangewezen.  
 
Het multidisciplinaire expertisecentrum kan de huisdokter of de behandelend specialist met 
raad en daad terzijde staan of de behandeling tijdelijk overnemen. Een sleutelrol van het 
expertisecentrum is het coördineren van onderzoek naar de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van diagnostische technieken en van behandelvormen. In de hoofdtekst van 
het advies bespreekt de Raad kort de wetenschappelijke evidentie van gangbare 
diagnostische en therapeutische benaderingen. Verder speelt een expertisecentrum een 
belangrijke rol bij academisch en postacademische scholing en bijscholing.  
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Als sluitstuk van zijn beschouwing over de zorg voor mensen met tinnitus-klachten, doet de 
HGR de volgende aanbevelingen.  
 
Tinnitus is een belangrijk volksgezondheidsprobleem  
Er is behoefte aan het nader onderzoeken en kwantificeren van de met tinnitus samenhangende 
ziektelast in België. Dat onderzoek moet niet alleen een kwalitatief en kwantitatief beeld geven van de 
kosten voor de gezondheidszorg, maar eveneens van de last voor de maatschappij van het niet 
volwaardig kunnen functioneren van tinnituspatiënten en van hun toegenomen gevoeligheid voor 
andere aandoeningen zoals depressie en angststoornissen.  

 
Bewustwording en informatie  
Er moet een programma worden ontwikkeld om gezondheidsopvattingen en gezond gedrag in relatie 
tot tinnitus te peilen, in het bijzonder van jonge mensen. Zo’n programma kan onderdeel zijn van de 
meer algemene inspanningen in België op het terrein van gezondheidsmonitoring.  
 
Verder is er behoefte aan voorlichtingscampagnes over tinnitus en zijn oorzaken gericht op de 
algemene bevolking, maar in het bijzonder op adolescenten. Die campagnes moeten met een zekere 
regelmaat worden herhaald en inspelen op veranderend gedrag in de samenleving (bijvoorbeeld het 
luisteren naar muziek met persoonlijke muziekspelers).  
 
Nagegaan moet worden of de hogeschool- en universitaire opleidingen voor medici, audiologen en 
logopedisten voldoende toegesneden zijn om up-to-date inzicht te verwerven in de oorzaken en 
onderliggende aandoeningen van tinnitus en in mogelijke behandelvormen. Indien nodig, moet een 
verbeterprogramma worden ontwikkeld.  
 
Het is noodzakelijk om postacademiale opleidingen en nascholingscursussen te realiseren om de 
kennis van bij de tinnitus-zorg betrokkenen op peil te houden.  

 
Het opzetten van expertisecentra  
De bevoegde overheden moeten samen met wetenschappelijke en praktijkdeskundigen een netwerk 
van multidisciplinaire tinnitus-expertisecentra realiseren. De centra zouden ten minste expertise op de 
terreinen van otorinolaryngologie, audiologie en psychologie moeten omvatten, hoewel het 
incorporeren van andere disciplines, zoals psychiatrie en neurologie, veelal wenselijk zal zijn.  
Een erkend expertisecentrum is het sluitstuk van een stapsgewijs zorgsysteem voor tinnitus binnen een 
netwerk van eerste- en tweedelijns zorgverleners. De centra vervullen ook een ondersteunende rol door 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.  
 
De bevoegde overheden moeten door de expertisecentra gecoördineerd of uitgevoerd medisch-
wetenschappelijk onderzoek naar betere diagnose-instrumenten en behandelopties financieel 
ondersteunen. 
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Het voorkómen van gehoorschade door blootstelling aan vrije-tijdgeluid  
De ‘geluidomgeving’ (soundscape) van mensen in landen als België is de laatste jaren sterk 
veranderd. De niet-beroepsmatige blootstelling aan geluid neemt toe door het toenemend 
aantal geluidbronnen in de woon- en leefomgeving. Voor de invloed op het gehoor is het 
verkeersgeluid, hoe omvangrijk en hinderlijk vaak ook, van minder belang. Het omgekeerde 
geldt voor luidruchtige apparaten, zoals grasmaaiers en bladblazers, maar ook bromfietsen 
en motoren. Voor jongeren—adolescenten en jongvolwassenen—is tegenwoordig de 
persoonlijke muziekspeler een dominante bron waarmee hoge geluidniveaus in het oor 
kunnen worden bereikt. Daarnaast worden zij in discotheken, bij concerten en op festivals aan 
hoge niveaus van elektronisch versterkt muziekgeluid blootgesteld.  
 
In veel gevallen is de blootstelling over de tijd zodanig dat voor gehoorschade moet worden 
gevreesd, temeer daar het gebruik van gehoorbescherming geen gemeengoed is. Belgische 
jongeren vormen hierbij geen uitzondering, zoals het overzicht van onderzoeken in de 
hoofdtekst van het advies aantoont. Kortstondige tinnitus-klachten, maar ook meer persistente 
vormen van tinnitus, worden in de enquêtes onder jongeren veelvuldig gemeld. De mate 
waarin gehoorverlies door het vrije-tijdgeluid optreedt, is minder zeker, mede omdat dat 
moeilijker is te onderzoeken. Gehoorverlies door geluidblootstelling is namelijk een gevolg van 
in de tijd steeds terugkerende geluidblootstelling en zal zich vooral op latere leeftijd 
manifesteren. Met gevoeliger, moderne technieken—waarvan de Raad al in een eerder advies 
melding maakte—is echter beginnende gehoorschade aantoonbaar en inmiddels in 
onderzoek aangetoond.  
 
De HGR meent dat de zorg voor aantasting van het gehoor door vrije-tijdgeluid nog meer 
gerechtvaardigd is dan ten tijde van zijn vorige advies over persoonlijke muziekspelers (2007). 
Die zorg strekt zich ook uit tot jonge kinderen, die steeds meer speelgoed ter beschikking 
hebben dat elektronisch versterkt geluid voortbrengt. Hoewel de onderzoeksgegevens over 
de blootstelling van deze groep zeer schaars zijn, zijn er aanwijzingen voor een verhoogde 
gevoeligheid van het gehoor met mogelijke schade op latere leeftijd door de toenemende 
geluidblootstelling tot gevolg.  
 
Regelgeving en handhaving zijn instrumenten om gehoorschade tegen te gaan en zoveel 
mogelijk te voorkomen. In het huidige systeem moeten op de Europese mark toegelaten 
producten voorzien zijn van een CE-markering. Die houdt in dat het product voldoet aan door 
Europese instanties opgestelde en door de Europese overheid gevalideerde normen. De 
regulering van geluidblootstelling in discotheken, bij concerten en op festivals is een zaak van 
nationale en lokale overheden. In de hoofdtekst van het advies worden enkele voorbeelden 
uit binnen- en buitenland beschreven.  
 
De regelgeving in België is gebaseerd op een Koninklijk Besluit uit 1977. De HGR acht dat 
besluit achterhaald, daar het niet adequaat is voor de blootstelling aan vrije-tijdgeluid in de 
21ste eeuw. In Vlaanderen zijn thans nieuwe regels van kracht die beter inspelen op de 
huidige muziekcultuur. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal dat begin 2018 het geval 
zijn. Alleen Wallonië moet het nog doen met de regels van 1977. 
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De wens om gehoorschade door blootstelling aan vrije-tijdgeluid zoveel mogelijk te 
voorkomen, brengt de Raad tot de volgende aanbevelingen.  
 
Bewustwording vergroten door informatie en onderwijs  
In het basis- en voortgezet onderwijs moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van 
geluidblootstelling voor het gehoor. Daarbij moet ook het gebruik van persoonlijke muziekspelers, het 
doeltreffend gebruik van hoofdtelefoons en het gebruik van gehoorbescherming aan bod komen.  
 
Er is behoefte aan het stimuleren van voorlichtingscampagnes en informatiebronnen gericht op de 
blootstelling aan vrije-tijdsgeluid en zijn gevolgen. Voorbeelden zijn de ‘Week van de Klank’ in Brussel 
en websites met de mogelijkheid van een gehoortest, zoals de site van de Nederlandse Nationale 
Hoorstichting en ‘Iets Minder is De Max’ van de Vlaamse Regering. De HGR pleit ervoor om jongeren 
bij deze initiatieven te betrekken en een regisserende rol te laten spelen.  
 
Aandacht moet ook worden geschonken aan voorbijgaande gevolgen van geluidblootstelling, zoals 
tijdelijke gehoorverlies, tinnitus en intolerantie voor geluid. Deze verschijnselen zijn namelijk een teken 
van beginnende schade en geenszins te beschouwen als een ‘normaal’ bijverschijnsel van 
geluidblootstelling.  

 
Geluidemissies aan banden leggen  
Vigerende productnomen dienen door de overheid, het bedrijfsleven en de consumentenorganisaties 
van tijd tot op hun doeltreffendheid te worden geëvalueerd. Daarbij vraagt de HGR aandacht voor de 
in zijn ogen te grote vanzelfsprekendheid waarmee normen vanuit de arbeidssfeer als uitgangspunt 
worden gekozen voor productnormen. Daarnaast signaleert de Raad dat marktoelating is gebaseerd 
op het testen van prototypes wat niet vanzelfsprekend conformiteit van producten op de markt 
garandeert.  
 
De HGR vraagt ook aandacht voor koop en verkoop van producten buiten de Europese markt om. Als 
dat belangrijke vormen aanneemt dan wordt het systeem van CE-markering en de bescherming die het 
biedt, immers ondergraven.  

 
Reguleer muziekuitvoeringen  
Adequate regelgeving is een voorwaarde om uit gezondheidskundige oogpunt paal en perk te stellen 
aan excessieve geluidblootstelling. De HGR adviseert daarom de Waalse overheid om regels 
overeenkomend met die in het Brussels Gewest en in Vlaanderen vast te stellen. Ook al staat de Raad 
positief tegenover zowel de regels in Brussel als in Vlaanderen, hij acht het wenselijk naar een uniforme 
benadering voor het gehele land te streven. Dat kan de doeltreffendheid van de regelgeving alleen 
maar vergroten.  
 
De effectiviteit van de regelgeving dient op gezette tijden te worden geëvalueerd. Daarbij dient dan ook 
het voortschrijdend inzicht in de relatie tussen gehoorschade en geluidblootstelling te worden 
betrokken. 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Tinnitus  Tinnitus Tinnitus Acouphène Tinnitus 

Hearing  Hearing loss Gehoorverlies Perte auditive Hörverlust  

Hearing Tests  Hearing Tests Hoortesten Tests 

d'audition 

Hörtests 

Music  Music Muziek Musique  Musik  

Sound  Leisure-sound Vrijetijdsgeluid Loisirs 

sonores 

Freizeitlärm 

Noise  Environmental 

noise 

Omgevingslawaai Bruit ambiant  Umgebungslärm 

Quality of Life  Quality of Life Kwaliteit van 

leven 

Qualité de vie  Lebensqualität 

Public Health  Health care Gezondheidszorg Soins de 

santé 

Gesundheitsversorgung  

Adolescent  Adolescent Adolescent Adolescent Adoleszenten 

Child  Child Kind Enfant  Kinder 

Adult  Adult Volwassene Adulte  Erwachsene 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
 
Afkortingen 
CENELEC  Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie  
CGT   Cognitieve gedragstherapie 
dB  Decibel, toegevoegd aan een waarde om aan te geven dat de kwantiteit (in 

dit advies het geluidsniveau) logaritmisch gemeten wordt (basis 10) 
dB(A)  Hetzelfde als dB, maar met de geluidsdrukniveaus gemeten met de A-filter om 

de gevoeligheid van het oor te benaderen 
dB(C)  Hetzelfde als dB, maar met de geluidsdrukniveaus gemeten met de C-filter om 

de gevoeligheid van het oor te benaderen bij luide geluiden van lage frequentie 
EU  Europese Unie 
GR  Gezondheidsraad van Nederland 
HCSP  Haut conseil de la santé publique - Frankrijk  
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
Hz  Hertz, SI eenheid van frequentie 
ISO   Internationale Organisatie voor Standaardisatie 
KNO  Otorinolaryngologie, medisch specialisme voor keel-, neus- en oorziekten  
MP3 Muziekbestand (MPEG layer 3), MPEG is een specifiek digitaal audio of visueel 

bestandsformaat 
OAE  Otoakoestische emissie 
Pa  Pascal, SI drukeenheid  
PLD  Personal listening device, zoals een persoonlijke muziekspeler of een 

smartphone 
RCT  Randomized controlled trial 
rTMS  Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie 
SI  Internationaal Stelsel van Eenheden  
tDCS  Transcranial direct current stimulation 
TRT  Tinnitus retraining therapy 
WGO  Wereldgezondheidsorganisatie  
 
Symbolen 
L  Geluidsdrukniveau 
LAeq,T  A-gewogen equivalent geluidsniveau over een bepaalde tijd T 
LAmax  A-gewogen maximaal geluidsniveau gedurende een bepaalde periode; 

gewoonlijk “snel” (“fast”, integratietijd 0,125 s) of “traag” gemeten (“slow”, 
integratietijd 1 s) 

LEX,8h A-gewogen equivalent geluidsniveau op het werk tijdens een werkdag van acht 
uur 

 p   Druk 
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is met dit advies ingegaan op een verzoek van de federale 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In dit hoofdstuk wordt deze aanvraag 
onderzocht en een overzicht van het advies gegeven. 
 

1.1 Adviesaanvraag 
 
In een brief van 17 december 2015 heeft de federale minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid de HGR verzocht om een advies te verlenen betreffende de "aanpak en 
preventie van tinnitus". Als reden hiervoor wordt aangegeven dat uit de internationale literatuur 
blijkt dat gehoorproblemen, met inbegrip van tinnitus, een bron van bezorgdheid zijn voor 
België. De minister verwijst naar een overdreven blootstelling aan geluid, zowel in de 
professionele context als in de vrijetijdsbesteding. Ze wijst ook op de risicogroepen, namelijk 
kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. In deze context verwijst ze naar het eerdere 
advies van de HGR uit 2007 over het gebruik van digitale muziekspelers (MP3) en het risico 
op gehoorschade. 
De minister vraagt de Raad om: 

 het advies uit 2007 te actualiseren en uit te breiden; 

 de recente epidemiologische gegevens te beoordelen;  

 de primaire en secundaire preventie en de maatregelen in andere Europese landen 
te belichten; 

 op evidentie gebaseerde informatie te verstrekken over diagnostische en 
therapeutische trajecten voor tinnituspatiënten; 

 informatie te verstrekken over de wenselijkheid of nood aan referentie- of 
expertisecentra voor een interdisciplinaire behandeling van tinnituspatiënten. 

 
1.2 Uitwerking 

 
Na analyse van de vraag heeft het College de nodige expertises bepaald. Vervolgens werd 
een interdisciplinaire ad-hocwerkgroep opgericht die werd samengesteld uit experten met 
wetenschappelijke en klinische competenties inzake tinnitus. De experten van de werkgroep 
hebben een algemene en ad hoc belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor 
Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
Het advies berust op artikels uit de internationale wetenschappelijke literatuur, alsook op 
rapporten van wetenschappelijke instellingen. Na goedkeuring van het advies door de 
werkgroep werd het tot slot gevalideerd door het College. 
 

1.3 Overzicht van het advies 
 
De HGR onderscheidt in de adviesaanvraag van de minister twee hoofdproblematieken: 

 de factoren die bijdragen tot de incidentie van tinnitus in de bevolking, naast 
diagnose, behandeling en preventiemaatregelen; 

 de korte- en langetermijnimpact van de blootstelling van kinderen, adolescenten en 
jongvolwassenen aan geluid (voornamelijk populaire muziek) op hun gehoor. 

 
Hoewel beide problematieken duidelijk met elkaar verband houden, is er geen volledige 
overlap. De blootstelling van jongeren aan vrijetijdsgeluid wordt met tinnitus geassocieerd en 
een belangrijke bezorgdheid is de bijdrage op lange termijn tot gehoorverlies en andere 
vormen van gehoorschade, waaronder permanente tinnitus en verminderde 
spraakherkenning in lawaai.  
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Wanneer we tinnitus als een ervaring en mogelijk symptoom van een onderliggende ziekte of 
functiestoornis bekijken (de eerste problematiek), moeten naast geluidsbronnen tijdens de 
vrije tijd en op het werk, ook andere oorzaken en factoren onderzocht worden om een 
antwoord te vinden op vragen rond preventie, diagnose en behandeling. 
Wat betreft de tweede problematiek besliste de HGR om overeenkomstig de aanvraag van de 
minister de focus te leggen op de blootstelling aan en de effecten van vrijetijdsgeluid. 
Beroepsmatige blootstelling aan geluid komt niet aan bod. Het beoordelen van de effecten 
van blootstellingen aan omgevingsgeluid, zoals hinder en slaapverstoring, valt buiten de 
reikwijdte van dit advies. Evenmin wordt ingegaan op de blootstelling aan geluid van 
pasgeborenen of baby's. 
 
Het is nuttig om hier al twee concepten te introduceren, namelijk “tinnitus” en “geluid”, die in 
dit advies uitgebreid aan bod zullen komen. 
 
Tinnitus 
Tinnitus is het horen van een geluid zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is 
(Baguley et al. 2013, Tunkel et al. 2014). Twee vormen kunnen onderscheiden worden: 
objectieve en subjectieve tinnitus (Jastreboff. 1990, Møller. 2007, KNO-vereniging. 2016). In 
het geval van objectieve tinnitus hoort de persoon een werkelijk geluid dat in het eigen lichaam 
wordt voortgebracht, bv. door het cardiovasculair stelsel. Bij subjectieve tinnitus hoort men 
weliswaar een geluid, dat echter niet meetbaar is. In Hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op dit 
verschijnsel. 
 
Geluid en lawaai 
Geluid is het waarnemen van luchtdrukgolven door het gehoororgaan en de interpretatie ervan 
door de hersenen. De frequentie van de drukgolf bepaalt de toonhoogte van een geluid: een 
hoge toonhoogte heeft een piepend geluid, een lage toonhoogte een brommend geluid. 
Fysisch is er geen onderscheid tussen geluid en lawaai. Geluid is een zintuiglijke waarneming 
en het complexe patroon van geluidsgolven met verschillende frequenties wordt lawaai, 
muziek, spraak enz. genoemd. Lawaai kan als “ongewenst” geluid worden beschouwd. Zie 
Bijlage I voor grootheden in verband met geluid. 
 
Inhoud van het advies 
In DEEL I (Hoofdstuk 2 - 4) beoordeelt de HGR de stand van de kennis over tinnitus en 
tinnituszorg. Ten eerste wordt tinnitusprevalentie en de verschillende oorzaken en factoren 
beschreven (Hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 focust op de tinnituszorg die volgens de HGR 
trapsgewijs in vier niveaus zou moeten worden opgedeeld (3.1). De volgende twee secties 
(3.2 en 3.3) bespreken achtereenvolgens diagnose en behandeling, waaronder nieuwe 
ontwikkelingen. De laatste sectie (3.4) van dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de 
bevindingen. Het laatste hoofdstuk (4) van DEEL I bevat de conclusies en aanbevelingen van 
de Raad om de tinnituszorg in België te verbeteren. 
In DEEL II komt de blootstelling aan vrijetijdsgeluid van jonge mensen aan bod. Na een 
bespreking van de veranderende geluidomgeving van jonge mensen (Hoofdstuk 5) en de 
algemene effecten van geluidsblootstelling op het gehoor (Hoofdstuk 6) geeft Hoofdstuk 7 een 
overzicht van de kennis over blootstelling aan en effecten van luide muziek bij jonge mensen. 
In het hoofdstuk worden gegevens opgenomen over blootstelling (7.1), effecten op het 
gehoorsysteem (7.2) en risicobewustzijn (7.3). Voordat er conclusies worden getrokken vat 
Hoofdstuk 8 internationale en nationale richtsnoeren (8.1) en regelgevingen (8.2) samen. 
DEEL II eindigt met conclusies en aanbevelingen voor een preventiebeleid (Hoofdstuk 9). 
Het advies wordt afgesloten door Hoofdstuk 10 met de referenties naar de aangehaalde 
literatuur, drie bijlagen en de samenstelling van de werkgroep die het advies heeft opgesteld. 
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DEEL I TINNITUS: OORZAKEN, PREVENTIE EN AANPAK 
 
Dit deel biedt informatie over tinnitus en zijn oorzaken, alsook over de preventie en aanpak 
van deze aandoening. Het beknopte overzicht vormt de basis voor de aanbevelingen voor 
volksgezondheidsmaatregelen en een beleid gericht op de aanpak en preventie van tinnitus, 
alsook de onderliggende oorzaken en factoren die hem in de hand werken.  
 

2. PREVALENTIE EN BESCHRIJVING 

 
Dit hoofdstuk beschrijft tinnitus en gaat in op de prevalentiegegevens. 
 

2.1 Prevalentie 
 
Veel mensen hebben kortdurend of chronisch last van tinnitus, toch is er een gebrek aan 
precieze prevalentiegegevens. In een recente review, die een overzicht biedt van gegevens 
wereldwijd, worden cijfers gegeven van 5 tot 40 procent (McCormack et al. 2016). 
Prevalentiegegevens worden meestal via zelfrapportage-enquêtes verkregen die naar tinnitus 
peilen. De uiteenlopende cijfers zijn deels te verklaren door een verschillende vraagstelling 
en definiëring van tinnitus. Zelfs in verslagen gericht op de meest voorkomende vraag 
("tinnitus die telkens meer dan vijf minuten aanhoudt") schommelen de prevalentiecijfers van 
10 tot 30 procent. 
 
Volgens de auteurs van een review met betrekking tot gegevens uit de Verenigde Staten van 
2007, kampte het jaar ervoor naar schatting 10 procent van de Amerikaanse bevolking met 
tinnitus (Bhatt et al. 2016). Bij iets meer dan de helft van de mensen hield de tinnitus ten 
minste vijf jaar aan. Toch beschouwde driekwart van deze personen tinnitus als een klein of 
verwaarloosbaar probleem. 
 
Hoewel niet iedereen tinnitus als een ernstig gezondheidsprobleem beschouwt, ervaart 1 op 
6 personen (vijftien procent van de tinnituspatiënten) tinnitus als erg hinderlijk en een ernstige 
aantasting van hun levenskwaliteit. Bovendien komt tinnitus onder adolescenten en 
jongvolwassenen steeds vaker voor, zoals in meer detail besproken in DEEL II, door het 
luisteren naar hoge tot zeer hoge geluidsvolumes in hun vrije tijd via persoonlijke 
muziekspelers of door naar festivals, concerten en discotheken te gaan. Naast de gevolgen 
voor de gezondheid en levenskwaliteit heeft tinnitus een hoge impact op de volksgezondheid 
en lopen de maatschappelijke kosten hoog op. In een onderzoek van de Universiteit 
Maastricht, waaraan de Universiteit Leuven heeft meegewerkt, werd de gemiddelde jaarlijkse 
kostprijs van tinnitus voor Nederland op circa 7 miljard euro berekend, waaronder 2 miljard 
euro voor gezondheidszorgkosten (Maes et al. 2013).3 De gezondheidskosten namen voor 
2009 meer dan 2 procent in van de totale gezondheidszorgkosten in Nederland. Hoewel deze 
cijfers met een factor 1,5 tot 2 kleiner of groter kunnen uitvallen, in grote mate door onzekere 
prevalentiecijfers, kan men besluiten dat tinnitus een ernstig probleem voor de 
volksgezondheid is.  
 
De HGR beschouwt de bovenstaande gegevens als indicatief voor België. Tinnitus is in ons 
land een gezondheidsprobleem dat om meer aandacht vraagt wat betreft oorzaken, diagnose 
en behandeling. Niet alle oorzaken zijn immers bekend en een echte behandeling is er nog 
niet. 
 
 
 
 

                                                
3 De kosten per patiënt bedroegen ca. 5.000 euro, waarvan naar schatting 1.500 euro toe te schrijven zijn aan 
gezondheidszorg. 
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2.2 Oorzaken en vormen van tinnitus 
 
Tinnitus is het waarnemen door een persoon van een geluid of verschillende geluiden zonder 
dat er een externe geluidsbron aanwezig is (Jastreboff. 1990, Baguley et al. 2013, Tunkel et 
al. 2014, KNO-vereniging. 2016) (zie 1.3). De benaming is afgeleid van het Latijnse werkwoord 
tinnere, wat rinkelen betekent. Tinnitus is geen ziekte op zich maar een ervaring die vaak op 
een onderliggende aandoening of functiestoornis wijst (Han et al. 2009). Naast het belang van 
preventie is het vaak nodig om wanneer tinnitus voorkomt een behandeling te starten, vooral 
wanneer het oorsuizen een grote impact op het welbevinden van de patiënt heeft. 
 
Tinnitus wordt subjectief genoemd wanneer het geluid alleen door de persoon wordt 
waargenomen, dus zonder dat er een (interne) geluidsstimulus is. Patiënten rapporteren een 
grote verscheidenheid aan geluidspatronen zoals fluiten, sissen, rinkelen, krakende of 
polyfone hoge of lage tonen, continu of onderbroken. Bij objectieve tinnitus wordt een fysisch 
geluid binnen het lichaam voortgebracht en kan dat worden vastgesteld. Subjectieve tinnitus 
is de meest courante vorm. 
 
Bij sommige patiënten is tinnitus een voorbijgaande ervaring die na enkele dagen of maanden 
verdwijnt. Wanneer het oorsuizen enkele maanden aanhoudt, wordt het als subacuut 
bestempeld en na meer dan een half jaar als chronisch of persistent. Sommige patiënten 
merken het geluid amper op, maar anderen ondervinden meer hinder en kunnen zelfs een 
permanent extreem luid en invaliderend gevoel ervaren. Bij vijf tot vijfentwintig procent van de 
getroffen populatie beïnvloedt tinnitus de levenskwaliteit (Heller. 2003, Krog et al. 2010, Bhatt 
et al. 2016). 
 
Wanneer tinnitus een symptoom is van een onderliggende ziekte, is het belangrijk om de 
onderliggende oorzaak snel te behandelen. Helaas zijn vele oorzaken van tinnitus nog 
onbekend (Cima. 2013, Langguth et al. 2013). Otologische oorzaken zijn wel goed erkend 
(Han et al. 2009, Langguth et al. 2013). Pathologische veranderingen in de gehele 
gehoorhang kunnen tinnitus veroorzaken (Henry et al. 2005, Han et al. 2009, Lanting et al. 
2009, Møller et al. 2011, Langguth et al. 2013, Van de Heyning et al. 2015). De aandoening 
kan zich ontwikkelen vanuit initieel cochleaire letsels zoals plots gehoorverlies, gehoorverlies 
door geluidsblootstelling of leeftijd (zie DEEL II voor het verband tussen blootstelling aan 
vrijetijdsgeluid en tinnitus). Ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis4) kan tot tinnitus 
leiden. Dat kan ook bij trauma van het gehoororgaan door bv. ototoxische geneesmiddelen5 
of overmatige geluidspulsen (knalvuurwerk, geweerschoten) of een aandoening van het 
gehoorsysteem. Dergelijke letsels kunnen tot een abnormale neuronale activiteit in de centrale 
auditieve banen leiden, hetgeen als tinnitus kan worden ervaren.  
 
Tinnitus kan ook door abnormale veranderingen in de gehoorzenuw veroorzaakt worden, 
zoals microvasculaire compressie, vestibulair schwannoom6 (Langguth et al. 2013, Lee et al. 
2015) of zelfs multiple sclerose (Babuley et al. 2013). Hoewel er een verband is tussen 
gehoorverlies en tinnitus, is er onderling geen duidelijke relatie. Het is bekend dat ook 
personen met een audiometrisch normaal gehoor melding maken van tinnitus (Baguley et al. 
2013). Anderzijds ontwikkelen niet alle personen met gehoorverlies automatisch tinnitus. 
Tinnitus kan ook het gevolg zijn van een infectie (bv. oorontsteking, hersenvliesontsteking), 
waarna gehoorverlies optreedt. Tevens kan het een bijwerking van geneesmiddelen zijn, met 
of zonder gehoorverlies (de bovenvermelde ototoxische geneesmiddelen).  

                                                
4 Presbyacusis of leeftijdsgebonden gehoorverlies is het cumulatieve effect van veroudering op het gehoor. Het gaat om 
progressief en onomkeerbaar gehoorverlies dat wordt veroorzaakt door degeneratie van de cochlea of bijbehorende structuren 
van het binnenoor of gehoorzenuwen. 
5 Voorbeelden zijn vancomycine en aminoglycosiden (antibiotica), cisplatine (een chemotherapeutisch geneesmiddel) en 
furosemide (een diureticum). 
6 Schwannoom: goedaardige tumor vanuit de cellen in de zenuwschede 
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Andere factoren die bijdragen tot tinnitus zijn hoofd-, nek-, kaak- en tandklachten (Henry et al. 
2005, Han et al. 2009, Michiels et al. 2015). Tinnitus kan echter ook verband houden met 
emoties, depressie en burn-out (Langguth et al. 2013, Van de Heyning et al. 2015). 
 
Tinnitus moet onderscheiden worden van auditieve hallucinaties zoals die zich bij 
psychiatrische aandoeningen kunnen voordoen (Johns et al. 2002). Het is echter mogelijk dat 
tinnituspatiënten met verworven doofheid de indruk hebben muziek te horen (Griffiths. 2000). 
Bij sommige patiënten is tinnitus het enige of dominante symptoom, terwijl bij anderen tinnitus 
gepaard gaat met gehoorklachten of stoornissen van het vestibulaire systeem zoals 
gehoorverlies, geluidsvervorming, gevoel van druk of pijn in het oor, duizeligheid, instabiliteit 
of een wazig zicht. Tinnitus kan aanleiding geven tot een slaaptekort, alsook angstgevoelens 
en depressie (Pattyn et al. 2016). Patiënten maken ook melding van storende 
gehoorwaarnemingen met een dalende geluidstolerantie zoals hyperacusis7 (Mertens et al. 
2016) en misofonie (Cavanna en Seri. 2015). Geluiden die voor de meeste personen met een 
normaal gehoor aanvaardbaar zouden zijn, zijn voor hyperacusispatiënten onaangenaam. 
Misofonie is de intolerantie voor en negatieve reactie op een geluid met een specifiek patroon 
en specifieke betekenis voor een bepaalde persoon. 
 
Uit de bovenstaande beschrijving is duidelijk dat tinnitus vele oorzaken kan hebben en dat tal 
van factoren deze aandoening in de hand werken. Vaak is een disfunctie van het 
gehoororgaan en de koppeling naar het zenuwstelsel betrokken. Voor een patiënt is tinnitus 
de waarneming van een geluid, maar kan gepaard gaan met verschillende auditieve of andere 
symptomen (bv. slaapproblemen, depressie en angstgevoelens) die allemaal een impact op 
het welzijn van de patiënt hebben. Er zijn verschillende oorzaken en factoren geïdentificeerd, 
die bij een diagnosestelling moeten worden beoordeeld en waarmee bij de behandeling 
rekening moet worden gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
7 Hyperacusis wordt gedefinieerd als overgevoeligheid voor gewoon omgevingsgeluid (Andersson et al. 2005) en gaat 
doorgaans gepaard met diverse medische aandoeningen, waaronder neurologische stoornissen (bv. migraine), psychiatrische 
aandoeningen (bv. depressie), en verschillende oor-, neus- en keeldiagnoses zoals tinnitus, geluidgeïnduceerd gehoorverlies 
en middenooraandoeningen. 
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3. AANPAK VAN TINNITUS: PREVENTIE, DIAGNOSE EN THERAPIE 

 
Dit hoofdstuk geeft een stand van zaken met betrekking tot de aanpak van tinnitus en reikt 
een kader aan voor tinnituspreventie en -zorg. 
 

3.1 Vier gezondheidszorgniveaus 
 
Voor de organisatie van tinnituszorg en -preventie, onderscheidt de HGR vier niveaus: 

 het niveau van de algemene bevolking, met bijzondere aandacht voor zowel de 
collectiviteit als voor het individu; 

 de eerstelijnszorg: huisarts; 

 de tweedelijnszorg: neus-keel-oorspecialist (KNO-specialist) en gespecialiseerd 
audioloog; 

 een multidisciplinair expertisecentrum voor geavanceerde tinnituszorg en klinisch 
onderzoek. 

 
Deze benadering wordt schematisch weergegeven door Figuur 1, waarin de voornaamste 
taken van elk niveau worden beschreven. 

 
Figuur 1 De vier niveaus van tinnituspreventie en -zorg. 

 
 
Het niveau van de algemene bevolking 
De kernpunten op het eerste niveau zijn bewustzijn en educatie. Mensen moeten zich bewust 
worden van de belangrijkste oorzaken van tinnitus, zoals blootstelling aan harde geluiden of 
gehoorschade en leren hoe ze deze aandoening kunnen voorkomen (zie ook DEEL II van dit 
advies). Maar ze moeten er zich ook van bewust worden dat tinnitus los kan staan van de 
blootstelling aan geluid of gehoorstoornissen en bijvoorbeeld het gevolg van overmatige 
stress kan zijn. Personen met terugkerende of persistente tinnitus zouden over betrouwbare 
informatiebronnen over hun aandoening en de mogelijke oorzaken moeten kunnen 
beschikken en gestimuleerd moeten worden om hun huisarts te raadplegen. 
 
 
 

General population Awareness, education, prevention

Primary health care:
general practitioners

Health education and prevention,
general anamnesis, tinnitus burden assessment, 
therapy, referral to the 2nd line or advice from 2nd

or 3rd line when indicated

Secondary health care:
ENT-specialists and 

audiologists 

Advanced anamnesis, audiology testing, 
psychosocial factors, therapy, referral to or 

advice from 3rd line when indicated

Multidisciplinary 
expert centres

Advice to 1st and 2nd line, advanced diagnosis and 
therapy, multidisciplinary approach, clinical 

research, (post)graduate education

Involvement of 
other specialisms, 

inter alia:

Psychology
Psychiatry
Neurology

Physiotherapy
Dentistry

Maxillofacial 
surgery

…
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De eerstelijnszorg: huisarts 
Voor een adequate begeleiding van hun patiënten zouden huisartsen zich moeten bewust zijn 
van de hoge prevalentie van tinnitus (2.1), de voornaamste oorzaken en de verschillende 
manieren waarop de stoornis tot uiting komt (2.2). Ze beslissen of ze de patiënt kunnen 
behandelen en welke specialisten ze moeten raadplegen of betrekken, indien nodig uit andere 
domeinen dan de otorinolaryngologie (KNO) of audiologie (zie Figuur 1). De huisarts speelt 
hier de rol van coördinator van de eerstelijnszorg, patiëntenvoorlichting en preventie van 
gezondheidsklachten. 
 
Tweedelijnszorg: neus-keel-oorspecialist (KNO-specialist) en gespecialiseerd audioloog 
De eerste taak van de KNO-specialist, vaak in samenwerking met een gespecialiseerd 
audioloog, is om na te gaan of de klachten van de patiënt voortkomen uit een stoornis of 
disfunctie van het oor of het gehoorsysteem. Ze weten welke factoren en stoornissen vaak 
met tinnitus gepaard gaan en hoe ze de tinnitusernst beïnvloeden. Bovendien kennen ze de 
mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare behandelingen. Ze kunnen mogelijk 
andere specialisten (zie Figuur 1) of een expertisecentrum voor tinnitus voor verder advies 
raadplegen (vierde niveau) of ze kunnen de patiënt naar een expertisecentrum doorverwijzen. 
 
Multidisciplinair expertisecentrum 
Het expertisecentrum heeft de gespecialiseerde kennis over tinnitus in huis, gaande van de 
lichte tot de meest ernstige vormen. Het centrum is multidisciplinair van opzet en biedt 
wetenschappelijke expertise in de audiologie, KNO en psychologie. De multidisciplinaire 
benadering is cruciaal voor de diagnose en behandeling van tinnitus, gezien de brede waaier 
aan uitingsvormen en begeleidende aandoeningen, en bijgevolg voor de ondersteuning van 
de eerste- en tweedelijnszorg. Het expertisecentrum staat in voor het coördineren en uitvoeren 
van onderzoek naar de doeltreffendheid van diagnose-instrumenten en behandelingen. Het 
speelt ook een belangrijke rol in de algemene en (post)academische opleiding alsook in de 
postacademische vorming en onderwijs. 
 

3.2 Beoordeling en diagnose 
 
Bij een beoordeling en diagnose van tinnitus gaat men in de eerste plaats op zoek naar een 
organische aandoening die de tinnitus heeft veroorzaakt. Daarnaast beoordeelt men de 
fysiopathologische mechanismen betrokken bij auditieve en niet-auditieve systemen in de 
hersenen en overige factoren die tinnitus voortbrengen en beïnvloeden. Tot slot moeten het 
geluidsniveau, de mate van hinder en de impact op de levenskwaliteit van de tinnitus worden 
bepaald. De vier hierboven besproken niveaus (3.1 en Figuur 1) bieden ook een stapsgewijs 
kader voor de beoordeling en diagnose van tinnitus. 
 
Het niveau van de algemene bevolking 
Mensen merken zelf op wanneer er iets niet in orde is met hun gezondheid, in dit geval tinnitus. 
Om dergelijke symptomen te kunnen interpreteren en te beslissen om een arts te raadplegen, 
hebben ze echter middelen en kennis nodig. Om het informatiemateriaal en de 
beoordelingstools te kunnen structureren, zijn er gegevens nodig over de 
gezondheidsattitudes en het gezondheidsgerelateerd gedrag van bevolkingsgroepen in het 
algemeen en sleutelfiguren in de gemeenschap in het bijzonder. Informatie over 
gehoorkwaliteit, gehoorstoornissen en geluidsblootstelling is hierbij van belang.  
Beleidsmakers moeten zich ervan bewust zijn dat het ondersteunen van dergelijke 
inspanningen op het gebied van monitoring van fundamenteel belang is om doeltreffende 
informatiecampagnes en beoordelingstools te ontwikkelen, de volksgezondheid te 
beschermen en een adequate tinnituszorg te waarborgen. Zie ook DEEL II van dit advies. 
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De eerstelijnszorg: huisarts 
De huisarts zal beoordelen of het om objectieve of subjectieve tinnitus gaat en welke andere 
gezondheidsproblemen of levensomstandigheden mogelijk bijdragen tot de klachten van de 
patiënt. Om de gehoorkwaliteit te beoordelen kunnen adequate, snelle testen aan de hand 
van een stemvork of de zogenaamde spraak-in-ruis test (digit triplet test) (Smits et al. 2004, 
Van Eynde et al. 2016) gebruikt worden. Om de ernst van de tinnitus te bepalen is de 
“Biesinger-test” (Figuur 2) een geschikt instrument (Langguth et al. 2013). Meer uitgebreide 
vragenlijsten zijn beschikbaar, maar die zijn eerder geschikt voor gebruik op de andere 
niveaus. Bij het interpreteren van tinnitusklachten moet rekening worden gehouden met de 
gezondheid en medische voorgeschiedenis van de patiënt, die in zijn/haar patiëntendossier 
worden opgenomen. 
 
 

Figuur 2 Beoordeling van de tinnitus-ernst aan de hand van het “Biesinger model”. Aangepast overgenomen van 
Langguth et al. (2013). 

 
De beoordeling op het niveau van de huisarts, samengevat in enkele punten: 

 Anamnese: medische voorgeschiedenis en mogelijke oorzaken van tinnitus 
(geluidsblootstelling, cardiologische, vasculaire en ototoxische medicatie, trauma ...), 
met inbegrip van vragen over nek- en kaakdisfuncties. 

 Otoscopie (ooronderzoek): onderzoek naar middenoorontsteking (otitis media), 
allergieën, oorsmeerprop. 

 Vragenlijsten: beoordeling van de tinnituslast door bevraging van de patiënt (zie 
Figuur 2). 

 Algemene informatie over gezondheidsattitude en tinnitus (bv. preventie van 
blootstelling aan harde geluiden). 

 
Tweedelijnszorg: neus-keel-oorspecialist (KNO-specialist) en gespecialiseerd audioloog 
De huisarts bespreekt met de patiënt of doorverwijzing naar een specialist nodig is 
(tweedelijnszorg of derde niveau). Op dit niveau worden de klachten van de patiënt en de 
etiologie uitvoerig onderzocht door de KNO-specialist, vaak in samenwerking met een 
gespecialiseerd audioloog. De beoordeling start met een grondig otologisch onderzoek.  
 
 

Are you able to work?
Can you do your housework?

Can you take care of your family?

Does your tinnitus have major 
negative consequences on your life?

Is your tinnitus annoying? Grade I
No impairment

Grade IV
Severe impairment
Severe disturbances 
in private and 
working life, unable 
to work

Grade II
Slight impairment
Sometimes annoying in defined 
conditions—e.g., in quiet 
environment or in stressful 
situations

Grade III
Permanent annoyance with 
disturbances in private and 
professional areas

no

yes

yes

yes

no

no



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 18 − 

Een uitvoerige bespreking van de diagnosemodellen valt buiten het bestek van dit advies en 
we verwijzen hiervoor naar een Amerikaanse richtlijn voor klinische praktijken (Tunkel et al. 
2014) en naar een flow chart van het Tinnitus Research Initiative (Biesinger et al. 2009) (zie 
ook Bijlage III (Langguth et al. 2007)). Deze benaderingen omvatten naast audiologische en 
otologische onderzoeken, een beoordeling van de ernst van de tinnitus aan de hand van 
psycho-akoestische testen (Meikle et al. 2008) en gevalideerde vragenlijsten, zoals de 
Tinnitus Functional Index, de Tinnitus Handicap Inventory en de Tinnitus Questionnaire 
(McCombe et al. 2001, Meikle et al. 2012, Henry et al. 2016). 
 
De beoordeling op het niveau van de specialist, samengevat in enkele punten: 

 Anamnese: algemene medische voorgeschiedenis, otologische voorgeschiedenis, 
subjectief gehoorverlies, duizeligheid (gevoel van beweging van objecten rond een 
persoon), otalgie (oorpijn), cervicogene klachten (nekklachten), nek- en 
kaakdisfunctie; uitvoerige beoordeling van tinnituskenmerken: duur (acuut, subacuut, 
chronisch), type (lawaai, toon, polyfoon), lokalisatie in de hersenen (unilateraal, 
bilateraal, centraal), pulsatiel of niet-pulsatiel; mogelijke oorzaken. 

 KNO-onderzoek, met inbegrip van otomicroscopie. 

 Audiologische basistesten: toonaudiometrie, impedantiemetrie, spraak in stilte 
(speech-in-quiet), otoakoestische emissies (OAE’s).8  

 Concomiterende factoren: gebruik van gevalideerde vragenlijsten voor het 
beoordelen van depressie, angst, slaaptekort, hyperacusis, enz.. 

 Beeldvorming (bv. magnetische beeldresonantie) indien aangewezen op basis van 
otologische criteria. 

 Tinnitus-ernst: gebruik van gevalideerde vragenlijsten om de tinnituslast te bepalen. 
 
Multidisciplinair expertisecentrum 
Zoals hierboven vermeld (3.1) ondersteunt het expertisecentrum de huisarts en specialisten 
uit de tweedelijnszorg bij het interpreteren van de gegevens van de patiënt of zal het de patiënt 
ontvangen voor een uitvoerigere evaluatie. Geavanceerde diagnosemiddelen zijn onder 
andere beeldvormingstechnieken en geavanceerde audiologische testen. Onder de 
beeldvormingstechnieken behoren: magnetische beeldresonantie (MRI), computertomografie 
(CT), positronemissietomografie (PET) en kwantitatieve elektro-encefalogrammen (EEG). 
Voorbeelden van geavanceerde audiologische testen zijn toonaudiometrie met inbegrip van 
hoge frequenties, spraak-in-ruis testen, gedetailleerde tinnitusanalyse, OAE’s, 
hersenstamaudiometrie (auditory brain stem responses), event-related potentials9, en 
elektrocochleografie. Een andere problematiek is het ontkrachten van overtuigingen rond 
tinnitus, aangezien belemmerende overtuigingen mogelijk schadelijk zijn voor de 
levenskwaliteit van de patiënt (Cima et al. 2011). Essentieel is de multidisciplinaire benadering 
door een team van deskundigen waaronder tweedelijnszorgspecialisten, maar ook artsen 
gespecialiseerd in otologie en neurotologie, audiologen, spraaktherapeuten, 
fysiotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. 
 

3.3 Behandelingsmodaliteiten 
 
Ook bij de behandeling zou een stapsgewijze benadering moeten worden gevolgd van het 
tweede naar het vierde niveau (Figuur 1: eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, expertisecentrum). 
In de eerstelijnszorg is de behandeling van onderliggende ziektes gewoonlijk beperkt tot, 
naast advies, farmacotherapie voor acute gevallen. Patiënten met terugkerende en 
persistente tinnitus worden door de tweedelijnszorgspecialisten en de multidisciplinaire teams 
van de expertisecentra behandeld na doorverwijzing door de huisarts. 

                                                
8 Otoakoestische emissies (OAE's) zijn geluiden die door het binnenoor worden geproduceerd wanneer de cochlea door een 
geluid wordt gestimuleerd. Ze kunnen worden gemeten met een kleine sonde in de gehoorgang. Deze emissies komen voor bij 
mensen met een normaal gehoor. 
9 Een event-related potential is een elektrofysiologische respons van de hersenen op omgevingsstimuli. Ze worden gemeten 
door middel van elektro-encefalografie. 
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Algemeen 
Hoewel tinnitus een symptoom en geen ziekte is, is het toch belangrijk om met het symptoom 
leren om te gaan en het te behandelen vanuit een holistische benadering. Als de 
onderliggende oorzaak te genezen is, moet hiernaar gestreefd worden. Bijvoorbeeld indien 
een objectieve tinnitus, zoals pulsatiele tinnitus, door een organisch letsel veroorzaakt wordt, 
moet de behandeling op het genezen van de oorzaak gericht zijn. Zo kan ook een chirurgische 
ingreep de tinnitusklachten doen verdwijnen wanneer een lage-toon-tinnitus het gevolg is van 
otosclerose10 (Ismi et al. 2017). De mate van verbetering van de tinnitusklachten hangt 
doorgaans samen met de mate van succes waarmee de air-bone gap (het verschil tussen de 
lucht- en de beengeleiding) na de ingreep kan worden gesloten. Comorbiditeiten zoals een 
depressie zouden indien nodig met farmacologische ondersteuning behandeld moeten 
worden, en nekproblemen met chronische pijn met pijntherapie. 
 
Acute tinnitus 
Acute tinnitus, die minder dan 4 weken geleden is verschenen en gepaard gaat met acuut 
gehoorverlies, kan vaak worden beschouwd als een symptoom van een binnenooraandoening 
die met een degelijke audiometrie gediagnosticeerd moet worden en zo snel mogelijk, bij 
voorkeur binnen een week, behandeld moet worden (Levie et al. 2007). De toediening van 
corticosteroïden (intraveneus of oraal in het geval van cochleaire schade) kan een eerste 
keuze zijn. Recent werd voor het gebruik van intratympane corticosteroïden11 gepleit (Barreto 
et al. 2016). In bepaalde gevallen kan hyperbare zuurstof worden toegediend.  
Eerder dan de oorzaak aanpakken, is de farmacotherapie vooral gericht op het verminderen 
van de ernst van de tinnitus. Helaas is het niet aangetoond dat farmacotherapie buiten de 
placebo-effecten de tinnitus vermindert op lange termijn (Langguth et al. 2013). Nieuwe 
geneesmiddelen worden echter op dit ogenblik onderzocht (voor een review zie Kingwell. 
2016). 
 
Subacute en chronische tinnitus 
Tot voor kort bestond er weinig evidentie voor een succesvolle behandeling van tinnitus. De 
huidige praktijken in de tinnituszorg bestaan hoofdzakelijk uit losse interventies, die er vaak 
toe leiden dat de patiënten te horen krijgen dat er niets gedaan kan worden om de stoornis te 
verhelpen en dat ze moeten leren om ermee te leven (Cima et al. 2009, Cima et al. 2012). 
Een farmacologische behandeling voor chronische tinnitus is niet beschikbaar (Langguth en 
Elgoyhen. 2012), zij het dat veelbelovende resultaten uit experimentele studies met specifieke 
patiënten nog nadere bevestiging behoeven. Andere doeltreffende interventionele opties voor 
tinnitus bestaan echter wel. 
 
Tinnitus retraining therapy en cognitieve gedragstherapie 
In het algemeen zijn er twee overlappende interventiebenaderingen. De eerste bestaat uit het 
toepassen van op geluid gebaseerde therapieën, zoals tinnitus retraining therapy (TRT). De 
TRT omvat 2 componenten: aan de ene kant wordt de tinnitus door een breedbandgeluid op 
drempelniveau gemaskeerd, en aan de andere kant worden gestructureerde counseling 
sessies aangeboden. Deze benadering heeft tot doel om de tinnitusklachten door educatie en 
blootstelling aan neutraal extern geluid te verlichten. Verwacht wordt dat patiënten door 
gewenning minder last zullen hebben van hun tinnitus. Ondersteunende bewijzen voor deze 
benadering en in het bijzonder voor TRT zijn schaars en de meeste gepubliceerde rapporten 
vloeien voort uit retrospectieve en ongecontroleerde studies. Een Cochrane review12 bracht 
een gerandomiseerde gecontroleerde studie aan het licht waarin wordt gesuggereerd dat TRT 
veel effectiever is dan loutere tinnitusmaskering (Phillips en McFerran. 2010).  

                                                
10 Otosclerose is een abnormale botgroei in de buurt van de stijgbeugel en de cochlea of het binnenoor. 
11 Intratympane corticosteroïden: injectie van corticosteroïden in het middenoor. 
12 Cochrane is " een wereldwijd, onafhankelijk netwerk van onderzoekers, zorgverleners, patiënten en geïnteresseerden - 
37.000 in meer dan 130 landen - die samenwerken om geloofwaardige, toegankelijke gezondheidsinformatie te bekomen, vrij 
van commerciële belangen en andere belangenconflicten. Ze zijn via Cochrane-groepen aangesloten bij de organisatie: 
studiegroepen voor onderwerpen i.v.m. gezondheidszorg, thematische netwerken, groepen die zich bezighouden met de 
methodologie van systematische reviews en regionale centra "(http://www.cochrane.org/, geraadpleegd op 12-05-2017). 
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Wegens de methodologische tekortkomingen van deze studie is verder onderzoek echter 
nodig om de waarde van TRT en haar werking op de ernst van de tinnitus en de levenskwaliteit 
van patiënten te beoordelen. De HGR wil benadrukken dat deze bevinding niet strijdig is met 
de waarneming dat sommige patiënten baat kunnen hebben bij TRT. 
 
De andere voornaamste benadering is cognitieve gedragstherapie (CGT). Op basis van de 
uitkomsten van acht studies concludeerden de auteurs van een Cochrane review dat CGT 
een positieve impact heeft op de levenskwaliteit van tinnituspatiënten en de depressiescores 
doet dalen (Martinez-Devesa et al. 2010). De subjectieve luidheid van tinnitus bleek niet 
beïnvloed te worden door de behandeling. CGT is een alomvattende vorm van psychotherapie 
waarbij het de bedoeling is om disfunctionele overtuigingen en gedragingen aan te passen. 
Gewoonlijk omvat CGT psycho-educatie, relaxatie, blootstellingstechnieken en 
gedragsreactivatie, vaak in combinatie met op mindfulness gebaseerde training. Veel 
inzichten over de doeltreffendheid ervan werden verworven uit op evidentie gebaseerde 
behandelingen van pijn. Om de waarde van CGT-modaliteiten voor tinnitusbehandeling verder 
te beoordelen zijn grootschalige en goed gecontroleerde studies nodig.  
 
Onderzoek naar verbeterde vormen van CGT-behandeling is aan de gang. De HGR vestigt 
de aandacht op een multidisciplinair protocol voor het behandelen van tinnitus (Cima et al. 
2012). Dit protocol omvat een stapsgewijze CGT zorgbenadering met elementen van de TRT. 
Het is gevalideerd in een RCT met in totaal bijna 500 patiënten. Stapsgewijze zorg laat toe 
om de gezondheidsdiensten op maat van de individuele noden van een patiënt te organiseren, 
met per niveau een geleidelijk aan hogere intensiteit van de zorg. De stapsgewijze 
behandeling bleek veel doeltreffender te zijn dan de gangbare tinnituszorg en verbeterde 
beduidend de levenskwaliteit van de patiënten. Er werden in deze studie geen bijwerkingen 
van de stapsgewijze CGT benadering gemeld.  
 
Andere aanpakken in de behandeling van tinnitus 
Het effect van elektrische stimulatie van de cochlea is al ruime tijd bestudeerd. Verwacht wordt 
dat het de tinnitusperceptie volledig onderdrukt of minstens tijdelijk de waarneming van geluid 
uitschakelt. High pulse rate elektrische stimulatie herstelt spontaan-achtige patronen van 
spike activity in de gehoorzenuw, wat mogelijk het onderdrukkend effect verklaart (Rubinstein 
et al. 2003, Han et al. 2009). Cochleaire implantaten zijn daarom gepromoot geweest als een 
doeltreffende manier om gehoorverlies en de daarmee gepaard gaande tinnitussymptomen te 
compenseren (Van de Heyning et al. 2008).  
 
Een systematische review en meta-analyse van drie gevallenreeksen kwam tot de conclusie 
dat cochleaire implantaten een gunstig effect op de ernst van tinnitus hebben, ook bij patiënten 
met eenzijdige doofheid (Blasco en Redleaf. 2014). Alle patiënten vonden dat ze geluiden 
beter konden lokaliseren en de meesten vonden dat ze spraak beter konden verstaan. Deze 
resultaten worden als veelbelovend beschouwd, ook voor eenzijdig dove patiënten met een 
goede motivatie. Verder onderzoek is nodig om deze effecten te bevestigen en om de 
doeltreffendheid van gehoorrehabilitatie met cochleaire implantaten te vergelijken met 
traditionele technieken zoals contralateral routing of signals of botverankerde hoortoestellen. 
Er zijn geen vergelijkende gegevens over de levenskwaliteit of bijwerkingen bij patiënten 
behandeld met cochleaire implantaten. Tien jaar follow-up onderzoek toonde een blijvende 
positieve invloed op de tinnitusklachten en het gehoor van patiënten met cochleaire 
implantanten die volgens zeer strenge criteria geselecteerd werden (Mertens et al. 2016, 
2017). 
 
Geluidsverrijking of geluidsverbetering is voorgesteld geweest als onderdeel van een 
tinnitusbehandeling. Dit kan inhouden dat de gehoortoestellen worden aangepast met of 
zonder tinnitusmaskering met als doel de tinnitus te verlichten en de communicatie te 
verbeteren.  
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Een Cochrane review kwam op basis van twee relatief kleine RCT's tot de conclusie dat met 
deze behandelingsmethode een gunstig effect op de tinnitus werd waargenomen (Hobson et 
al. 2012). De evidentie werd als eerder zwak beoordeeld, hetgeen niet noodzakelijk betekent 
dat deze behandelingsmethode geen verdienste heeft. Er zijn geen vergelijkende gegevens 
over de levenskwaliteit of bijwerkingen bij patiënten die met geluidsverrijkende therapie 
werden behandeld. 
 
Verdere ontwikkelingen 
Nieuwe pathofysiologische inzichten hebben geleid tot het ontwikkelen van innovatieve 
hersenen-gebaseerde behandelingsmethodes die rechtstreeks op de neuronale correlaten 
van tinnitus gericht zijn (Langguth et al. 2013). Repetitieve transcraniële magnetische 
stimulatie (rTMS) is een niet-invasieve neuromodulatietechniek. Het is de bedoeling om de 
activiteit van bepaalde hyperactieve hersenregio's die tinnitus veroorzaken te verminderen 
door elektrische stroom aan de hersenen toe te dienen. Een Cochrane rapport kwam tot de 
conclusie dat er weinig ondersteuning te vinden is voor het gebruik van rTMS bij 
tinnituspatiënten (Meng et al. 2011). Verbeteringen in de levenskwaliteit van patiënten en de 
luidheid van de tinnitus werden weliswaar vastgesteld, toch zijn deze bevindingen niet 
bijzonder robuust gezien de kleine omvang en de methodologische tekortkomingen van de 
studies. rTMS lijkt op korte termijn een veilige behandeling voor tinnitus te zijn, maar het 
ontbreekt aan gegevens over de veiligheid op lange termijn. Verder onderzoek is nodig om de 
doeltreffendheid van rTMS voor tinnituspatiënten te bevestigen, hoewel verscheidene centra 
deze behandelingsoptie verlaten hebben.  
 
Tot slot werd recentelijk de tinnitusbehandeling bestudeerd die op transcranial direct current 
stimulation (tDCS) gebaseerd is (Song et al. 2012). Er werd een verbetering in de tinnitus-
ernst vastgesteld. De aanpak werd als veelbelovend bestempeld door de auteurs, maar meer 
onderzoek is nodig om het effect op de tinnitus-ernst, levenskwaliteit en veiligheid op lange 
termijn te beoordelen (Lefaucheur et al. 2017, Zenner et al. 2017).  
 

3.4 Synthese 
 
Op basis van het beknopte overzicht hierboven komt de HGR tot de conclusie dat er voor 
subacute en chronische tinnitus steeds meer evidentie is voor de doeltreffendheid en 
kosteneffectiviteit van multidisciplinaire CGT in combinatie met elementen van de TRT. De 
aanpak is aangewezen voor milde tot ernstige tinnitus. Deze behandeling moet specifiek op 
de tinnitus-ervaring gericht zijn en mag dus niet verward worden met de algemene CGT. 
De HGR merkt op dat TRT door commerciële hoorcentra vaak in combinatie met 
geluidsverrijkende therapie wordt aangeboden. Het vergt langdurige therapietrouw van de 
patiënt. Hoewel er evidentie is ter ondersteuning van deze behandelingsmethode blijft het 
onzeker of TRT werkelijk de tinnitusklachten vermindert.  
Ze kan echter gunstig zijn voor sommige sterk gemotiveerde patiënten met matige tot ernstige 
tinnitus, als ze door zeer ervaren practici wordt uitgevoerd. 
 
De HGR benadrukt dat er steeds meer internationale evidentie is waaruit blijkt dat de 
revalidatie met cochleaire implantaten een duidelijk voordeel oplevert op het vlak van gehoor 
en tinnitus bij geselecteerde patiënten met eenzijdige doofheid. 
 
Zoals hierboven vermeld, zijn de onderzoeken nog gaande en zal het therapeutisch arsenaal 
in de komende jaren zeker worden uitgebreid. De HGR ondersteunt de trapsgewijze aanpak 
waarbij verschillende disciplines betrokken worden. Hierdoor kan misschien vermeden 
worden dat patiënten na teleurstellende ervaringen met sommige behandelingen verleid 
worden tot medisch shoppen. 
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4. NAAR EEN BETERE TINNITUSZORG IN BELGIË 

 
Dit laatste hoofdstuk van DEEL I geeft aanbevelingen om de tinnituszorg in ons land te 
verbeteren. 
 
Tinnitus als een ernstig volksgezondheidsprobleem erkennen 
Uit de hierboven beoordeelde gegevens komt het maatschappelijke belang van tinnitus naar 
voren. Tinnitus is een wijdverspreide stoornis met negatieve gevolgen voor de levenskwaliteit. 
Ze is niet alleen een handicap voor het individu, maar vertegenwoordigt ook een collectief 
gedragen last. Helaas zijn er weinig gegevens over de omvang en aard van de 
maatschappelijke last beschikbaar. Voor België zijn ze zelfs onbestaande. De HGR beveelt 
daarom het volgende aan: 
 
Er is behoefte aan onderzoek om de met tinnitus samenhangende ziektelast in België te 
beoordelen en te kwantificeren. Dat onderzoek zou zich niet alleen moeten richten op de 
kosten voor de gezondheidszorg, maar ook de last moeten beoordelen en kwantificeren die 
gepaard gaat met het niet volwaardig kunnen functioneren van tinnituspatiënten en met hun 
toegenomen gevoeligheid voor andere aandoeningen, zoals depressie en angststoornissen. 
 
Bewustmaking en voorlichting  
De eerste stap naar een betere tinnituszorg is preventie. De basis voor preventie is 
voorlichting over de stoornis en bewustmaking van de algemene bevolking, maar ook van 
huisartsen over hun rol als raadgever in de eerstelijnszorg. Inspanningen om bewustmaking 
te bevorderen en voorlichting te structureren moeten gebaseerd worden op informatie over 
gezondheidsopvattingen die verband houden met de mogelijke oorzaken van de stoornis. De 
HGR beveelt daarom het volgende aan: 
 

 Er moet een monitoringprogramma worden ontwikkeld om vooral bij jonge mensen naar 
gezondheidsopvattingen rond tinnitus te peilen. Zo’n programma kan onderdeel zijn van 
de meer algemene inspanningen in België op het vlak van gezondheidsmonitoring. 

 Verder is er behoefte aan bewustmakingscampagnes over tinnitus en zijn oorzaken gericht 
naar de algemene bevolking, maar met een specifieke aandacht voor adolescenten. Die 
campagnes moeten met een zekere regelmaat herhaald worden en inspelen op 
veranderend gedrag in de samenleving (bv. het wijdverspreide gebruik van persoonlijke 
muziekspelers). 

 Er moet worden nagegaan of de hogeschool- en universitaire opleidingen voor medici, 
audiologen en logopedisten voldoende up-to-date zijn m.b.t. de recentste inzichten in de 
oorzaken en onderliggende aandoeningen van tinnitus en in mogelijke behandelvormen. 
Indien nodig, moet het curriculum in deze zin worden gewijzigd.  

 Het is noodzakelijk om postacademische opleidingen en nascholingscursussen op te 
zetten om de kennis van betrokkenen bij de tinnituszorg op peil te houden. 

 
Het opzetten van expertisecentra voor tinnitus 
Tinnitus is een multifactoriële stoornis en in de meeste gevallen gaat het om een symptoom 
van een onderliggende ziekte. De oorzaken zijn uiteenlopend en ook de ernst varieert. Op dit 
ogenblik bestaat er geen genezing en zijn therapieën, naast het behandelen van 
onderliggende ziekten, erop gericht de waarneming van tinnitusgeluid te compenseren om zo 
de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Een multidisciplinaire aanpak is daarom 
vereist om in de (veelal) gecompliceerde gevallen de stoornis te onderzoeken en te 
behandelen. Hierboven werd een structuur voor tinnituszorg beschreven waarbij 
expertisecentra ondersteuning bieden aan huisartsen en tweedelijnszorgspecialisten of de 
patiënten met geavanceerde technieken onderzoeken en behandelen. Het expertisecentrum 
heeft verder de opdracht om onderzoek naar nieuwere of betere diagnose-instrumenten te 
coördineren en graduaat- en postgraduaatopleidingen aan te bieden. 
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De HGR beveelt daarom het volgende aan: 
 

 De bevoegde overheden moeten samen met wetenschappelijke en praktijkdeskundigen 
een netwerk uitbouwen van multidisciplinaire expertisecentra voor tinnitus. De centra 
zouden minstens de expertises otorinolaryngologie, audiologie en psychologie moeten 
bundelen, hoewel het incorporeren van andere disciplines, zoals psychiatrie en 
neurologie, veelal wenselijk zal zijn. Een erkend expertisecentrum is het sluitstuk van een 
stapsgewijs zorgsysteem voor tinnitus binnen een netwerk van eerste- en tweedelijns 
zorgverleners. De centra vervullen ook een ondersteunende rol door het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

 

 De bevoegde overheden moeten zorgen voor financiële stimulansen voor klinisch 
onderzoek naar betere en nieuwe diagnose-instrumenten en behandelopties en de 
expertisecentra financieel ondersteunen bij het coördineren of uitvoeren van 
behandelingsopties.  
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DEEL II BLOOTSTELLING VAN JONGE MENSEN AAN VRIJETIJDSGELUID  
EFFECTEN OP HUN GEHOOR 
 
De alomtegenwoordigheid van vrijetijdsgeluid is een verschijnsel uit de tweede helft van de 
20ste eeuw en de huidige eeuw. Vooral jonge mensen worden eraan blootgesteld. Dit deel 
bespreekt de gegevens over hun blootstelling en het mogelijk effect op hun gehoor, met 
inbegrip van tinnitus. De noodzakelijkheid en doeltreffendheid van preventiemaatregelen 
worden besproken en aanbevelingen voor een volksgezondheidsbeleid worden aangereikt. 
 

5. GELUIDOMGEVING VAN JONGE MENSEN 

 
Geluid is een essentieel kenmerk van het leven. Natuurlijke verschijnselen zoals wind, regen, 
golven brengen geluid met zich mee, net zoals de verschillende dagelijkse activiteiten van de 
mens. Het horen van geluiden bepaalt onze handelingen, bv. als een waarschuwing voor een 
dreigend gevaar of door blije emoties op te roepen. De betekenis van geluiden vloeit voort uit 
hoe mensen die geluiden interpreteren, wat van persoon tot persoon kan verschillen.13  
 
De term "geluidomgeving" werd in de jaren 1970 voor het eerst gebruikt om de dynamische 
geluidomgeving te beschrijven die mensen ervaren (Schafer. 1993). De historische en 
culturele analyse van geluidomgevingen beoogt de harmonie tussen mensen en hun 
leefomgeving te bevorderen. Hoewel het begrip geluidomgeving niet duidelijk gedefinieerd is, 
verwijst het naar de akoestische omgeving, maar binnen een context die gevormd wordt door 
alle zintuigelijke stimulaties en de kennis die mensen hebben verworven (Botteldooren et al. 
2013 p.36). Hoewel in de laatste jaren het onderzoek rond geluidomgeving op de openlucht 
gericht is (COST 2013), was de oorspronkelijke betekenis ruimer (Schafer. 1993), en werden 
naast geluiden in de openlucht ook het privé-beluisteren van muziek bedoeld (Pinch & 
Bijsterveld. 2004 p. 643). 
 
De focus ligt hier op de geluidomgeving van jonge mensen tussen 12 en 30 jaar, dus 
adolescenten en jongvolwassenen. Een belangrijk deel van hun geluidomgeving bestaat uit 
blootstelling aan populaire muziek via persoonlijke muziekspelers, bezoeken aan cafés,  
discotheken, concerten en festivals. Vooral in het huidige decennium heeft de mogelijkheid 
om vrijwel altijd en overal naar muziek te luisteren via persoonlijke muziekspelers, 
smartphones en streaming een ingrijpende invloed op de geluidomgeving van jongeren, maar 
ook van ouderen. Volgens een peiling uit 2014 luistert 93 % van de Amerikaanse bevolking 
meer dan 25 uur per week naar muziek en gebeurt dit steeds vaker via streaming (Nielsen. 
2015). Verwacht wordt dat de verkoop van draadloze muziekspelers nog zal stijgen (GFK 
2016). 
 
Uit een uitgebreide peiling in Groot Brittannië en de Verenigde Staten bleek dat twee derde 
van de respondenten gepassioneerd was door muziek of dat muziek minstens even belangrijk 
was als de andere activiteiten in hun vrije tijd (Bonneville-Roussy et al. 2013). Het belang van 
muziek in hun leven daalde met de leeftijd: driekwart van de 13-jarigen onder de respondenten 
vond muziek belangrijk tot heel belangrijk ten opzichte van de helft van de 65-jarigen (wat nog 
altijd een groot aandeel is). Dat belang kwam tot uiting in het gemiddeld aantal uren per week 
waarin muziek beluisterd werd: van een maximum van 25 uur voor 18-jarigen tot een minimum 
van 12 uur voor 58-jarigen.14 De HGR acht dat er geen argumenten zijn om te denken dat de 
gegevens voor de Belgische jeugd en volwassen drastisch verschillend zouden zijn.  

                                                
13 Een voorbeeld: bij een openluchtpopconcert kunnen de toeschouwers van het geluid (muziek)genieten, terwijl datzelfde 
geluid de omwonenden kan tegenstaan (lawaai). 
14 In 2009 werden reacties geregistreerd en verkregen via een internetpanel van 9000 mensen die werden gerekruteerd door 
een internationaal marketingonderzoeksbureau (Bonneville-Roussy et al. 2013). 
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Het zou echter interessant zijn om meer precieze gegevens te verkrijgen door de 
tijdsbestedingsonderzoeken te analyseren van de Algemene Directie Statistiek en de 
Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel.15  
 
Een tweede internetpeiling door dezelfde Britse onderzoeksgroep met een kwart miljoen 
respondenten toonde voorkeuren voor soorten muziek in functie van de leeftijd en 
persoonlijkheidskenmerken (Bonneville-Roussy et al. 2013). Vijf muziektypes werden 
onderscheiden op basis van geluidgerelateerde aspecten, psychologische aspecten en 
genres (Rentfrow et al. 2011). Tijdens de adolescentie gaat de voorkeur uit naar wat de 
auteurs bestempelen als “intense” (luid, percussiemuziek, genres zoals rock en heavy metal) 
en “hedendaagse” muziek (elektrisch, percussiemuziek, genres zoals rap en soul). Naarmate 
de leeftijd toeneemt, schuift de voorkeur op naar de muziektypes zoals “pretentieloos” 
(ontspannende muziek, genres zoals pop en country) en “gesofisticeerd” (instrumentale 
muziek, genres zoals blues, jazz en klassiek). De auteurs interpreteren deze trends in termen 
van psychologische kenmerken die samenhangen met de adolescentie en veranderen met de 
leeftijd. Deze gegevens zijn relevant om op maat gesneden en doelgerichte 
informatiecampagnes op te zetten rond blootstelling aan vrijetijdsgeluid en het risico op 
gehoorverlies. 
 
  

                                                
15 http://www.time-use.be/en/, geraadpleegd op 12-05-2017. In de tijdenquêtes geeft slechts ca. 5 procent van de respondenten 
aan dat ze naar “muziek luisteren” en dit gedurende ca. 7 uur per week (2013). De respondenten doen echter ook aan 
vrijetijdsactiviteiten zoals "recreatie, uitgaan" enz. waar ook muziek bij te pas kan komen. 
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6. GELUIDSBLOOTSTELLINGEN EN EFFECTEN OP JONGE KINDEREN 

 
Zoals eerder vermeld ligt de klemtoon van dit advies op de blootstelling aan vrijetijdsgeluid en 
de effecten ervan op adolescenten en jongvolwassenen. Aangezien in de adviesaanvraag 
echter ook naar kinderen wordt verwezen, geeft dit hoofdstuk een overzicht van de weinige 
gegevens (van Kamp & Davies. 2013) over de blootstelling van kinderen van 4 tot 12 jaar en 
de gevolgen daarvan. Het berust op de resultaten van een Europees project gepubliceerd in 
2001 (Bistrup. 2001, Passchier-Vermeer et al. 2001, Bistrup. 2003) en van een recenter 
Europees project dat in 2006 (Bistrup et al. 2006) gepubliceerd werd. Tabel 1 geeft een 
samenvatting van de blootstellingsgegevens. 
 
Net zoals iedereen, worden ook kinderen blootgesteld aan omgevingsgeluid afkomstig van 
het verkeer (over de weg, het spoor en in de lucht) en de industrie, evenals van 
geluidsbronnen binnenshuis. In welvarende samenlevingen zijn de geluidsniveaus in het 
algemeen van die aard dat gehoorverlies niet verwacht wordt. Het geluid van werktuigen of 
apparatuur voor gebruik binnens- of buitenshuis kunnen een uitzondering hierop vormen, 
zoals boormachines en grasmachines met geluidsniveaus van 80 tot 100 dB(A) en het geluid 
van laag overvliegende militaire vliegtuigen. 
 
Een bijzondere geluidsblootstelling van kinderen is te wijten aan speelgoed, zoals 
muziekdozen, speelgoed gsm’s, klapperpistolen en -geweren. De piekwaarden van deze 
blootstelling variëren van 79 dB(A) voor een muziekdoos tot 134 db(A) voor een 
klapperpistool. Uit Deense gegevens blijkt dat wanneer veel kinderen samenspelen, zoals in 
kleuterscholen of naschoolse opvangcentra, de niveaus in de loop van de dag soms boven 
de 80 dB(A) uitstijgen en soms tot hoger dan 85 dB(A) oplopen. 

Tabel 1 Geluidsniveaus afkomstig van verschillende bronnen en waar kinderen op verschillende plaatsen aan 

zijn blootgesteld. Aangepast overgenomen van Bistrup. (2001).16 

Plaats of bron Geluidsblootstellingsniveau in dB(A) 

Thuis reikwijdte  61 - 75  

Gereedschap en apparatuur reikwijdte 78  - 102  

Ziekenhuizen vaak hoger dan   70  

Dagopvang tot tot 75  - 81  

Speelgoed reikwijdte e 79  - 134  

Knalvuurwerk tot    150 

Scholen  47  - 77  

Naschoolse clubs    85  

Verkeer in de stad  74  - 82  

 

De hoge geluidsemissies van sommige soorten speelgoed en apparatuur, zoals kort 
beoordeeld hierboven, kunnen het gehoor van kinderen aantasten. Bronnen van bezorgdheid 
zijn: lawaaierig speelgoed, knalvuurwerk, tractoren en andere landbouwmachines, 
wapenuitrusting, elektrisch gereedschap, muziekinstrumenten en persoonlijke 
audioapparatuur. Hoewel gehoorschade zoals gehoorverlies en tinnitus in geïsoleerde 
gevallen is gerapporteerd, wijzen de resultaten van grootschalige gehoorpeilingen onder 
schoolkinderen niet op een toenemende gehoorschade ten gevolge van geluidsblootstelling. 
Een uitzondering is misschien de blootstelling aan het geluid van een extreem laagvliegend 
vliegtuig, wat bij kinderen gehoorverlies en tinnitus bleek te veroorzaken (Ising et al. 1990).  

                                                
16 Met inbegrip van gegevens uit (Passchier-Vermeer. 1989). 
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Er is meer evidentie voor niet-auditieve effecten van geluidsblootstelling bij kinderen, zoals 
hinder, effecten op de bloeddruk en de cognitie, maar deze vallen buiten het opzet van dit 
advies. 
 
Of het gehoororgaan van kinderen gevoeliger is voor gehoorschade door geluidsblootstelling 
is in de literatuur een onderwerp van discussie. De verschillende standpunten die worden 
ingenomen variëren volgens de beschouwde uitkomstmaten en hangen af van de interpretatie 
van dierstudies. Een Britse review met als doel standaarden voor speelgoed op te stellen, 
kwam tot de volgende conclusie: "Buiten pasgeborenen is er geen overtuigend bewijs om te 
suggereren dat zuigelingen en kinderen gevoeliger zijn dan volwassenen voor gehoorverlies 
veroorzaakt door lawaai" (Lower et al. 1997). Maar wat geluidsblootstelling op jonge leeftijd 
betekent voor het gehoor op latere leeftijd is onbekend. De bovenvermelde onderzoeken 
konden geen subtiele schade aan het licht brengen, die mogelijk in het latere leven een impact 
heeft. Dierproeven kunnen worden geïnterpreteerd in termen van een hogere gevoeligheid op 
jonge leeftijd (Lower et al. 1997, Passchier-Vermeer et al. 2001, Kujawa en Liberman. 2006, 
McLaren et al. 2014). Ook de cognitieve effecten van lawaai in de klas worden vermeld en 
beschouwd als een argument om striktere blootstellingsnormen te hanteren dan voor 
volwassenen op het werk (McLaren et al. 2014). 
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7. LUIDE MUZIEK EN ADOLESCENTEN EN JONGVOLWASSENEN 

 
Dit hoofdstuk geeft meer informatie over de blootstelling aan vrijetijdsgeluid van jonge 
mensen, waarnaar in Hoofdstuk 5 wordt verwezen. Vervolgens worden de gegevens 
voorgesteld over de effecten van deze blootstellingen. 
 

7.1 Blootstelling 
 
Versterkte muziek speelt een belangrijke rol in de geluidomgeving van jonge mensen in hun 
vrije tijd in vergelijking met geluid uit activiteiten zoals (motor) sportevenementen, schieten 
met vuurwapens, vuurwerk afschieten, en met lawaaierig speelgoed spelen (Biassoni et al. 
2005). Films bekijken of naar toneelvoorstellingen gaan en luidruchtig gereedschap gebruiken 
maken ook een groot deel uit van de huidige geluidomgevingen (Jokitulppo en Bjork. 2002, 
Keppler et al. 2015b, Degeest et al. 2017b). Geluidsblootstelling door muziek kan worden 
ingedeeld in het gebruiken van persoonlijke muziekspelers, naar nachtclubs, discotheken en 
liveconcerten gaan, naar een muziekinstallatie thuis luisteren, een muziekinstrument bespelen 
of in een band of orkest spelen (Medical Research Council Institute of Hearing Research. 
1986, Passchier-Vermeer. 1989, Clark. 1991, Jokitulppo et al. 2006, Keppler et al. 2015b). 
 
Er is een grote variatie wat betreft de duur van het gebruik, de luistertijd in uren per week en 
luisterniveaus van persoonlijke muziekspelers binnenin en tussen de studies. De tendensen 
zijn echter dat meisjes en jonge vrouwen minder tijd spenderen aan het luisteren naar 
persoonlijke muziekspelers dan jongens en jonge mannen en dat de geluidsniveaus bij hen 
minder hoog zijn (Smith et al. 2000, Williams. 2005, Torre. 2008, McNeill et al. 2010). Het 
luisteren naar persoonlijke muziekspelers neigt te veranderen naarmate men ouder wordt. Zo 
maken meer adolescenten er vaker gebruik van dan jongvolwassenen (Smith et al. 2000, 
Maassen et al. 2001, Wittman & Scott. 2006). De maximale geluidsniveaus van persoonlijke 
muziekspelers variëren van 97 dB(A) voor oortjes tot 103 dB(A) voor koptelefoons (Keppler. 
2010). De luisterniveaus zijn vaker lager met koptelefoons, in vergelijking met oortjes 
(Hodgetts et al. 2007), maar deze niveaus hangen ook af van de achtergrondgeluiden, 
muziektype en muziekspelertype (Fligor & Cox. 2004, Williams. 2005, Hodgetts et al. 2007, 
EU Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. 2008, Keith et al. 
2008, Vogel et al. 2011, Jiang et al. 2016). 
 
Plaatsen waar muziek gespeeld wordt, zoals nachtclubs, discotheken, concerten of festivals 
worden vaker bijgewoond door mannen en jongvolwassenen dan door vrouwen en 
adolescenten (Meyer-Bisch.1996, Maassen et al. 2001, Meecham & Hume. 2001). De 
geluidsniveaus kunnen oplopen tot 105 dB(A) voor concerten (Mercier et al. 2003, Ryberg. 
2009) en tot 112 dB(A) voor clubs (Sadhra et al. 2002, Bray et al. 2004, Santos et al. 2007, 
Twardella et al. 2008). 
 
Gegevens voor België 
De studies in België zijn tot nu toe beperkt tot Vlaanderen. In een recent onderzoek van de 
Universiteit Gent werd voor Vlaamse jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar de tijd 
gespendeerd per week of maand, de totale tijd van blootstelling in jaren, en de zelf geschatte 
luidheid voor verschillende lawaaierige vrijetijdsactiviteiten gebruikt om de equivalente 
wekelijkse en levenslange geluidsblootstelling te berekenen. Ondanks de huidige populariteit 
van persoonlijke muziekspelers was hun relatieve bijdrage aan de equivalente wekelijkse en 
levenslange geluidsblootstellingen aanzienlijk lager dan die van activiteiten zoals nachtclubs 
en bars bezoeken, muziekconcerten of festivals bijwonen, en in een band of orkest spelen 
(Keppler et al. 2015b, Degeest et al. 2017a, Degeest et al. 2017b). Gegevens uit deze studie 
worden voorgesteld in Tabel 2. De blootstellingsniveaus zijn genormaliseerd tot een 40-
urenweek om ze te kunnen vergelijken met gegevens over beroepsmatige blootstelling (zie 
Bijlage I).  
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Veel adolescenten en jongvolwassenen die persoonlijke muziekspelers gebruiken en die 
muziekevenementen bijwonen, lopen een risico op gehoorproblemen die door geluid 
veroorzaakt worden (Jiang et al. 2016, le Clercq et al. 2016). 

Tabel 1 Gegevens over de blootstelling aan vrijetijdsgeluid van 517 Vlamingen (18 - 30 jaar). De gegevens 

werden afgerond. Geluidsblootstelling voorgesteld als LAeq, 40-urenweek met de standaardafwijking tussen 

haakjes. Aangepast overgenomen van Degeest et al. (2017a, 2017b). 

Activiteit  Aanwezigheid Gemiddelde  

periode 

Equivalent 

geluidsniveau  

(40-

urenweek) 

 % jaar dB(A) 

Films of toneelvoorstellingen bekijken 96 10 50 (8.5) 

Nachtclubs of muziekevenementen 

bezoeken 

93 6 74 (10.5) 

Muziekconcerten of festivals bijwonen 86 6 65 (8.9) 

Naar persoonlijke muziekspelers met 

koptelefoon luisteren 

85 7 58 (12.2) 

Naar een stereo of radio luisteren 69 10 58 (8.8) 

Sportevenementen bijwonen 50 8 52 (9.7) 

Luidruchtig gereedschap gebruiken 28 6 62(13.7) 

Een muziekinstrument beoefenen 27 10 56 (11.7) 

In een band of orkest spelen 13 6 66 (10.5) 

Andere luidruchtige vrijetijdsactiviteiten 10 6 67 (10.5) 

 
 

7.2 Effecten op het gehoorsysteem 
 
Gezien de bereikte blootstellingsniveaus in tal van studies, loopt vooral de jongere generatie 
een risico op het ontwikkelen van geluidgeïnduceerde symptomen zoals gehoorverlies, 
hyperacusis17· en tinnitus (Smith et al. 2000, Gilles et al. 2013, Jiang et al. 2016). Figuur 3 
biedt een overzicht van de gegevens over tijdelijke en permanente tinnitus gerelateerd aan de 
blootstelling aan vrijetijdsgeluid. Hieronder worden de gegevens uit Belgische studies 
uitvoeriger beschreven (Keppler et al. 2010, Gilles et al. 2012, Gilles et al. 2013, Degeest et 
al. 2014, Gilles et al. 2014a, Degeest et al. 2017a, Degeest et al. 2017b). 

                                                
17 Zie voetnoot 7 
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Figuur 3 Overzicht van gepubliceerde gegevens over de prevalentie van tijdelijke (TT) en permanente tinnitus (PT) 
gerelateerd aan blootstelling aan vrijetijdsgeluid. A - (Gilles et al. 2012); B - (Degeest et al. 2017a); C - (Widen en 
Erlandsson. 2004); D - (Meyer-Bisch. 1996); E - (Quintanilla-Dieck et al. 2009); F - (Chung et al. 2005); G - (Fontana 
Zocoli et al. 2009); H - (Jokitulppo et al. 1997); I - (Mercier en Hohmann. 2002); J - (Bohlin et al. 2011). Aangepast 
overgenomen van Gilles et al. (2012). 
 

7.2.1 Tijdelijke effecten van blootstelling aan vrijetijdsgeluid 

 
Na de blootstelling aan vrijetijdsgeluid rapporteren mensen verschillende symptomen die een 
tijdelijk karakter hebben. In Tabel 3 wordt dit geïllustreerd met gegevens verkregen van 
Vlaamse studenten tussen 18 en 30 jaar oud (Keppler et al. 2015b).  

Tabel 2 Zelfgerapporteerde gehoorsymptomen na blootstelling aan vrijetijdsgeluid onder 163 Vlaamse jongeren 
tussen 18 en 30 jaar oud (gemiddelde leeftijd 21 jaar) (percentage). Aangepast overgenomen van Keppler et al. 
(2015b); de cijfers zijn afgerond. 

Symptoom Altijd Vaak Soms Zelden Nooit  

Tinnitus 6 23 42 15 14 
Gehoorverlies 1 6 33 34 27 
Oorpijn 0 3 11 28 58 
Dofheid 0 7 30 28 36 

 

Naast het analyseren van zelfgerapporteerde gegevens, werden de effecten van blootstelling 
aan vrijetijdsgeluid op het gehoorsysteem ook onderzocht aan de hand van zuivere 
toonaudiogrammen afgenomen voor en na de blootstelling en het meten van OAE’s (zie 
voetnoot 8) als indicator voor de cochleaire haarcelintegriteit. Na muziekgerelateerde 
vrijetijdsactiviteiten – naar concerten, discotheken gaan of persoonlijke muziekspelers 
gebruiken – of niet-muzikale activiteiten zoals motorrijden, werden in de meeste studies een 
aanzienlijke toename van de gehoordrempels en een significante reductie van de 
emissieamplitudes vastgesteld (Carter et al. 2014). Meer bepaald werden in een 
gecontroleerd experiment met 21 jongvolwassenen die een uur lang met een MP3-speler naar 
pop-rockmuziek hadden geluisterd, significante veranderingen op het vlak van de 
gehoordrempels en OAE's geregistreerd (Keppler. 2010).  
 
Of deze kortetermijneffecten een voorspeller zijn voor gehoorschade op lange termijn is 
onzeker, aangezien de relatie tussen tijdelijke en permanente gehoorbeschadiging onbekend 
is (Melnick. 1991). Kortetermijn- en langetermijneffecten kunnen voortvloeien uit 
fundamenteel verschillende mechanismen (Nordmann et al. 2000).  
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7.2.2 Permanente effecten van blootstelling aan vrijetijdsgeluid 

 
Onder de permanente gehoorproblemen veroorzaakt door blootstelling aan vrijetijdsgeluid is 
geluidgeïnduceerde tinnitus het symptoom dat het vaakst gerapporteerd wordt door 
adolescenten en jongvolwassenen (Widen & Erlandsson. 2004, Gilles et al. 2012, Gilles et al. 
2013). De prevalentie van permanente tinnitus gerelateerd aan blootstelling aan 
vrijetijdsgeluid in de jongere bevolking varieert van 3 % tot 15 % (Meyer-Bisch. 1996, Widen 
& Erlandsson. 2004, Gilles et al. 2012, Gilles et al. 2013, Degeest et al. 2014, Degeest et al. 
2017b). Deze brede variatie is deels te wijten aan de bevragingstechnieken en de 
verschillende definities van permanente tinnitus (zie ook 2.1). 
 
Permanente tinnitus blijkt een invloed op de luisterinspanning te hebben, met name op de 
cognitieve vereisten die nodig zijn om spraak te verstaan (Akeroyd. 2008, Desjardins & 
Doherty. 2013). Dit effect werd in 2016 door de Universiteit Gent onderzocht (Degeest et al. 
2017b). De luisterinspanning was duidelijk groter voor personen met geluidgeïnduceerde 
tinnitus in vergelijking met een controlegroep, hetgeen erop kan wijzen dat systemen op een 
hoger cognitief niveau zwaarder belast worden door de aanwezigheid van tinnitus.18  
Geluidgeïnduceerde gehoorschade is niet altijd onmiddellijk zichtbaar in een zuiver 
toonaudiogram, wat op dit ogenblik als de gouden standaard voor de evaluatie van 
gehoorproblemen wordt beschouwd. Om gehoorschade in een vroeg stadium te detecteren is 
deze techniek misschien niet voldoende gevoelig, aangezien bijvoorbeeld geluidgeïnduceerde 
tinnitus kan worden waargenomen zonder dat er enig gehoorverlies meetbaar is (Weisz et al. 
2006, Schaette & McAlpine. 2011). 
 
Deze bevinding wordt bevestigd door een Vlaamse studie met een uitgebreid testprotocol bij 
87 jongeren met een voorgeschiedenis van blootstelling aan vrijetijdsgeluid (Gilles et al. 2016). 
Negentien studenten rapporteerden permanente tinnitus, die ze toeschreven aan blootstelling 
aan vrijetijdsgeluid. Hun metingen werden vergeleken met die van personen zonder tinnitus. 
Geen significante verschillen konden worden gevonden in het perifere gehoorsysteem met 
zuivere toonaudiometrie, OAE's en hersenstamaudiometrie tussen studenten met of zonder 
permanente tinnitus. Dit betekent dat er geen schade kon worden gemeten aan de uitwendige 
haarcellen in het binnenoor, die het gevoeligst zijn voor geluidsblootstelling. Evenmin was de 
communicatie tussen het binnenoor en de lagere hersengebieden verstoord bij de personen 
met tinnitus. Personen met tinnitus presteerden echter significant slechter in het verstaan van 
spraak in lawaai, hetgeen niet kon worden toegeschreven aan perifere gehoorschade.  
 
Dit suggereert dat, indien er geen meetbare cochleaire letsels zijn, de slechtere perceptie van 
spraak bij personen met tinnitus mogelijk te wijten is aan een meer centrale tekortkoming 
(Moon et al. 2015, Gilles et al. 2016).  
 
Bijgevolg werd geopperd dat vroege effecten van geluidsblootstelling de hersenen meer 
centraal beïnvloeden en centrale reorganisaties veroorzaken, en dat de perifere 
gehoorschade gemeten door een toonaudiogram enkel zichtbaar is in een later stadium van 
geluidgeïnduceerde schade.  
 
 

7.2.3 Gegevens over geluidgeïnduceerde tinnitus bij Belgische jongeren 

 
Tot voor enkele jaren kon er zowel voor België als voor het buitenland louter een schatting 
gemaakt worden van de prevalentie van gehoorsymptomen ten gevolge van 
geluidsblootstelling.  

                                                
18 Dit kan een verklaring zijn voor de concentratieproblemen van chronische tinnituspatiënten, wat negatieve uitwerkingen kan 
hebben op de levenskwaliteit (Tyler. 2006). 
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In 2013 hebben onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen een cross-sectioneel onderzoek 
verricht door middel van een zelf in te vullen vragenlijst (Gilles et al. 2013). Een totaal van 
4800 vragenlijsten werden naar studenten van vijftien willekeurig gekozen Vlaamse 
hogescholen gestuurd (leeftijdsgroep: 14 tot 18 jaar). De focus van de vragenlijst lag op de 
perceptie van geluidgeïnduceerde tinnitus, aangezien tinnitus een symptoom is dat 
gemakkelijk kan worden waargenomen in tegenstelling tot een mild gehoorverlies als gevolg 
van blootstelling aan vrijetijdsgeluid.  
 
De vastgestelde totale prevalentie van tijdelijke, aan geluidsblootstelling gerelateerde, tinnitus 
bedroeg 75 %. Een dergelijke prevalentie ligt in lijn met de bevindingen van eerdere studies 
in andere landen. De Vlaamse studie toonde voor het eerst een leeftijdsgebonden 
symptomatologie met een significante toename in tijdelijke geluidgeïnduceerde tinnitus, 
gaande van 39 % bij 14-jarigen tot 83 % bij 18-jarigen.  
 
De vraagt rijst of deze toename te wijten is aan de toenemende blootstelling aan 
vrijetijdsgeluid. Er werd tussen de leeftijdsgroepen geen verschil vastgesteld in de frequentie 
en het luistervolume waarop persoonlijke muziekspelers werden afgespeeld. Daarom kan de 
waargenomen leeftijdsgebonden toename gerelateerd zijn aan het feit dat oudere 
adolescenten vaker naar de discotheek gaan. In discotheken lopen de geluidsdrukniveaus 
doorgaans op tot 105 dB of meer. Uit eerder onderzoek blijkt dat blootstelling aan 
vrijetijdsgeluid met volumes boven 97 dB de rapportering van geluidgeïnduceerde tinnitus kan 
verdrievoudigen (Davis et al. 1998). Bovendien is de kans dat frequente gebruikers van 
persoonlijke muziekspelers naar eerder luide muziek luisteren vier keer groter dan bij niet-
frequente gebruikers (Ising 1994, Meyer-Bisch. 1996, Fligor & Cox. 2004, Fligor. 2009, Vogel 
et al. 2009). In de Vlaamse studie gebruikte ongeveer een derde van de respondenten 
regelmatig persoonlijke muziekspelers op gevaarlijke geluidsniveaus (dit is hoger dan 80 % 
van het vermogen). Dit betekent dat er rekening zou moeten worden gehouden met een 
versterkend effect van de jaren van gebruik van persoonlijke muziekspelers op bovenmatige 
geluidsniveaus. Wanneer gevraagd werd naar de waarneming van gehoorverlies na 
geluidsblootstelling rapporteerde 39 % van de respondenten soms een tijdelijk subjectief 
geluidgerelateerd gehoorverlies te ervaren. Bij 11 % was dit vaak tot altijd het geval. Ondanks 
de frequent ervaren geluidgerelateerde symptomen gebruikte enkel 5 % van de studenten 
gehoorbescherming, zoals weergegeven in Figuur 4.  

 
Figuur 4 Zelfgerappporteerde tinnitusprevalentie en gebruik van gehoorbescherming per leeftijdscategorie in de 
Vlaamse studie uit 2013. HP– gebruik van gehoorbescherming; PT – permanente tinnitus; TT – tijdelijke of 
voorbijgaande tinnitus. Aangepast overgenomen van Gilles et al. (2013). 
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De studie waarnaar in Tabel 2 wordt verwezen toont dat tijdelijke tinnitus in minstens één oor 
voorkwam bij 69 % van de personen, terwijl chronische tinnitus al in één of beide oren 
aanwezig was bij 6 % van de personen (Degeest et al. 2017b). De tinnitus werd meestal 
bilateraal waargenomen als een continue hoge zuivere toon. Bij mannen werd een hogere 
prevalentie van chronische geluidgeïnduceerde tinnitus gevonden die misschien kan worden 
toegeschreven aan een grotere blootstelling aan geluid op het werk en in de vrije tijd (Baigi et 
al. 2011). Bovendien ervoeren personen met chronische tinnitus significant meer subjectief 
gehoorverlies, dofheid en moeilijkheid om spraak te verstaan in verschillende luistersituaties 
in vergelijking met personen met tijdelijke tinnitus of zonder tinnitus. Er was een significant 
verband tussen de aanwezigheid van chronische tinnitus en een zelfgerapporteerde hogere 
equivalente levenslange geluidsblootstelling door het bezoeken van nachtclubs en 
muziekevenementen. Personen met chronische tinnitus hadden de neiging om geluid en 
lawaai als problematischer te ervaren en waren zich bewuster van hun gevoeligheid voor 
gehoorverlies, de voordelen van preventieve actie en waren meer bereid en overtuigd om 
gezondheidsgericht gedrag aan te nemen in vergelijking met personen met tijdelijke tinnitus 
of zonder tinnitus.19 Gehoorbeschermingsprogramma's voor jongeren moeten dus ook op zelf 
ervaren symptomen na blootstelling aan vrijetijdsgeluid gericht zijn. 
 
Verder werd vastgesteld dat de gehoordrempels binnen de normale reikwijdte lagen. Er was 
een significante relatie tussen leeftijd en subklinisch gehoorverlies, dat wordt gedefinieerd als 
het behoud van normale gehoordrempels bij verlies van OAE's (vastgesteld bij 7 % - 9 % van 
de deelnemers aan de studie). Toch waren er tussen personen met een normaal gehoor en 
personen met subklinisch gehoorverlies geen significante verschillen m.b.t. hun blootstelling 
aan vrijetijdsgeluid en opvattingen ten opzichte van geluidsblootstelling, gehoorverlies en 
gehoorbescherming. Het is echter mogelijk dat, aangezien de leeftijd een belangrijke factor 
was, de effecten van blootstelling aan vrijetijdsgeluid pas na verloop van tijd zichtbaarder 
worden. Bijgevolg wordt longitudinaal onderzoek aanbevolen om de gehoorstatus te 
monitoren in de tijd en de langetermijneffecten van blootstelling aan vrijetijdsgeluid te 
beoordelen, bij voorkeur met nulmetingen die gebeuren wanneer de geluidsblootstelling 
minimaal is, bv. vóór de tienerjaren (Carter et al. 2014).  
 

7.3 Risicobewustzijn 
 
In hoofdstuk 5 werd de informatie over de geluidomgeving van jonge mensen besproken. 
Hoewel de individuele geluidomgevingen onderling aanzienlijk verschillen, ook wanneer er 
enkel gefocust wordt op het luisteren naar muziek, zijn er trends te zien naargelang de leeftijd. 
Deze wijzen erop dat naar “intense” muziek luisteren in de adolescentie in trek is, maar dat 
deze populariteit afneemt met de leeftijd. 
 

7.3.1 Mentaliteit 

 
In de vorige hoofdstukken werden de gegevens bekeken die erop wijzen dat gehoorschade 
kan optreden door naar luide muziek te luisteren, vooral van het “intense” en “hedendaagse” 
type (Hoofdstuk 5), en door dergelijke muziekoptredens bij te wonen. In de medische wereld 
en de gezondheidssector is men zich van de risico's voor het gehoor bewust, terwijl dit 
momenteel veel minder het geval is onder de blootgestelde jongeren zelf, zowel in kwalitatieve 
als kwantitatieve zin (Chung et al. 2005, Quintanilla-Dieck et al. 2009). Kwalitatief in de zin dat 
de perceptie van het risico op gehoorschade een lagere score kreeg dan bv. risico's die 
samenhangen met drugs en alcoholgebruik, roken, seksualiteit, voeding en gewichtsverlies, 
depressie, acne en sportblessures. Kwantitatief aangezien minder dan 10 procent van de 
bevraagde jeugd gehoorschade als een belangrijk gezondheidsprobleem beschouwde in 
vergelijking met andere gezondheidsrisico's. 

                                                
19 Deze gegevens werden verkregen met behulp van de Youth Attitude to Noise Scale en Beliefs About Hearing Protection and 
Hearing Loss scale (Svensson et al. 2004, Widen et al. 2006, Keppler et al. 2010), 
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Er is echter een verband tussen muziektype en luidheid. Met persoonlijke muziekspelers 
hebben de gebruikers grotendeels de controle in handen (zie 7.1 en 8.2.1), maar op plaatsen 
waar muziek gespeeld wordt en op festivals is dit niet het geval, buiten het gebruik van 
gehoorbescherming. In een Belgische studie veranderden veel respondenten echter hun 
mening over de luidheid van de muziek wanneer op een studentenfuif het geluidsniveau hoger 
werd gezet. Op een geluidsniveau van 103 dB(A) vond ongeveer de helft van de deelnemers 
aan de studie dat de muziek “te luid” stond (Gilles et al. 2014b). Toch gebruikten de meeste 
studenten geen gehoorbescherming. Een Duits onderzoek vond aanwijzingen dat 
discotheekbezoeken niet zouden worden beïnvloed door het geluidsniveau te verlagen 
(Weichbold en Zorowka. 2005). 
 
De redenen waarom adolescenten en jongvolwassen geen gehoorbescherming gebruiken zijn 
velerlei: ze vinden het vooral ongemakkelijk of ze vergeten het en velen hebben er zelfs nooit 
bij stilgestaan. De personen die wel gehoorbescherming droegen, deden dit hoofdzakelijk om 
gehoorschade te voorkomen. Verschillende gebruikers waren ook gestimuleerd door eerdere 
ervaringen van geluidgerelateerde gehoorschade in de vorm van tinnitus of hyperacusis (zie 
voetnoot 7) en wilden verdere schade voorkomen (Gilles et al. 2014b).  
 
Dat personen die naar muziekevenementen gaan, maar in beperkte mate gehoorbescherming 
dragen, is in verschillende studies bevestigd. Eerder al is aanbevolen om het design, het 
uitzicht, de marketing en de verpakking van gehoorbeschermingsproducten beter op 
adolescenten en jongvolwassenen te richten (Bockstael et al. 2015).  
 

7.3.2 Mentaliteitswijziging 

 
Massamediacampagnes gericht op het wijzigen van ongezonde levensstijlen hebben vaak 
maar een beperkt succes (Gezondheidsraad. 2006). In het rapport van de Nederlandse 
Gezondheidsraad, dat voortvloeit uit de evaluatie van verschillende 
volksgezondheidscampagnes, werden algemene aanbevelingen voor dergelijke campagnes 
gegeven. Ze zouden gericht moeten worden op de personen van wie men het gedrag wenst 
te beïnvloeden en op de factoren die dat gedrag bepalen. Niet enkel de bevolkingsgroep in 
zijn geheel moet worden aangesproken, maar ook het individu, zodat een antwoord op 
persoonlijke vragen kan worden aangereikt.  
 
Andere aanbevelingen houden verband met beloningen die samenhangen met veranderingen 
in levensstijl en met feedback over gezondheidsbevordering. De kernboodschap luidt dat 
campagnes meer moeten doen dan alleen maar informatie overbrengen om de kennis te 
vergroten. 
 
Gegevens over gehoorbeschermingscampagnes weerspiegelen deze bevindingen. In 
sommige studies worden geen gedragswijzigingen waargenomen (Weichbold & Zorowka. 
2003, Weichbold & Zorowka. 2007). Een Belgische studie vond echter positievere effecten, 
zowel met betrekking tot de intentie om gehoorbescherming te gebruiken als het feitelijk 
gebruik van gehoorbescherming (Gilles & Van de Heyning. 2014). In die studie 
verviervoudigde het gebruik van gehoorbescherming over een periode van zes maanden en 
liep op tot ongeveer 15 procent van de onderzochte populatie, terwijl de intentie om 
gehoorbescherming te gebruiken tot ongeveer 40 procent steeg. In een andere Belgische 
studie bleek informatie over de gehoorstatus en risico's van blootstelling aan vrijetijdsgeluid 
van cruciaal belang voor het verminderen van de algehele blootstelling over een periode van 
zes maanden en voor het toegenomen gebruik van gehoorbescherming bij ongeveer 10 
procent van de deelnemers (Keppler et al. 2015a). Het waren echter niet louter de kennis op 
zich over de gehoorstatus en de risico's op gehoorschade die een rol speelden bij de 
vastgestelde resultaten.  
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8. RICHTLIJNEN EN REGELGEVINGEN VOOR VRIJETIJDSBLOOTSTELLING 

 
In medische en politieke kringen is er een groeiend bewustzijn dat de blootstelling van 
jongeren aan vrijetijdsgeluid een reden tot bezorgdheid is. Dit hoofdstuk geeft eerst een 
overzicht van de richtlijnen gepubliceerd door internationale en nationale adviesorganen 
inzake volksgezondheid. Vervolgens worden de regelgevingen in de EU, Zwitserland, 
Frankrijk en België samengevat. 
 

8.1 Internationale en nationale richtlijnen 
 
In dit deel wordt nader ingegaan op de richtlijndocumenten die door de WGO en 
adviesorganen inzake volksgezondheid in Nederland en Frankrijk gepubliceerd werden. Ook 
wordt een samenvatting gegeven van de aanbevelingen van een vorig advies van de HGR 
over persoonlijke muziekspelers. 
 

8.1.1 Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 

 
Environmental Health Criteria 
In 1980 publiceerde de WGO een uitgebreid rapport over “Lawaai” als onderdeel van zijn 
Environmental Health Criteria series (WHO. 1980). In overeenstemming met de titel ligt de 
focus van het document op “ongewenst” geluid (zie 1.3 en Bijlage I); blootstelling aan 
vrijetijdsgeluid komt niet aan bod. Wat betreft de gezondheidseffecten van lawaai worden 
naast lawaaigeïnduceeerd gehoorverlies, onder andere hinder, stress en slaapverstoring 
vermeld. Dit laatste soort effecten komt voort uit blootstelling aan omgevingslawaai zowel 
buitens- als binnenshuis op niveaus vanaf het LAeq van 35-55 dB(A). 
Lawaaigeïnduceerd gehoorverlies wordt voornamelijk als een effect beschouwd van een 
jarenlange blootstelling aan geluid op het werk. Het document stelt dat er op LEX,8h-waarden 
onder 75 dB(A) er “geen identificeerbaar risico op gehoorschade” is, zelfs niet bij een 
blootstelling op lange termijn (8 uur per dag, 40 uur per week, 50 weken per jaar gedurende 
tientallen jaren tot een hele loopbaan). Bij hogere waarden "is er een toenemend voorspelbaar 
risico" op gehoorschade. 
 
Guidelines for Community Noise (Richtlijnen voor Omgevingslawaai) 
In 1995 publiceerde de WGO een document over omgevingslawaai (Guidelines for 
Community Noise, WHO. 1995), waarop in 1999 een herziene versie volgde (WHO. 1999). 
Dat document wordt momenteel bijgewerkt in de vorm van de WHO Environmental Noise 
Guidelines for the European Region.20 In dit document wordt herhaald dat “het niet verwacht 
wordt dat gehoorschade optreedt bij LEX,8h-waarden van 75 dB(A) of lager, zelfs niet bij een 
langdurige beroepsmatige blootstelling”.21 De richtlijnen voor omgevingslawaai behandelen 
ook gehoorverlies door vrijetijdsgeluid, dat als onbestaand wordt beschouwd bij LAeq,24h-
waarden van 70 dB(A) of lager.22 Het document gaat verder in op impulsgeluid dat op de 
werkplek niet hoger dan 140 cB (Lpeak) zou mogen zijn. Echter, voor kinderen die met 
lawaaierig speelgoed spelen, zou de Lpeak nooit meer dan 120 dB mogen bedragen. 
Net zoals het eerdere document met als titel "Environmental Health Criteria" behandelen de 
richtlijnen voor omgevingslawaai ook nog andere effecten van geluidsbronnen uit de 
omgeving. Maar nu wordt ook de blootstelling aan recreatieve muziek vermeld. De richtlijnen 
stellen voor om de blootstelling aan luide muziek tijdens vieringen, festivals en evenementen 
onder controle te houden door normen voor blootstelling aan lawaai op de werkplek toe te 
passen.  

                                                
20 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/activities/development-of-who-environmental-noise-
guidelines-for-the-european-region, geraadpleegd op 12-05-2017 
21 In het document wordt de meting van de blootstelling als volgt genoteerd: LAeq,8h; zie Bijlage I 
22 LAeq,24h=70 dB (A) komt grofweg overeen met LAeq,8h=75 dB (A), onder de veronderstelling dat buiten deze periode van 8 uur 
de blootstelling aanzienlijk lager is dan 75 dB (A). 
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In het document staat dat de deelnemers maximaal vier keer per jaar zouden mogen worden 
blootgesteld aan geluidsniveaus onder LAeq,4h=100 dB(A). Het maximale geluidsniveau LAmax 
zou altijd onder 110 dB(A) moeten liggen. Voor persoonlijke muziekspelers verwijzen de 
richtlijnen voor omgevingslawaai opnieuw naar de blootstellingsgrens van een LAeq,24h-waarde 
van 70 dB(A), hetgeen zich vertaalt in een dagelijkse blootstellingsgrens van 1 uur (LAeq,1h) 
van 85 dB(A). 
 
Blootstelling aan hard vrijetijdsgeluid 
Onlangs heeft de WGO een document over gehoorverlies als gevolg van blootstelling aan 
vrijetijdsgeluid gepubliceerd (WHO 2015). Die publicatie bespreekt studies over dergelijke 
blootstelling en focust op tieners en jongvolwassenen. De auteurs schatten dat meer dan een 
"[…] miljard jonge mensen wereldwijd risico lopen op gehoorverlies als gevolg van onveilige 
luistergewoonten", maar geven geen gegevens die die schatting staven. Ze bespreken de 
literatuur over tijdelijke en permanente verschuiving van de gehoorgrens en over tijdelijke en 
chronische tinnitus door geluidsblootstelling. Ook cognitieve overbelasting en 
verkeersongevallen als gevolg van buitensporig of onaangepast gebruik van persoonlijke 
muziekspelers worden vermeld. 
 
Volgens het document bedraagt de hoogste “veilige blootstelling” 85 dB(A) (LAeq,8h). De 
waarde is duidelijk overgenomen uit de regelgeving inzake lawaai op de arbeidsplaats, waarin 
vaak een referentiewaarde van LEX,8h = 85 dB(A) wordt genoemd. De HGR beschouwt de term 
“veilig” als enigszins misleidend en in tegenspraak met de andere hierboven besproken WGO-
documenten. Zoals duidelijk vermeld staat in de referenties waarnaar wordt verwezen in het 
document, is de waarde van 85 dB(A) "een “compromis” tussen uitvoerbaarheid en 
bescherming” (Thorne 2008) en niet een niveau waarbij gezonde personen geen 
gehoorschade oplopen. 
 
Om gehoorverlies door geluidsblootstelling (en andere symptomen van gehoorschade) als 
gevolg van vrijetijdsgeluid te voorkomen, bevat het document een lijst met elementen van 
preventiestrategieën. Die strategieën zijn zonder meer gebaseerd op de bovenvermelde 
waarde van 85 dB(A). De beschreven elementen zijn: 

 het volume verlagen, nl. lager dan 85 dB(A); 

 een oortelefoon met goed passende oordopjes gebruiken; 

 een ruisonderdrukkende oortelefoon of koptelefoon gebruiken waardoor het niet 
nodig is het volume van de muziekspeler te verhogen; 

 blootstelling aan geluid controleren; de auteurs verwijzen naar smartphone-apps die 
personen een indicatie van het geluidsniveau kunnen geven; 

 het uitvoeren van lawaaierige activiteiten beperken in de tijd; de auteurs suggereren 
om pauzes in te lassen tijdens concerten en vergelijkbare evenementen en 
persoonlijke muziekspelers niet langer dan een uur per dag te gebruiken; 

 harde geluiden uit de weg gaan; 

 oordopjes dragen; 

 veilige luisterniveaus hanteren; de auteurs verwijzen niet alleen opnieuw naar de 
waarde van 85 dB(A), maar sporen mensen ook aan om alert te zijn voor 
alarmsignalen van gehoorverlies, zoals tinnitus en moeite om te verstaan wat er 
wordt gezegd of een gesprek te volgen in een lawaaierige omgeving; 

 regelmatige gehoorcontrole. 
 
De belangrijkste aanbeveling is “alert zijn”, onder andere voor alarmsignalen van 
gehoorschade, maar ook voor de veiligheid van persoonlijke muziekspelers en gemeten 
geluidswaarden op muziekevenementen. 
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8.1.2 Nederlandse Gezondheidsraad (GR) 

 
In 1994 formuleerde de Nederlandse Gezondheidsraad (GR) een advies over geluid en 
gezondheid en over de impact van de blootstelling aan geluid op de Nederlandse bevolking 
(Nederlandse Gezondheidsraad: Commissie Geluid en Gezondheid. 1994). Het werd 
opgesteld door een internationale commissie van experten en is gebaseerd op 
literatuurstudies die de GR in opdracht had gegeven bij de TNO-organisatie (Passchier-
Vermeer. 1989, 1993). Het rapport beoordeelt de wetenschappelijke evidentie voor een grote 
reeks waargenomen gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid, bespreekt de niveaus 
waarop in epidemiologische studies gezondheidseffecten werden waargenomen 
(zogenaamde waarnemingsdrempels) en maakt, voor zover de gegevens dat mogelijk maken, 
een schatting van de impact op de Nederlandse bevolking. 
 
Voor gehoorverlies door geluidsblootstelling haalt het rapport waarnemingsdrempels aan van 
75 dB(A) (LEX,8h) voor blootstelling op de werkplek en 70 dB(A) (LAeq,24h) voor blootstelling in 
de omgeving. Risico op gehoorverlies voor het ongeboren kind als gevolg van blootstelling op 
de werkplek van zwangere vrouwen wordt ook vermeld. Wegens een tekort aan gegevens 
wordt in het rapport een waarnemingsdrempel onder 85 dB(A) (LEX,8h) gehanteerd. De GR 
bespreekt geen gegevens over tinnitus, hoewel de achtergronddocumenten tinnitus 
vermelden in verband met gevolgen bij jonge mensen (Passchier-Vermeer. 1989) en met 
blootstelling aan het geluid van laagvliegende straalvliegtuigen (Passchier-Vermeer. 1993). 
Het rapport maakt een schatting van het deel van de Nederlandse bevolking dat getroffen is 
door de besproken gevolgen. De schattingen worden voorgesteld in termen van grootteordes 
wegens de onbetrouwbaarheid en het vaak geringe aantal gegevens en – indien de gegevens 
van elders afkomstig zijn – hun toepasbaarheid op de Nederlandse bevolking (in 1994 iets 
meer dan 15 miljoen). Gehoorschade door lawaai op de werkplek treft naar verluidt 100 000 
tot 1 000 000 personen. De schatting is vergelijkbaar voor de gevolgen van popmuziek op het 
gehoor, zowel voor het bijwonen van concerten als voor het beluisteren van muziek met een 
koptelefoon. De bevolkingsgroep bij wie een verschuiving van de gehoorgrens van meer dan 
15 dB kan optreden, wordt een grootteorde lager geschat, nl. tussen 10 000 en 100 000. De 
GR kon geen schattingen voor de impact van lawaaiig kinderspeelgoed afleiden. 
 

8.1.3 Haut conseil de la santé publique (HCSP) 

 
In 2013 bestudeerde de Franse Haut conseil de la santé publique (HCSP) de gevolgen van 
blootstelling aan versterkte muziek en formuleerde aanvaardbare niveaus voor dat soort 
blootstelling (Haut conseil de la santé publique. 2013). De HCSP werd meer bepaald verzocht 
om grootheden voor te stellen die gehanteerd kunnen worden om de bevolking te beschermen 
tegen de gevolgen van versterkte muziek, waarden voor die grootheden die een aanvaardbaar 
risico voor de blootgestelde bevolking garanderen, en tot slot en indien nodig, specifieke 
waarden voor kinderen. Toen dit verzoek om advies werd geuit, was blootstelling aan 
versterkte muziek al gereguleerd in Frankrijk (zie 8.2.3). Het rapport gaat niet in op 
blootstelling aan muziek op persoonlijke muziekspelers. 
Op basis van een overzicht van de wetenschappelijke literatuur besluit het HCSP-rapport dat 
eventueel gevaar door overdreven niveaus van versterkte muziek enkel afhangt van het 
geluidsniveau en de blootstellingsduur en niet van de culturele appreciatie van de muziek.23 
Bijgevolg zijn geluidsniveau en blootstellingsduur de relevante grootheden voor de 
risicobeoordeling. De HCSP baseert zijn aanbevelingen voor aanvaardbare niveaus op een 
equivalent geluidsniveau van 85 dB(A) gedurende 8 uur (LAeq,8h), wat het bestempelt als een 
“gevarendrempel”.24 Voorts stelt het rapport voor om het piekgeluidsniveau te beperken en 
zowel de A- als de C-weging toe te passen (zie Bijlage I).  

                                                
23 Het HCSP-rapport vermeldt fysiologische en psychologische effecten van blootstelling aan muziek, maar bespreekt ze niet; 
het houdt enkel rekening met de effecten op het gehoor. 
24 In het Frans: “seuil de dangerosité”. 
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De in de huidige Franse regelgeving gedefinieerde blootstellingslimieten (zie 8.2.3), LAeq,10-15 

min. = 105 d(A) en Lpeak = 120 dB, worden beschouwd als onvoldoende beschermend. De 
HCSP kon geen gegevens vinden waaruit een specifieke kwetsbaarheid van kinderen blijkt, 
behalve voor premature baby's met een onvoldoende ontwikkeld gehoor. Uit bepaalde 
gegevens bleek echter dat blootstelling op jonge leeftijd zou kunnen leiden tot een grotere 
kwetsbaarheid in een latere levensfase en dat daarom speciale aandacht voor blootstelling 
aan geluid op plaatsen waar jongeren komen nodig is. 
 
Op basis van deze overwegingen raadt de HCSP aan de curve aangeduid met “85” in 
Afbeelding 6, Bijlage I te hanteren als de scheiding tussen een zone van aanvaardbare 
geluidsniveaus en luisterduur (15 minuten tot 8 uur) en een zone die als “risicozone” voor het 
gehoor wordt beschouwd. In de lijn van die aanbeveling worden er blootstellingslimieten van 
LAeq,15 min. = 100 dB(A) en van LCpeak = 120 dB(C) voorgesteld. Voor een jong publiek (jonger 
dan 18 jaar) is een strikte toepassing van die normen vereist. 
 
De HCSP merkt op dat de geluidsniveaus op evenementen voor een volwassen publiek de 
voorgestelde normen eventueel kunnen overschrijden. Voor dergelijke evenementen raadt de 
HCSP aan dat het equivalente geluidsniveau, telkens gemeten gedurende de laatste 
10 minuten, moet worden vertoond en dat het publiek daarbij ook de risicowaarden volgens 
curve “85” in Afbeelding 6, Bijlage I (bv. 91 dB/2 uur enz.) moet te zien krijgen, met de raad 
om een “geluidspauze” te nemen als de blootstelling zich in de “risicozone” bevindt. Daarvoor 
moet er een recuperatiezone aanwezig zijn waarin het geluidsniveau onder 85 dB(A) ligt. 
Vrouwen in het laatste zwangerschapstrimester moeten worden gewezen op het gevaar voor 
hun ongeboren kind. Voorts moet er gratis gehoorbescherming beschikbaar zijn.  
 
Tot slot raadt de HCSP aan om de geluidsniveaus van alle evenementen te registreren en 
minstens twee jaar lang te bewaren. De HCSP legt ten slotte de nadruk op de behoefte aan 
informatiecampagnes om zijn voorstellen uit te leggen en te laten aanvaarden. 
 

8.1.4 Hoge Gezondheidsraad 

 
Zoals vermeld in het verzoek om advies heeft de HGR in 2007 een advies over “digitale 
muziekspelers (MP3)” gepubliceerd. In dat advies oordeelt de HGR dat digitale muziekspelers 
schadelijker zijn voor het gehoor dan hun analoge voorgangers, ook wegens de veranderende 
gebruikswijzen die een langere blootstelling aan hoge niveaus mogelijk maken. Destijds 
waren er geen relevante gegevens over het gehoor van jongeren in België beschikbaar, maar 
het advies besluit op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur dat 
gehoorschade als gevolg van overmatige blootstelling aan vrijetijdsmuziek waarschijnlijk is. 
Het bevat de raad om epidemiologische studies uit te voeren in België, niet enkel met 
toonaudiometrie, maar ook met op OAE’s gebaseerde technieken. 
 
De HGR raadt aan om een maximumgrens voor geluidsdruk van 80 dB(A) te hanteren voor 
een lange luisterduur en de waarde van 90 dB(A) nooit te overschrijden, zelfs niet bij een korte 
luisterduur.25 Daarom wordt aangeraden dat muziekspelers zo worden gebouwd dat de 
geluidsniveaus tot maximaal 90 dB(A) kunnen oplopen, en daarbij bij voorkeur rekening wordt 
gehouden met het aangeboden type koptelefoon of oordopjes. De handleiding van de spelers 
moet ook informatie over veilige luistergewoontes bevatten. De HGR raadt aan om de speler 
te voorzien van een decibelindeling, of in elk geval van een indicatie van de volume-instelling 
die overeenkomt met 80 dB(A). 
 
 

                                                
25 Het advies specificeerde de integratietijd niet, maar vermeldde dat gehoorschade kan optreden na een dagelijkse 
blootstelling aan LAeq,1u = 90 dB(A). 
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Het advies vestigt de aandacht op de trend naar het op de markt brengen van muziekspelers 
voor jonge kinderen, maar doet geen specifieke aanbevelingen. Het verwijst ook naar de 
Belgische regelgeving van een equivalent geluidsniveau van 90 dB(A) voor etablissementen 
en evenementen met versterkte muziek (zie 8.2.4) en maant aan om die blootstellingslimiet 
strikt na te leven. Tot slot benadrukt de HGR het belang van bewustmakingscampagnes voor 
jongeren en hun ouders over de risico's van onaangepast gebruik van persoonlijke 
muziekspelers. 
 

8.1.5 Synthese 

 
Voor alle besproken richtlijnen geldt dat voor blootstelling aan vrijetijdsgeluid, zowel met 
persoonlijke muziekspelers als tijdens evenementen met versterkte muziek, altijd wordt 
uitgegaan van gegevens over gehoorverlies door geluidsblootstelling op de werkplek. De 
WGO-rapporten van 1980, 1995 en 1999 en het GR-rapport leiden echter richtlijnen af uit wat 
kan worden omschreven als een “gezondheidskundige advieswaarde”26 van LAeq,8h = 75 dB(A) 
waarvoor bij dagelijkse blootstelling op de werkplek gedurende verschillende jaren tot een 
volledige loopbaan geen gehoorschade als gevolg van blootstelling is vastgesteld. Volgens 
het principe van gelijkblijvende energie (zie Bijlage I) werden er limieten voor andere 
blootstellingsduren bepaald. Het WGO-rapport uit 2015 en het HCSP-rapport baseren hun 
aanbevolen blootstellingslimieten op regelgevende normen, in het bijzonder LAeq,8h = 85 dB(A). 
Die waarde is niet zuiver gezondheidskundig bepaald, maar is afgeleid van een “compromis” 
tussen uitvoerbaarheid en beschermingsoverwegingen (Thorne 2008), hoewel blootstelling 
die onder de limiet blijft, wordt beschouwd als “veilig” door de WGO of niet “risicovol” door de 
HCSP. Het HGR-advies uit 2007 zit daar tussenin door expliciet te verwijzen naar LAeq,8h van 
80 dB(A). 
 
Het HGR-advies verschafte de meest gedetailleerde aanbevelingen voor persoonlijke 
muziekspelers. Die zijn strenger dan de later vastgelegde Europese normen (zie 8.2.1).  
 
Voor zover de rapporten elementen voor regelgeving voorstellen, benadrukken ze allemaal 
de behoefte aan informatiecampagnes. Het WGO-rapport uit 2015 en het HCSP-rapport 
vermelden aanvullende elementen waarmee volgens de HGR rekening dient te worden 
gehouden. 
 

8.2 Internationale en nationale regelgeving 
 
In de twintigste eeuw is het aantal industriële geluiden en omgevingsgeluiden toegenomen. 
Blootstelling aan geluid werd stilaan overal een feit. Relevante bronnen waren (en zijn) 
industriële activiteiten, gemotoriseerd verkeer en verbruiksgoederen. Als gevolg van het 
groeiende besef dat blootstelling aan geluid een risicofactor voor gehoorschade vormt, stelden 
nationale en internationale organisaties richtlijnen voor de beperking van blootstelling en 
gehoorschade op (zie 8.1). Overheden vaardigden wetten uit en implementeerden 
regelgeving met als ultieme doel de gezondheid te beschermen door gehoorschade te 
voorkomen of te beperken. Dit onderdeel schetst een kort overzicht van de huidige wet- en 
regelgeving in België en in andere landen.  
 
 
 
 
 

                                                
26 Een gezondheidskundige advieswaarde specificeert het blootstellingniveau waarbij of waaronder de kans op schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid waarschijnlijk gelijk is aan nul (Nederlandse Gezondheidsraad: Afdeling gezondheidskundige 
advieswaarden. 1996). 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 40 − 

8.2.1 EU 

 
Blootstelling op de werkplek 
De ontwikkeling van het geluidsbeleid in de Europese Unie (EU) was aanvankelijk gericht op 
blootstelling aan lawaai op de werkplek met de bedoeling om gehoorverlies door 
geluidsblootstelling te verminderen. De eerste richtlijn werd uitgevaardigd in 1986 en door de 
lidstaten geïmplementeerd in 1990 (EU 1986). Er werden blootstellingniveaus vastgelegd die 
niet mogen worden overschreden zonder dat de werknemers worden ingelicht over het risico 
voor het gehoor en er gehoorbescherming wordt gebruikt. 
 
In 2003 werd er een nieuwe richtlijn gepubliceerd die ten laatste in februari 2006 
geïmplementeerd moest zijn (EU 2003). Die was strenger dan de voorgaande en 
specificeerde een blootstellinglimiet en werkingsniveaus in verband met informatie over 
gezondheidsrisico's en de beschikbaarheid en het gebruik van gehoorbescherming. De 
waarden in de richtlijn zijn relevant voor dit advies omdat ze vaak dienen als referentieniveaus 
bij de beoordeling van het risico verbonden aan niet-beroepsmatige blootstelling aan geluid. 
 
De blootstellinglimieten bedragen 87 dB(A) voor het equivalente geluidsniveau gedurende 
een werkdag (LEX,8h, zie Bijlage I) en 200 Pa (of LCpeak = 140 dB(C)) voor de C-gewogen 
momentane geluidsdruk (ppeak, zie Bijlage I). Ze hebben betrekking op de blootstelling in het 
oor, d.w.z. rekening houdend met de vermindering door gehoorbescherming. Dat de 
blootstelling onder die limieten blijft, wil niet zeggen dat er geen schade kan optreden. Om het 
risico op gehoorschade te verlagen, moet er bij overschrijding van het hoogste werkingsniveau 
(LEX,8h = 85 dB(A), ppeak = 140 Pa of LCpeak = 137 dB(C)) gehoorbescherming worden gebruikt 
en bij overschrijding van het lagere werkingsniveau (LEX,8h = 80 dB(A), ppeak = 112 Pa of 
LCpeak = 135 dB(C)) moet er gehoorbescherming beschikbaar zijn. Als de blootstelling van dag 
tot dag sterk verschilt, mag er een gemiddelde worden genomen van de equivalente 
geluidsniveaus gedurende een vijfdaagse werkweek (L ̅EX,8h). 
 
Blootstelling in de omgeving 
Het laatste decennium van de twintigste eeuw groeide de blootstelling aan omgevingsgeluid 
van weg-, spoorweg- en luchtverkeer en van industriële activiteiten uit tot een beleidskwestie. 
De focus lag niet zozeer op gehoorschade, maar op hinder en slaapverstoring en ook op 
cardiovasculaire gevolgen die verband houden met die fenomenen. De zogenaamde Richtlĳn 
Omgevingslawaai werd gepubliceerd in 2002 en moest ten laatste in september 2006 
geïmplementeerd zijn door de lidstaten (EU. 2002). 
 
De richtlijn legt geen werkingsniveaus of blootstellingslimieten op. Ze verplicht EU-lidstaten 
om strategische geluidsbelastingkaarten op te stellen voor stadsagglomeraties en buurten 
rond drukke wegen, spoorwegen en luchthavens. De te gebruiken grootheden voor de 
geluidsbelastingkaarten zijn het dag-avond-nacht-niveau en de nacht-
geluidsbelastingsindicator (zie de richtlijn voor definities van deze A-gewogen equivalente 
geluidsniveaus). 
 
Blootstelling door verbruiksgoederen 
Een EU-richtlijn uit 2009 beperkt de geluidsemissie voor uitrusting voor gebruik buiten (EU. 
2009). Dit is de zogenaamde Richtlijn betreffende machines die normen voor uitrusting op de 
Europese markt bepaalt. Emissieniveaus voor toestellen om muziek voort te brengen, vallen 
niet onder die wetgeving. 
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Persoonlijke muziekspelers 
Voor dit advies is de wetgeving die normen voor persoonlijke muziekspelers bepaalt, relevant 
(Europese Commissie. 2009). De normen die zijn opgesteld door instellingen zoals 
CENELEC27 om een product van een CE-markering te kunnen voorzien, moeten worden 
nageleefd. De Europese Commissie heeft beslist dat nieuwe of herziene normen voor audio-
, video- en vergelijkbare elektronische apparatuur en voor informatietechnologieapparatuur 
veiligheidseisen voor “persoonlijke muziekspelers” moeten bevatten. De veiligheidseisen 
werden gespecificeerd in termen van maximale equivalente geluidsniveaus van 80 dB(A) voor 
een luisterduur van 40 uur per week en 89 dB(A) voor een luisterduur van 5 uur per week om 
gehoorschade te voorkomen. Bovendien moeten de spelers waarschuwingen en informatie 
over luistergedrag en risico voor het gehoor vermelden. CENELEC stelde twee normen op in 
2011 (EN 60065:2002/A12:2011 en EN 60950-1:2006/A12:2011) en de Europese Commissie 
bevestigde dat die normen voldoen aan de eerder gepubliceerde veiligheidseisen (Europese 
Commissie. 2012).28  
 
Volgens de normen moet het geluid van digitale persoonlijke muziekspelers beperkt zijn tot 
85 dB(A) (SGS. 2011). Een uitschakelfunctie waardoor de gebruiker de geluidssterkte kan 
verhogen tot een geluidsniveau van maximaal 100 dB(A) is echter toegestaan. Als hij die 
gebruikt, moet er om de twintig uur een waarschuwingsboodschap verschijnen.29 
 
Die norm geldt voor uitrusting die op de markt is gekomen vanaf februari 2013 (Hear-It. 2013). 
Analoge spelers zonder enige vorm van digitale geluidssignaalverwerking waren tot eind 2015 
vrijgesteld van die norm (SGS. 2011).  
 
Speelgoed 
Voor geluid afkomstig van speelgoed gelden vergelijkbare normen als voor persoonlijke 
muziekspelers. In 2009 publiceerde de EU een richtlijn “betreffende de veiligheid van 
speelgoed” die in de EU-lidstaten van kracht werd in 2011. Bijlage II van die richtlijn stelt dat 
geluid afkomstig van speelgoed het gehoor van kinderen niet mag beschadigen.30 Om een 
CE-markering te krijgen die aanduidt dat voldaan is aan die eis, is de Europese norm EN71-
1 (NBN. 2015) van toepassing. De norm in haar huidige vorm (ze werd aangepast in 2013) 
specificeert A- en C-gewogen geluidsemissieniveaus, afhankelijk van de veronderstelde 
gebruiksafstand en de blootstellingscategorie (MTS. 2013). Categorie 1 heeft betrekking op 
geluidsemissies van meer dan 30 seconden en categorie 3 op geluidsemissies van minder 
dan 5 seconden; categorie 2 is de categorie ertussen. Bv. voor in de hand gehouden 
speelgoed met een veronderstelde gebruiksafstand van 25 cm gelden geluidslimieten op 
50 cm van 80, 85 en 90 dB(A) voor respectievelijk categorie 1, 2 en 3 met 
LCmax,peak = 110 dB(C). Voor speelgoed met een kop- of oortelefoon bedraagt de limiet 
85 dB(A), te meten in een simulator (enkel categorie 1) en omgerekend naar een vrij-veld 
equivalent.  
 
Blootstelling aan vrijetijdsgeluid 
Regelgeving voor blootstelling aan vrijetijdsgeluid, zoals blootstelling op muziekfestivals of in 
discotheken, die niet onder EU-wetgeving valt, moet op nationaal of gewestelijk niveau worden 
uitgewerkt en geïmplementeerd op nationaal of lokaal niveau. 
 
 
 

                                                
27 CENELEC – Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie 
28 Die normen zullen de komende jaren waarschijnlijk worden vervangen door EN 62368-1 (UL 2012, European Commission. 
2015). 
29 Voor materiaal dat is ontworpen voor gebruik door jonge kinderen geldt een maximum van 80 dB(A). 
30 Bijlage II, artikel I.10 stelt: "Speelgoed dat ontworpen is om geluid te produceren, is zodanig ontworpen en vervaardigd dat de 
maximumwaarden van het geproduceerde impulsgeluid en continu geluid het gehoor van kinderen niet kan beschadigen." 
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8.2.2 Zwitserland 

 
In 2007 vaardigde de Zwitserse Federale Raad een decreet uit, dat werd gewijzigd in 2012 en 
gericht is op bescherming tegen schade door blootstelling aan geluid en laserstralen bij 
openbare evenementen (Conseil fédéral suisse. 2007). Het decreet classificeert evenementen 
op basis van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 uur (LAeq,1 u., zie Bijlage I) en het 
maximale geluidsdrukniveau, gemeten in de “Fast” modus (LAmax,F, zie Bijlage I). Het decreet 
stipuleert geen voorwaarden voor evenementen waarbij LAeq, 1 u. niet hoger is dan 93 dB(A) en 
LAmax,F niet hoger is dan 125 dB(A) tijdens de hele duur van het evenement. Evenementen die 
voornamelijk bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar moeten altijd beantwoorden aan 
die limieten.  
 
Als LAeq, 1 u. hoger is dan 93 dB(A), maar onder 96 dB(A) blijft gedurende het volledige 
evenement, gelden er speciale voorwaarden. Het publiek moet ervoor worden gewaarschuwd 
dat de geluidsniveaus 96 dB(A) kunnen bereiken en worden geïnformeerd over de risico's 
voor het gehoor. Bovendien is registratie van de geluidsniveaus verplicht en moet er gratis 
gehoorbescherming beschikbaar zijn.  
 
De derde categorie betreft evenementen die maximaal drie uur duren en waarbij LAeq, 1 u. hoger 
is dan 96 dB(A). De eisen zijn vergelijkbaar met die van de vorige categorie (waarschuwing, 
informatie, gehoorbescherming, registratie). Bovendien mag LAeq, 1 u. niet hoger zijn dan 
100 dB(A) en moet er gedurende het volledige evenement een zogenaamde recuperatiezone 
met een maximale LAeq, 1 u. van 85 dB(A) vrij toegankelijk zijn voor het publiek. 
 
Evenementen met hogere niveaus zijn niet toegestaan. De eis van een maximaal 
geluidsdrukniveau LAmax,F van 125 dB(A) is altijd van toepassing. 
 

8.2.3 Frankrijk 

 
In Frankrijk bestaan er regels voor plaatsen met versterkte muziek (Legifrance. 1998, Bruit.fr. 
2013). De regels vormen een onderdeel van de “milieuwetgeving”, maar verwijzen ook naar 
de bezoekers. In principe vallen alle plaatsen waar regelmatig versterkte muziek wordt 
gespeeld daaronder, ook bijvoorbeeld sportclubs en cafés. De regelgeving specificeert een A-
gewogen maximaal equivalent geluidsniveau van 105 dB(A), gemeten gedurende 10 tot 
15 minuten (France. 1998) en een maximaal piekgeluidsdrukniveau (Lpeak) van 120 dB. 
 
Op plaatsen waar versterkte muziek spelen niet de hoofdactiviteit is, geldt de regelgeving 
indien het A-gewogen geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A). De term “regelmatig” wordt 
geïnterpreteerd als twaalf keer per jaar of drie keer in dertig dagen als er een deel van het jaar 
muziek wordt gespeeld. 
 
De Haut conseil de la santé publique heeft nieuwe normen voor blootstelling aan muziek 
voorgesteld (8.1.3) (Haut conseil de la santé publique. 2013).  
 

8.2.4 België 

 
Federaal 
Het koninklijk besluit van 24 februari 1977 bepaalt geluidsnormen voor openbare en private 
etablissementen (KB. 1977). Het decreet is niet meer van toepassing in Vlaanderen (Vlaamse 
Regering. 2014) en werd licht gewijzigd voor het Waalse Gewest. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zal het worden vervangen (Brussel-Bruxelles. 2017a). De regelgeving 
geldt voor de blootstelling van zowel bezoekers als omwonenden. Alle soorten locaties vallen 
onder de regelgeving, ook festivals in openlucht. 
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Het decreet specificeert een maximaal geluidsdrukniveau van 90 dB(A) (LAMax,S; zie Bijlage I) 
dat enkel van toepassing is in openbare etablissementen en op locaties waar personen 
kunnen worden blootgesteld. 
 
De HGR beschikt niet over informatie over de mate waarin het decreet wordt nageleefd. Uit 
bepaalde gegevens blijkt echter dat dat niet altijd het geval is (Van Ranst. 2012). Zie ook 
(Brussel-Bruxelles. 2017b). 
 
Vlaanderen 
De Vlaamse overheid wijzigde het koninklijk besluit van 1977 in 2012 en trok het in 2014 in 
voor het Vlaamse Gewest (Vlaamse Regering. 2012, 2014). De regelgeving die momenteel 
van kracht is, vormt een onderdeel van het decreet betreffende de milieuvergunning 
VLAREM31 en is van toepassing op alle openbare etablissementen en evenementen met 
versterkte muziek (Vlaamse Overheid. 2012). De regelgeving maakt onderscheid tussen drie 
categorieën. Als LAeq,15min. lager is dan 85 dB(A), zijn er geen eisen met betrekking tot 
blootstelling aan geluid gespecificeerd. Als het A-gewogen equivalente geluidsniveau 
gedurende 15 minuten regelmatig, nl. meer dan twaalf keer per jaar, hoger is dan 85 dB(A), 
maar niet hoger dan 95 dB(A), is de tweede categorie, een zogenaamde vergunning klasse 3, 
vereist. Voor regelmatige evenementen met LAeq,15min. hoger dan 85 dB(A), maar niet hoger 
dan LAeq,1u. = 100 dB(A), is de derde categorie, een vergunning klasse 2, vereist. Voor 
occasionele evenementen in de laatste twee categorieën moet er een specifieke vergunning 
worden aangevraagd bij de lokale overheid. 
 
Voor evenementen in de tweede categorie moet het equivalente geluidsniveau worden 
gemeten en moet de persoon die het geluidsvolume regelt het niveau kunnen zien. Dat geldt 
ook voor evenementen in de derde categorie, maar dan moeten de gemeten geluidsniveaus 
worden geregistreerd voor controle door de overheden achteraf. Bij de laatste evenementen 
moet er gratis gehoorbescherming (“oordopjes”) beschikbaar zijn voor het publiek. 
 
Vergunningen dienen te worden aangevraagd bij het gemeentebestuur en kunnen strenger 
zijn dan wat VLAREM oplegt, vooral voor occasionele evenementen. Het decreet specificeert 
ook omgevingsgeluidsniveaus om hinder in de buurt van het etablissement of het evenement 
te voorkomen of te verminderen. 
 
Brussel 
In januari 2017 vaardigde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wetgeving uit 
om blootstelling aan versterkte muziek te regelen en het koninklijk besluit van 1977 (zie boven) 
te vervangen (Brussel-Bruxelles. 2017b, a). De Brusselse overheid legt uit dat de federale 
regelgeving uit 1977 voorbijgestreefd is wegens de veranderde blootstelling aan muziek 
(hogere niveaus, meer geluid met lage frequentie). Ze verwijst ook naar de Vlaamse 
wetgeving en het ontbreken van controles. 
 
De regelgeving lijkt op de Vlaamse, maar verschilt toch aanzienlijk. Ze specificeert een 
structuur met drie categorieën. Zolang LAeq,15min

32
 lager blijft dan 85 dB(A) gelden er geen 

specifieke eisen. Als de blootstelling dit niveau overschrijdt, maar lager blijft dan LAeq,15min. 
= 95 dB(A) en LCeq,15 min. = 110 dB(C) eist het decreet dat de bezoekers informatie krijgen 
over de geluidsniveaus (weergave) en over het risico op tijdelijke en permanente 
gehoorschade. Het decreet laat evenementen met hogere niveaus toe, maar legt maxima van 
LAeq,60min. = 100 dB(A) en LCeq,60min. = 115 dB(C) op. In dat geval zijn de eisen van de vorige 
categorie van toepassing.  

                                                
31 https://www.lne.be/milieuvergunningendecreet-vlarem-i-ii-en-iii, geraadpleegd op 12/05/2017 
32 Het decreet voegt de term “glijdend” (in het Nederlands) of “glissant” (in het Frans) toe aan het equivalente geluidsniveau 
gedurende 15 minuten, wat wil zeggen dat het niveau doorlopend (elke seconde) van toepassing is tijdens de blootstelling aan 
versterkte muziek. 
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Voorts moeten de bezoekers gratis of tegen betaling kunnen beschikken over 
gehoorbescherming en moeten ze toegang hebben tot een rustige zone met een LAeq,15min. 

lager dan 85 dB(A). Er moet ook een referentiepersoon worden aangesteld die ervoor moet 
zorgen dat de regelgeving wordt toegepast. 
 

8.2.5 Synthese 

 
Internationale en nationale geluidsregels hebben momenteel betrekking op vier domeinen: 

 preventie van gehoorverlies als gevolg van blootstelling aan lawaai op de werkplek;  

 preventie van hinder en slaapverstoring als gevolg van blootstelling aan 
omgevingsgeluid, voornamelijk van weg-, spoorweg- en luchtverkeer, en van 
blootstelling aan geluid van de industrie; 

 preventie van hinder als gevolg van geluidsemissie door gebruik van uitrusting 
buitenshuis; 

 preventie van gehoorverlies en andere gehoorschade als gevolg van blootstelling 
aan vrijetijdsgeluid, voornamelijk door persoonlijke muziekspelers en blootstelling 
aan muziek in openbaar toegankelijke plaatsen. 

 
In Europa zijn de eerste drie domeinen volledig of (in het geval van omgevingsgeluid) 
gedeeltelijk gereguleerd op EU-niveau. De laatste categorie, die de hoogste relevantie heeft 
voor dit rapport, is behalve voor de eisen voor persoonlijke muziekspelers niet gereguleerd op 
Europees niveau. 
 
De HGR merkt op dat, voor wat de persoonlijke muziekspelers betreft, de regelgeving enkel 
geleidelijk voor verbetering zal zorgen. Hoewel persoonlijke elektronische uitrusting vaak veel 
minder lang dan de technologische levensduur wordt gebruikt (een paar jaar), zal het 
verschillende jaren duren voor alle gebruikte uitrusting voldoet aan de norm. Dat onderlijnt de 
behoefte aan informatie en voorlichting i.v.m. het gebruik van die toestellen om gehoorschade 
te voorkomen of in elk geval zo veel mogelijk te beperken. 
 
In verband met gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan versterkte muziek in 
etablissementen en op concerten en festivals merkt de HGR op dat de regelgeving in België 
niet consistent is. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest geldt nog 
steeds de regelgeving uit 1977, maar of ze ook echt wordt toegepast, valt te betwijfelen (Van 
Ranst. 2012, Brussel-Bruxelles. 2017b). In het Vlaamse Gewest geldt er sinds begin 2013 een 
uitgebreidere wetgeving, terwijl er in het Brusselse Gewest waarschijnlijk een nieuwe 
regelgeving van kracht zal worden in 2018. De HGR benadrukt dat een consistente en 
uitgebreide regelgeving voor heel België een doelstelling voor de volksgezondheid zou 
moeten zijn. 
 
Er zijn enkele gegevens over het naleven van de Vlaamse regelgeving beschikbaar 
(Keymeulen en Van de Wiele. 2014, Quisquater en Vandekerckhove. 2015). Hoewel het 
moeilijk is om de resultaten van die studies te veralgemenen, blijkt dat een aanzienlijk deel 
van de eigenaars van etablissementen en organisatoren van evenementen op de hoogte is 
van de regels, wat echter ook wil zeggen dat een aanzienlijk deel niet of niet genoeg vertrouwd 
is met de regels en hun achtergrond. Dat kan gedeeltelijk verklaren waarom de 
voorgeschreven blootstellingslimieten in sommige gevallen werden overschreden en er 
sancties moesten volgen. Die vaststellingen onderlijnen alweer de behoefte aan informatie en 
voorlichting. De inspanningen moeten niet enkel gericht zijn op de bezoekers, maar ook op 
de eigenaars en organisatoren. De HGR vindt de informatiebrochure van de Vlaamse overheid 
(Vlaamse Overheid. 2012) een goed instrument in het kader van dergelijke inspanningen. 
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9. PREVENTIE VAN GEHOORSCHADE DOOR BLOOTSTELLING AAN 

VRIJETIJDSGELUID 

 
9.1 Is er reden voor bezorgdheid? 

 
Het antwoord van de HGR op die vraag is kortweg: ja! Hoewel er geen systematische 
gegevens over blootstelling aan geluid voorhanden zijn, is de geluidomgeving van kinderen, 
adolescenten en jongvolwassenen in rijke landen zoals België van die aard dat er wel degelijk 
reden voor bezorgdheid is. Voor jonge kinderen (grofweg tot twaalfjarige leeftijd) vormen 
lawaaierig speelgoed, met inbegrip van computerspelletjes, en het verblijven in een 
kleuterschool of een naschoolse opvang steeds vaker relevante bronnen van blootstelling aan 
geluid. Voor adolescenten en jongvolwassenen is versterkte muziek van persoonlijke 
muziekspelers en in discotheken, in bars, op concerten en op festivals een belangrijke bron. 
Daarnaast zijn er ook nog bronnen zoals lawaaierige uitrusting en motorfietsen. De 
geluidsniveaus zijn zodanig dat er gevolgen op korte termijn zullen optreden en afhankelijk 
van de frequentie en de duur van de blootstelling valt permanente geluidsgerelateerde 
gehoorschade te verwachten of is die op zijn minst waarschijnlijk. 
 

9.2 De gevolgen van de huidige geluidomgeving 
 
Voor de gevolgen op korte of lange termijn van de blootstelling van jonge kinderen aan 
vrijetijdsgeluid zijn er geen betrouwbare gegevens. Op grond van de informatie over 
blootstellingniveaus en het feit dat de wekelijkse blootstellingduur soms aanzienlijk kan zijn, 
zijn volgens de HGR gevolgen op lange termijn voor het gehoor mogelijk.  
 
De gevolgen op korte termijn door blootstelling aan versterkte muziek zijn goed 
gedocumenteerd voor adolescenten en jongvolwassenen. Tinnitus wordt vaak vermeld na 
blootstelling aan luide muziek, net als een dof of gedempt gehoor en slechter horen. Die 
gevolgen lijken omkeerbaar, maar de HGR benadrukt dat onderzoek met innoverende 
methodes wijst op subklinische schade aan het gehoor. Die schade kan het gehoor in een 
latere levensfase verslechteren. 
 
Het is niet helemaal bekend in welke mate er onomkeerbare gevolgen optreden. Zoals eerder 
vermeld, meldt een niet te verwaarlozen deel van de jongeren permanente tinnitus als gevolg 
van blootstelling aan vrijetijdsgeluid. Als we ervan uitgaan dat modellen voor gehoorschade 
door lawaai op de werkplek ook toepasbaar zijn op blootstelling aan vrijetijdsgeluid, valt 
gehoorverlies als gevolg van versterkte muziek te verwachten. Epidemiologische bevestiging 
is echter moeilijk te verkrijgen, vooral wegens onzekerheden op het vlak van 
blootstellingfrequentie en -duur.  
 
Ondanks die onzekerheden verwacht de HGR dat blootstelling aan vrijetijdsgeluid een 
negatieve invloed kan hebben op het gehoor en bijgevolg een negatieve impact heeft op de 
levenskwaliteit in een latere levensfase. Een extra argument om aan te manen tot 
voorzichtigheid en preventieve maatregelen te promoten, is dat gehoorschade met de huidige 
medische kennis onomkeerbaar en ongeneeslijk is. In het beste geval kan ze (gedeeltelijk) 
worden gecompenseerd. 
 

9.3 Aanbevelingen voor preventie 
 
Omdat gehoorschade ongeneeslijk is, moeten alle inspanningen erop gericht zijn om schade 
door blootstelling aan geluid te voorkomen. Idealiter zou de blootstelling de 
gezondheidskundige blootstellinglimieten niet mogen overschrijden (8.1.5). In de praktijk is 
dat eigenlijk niet haalbaar. In een beroepsmatige omgeving bestaat er een compromis tussen 
economische belangen en de volksgezondheid.  
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Ook voor blootstelling aan vrijetijdsgeluid zijn compromissen schering en inslag. 
Doelstellingen voor de volksgezondheid kunnen in botsing komen met persoonlijke 
voorkeuren, maatschappelijke trends en commerciële belangen. 
De HGR onderscheidt drie benaderingen voor preventie van blootstelling aan hard geluid: 

 bewustmaken via informatie en voorlichting; 

 bronemissies beperken; 

 evenementen reguleren. 
 
Bewustmaking 
Hierboven benadrukte de Raad al het belang van informatie en voorlichting voor de bevolking 
over de gevolgen van overmatige blootstelling aan geluid op het gehoor en over manieren om 
die gevolgen te voorkomen. Wegens de toenemende blootstelling van kinderen en 
adolescenten aan geluid moeten dergelijke inspanningen ook opgenomen zijn in het leerplan 
van de lagere en de secundaire school. Bevolkingscampagnes door overheden en 
volksgezondheidsorganisaties moeten rekening houden met de houding tegenover en de 
voorkeuren voor moderne geluidomgevingen (Hoofdstuk 5 en 7.3). Een voorbeeld daarvan is 
de “gezondheidsdag” tijdens de “Week van de klank” in Brussel die in januari 2017 aan haar 
zevende editie toe was.33. Websites die uitgaan van volksgezondheidsorganisaties, zoals de 
Nederlandse Nationale Hoorstichting,34 de Vlaamse overheid35 of de internationale organisatie 
Hear-it,36 kunnen een belangrijke rol vervullen bij informatie-inspanningen. Via dergelijke sites 
is het vaak mogelijk om een hoortest af te leggen. Bewustmaking kan ook via jongerenfora 
verlopen.37 Evenementen met muziekoptredens zijn eveneens geschikt om informatie te 
verspreiden over de gevolgen van blootstelling aan geluid en de voordelen en het gebruik van 
gehoorbescherming. Om een vergunning te krijgen voor dergelijke optredens is dat soort 
informatie vaak verplicht (8.2). 
 
Onder punt 7.3.2 staan algemene aanbevelingen voor volksgezondheidscampagnes over 
blootstelling aan vrijetijdsgeluid en gehoorschade, die de HGR onderschrijft. De Raad 
benadrukt dat campagnes niet enkel mogen focussen op gehoorschade op lange termijn, 
maar ook rekening moeten houden met symptomen op korte termijn zoals gehoorverlies, 
tinnitus en hyperacusis38 - ook wanneer die van tijdelijke aard lijken te zijn. Die symptomen 
worden vaak als “normaal” beschouwd na blootstelling aan vrijetijdsgeluid, maar moeten bij 
initiatieven voor informatie en voorlichting worden aangeduid als waarschuwingssignalen voor 
mogelijke permanente gehoorschade. 
 
De adolescentie is een bijzonder belangrijke periode voor preventie-initiatieven. Het gebruik 
van persoonlijke muziekspelers mag dan bij kinderen nog beperkt zijn in frequentie en duur, 
rond 12-13 jaar worden dergelijke toestellen intensiever en op een grotere geluidssterkte 
gebruikt. Advies over het correcte gebruik van persoonlijke muziekspelers, bv. of men best 
een koptelefoon of oortelefoon gebruikt, en informatie over het gezondheidsrisico van grote 
geluidssterkte gedurende langere tijd is essentieel. De HGR is voorstander van het gebruik 
van persoonlijke muziekspelers met waarschuwingssystemen zoals de huidige Europese 
normen voorschrijven. 
 
Op 16-18 jaar, wanneer adolescenten naar muziekoptredens zoals festivals, concerten, 
discotheken enz. beginnen te gaan, zijn de bovenvermelde aanbevelingen (zie ook 7.3.2) zelfs 
nog relevanter.  

                                                
33 In het Nederlands : Week van de klank - http://deweekvandeklank.be/, geraadpleegd op 12-05-2017; in het Frans: La 
semaine du son - http://lasemaineduson.be/, geraadpleegd op 12-05-2017;. 
34 Nationale Hoorstichting (Nederland): http://www.hoorstichting.nl/, geraadpleegd op 12-05-2017. 
35 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, http://www.ietsminderisdemax.be/, geraadpleegd op 12/05/2017. 
36 Hear-it (Internationaal): http://www.hear-it.org/, geraadpleegd op 12-05-2017. 
37 Bijvoorbeeld “Help ze niet naar de tuut”, http://tuut.lne.be/, geraadpleegd op 12/05/2017). 
38 Zie voetnoot 7 

http://deweekvandeklank.be/
http://lasemaineduson.be/
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Zoals reeds gezegd vormen schoolprogramma's een geschikt instrument om de auditieve 
gezondheid en manieren om een goed gehoor te hebben en te behouden, ook in een latere 
levensfase, te bespreken. De HGR benadrukt dat preventie-initiatieven geen eenmalige 
oefening zijn, maar een deel moeten uitmaken van een permanent programma om 
gezondheidsschade te voorkomen. Enkel dan zijn informatie- en voorlichtingscampagnes 
doeltreffend. 
 
Bronemissies beperken 
In de Europese productregelgeving worden geluidsemissies via industrienormen beperkt met 
het oog op de preventie van gehoorschade (8.2.1). Hoewel de HGR binnen ons economische 
systeem die aanpak kan onderschrijven, heeft hij toch enkele opmerkingen. De eerste is dat 
normen geen garantie bieden voor de preventie van gehoorschade. Zoals eerder besproken, 
zijn ze meestal gebaseerd op arbeidsgerelateerde normen, die al een compromis inhouden 
en voornamelijk gericht zijn op gehoorverlies. Zelfs als we het gebruik van vaststellingen uit 
de arbeidswereld aanvaarden voor de beoordeling van blootstelling aan vrijetijdsgeluid, rijst 
de vraag of de normen ook voldoende bescherming bieden voor andere gevolgen dan 
gehoorverlies, zoals tinnitus. Ten tweede hangt de notie van conformiteit met de normen af 
van prototypetests; in de praktijk is het mogelijk dat producten op de markt niet voldoen aan 
de normeisen (zie bv. (McLaren et al. 2014)). Ten derde hangt het preventieve effect van een 
gestandaardiseerd product ook af van het correcte gebruik door de consument. Tot slot 
kunnen gebruikers via de wereldwijde online handel producten kopen die niet voldoen aan de 
nationale en Europese normen. 
 
In het licht van deze overwegingen raadt de HGR de federale en gewestelijke overheden aan 
om alert te zijn en regelmatig de efficiëntie van de normen te beoordelen en daarbij sector- en 
consumentenorganisaties te betrekken. Hoewel de gevolgen van blootstelling van jonge 
kinderen aan geluid niet volledig bekend zijn, maant de HGR aan tot voorzichtigheid, wat 
inhoudt dat emissienormen voor producten die bestemd zijn voor jonge kinderen strenger 
moeten zijn dan die voor producten die bestemd zijn voor adolescenten en volwassenen. 
 
Evenementen reguleren 
Hoewel de HGR in zijn rapport van 2007 de strenge naleving van het koninklijk besluit van 
1977 inzake blootstelling aan versterkte muziek op openbare locaties en op concerten en 
festivals aanbeval, beschouwt de Raad die reglementering nu als voorbijgestreefd en 
inefficiënt wegens de gewijzigde geluidomgeving van de laatste decennia. Hij merkt op dat er 
in Vlaanderen al een nieuwe regelgeving voor versterkte muziekevenementen geldt en dat er 
in Brussel begin 2018 een nieuwe regelgeving van kracht wordt. In het Waalse Gewest is de 
regelgeving uit 1977 nog altijd van toepassing. De HGR raadt aan dat ook Wallonië een 
vergelijkbare regelgeving zoals in de twee andere gewesten van het land implementeert om 
bezoekers van muziekevenementen beter te beschermen tegen gehoorschade door 
blootstelling aan geluid. 
 
Hoewel de nieuwe reglementeringen een verbetering zijn ten opzichte van de vorige, 
garanderen ze geen complete bescherming en moeten ze worden beschouwd als een 
compromis tussen de gezondheidsbelangen, de belangen van de muziekindustrie en de 
(veronderstelde) voorkeuren van de bezoekers. Ook hier geldt de aanbeveling van alertheid 
vanwege de overheid en van regelmatige beoordeling van de efficiëntie van de regelgeving. 
De HGR pleit ook voor meer uniformiteit en harmonisatie van de blootstellingslimieten en 
andere eisen in het hele land. Die harmonisatie is een prijzenswaardige doelstelling, waarbij 
de regelgeving die het meeste bescherming biedt, moet dienen als uitgangspunt, en niet die 
welke het minste bescherming biedt. 
  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 48 − 

10. REFERENTIES 

 
Akeroyd MA, 2008 - Are individual differences in speech reception related to individual 
differences in cognitive ability? A survey of twenty experimental studies with normal and 
hearing-impaired adults. Int J Audiol 2008;47(sup2):S53-S71, 
doi:10.1080/14992020802301142. 
 
Andersson G, Juris L, Kaldo V, Baguley DM, Larsen HC, Ekselius L, 2005 - Hyperakusi – ett 
outforskat område [Hyperacusis--an unexplored field]. Lakartidningen 2005 Oct 31-Nov 
6;102(44):3210-2. 
 
Baguley D, McFerran D, Hall D, 2013 - Tinnitus. Lancet 2013;382(9904):1600-7, 
doi:10.1016/S0140-6736(13)60142-7. 
 
Baigi A, Oden A, Almlid-Larsen V, Barrenäs M-L, Holgers K-M, 2011 - Tinnitus in the General 
Population With a Focus on Noise and Stress: A Public Health Study. Ear Hear 
2011;32(6):787-9, doi:10.1097/AUD.0b013e31822229bd. 
 
Barreto MAdSC, Ledesma ALL, de Oliveira CACP, Bahmad Jr F, 2016 - Intratympanic 
corticosteroid for sudden hearing loss: does it really work? Braz J Otorhinolaryngol 
2016;82(3):353-64, doi:10.1016/j.bjorl.2015.06.007. 
 
Beck AT, Steer RA, 1984 - Internal consistencies of the original and revised beck depression 
inventory. J Clin Psychol 1984;40(6):1365-7, doi:10.1002/1097-4679(198411)40:6<1365::aid-
jclp2270400615>3.0.co;2-d. 
 
Bhatt JM, Lin HW, Bhattacharyya N, 2016 - Prevalence, severity, exposures, and treatment 
patterns of tinnitus in the united states. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2016;142(10):959-
65, doi:10.1001/jamaoto.2016.1700. 
 
Biassoni EC, Serra MR, Richtert U, Joekes S, Yacci MR, Carignani JA et al., 2005 - 
Recreational noise exposure and its effects on the hearing of adolescents. Part II: 
development of hearing disorders. Int J Audiol 2005;44(2):74-85. 
 
Biesinger E, Del Bo L, De Ridder D, Goodey R, Herraiz C, Kleinjung C et al., 2009 - Algorithm 
for the Diagnostic & Therapeutic Management of Tinnitus: Tinnitus Research Initiative; 2009. 
Internet: http://www.tinnitusresearch.net/index.php/for-clinicians/diagnostic-flowchart, 
accessed 12-05-2016. 
 
Bistrup ML. 2001.Settings of noise. In: Health effects of noise on children and perception of 
the risk of noise - Report from a project coordinated by the National Institute of Public Health. 
Copenhagen: National Institute of Public Health; 2001. p. 23-45. Internet: http://www.si-
folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20ef
fects%20of%20noise%20on%20children.aspx, accessed 12-05-2016. 
 
Bistrup ML, 2003 - Prevention of adverse effects of noise on children. Noise Health 
2003;5(19):59-64. 
 
Bistrup ML, Babisch W, Stansfeld S, Sulkowski W, 2006 - PINCHE's policy recommendations 
on noise: How to prevent noise from adversely affecting children. Acta Pædiatrica 2006;95:31-
5, doi:10.1080/08035250600885951. 
 
Blasco MA, Redleaf MI, 2014 - Cochlear implantation in unilateral sudden deafness improves 
tinnitus and speech comprehension: meta-analysis and systematic review. Otol Neurotol 
2014;35(8):1426-32, doi:10.1097/mao.0000000000000431. 

http://www.tinnitusresearch.net/index.php/for-clinicians/diagnostic-flowchart
http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20effects%20of%20noise%20on%20children.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20effects%20of%20noise%20on%20children.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20effects%20of%20noise%20on%20children.aspx


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 49 − 

Bockstael A, Keppler H, Botteldooren D, 2015 - Musician earplugs: Appreciation and 
protection. Noise Health 2015;17(77):198-208, doi:10.4103/1463-1741.160688. 
 
Bohlin MC, Sorbring E, Widen SE, Erlandsson SI, 2011 - Risks and music - Patterns among 
young women and men in Sweden. Noise Health 2011;13(53):310-9, doi:10.4103/1463-
1741.82964. 
 
Bonneville-Roussy A, Rentfrow PJ, Xu MK, Potter J, 2013 - Music through the ages: Trends 
in musical engagement and preferences from adolescence through middle adulthood. J Pers 
Soc Psychol 2013;105(4):703-17, doi:10.1037/a0033770. 
 
Botteldooren D, Andringa T, Aspuru I, Brown L, Dubois D, Guastavino C et al.; 
2013.Soundscape of European Cities and Landscape – Understanding and Exchanging. In: 
Kang J et al., editors. Soundscape of European Cities and Landscapes (COST Action 
TD0804). Oxford, UK: Soundscape-COST; 2013. p. 36-43. Internet: 
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/soundscape_of_european_cities_and_landscapes, 
accessed 12-05-2017. 
 
Bray A, Szymanski M, Mills R, 2004 - Noise induced hearing loss in dance music disc jockeys 
and an examination of sound levels in nightclubs. J Laryngol Otol 2004;118(2):123-8, 
doi:10.1258/002221504772784577. 
 
Bruit.fr, 2013 - La réglementation applicable aux lieux musicaux. Le “décret lieux musicaux”. 
Paris: Centre d'information et de documentation sur le bruit; 2013. Internet: 
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/activites-bruyantes/lieux-musicaux/reglementation/la-
reglementation-applicable-aux-lieux-musicaux.html, accessed 12-05-2017. 
 
Brussel-Bruxelles, 2017a - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor het publiek toegankelijke 
inrichtingen. Belgisch Staatsblad 2017a januari 26;187(54):27008-15. 
 
Brussel-Bruxelles, 2017b - Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een nieuw besluit inzake 
"versterkt geluid"/Région de Bruxelles-Capitale : un nouvel arrêté « son amplifié ». 
Brussel/Bruxelles: Leefmilieu Brussel/Bruxelles Environnement; 2017b -01-30. 
Persdossier/Dossier de presse. Internet: http://celinefremault.be/nl/gehoorschade-
maatregelen-om-versterkt-geluid-beter-te-controleren-in-brussel, accessed 12-05-2017. 
 
Buysse DJ, Reynolds CF, III, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ, 1989 - The Pittsburgh sleep 
quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research 
1989;28(2):193-213, doi:10.1016/0165-1781(89)90047-4. 
Carter L, Williams W, Black D, Bundy A, 2014 - The Leisure-Noise Dilemma: Hearing Loss or 
Hearsay? What Does the Literature Tell Us? Ear Hear 2014;35(5):491-505. 
 
Cavanna AE, Seri S, 2015 - Misophonia: current perspectives. Neuropsychiatr Dis Treat 
2015;11:2117-23, doi:10.2147/ndt.s81438. 
 
Chung JH, Des Roches CM, Meunier J, Eavey RD, 2005 - Evaluation of Noise-Induced 
Hearing Loss in Young People Using a Web-Based Survey Technique. Pediatrics 
2005;115:861-7, doi:10.1542/peds.2004-0173. 
 
Cima R, Joore M, Maes I, Scheyen D, Refaie AE, Baguley DM et al., 2009 - Cost-effectiveness 
of multidisciplinary management of Tinnitus at a specialized Tinnitus centre. BMC Health Serv 
Res 2009;9(1):29, doi:10.1186/1472-6963-9-29. 
 

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/soundscape_of_european_cities_and_landscapes
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/activites-bruyantes/lieux-musicaux/reglementation/la-reglementation-applicable-aux-lieux-musicaux.html
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/activites-bruyantes/lieux-musicaux/reglementation/la-reglementation-applicable-aux-lieux-musicaux.html
http://celinefremault.be/nl/gehoorschade-maatregelen-om-versterkt-geluid-beter-te-controleren-in-brussel
http://celinefremault.be/nl/gehoorschade-maatregelen-om-versterkt-geluid-beter-te-controleren-in-brussel


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 50 − 

Cima RF, Crombez G, Vlaeyen JW, 2011 - Catastrophizing and fear of tinnitus predict quality 
of life in patients with chronic tinnitus. Ear Hear 2011 Sep-Oct;32(5):634-41, 
doi:10.1097/AUD.0b013e31821106dd. 
 
Cima RFF; 2013. Tinnitus, A CBT-based approach [PhD thesis]. Maastricht: Maastricht 
University; 2013. 
 
Cima RFF, Maes IH, Joore MA, Scheyen DJWM, El Refaie A, Baguley DM et al., 2012 - 
Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus usual care for tinnitus: a 
randomised controlled trial. Lancet 2012;379(9830):1951-9, doi:10.1016/S0140-
6736(12)60469-3. 
 
Clark WW, 1991 - Noise exposure from leisure activities: A review. J Acoust Soc Am 
1991;90(1):175-81, doi:10.1121/1.401285. 
 
Conseil fédéral suisse, 2007 - Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et 
les rayons laser lors de manifestations (Ordonnance son et laser, OSLa). Bern; 2007. 
Ordonnance 814.49 du 28 février 2007 (Etat le 1er mars 2012). Internet: 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022391/index.html, accessed 12-05-
2017. 
 
COST, 2013 - Kang J et al., editors. Soundscape of European Cities and Landscapes. Oxford, 
UK: Soundscape-COST; 2013. COST Action TD0804. Internet: 
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/soundscape_of_european_cities_and_landscapes, 
accessed 12-05-2017. 
 
Davis A, Lovell E, Smith P, Ferguson M, 1998 - The contribution of social noise to tinnitus in 
young people - a preliminary report. Noise Health 1998;1(1):40-6. 
 
Degeest S, Clays E, Corthals P, Keppler H, 2017a - Epidemiology and risk factors for leisure 
noise-induced hearing damage in Flemish young adults. Noise Health 2017a;19(86):10-9. 
 
Degeest S, Corthals P, Vinck B, Keppler H, 2014 - Prevalence and characteristics of tinnitus 
after leisure noise exposure in young adults. Noise Health 2014;16(68):26-33, 
doi:10.4103/1463-1741.127850. 
Degeest S, Keppler H, Corthals P, Clays E, 2017b - Epidemiology and risk factors for tinnitus 
after leisure noise exposure in Flemish young adults. Int J Audiol 2017b;56(2):121-9, 
doi:10.1080/14992027.2016.1236416. 
 
Desjardins JL, Doherty KA, 2013 - Age-related changes in listening effort for various types of 
masker noises. Ear Hear 2013;34(3):261-72, doi:10.1097/AUD.0b013e31826d0ba4. 
 
EU, 1986 - Council Directive 86/188/EEC of 12 May 1986 on the protection of workers from 
the risks related to exposure to noise at work. Official Journal of the European Communities 
1986;L137:28-34. 
 
EU, 2002 - Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 
2002 relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of 
the European Communities 2002;L189(18.7.2002):12-25. 
 
EU, 2003 - Directive 2003/10/EC of the European Parliament and oif the Council of 6 February 
2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to 
the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal of the European Union 
2003;L42(15.2.2003):38-42. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022391/index.html
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/soundscape_of_european_cities_and_landscapes


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 51 − 

EU, 2009 - Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 
2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in 
the environment by equipment for use outdoors (consolidated text with amendments and 
corrections). Brussels: European Commission; 2009. Internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20090420, accessed 12-05-2017. 
 
EU Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, 2008 - Potential 
health risks of exposure to noise from personal music players and mobile phones including a 
music playing function. Brussels: European Commission; 2008 September 23. Internet: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf?re, 
accessed 12-05-2017. 
 
European Commission, 2009 - Commission decision of 23 June 2009 on the safety 
requirements to be met by European standards for personal music players pursuant to 
Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council (2009/490/EC). Official 
Journal of the European Union 2009;L161(24.6.2009):38-9. 
 
European Commission, 2012 - Commission implementing decision of 13 January 2012 on the 
compliance of standard EN 60065:2002/A12:2011 ‘Audio, video and similar electronic 
apparatus — Safety requirements’ and of standard EN 60950-1:2006/A12:2011 ‘Information 
technology equipment — Safety — Part 1: General requirements’ with the general safety 
requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and on 
the publication of the references of those standards in the Official Journal of the European 
Union Official Journal of the European Union 2012;L13(17.1.2012):7-8. 
 
European Commission, 2015 - Commission communication in the framework of the 
implementation of Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 
December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical 
equipment designed for use within certain voltage limits. Official Journal of the European 
Union 2015;C125(17.4.2015):56-175. 
 
Fligor BJ, 2009 - Personal listening devices and hearing loss: Seeking evidence of a long term 
problem through a successful short-term investigation. Noise Health 2009;11(44):129-31, 
doi:10.4103/1463-1741.53356. 
 
Fligor BJ, Cox LC, 2004 - Output levels of commercially available portable compact disc 
players and the potential risk to hearing. Ear Hear 2004;25(6):513-27. 
 
Fontana Zocoli AM, Morata TC, Marques JM, Corteletti LJ, 2009 - Brazilian young adults and 
noise: Attitudes, habits, and audiological characteristics. Int J Audiol 2009;48(10):692-9, 
doi:10.1080/14992020902971331. 
 
France, 1998 - Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143 du 15 
décembre 1998 relatiof aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant 
du public et diffusent à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont 
láctivité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. Paris: Ministère de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement, Ministère de l’emploi et de la solidarité; 
1998. Internet: 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19981216&numTexte=&pageD
ebut=18957&pageFin=161298, accessed 12-05-2017. 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20090420
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20090420
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf?re
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19981216&numTexte=&pageDebut=18957&pageFin=161298
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19981216&numTexte=&pageDebut=18957&pageFin=161298


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 52 − 

Gezondheidsraad, 2006 - Plan de campagne: Bevordering van gezond gedrag door 
massamediale voorlichting. Den Haag: Gezondheidsraad; 2006 september 28. Publicatie nr 
2006/16. Internet: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-
werkwijze/werkterrein/preventie/plan-de-campagne-bevordering-van-gezond-gedrag-door, 
accessed 12-05-2017. 
 
GFK, 2016 - Bluetooth and streaming solutions set the tone in the audio market. Nuremberg, 
Germany: GFK SE, Corporate Communications; 2016 August 31. Press release. Internet: 
http://www.gfk.com/insights/press-release/ifa-2016-audio-en/, accessed 12-05-2017. 
 
Gilles A, De Ridder D, Van Hal G, Wouters K, Punte AK, Van de Heyning P, 2012 - Prevalence 
of Leisure Noise-Induced Tinnitus and the Attitude Toward Noise in University Students. Otol 
Neurotol 2012;33(6):899-906, doi:10.1097/MAO.0b013e31825d640a. 
 
Gilles A, Goelen S, Van de Heyning P, 2014a - Tinnitus: a cross-sectional study on the 
audiologic characteristics. Otol Neurotol 2014a;35(3):401-6, 
doi:10.1097/mao.0000000000000248. 
 
Gilles A, Schlee W, Rabau S, Wouters K, Fransen E, Van de Heyning P, 2016 - Decreased 
Speech-In-Noise Understanding in Young Adults with Tinnitus. Front Neurosci 2016;10(288), 
doi:10.3389/fnins.2016.00288. 
 
Gilles A, Thuy I, De Rycke E, Van de Heyning P, 2014b - A little bit less would be great: 
Adolescents' opinion towards music levels. Noise Health 2014b;16(72):285-91, 
doi:10.4103/1463-1741.140508. 
Gilles A, Van de Heyning P, 2014 - Effectiveness of a preventive campaign for noise-induced 
hearing damage in adolescents. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014;78(4):604-9, 
doi:10.1016/j.ijporl.2014.01.009. 
 
Gilles A, Van Hal G, De Ridder D, Wouters K, Van de Heyning P, 2013 - Epidemiology of 
Noise-Induced Tinnitus and the Attitudes and Beliefs towards Noise and Hearing Protection 
in Adolescents. PLoS ONE 2013;8(7):e70297, doi:10.1371/journal.pone.0070297. 
 
Griffiths TD, 2000 - Musical hallucinosis in acquired deafness. Phenomenology and brain 
substrate. Brain 2000;123(Pt. 10):2065-76. 
 
Hallam RS, Jakes SC, Hinchcliffe R, 1988 - Cognitive variables in tinnitus annoyance. Brit J 
Clin Psychol 1988;27(3):213-22, doi:10.1111/j.2044-8260.1988.tb00778.x. 
 
Han BI, Lee HW, Kim TY, Lim JS, Shin KS, 2009 - Tinnitus: Characteristics, Causes, 
Mechanisms, and Treatments. J Clin Neurol 2009;5(1):11-9. 
 
Haut Conseil de la santé publique, 2013 - Expositions aux niveaux sonores élevés de la 
musique: Recommandations sur les niveaux acceptables. Paris: Haut Conseil de la santé 
publique; 2013 septembre. Internet: 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=378, accessed 12-05-2017. 
 
Health Council of the Netherlands: Committee on Health-based recommended exposure 
limits, 1996 - Toxicology-based recommended exposure limits. Den Haag: Gezondheidsraad; 
1996 -32676. Publication nr 1996/12E. Internet: https://www.gezondheidsraad.nl/en/task-and-
procedure/areas-of-activity/environmental-health/toxicology-based-recommended-exposure, 
accessed 12-05-2017. 
 
 

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/plan-de-campagne-bevordering-van-gezond-gedrag-door
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/plan-de-campagne-bevordering-van-gezond-gedrag-door
http://www.gfk.com/insights/press-release/ifa-2016-audio-en/
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=378
http://www.gezondheidsraad.nl/en/task-and-procedure/areas-of-activity/environmental-health/toxicology-based-recommended-exposure
http://www.gezondheidsraad.nl/en/task-and-procedure/areas-of-activity/environmental-health/toxicology-based-recommended-exposure


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 53 − 

Health Council of the Netherlands: Committee on Noise & Health, 1994 - Noise & Health. The 
Hague: Health Council of the Netherlands; 1994. Publication nr. 1994/15E. Internet: 
https://www.gezondheidsraad.nl/en/publications/gezonde-leefomgeving/noise-and-health, 
accessed 12-05-2017. 
 
Hear-It; 2013. New EU standards for personal music players and mobile phones. Hear-It. 2013 
May 23. Internet: http://www.hear-it.org/new-eu-standards-for-personal-music-players-and-
mobile-phones, accessed 12-05-2017. 
 
Heller AJ, 2003 - Classification and epidemiology of tinnitus. Otolaryngol Clin North Am 2003 
Apr;36(2):239-48. 
 
Henry JA, Dennis KC, Schechter MA, 2005 - General Review of TinnitusPrevalence, 
Mechanisms, Effects, and Management. J Speech Lang Hear Res 2005;48(5):1204-35, 
doi:10.1044/1092-4388(2005/084). 
 
Henry JA, Griest S, Thielman E, McMillan G, Kaelin C, Carlson KF, 2016 - Tinnitus Functional 
Index: Development, validation, outcomes research, and clinical application. Hear Res 
2016;334:58-64, doi:10.1016/j.heares.2015.06.004. 
 
Hobson J, Chisholm. E, El Refaie A, 2012 - Sound therapy (masking) in the management of 
tinnitus in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;2012(11):CD006371, 
doi:10.1002/14651858.CD006371.pub3. 
 
Hodgetts WE, Rieger JM, Szarko RA, 2007 - The effects of listening environment and 
earphone style on preferred listening levels of normal hearing adults using an MP3 player. Ear 
Hear 2007;28(3):290-7, doi:10.1097/AUD.0b013e3180479399. 
 
International Organization for Standardization, 1990 - Acoustics-Determination of 
occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment. Geneva, 
Switzerland: International Organization for Standardization; 1990. International Standard ISO 
1999. 
 
Ising H, 1994 - Gehörgefährdung durch laute Musik. Derzeitiger Erkenntnisstand und 
Handlungsbedarf [Potential hearing loss caused by loud music. Current status of knowledge 
and need for management]. HNO 1994;42(8):465-6. 
 
Ising H, Rebentisch E, Poustka F, Curio I, 1990 - Annoyance and health risk caused by military 
low-altitude flight noise. Int Arch Occup Environ Health 1990;62(5):357-63. 
 
Ismi O, Erdogan O, Yesilova M, Ozcan C, Ovla D, Gorur K, 2017 - Does stapes surgery 
improve tinnitus in patients with otosclerosis? Braz J Otorhinolaryngol 2017;Pre-publication, 
doi:10.1016/j.bjorl.2016.07.001. 
 
Jastreboff PJ, 1990 - Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and 
perception. Neurosci Res 1990;8(4):221-54. 
 
Jiang W, Zhao F, Guderley N, Manchaiah V, 2016 - Daily music exposure dose and hearing 
problems using personal listening devices in adolescents and young adults: A systematic 
review. Int J Audiol 2016 2016/04/02;55(4):197-205, doi:10.3109/14992027.2015.1122237. 
 
Johns LC, Hemsley D, Kuipers E, 2002 - A comparison of auditory hallucinations in a 
psychiatric and non-psychiatric group. Br J Clin Psychol 2002;41(Pt 1):818-6. 
 

http://www.gezondheidsraad.nl/en/publications/gezonde-leefomgeving/noise-and-health
http://www.hear-it.org/new-eu-standards-for-personal-music-players-and-mobile-phones
http://www.hear-it.org/new-eu-standards-for-personal-music-players-and-mobile-phones


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 54 − 

Jokitulppo J, Bjork E, 2002 - Estimated leisure-time noise exposure and hearing symptoms in 
a finnish urban adult population. Noise Health 2002;5(17):53-62. 
 
Jokitulppo J, Toivonen M, Bjork E, 2006 - Estimated leisure-time noise exposure, hearing 
thresholds, and hearing symptoms of Finnish conscripts. Mil Med 2006;171(2):112-6. 
 
Jokitulppo JS, Bjork EA, AkaanPenttila E, 1997 - Estimated leisure noise exposure and 
hearing symptoms in Finnish teenagers. Scand Audiol 1997 1997;26(4):257-62, 
doi:10.3109/01050399709048017. 
 
KB, 1977 - Koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen 
voor muziek in openbare en private instellingen. Brussel; 1977 26-04-1977. Internet: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1977022401&ta
ble_name=wet, accessed 12-05-2017. 
Keith SE, Michaud DS, Chiu V, 2008 - Evaluating the maximum playback sound levels from 
portable digital audio players. J Acoust Soc Am 2008;123(6):4227-37, doi:10.1121/1.2904465. 
 
Keppler H; 2010. Optimization of the diagnosis of noise-induced hearing loss with otoacoustic 
emissions [PhD-thesis]. Gent: Universiteit Gent; 2010. 
 
Keppler H, Dhooge I, Degeest S, Vinck B, 2015a - The effects of a hearing education program 
on recreational noise exposure, attitudes and beliefs toward noise, hearing loss, and hearing 
protector devices in young adults. Noise Health 2015a;17(78):253-62. 
 
Keppler H, Dhooge I, Maes L, D'Haenens W, Bockstael A, Philips B et al., 2010 - Short-term 
auditory effects of listening to an MP3 player. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
2010;136(6):538-48, doi:10.1001/archoto.2010.84. 
 
Keppler H, Dhooge I, Vinck B, 2015b - Hearing in young adults. Part II: The effects of 
recreational noise exposure. Noise Health 2015b;17(78):245-52. 
 
Keymeulen L, Van de Wiele J, 2014 - Toepassing van de nieuwe geluidswetgeving op 
muziekevenementen in Vlaanderen: peiling bij organisatoren en dj’s. Gent: Hogeschool Gent; 
2014 mei 20. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van Bachelor in de 
logopedie en audiologie. 
 
Kingwell K, 2016 - First hearing-disorder drugs stumble. Nat Rev Drug Discov 
2016;15(11):733-5, doi:10.1038/nrd.2016.222. 
 
KNO-vereniging, 2016 - Richtlijn Tinnitus. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Keel–Neus–
Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd–Halsgebied; 2016. 
 
Krog NH, Engdahl B, Tambs K, 2010 - The association between tinnitus and mental health in 
a general population sample: Results from the HUNT Study. J Psychosom Res 
2010;69(3):289-98, doi:10.1016/j.jpsychores.2010.03.008. 
 
Kujawa SG, Liberman MC, 2006 - Acceleration of Age-Related Hearing Loss by Early Noise 
Exposure: Evidence of a Misspent Youth. J Neurosci 2006;26(7):2115-23, 
doi:10.1523/jneurosci.4985-05.2006. 
 
Kuk FK, Tyler RS, Russell D, Jordan H, 1990 - The Psychometric Properties of a Tinnitus 
Handicap Questionnaire. Ear Hear 1990;11(6):434-45. 
 
Langguth B, Elgoyhen AB, 2012 - Current pharmacological treatments for tinnitus. Expert Opin 
Pharmocother 2012;13(17):2495-509, doi:10.1517/14656566.2012.739608. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1977022401&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1977022401&table_name=wet


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 55 − 

Langguth B, Goodey R, Azevedo A, Bjorne A, Cacace A, Crocetti A et al.; 2007.Consensus 
for tinnitus patient assessment and treatment outcome measurement: Tinnitus Research 
Initiative meeting, Regensburg, July 2006. In: Langguth B et al., editors. Progr Brain Res. 
Volume 166: Elsevier; 2007. p. 525-36. Internet: 
//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612307660506. 
 
Langguth B, Kreuzer PM, Kleinjung T, De Ridder D, 2013 - Tinnitus: causes and clinical 
management. Lancet Neurol 2013;12(9):920-30, doi:10.1016/S1474-4422(13)70160-1. 
Lanting CP, de Kleine E, van Dijk P, 2009 - Neural activity underlying tinnitus generation: 
Results from PET and fMRI. Hear Res 2009;255(1–2):1-13, 
doi:10.1016/j.heares.2009.06.009. 
 
le Clercq CMP, van Ingen G, Ruytjens L, van der Schroeff MP, 2016 - Music-induced Hearing 
Loss in Children, Adolescents, and Young Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. 
Otol Neurotol 2016;37(9):1208-16, doi:10.1097/mao.0000000000001163. 
 
Lee SH, Choi SK, Lim YJ, Chung HY, Yeo JH, Na SY et al., 2015 - Otologic manifestations of 
acoustic neuroma. Acta Otolaryngol 2015 2015/02/01;135(2):140-6, 
doi:10.3109/00016489.2014.952334. 
 
Lefaucheur J-P, Antal A, Ayache SS, Benninger DH, Brunelin J, Cogiamanian F et al., 2017 - 
Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation 
(tDCS). Clin Neurophysiol 2017;128(1):56-92, doi:10.1016/j.clinph.2016.10.087. 
 
Legifrance, 1998 - Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de 
la musique amplifiée; 1998. Code de l'environnement: V.VII.1.2.1, articles R57!-25 - R57!-30. 
Internet: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006839578&idSectionT
A=LEGISCTA000006189020&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120111, 
accessed 12-05-2017. 
 
Levie P, Desgain O, de Burbure C, Germonpré P, Monnoye J-P, Thill M-P et al., 2007 - Sudden 
hearing loss. B-ENT 2007;3(Suppl 6):33-43. 
 
Lower MC, Lawton BW, Lutman ME, Davis RA, 1997 - Noise from toys and its effect on 
hearing. Southampton, UK: ISVR Consultancy Services; 1997. Report URN 97/944. Internet: 
http://www.isvr.co.uk/reprints/index.htm, accessed 12-05-2017. 
 
Maassen M, Babisch W, Bachmann KD, Ising H, Lehnert G, Plath P et al., 2001 - Ear damage 
caused by leisure noise. Noise Health 2001;4(13):1-16. 
 
Maes IH, Cima RF, Vlaeyen JW, Anteunis LJ, Joore MA, 2013 - Tinnitus: a cost study. Ear 
Hear 2013;34(4):508-14, doi:10.1097/AUD.0b013e31827d113a. 
 
Martinez-Devesa P, Perera R, Theodoulou M, Waddell A, 2010 - Cognitive behavioural 
therapy for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2010;2010(9):CD005233, 
doi:10.1002/14651858.CD005233.pub3. 
 
McArdle R, Chisolm TH, Abrams HB, Wilson RH, Doyle PJ, 2005 - The WHO-DAS II: 
Measuring Outcomes of Hearing Aid Intervention for Adults. Trends Amplif 2005;9(3):127-43, 
doi:10.1177/108471380500900304. 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612307660506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006839578&idSectionTA=LEGISCTA000006189020&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120111
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006839578&idSectionTA=LEGISCTA000006189020&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120111
http://www.isvr.co.uk/reprints/index.htm


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 56 − 

McCombe A, Baguley D, Coles R, McKenna L, McKinney C, Windle-Taylor P, 2001 - 
Guidelines for the grading of tinnitus severity: the results of a working group commissioned by 
the British Association of Otolaryngologists, Head and Neck Surgeons, 1999. Clin Otolaryngol 
Allied Sci 2001;26(5):388-93, doi:10.1046/j.1365-2273.2001.00490.x. 
McCormack A, Edmondson-Jones M, Somerset S, Hall D, 2016 - A systematic review of the 
reporting of tinnitus prevalence and severity. Hear Res 2016;337:70-9, 
doi:10.1016/j.heares.2016.05.009. 
 
McLaren SJ, Page WH, Parker L, Rushton M, 2014 - Noise Producing Toys and the Efficacy 
of Product Standard Criteria to Protect Health and Education Outcomes. Int J Environ Res 
Public Health 2014;11(1):47-66, doi:10.3390/ijerph110100047. 
 
McNeill K, Keith SE, Feder K, Konkle ATM, Michaud DS, 2010 - MP3 player listening habits 
of 17 to 23 year old university students. J Acoust Soc Am 2010;128(2):646-53, 
doi:10.1121/1.3458853. 
 
Medical Research Council Institute of Hearing Research, 1986 - Damage to hearing arising 
from leisure noise. Brit J Audiol 1986;20(2):157-64, doi:10.3109/03005368609079010. 
Meecham E, Hume K, 2001 - Tinnitus, attendance at night-clubs and social drug taking in 
students. Noise Health 2001;3(10):53-62. 
 
Meikle MB, Henry JA, Griest SE, Stewart BJ, Abrams HB, McArdle R et al., 2012 - The Tinnitus 
Functional Index: Development of a New Clinical Measure for Chronic, Intrusive Tinnitus. Ear 
Hear 2012;33(2):153-76, doi:10.1097/AUD.0b013e31822f67c0. 
 
Meikle MB, Stewart BJ, Griest SE, Henry JA, 2008 - Tinnitus Outcomes Assessment. Trends 
Amplif 2008;12(3):223-35, doi:10.1177/1084713808319943. 
 
Melnick W, 1991 - Human temporary threshold shift (TTS) and damage risk. J Acoust Soc Am 
1991;90(1):147-54. 
 
Meng Z, Liu S, Zheng Y, Phillips JS, 2011 - Repetitive transcranial magnetic stimulation for 
tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2011;2011(10):CD007946, 
doi:10.1002/14651858.CD007946.pub2. 
 
Mercier V, Hohmann BW, 2002 - Is Electronically Amplified Music too Loud? What do Young 
People Think? Noise Health 2002;4(16):47-55. 
 
Mercier V, Luy D, Hohmann B, 2003 - The sound exposure of the audience at a music festival. 
Noise Health 2003;5(19):51-8. 
 
Mertens G, De Bodt M, Van de Heyning P, 2016 - Cochlear implantation as a long-term 
treatment for ipsilateral incapacitating tinnitus in subjects with unilateral hearing loss up to 10 
years. Hear Res 2016;331:1-6, doi:10.1016/j.heares.2015.09.016. 
 
Mertens G, De Bodt M, Van de Heyning P, 2017 - Evaluation of Long-Term Cochlear Implant 
Use in Subjects With Acquired Unilateral Profound Hearing Loss: Focus on Binaural Auditory 
Outcomes. Ear Hear 2017;38(1):117-25, doi:10.1097/aud.0000000000000359. 
 
Meyer-Bisch C, 1996 - Epidemiological evaluation of hearing damage related to strongly 
amplified music (personal cassette players, discotheques, rock concerts)--high-definition 
audiometric survey on 1364 subjects. Audiology 1996;35(3):121-42. 
Michiels S, De Hertogh W, Truijen S, Van de Heyning P, 2015 - Cervical spine dysfunctions 
in patients with chronic subjective tinnitus. Otol Neurotol 2015;36(4):741-5, 
doi:10.1097/mao.0000000000000670. 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 57 − 

Møller AR. 2007.Tinnitus and pain. In: Langguth B et al., editors. Progr Brain Res. Volume 
166: Elsevier; 2007. p. 47-53. 
 
Møller AR, Langguth B, De Ridder D, Kleinjung T, editors; 2011. Textbook of Tinnitus. New 
York: Springer; 2011. 
 
Moon IJ, Won JH, Kang HW, Kim DH, An Y-H, Shim HJ, 2015 - Influence of Tinnitus on 
Auditory Spectral and Temporal Resolution and Speech Perception in Tinnitus Patients. J 
Neurosci 2015;35(42):14260-9, doi:10.1523/jneurosci.5091-14.2015. 
 
MTS, 2013 - European Toy Standard EN 71-1 is Revised: Modern Testing Services; 2013 
October 23. Internet: http://www.mts-global.com/en/technical_update/CPIE-044-13.html, 
accessed 12-05-2017. 
 
NBN, 2015 - Veiligheid van speelgoed - Deel 1 : Mechanische en fysische eigenschappen. 
Brussel: Bureau voor Normalisatie - NBN; 2015. Internet: 
https://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn-en-71-1-3, accessed 12-05-2017. 
 
Newman CW, Sandridge SA, Jacobson GP, 1998 - Psychometric adequacy of the Tinnitus 
Handicap Inventory (THI) for evaluating treatment outcome. J Am Acad Audiol 1998 
Apr;9(2):153-60. 
 
Nielsen, 2015 - Everyone listens to music, but how we listen is changing: The Nielsen 
Company; 2015 January 22. Internet: 
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/everyone-listens-to-music-but-how-we-
listen-is-changing.html, accessed 12-05-2017. 
 
Nordmann AS, Bohne BA, Harding GW, 2000 - Histopathological differences between 
temporary and permanent threshold shift1. Hear Res 2000;139(1–2):13-30, 
doi:10.1016/S0378-5955(99)00163-X. 
 
Passchier-Vermeer W, 1989 - Het gehoor van jongeren en blootstelling aan geluid [The 
hearing of young people and noise exposure]. Den Haag: Gezondheidsraad; 1989. Rapport 
no A89/04. Internet: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/het-gehoor-van-jongeren-en-
blootstelling-aan-geluid, accessed 12-05-2017. 
 
Passchier-Vermeer W, 1993 - Noise & Health. Review. The Hague: Health Council of the 
Netherlands; 1993. Publication nr A93/02E. Internet: 
http://www.gezondheidsraad.nl/en/news/noise-and-health, accessed 12-05-2017. 
 
Passchier-Vermeer W, Bistrup ML, Hygge S, Keiding L. 2001.Effects of noise. In: Health 
effects of noise on children and perception of the risk of noise - Report from a project 
coordinated by the National Institute of Public Health. Copenhagen: National Institute of Public 
Health; 2001. p. 47-68. Internet: http://www.si-
folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20ef
fects%20of%20noise%20on%20children.aspx, accessed 12-05-2017. 
Pattyn T, Van Den Eede F, Vanneste S, Cassiers L, Veltman DJ, Van De Heyning P et al., 
2016 - Tinnitus and anxiety disorders: A review. Hear Res 2016;333:255-65, 
doi:10.1016/j.heares.2015.08.014. 
 
Phillips JS, McFerran D, 2010 - Tinnitus Retraining Therapy (TRT) for tinnitus. Cochrane 
Database Syst Rev 2010;2010(3):CD007330, doi:10.1002/14651858.CD007330.pub2. 
 
Pinch T, Bijsterveld K, 2004 - Sound Studies: New Technologies and Music. Soc Stud Sci 
2004 October 1, 2004;34(5):635-48, doi:10.1177/0306312704047615. 

http://www.mts-global.com/en/technical_update/CPIE-044-13.html
http://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn-en-71-1-3
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/everyone-listens-to-music-but-how-we-listen-is-changing.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/everyone-listens-to-music-but-how-we-listen-is-changing.html
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/het-gehoor-van-jongeren-en-blootstelling-aan-geluid
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/het-gehoor-van-jongeren-en-blootstelling-aan-geluid
http://www.gezondheidsraad.nl/en/news/noise-and-health
http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20effects%20of%20noise%20on%20children.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20effects%20of%20noise%20on%20children.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2001/1457%20Health%20effects%20of%20noise%20on%20children.aspx


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 58 − 

Quintanilla-Dieck MdL, Artunduaga MA, Eavey RD, 2009 - Intentional Exposure to Loud 
Music: The Second MTV.com Survey Reveals an Opportunity to Educate. J Pediatr 
2009;155(4):550-5, doi:10.1016/j.jpeds.2009.04.053. 
 
Quisquater A, Vandekerckhove F, 2015 - Toepassing, kennis en mening van de nieuwe 
geluidswetgeving in Vlaanderen: een peiling bij lokale jeugdhuizen, cafés en fuiven 
(vervolgscriptie). Gent: Hogeschool Gent; 2015 mei 20. Scriptie voorgedragen tot het 
bekomen van de graad van Bachelor in de logopedie en audiologie. 
 
Rentfrow PJ, Goldberg LR, Levitin DJ, 2011 - The structure of musical preferences: A five-
factor model. J Pers Soc Psychol 2011;100(6):1139-57, doi:10.1037/a0022406. 
 
Rubinstein JT, Tyler RS, Johnson A, Brown CJ, 2003 - Electrical Suppression of Tinnitus with 
High-Rate Pulse Trains. Otol Neurotol 2003;24(3):478-85. 
 
Ryberg J, 2009 - A national project to evaluate and reduce high sound pressure levels from 
music. Noise Health 2009;11(43):124-8, doi:10.4103/1463-1741.50698. 
 
Sadhra S, Jackson CA, Ryder T, Brown MJ, 2002 - Noise exposure and hearing loss among 
student employees working in university entertainment venues. Ann Occup Hyg 
2002;46(5):455-63. 
 
Santos L, Morata TC, Jacob LC, Albizu E, Marques JM, Paini M, 2007 - Music exposure and 
audiological findings in Brazilian disc jockeys (DJs). Int J Audiol 2007;46(5):223-31, 
doi:10.1080/14992020601188575. 
 
Schaette R, McAlpine D, 2011 - Tinnitus with a Normal Audiogram: Physiological Evidence for 
Hidden Hearing Loss and Computational Model. J Neurosci 2011;31(38):13452-7, 
doi:10.1523/jneurosci.2156-11.2011. 
 
Schafer RM; 1993. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. 
Inner Traditions/Bear; 1993. ISBN-9780892814558. 
 
SGS; 2011. New sound level safety standards for personal music devices. Safeguards: SGS 
consumer testing services. 2011 March. Internet: 
http://newsletter.sgs.com/eNewsletterPro/uploadedimages/000006/SGS-Safeguards-05711-
Sound-Level-Safety-Personal-Music-Devices-EN-11.pdf, accessed 12-05-2017. 
 
Smith PA, Davis A, Ferguson M, Lutman ME, 2000 - The prevalence and type of social noise 
exposure in young adults in England. Noise Health 2000;2(6):41-56. 
Smits C, Kapteyn TS, Houtgast T, 2004 - Development and validation of an automatic speech-
in-noise screening test by telephone. Int J Audiol 2004;43(1):15-28, 
doi:10.1080/14992020400050004. 
 
Song J-J, Vanneste S, Van de Heyning P, De Ridder D, 2012 - Transcranial Direct Current 
Stimulation in Tinnitus Patients: A Systemic Review and Meta-Analysis. Sci World J 
2012;2012:427941, doi:10.1100/2012/427941. 
 
Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R, Vagg PR, Jacobs GA; 1983. Manual for the State-
Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1983. 
 
Svensson EB, Morata TC, Nylén P, Krieg EF, Johnson A-C, 2004 - Beliefs and attitudes 
among Swedish workers regarding the risk of hearing loss. Int J Audiol 2004;43(10):585-93, 
doi:10.1080/14992020400050075. 
 

http://newsletter.sgs.com/eNewsletterPro/uploadedimages/000006/SGS-Safeguards-05711-Sound-Level-Safety-Personal-Music-Devices-EN-11.pdf
http://newsletter.sgs.com/eNewsletterPro/uploadedimages/000006/SGS-Safeguards-05711-Sound-Level-Safety-Personal-Music-Devices-EN-11.pdf


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 59 − 

Thorne PR, 2008 - Best practice in noise-induced hearing loss management and prevention: 
A review of literature, practices and policies for the New Zealand context. Auckland: 
UniService, The University of Auckland; 2008. Report prepared for the Accident 
Compensation Corporation. Internet: 
http://www.acc.co.nz/PRD_EXT_CSMP/groups/external_ip/documents/reports_results/wim2
_065096.pdf, accessed 12-05-2017. 
 
Torre P, 2008 - Young adults' use and output level settings of personal music systems. Ear 
Hear 2008;29(5):791-9, doi:10.1097/AUD.0b013e31817e7409. 
 
Tunkel DE, Bauer CA, Sun GH, Rosenfeld RM, Chandrasekhar SS, Eugene R. Cunningham 
J et al., 2014 - Clinical Practice Guideline: Tinnitus. Otolaryngol Head Neck Surg 
2014;151(Suppl 2):S1-S40, doi:10.1177/0194599814545325. 
 
Twardella D, Wellhoefer A, Brix J, Fromme H, 2008 - High sound pressure levels in Bavarian 
discotheques remain after introduction of voluntary agreements. Noise Health 2008;10(41):99-
104, doi:10.4103/1463-1741.44348. 
 
Tyler RS. 2006.Neurophysiological Models, Psychological Models, and Treatments for 
Tinnitus. In: Tinnitus Treatment. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2006. 
 
UL, 2012 - The road toward a new hazard-based standard: IEC 62368-1: UL; 2012. Internet: 
http://www.ul.com/global/documents/offerings/industries/hightech/resources/general/hbse_br
ochure_final.pdf, accessed 12-05-2017. 
 
Van de Heyning P, Gilles A, Rabau S, Van Rompaey V, 2015 - Subjective tinnitus assessment 
and treatment in clinical practice: the necessity of personalized medicine. Curr Opin 
Otolaryngol Head Neck Surg 2015;23(5):369-75. 
 
Van de Heyning P, Vermeire K, Diebl M, Nopp P, Anderson I, De Ridder D, 2008 - 
Incapacitating Unilateral Tinnitus in Single-Sided Deafness Treated by Cochlear Implantation. 
Ann Otol Rhinol Laryngol 2008;117(9):645-52, doi:10.1177/000348940811700903. 
Van Eynde C, Denys S, Desloovere C, Wouters J, Verhaert N, 2016 - Speech-in-noise testing 
as a marker for noise-induced hearing loss and tinnitus. B-ENT 2016;26(Suppl 1):185-91. 
 
van Kamp I, Davies H, 2013 - Noise and health in vulnerable groups: A review. Noise Health 
2013;15(64):153-9. 
 
Van Ranst S, 2012 - Kritische evaluatie nieuwe geluidsnormen voor muziekevenementen. 
Gent: Universwiteit Gent; 2012. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van 
Master na Master in de Milieusanering en het Milieubeheer. Internet: 
http://vibeserver.net/scripties/kritische%20evaluatie%20nieuwe%20geluidsnormen.pdf, 
accessed 12-05-2017. 
 
Vlaamse Overheid, 2012 - Geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Wegwijs in de regelgeving 
vanaf 1 januari 2013. Brussel: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 2012 oktober. 
Internet: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/geluidsnormen-voor-
muziekactiviteiten, accessed 12-05-2017. 
 
 
 
 
 
 

http://www.acc.co.nz/PRD_EXT_CSMP/groups/external_ip/documents/reports_results/wim2_065096.pdf
http://www.acc.co.nz/PRD_EXT_CSMP/groups/external_ip/documents/reports_results/wim2_065096.pdf
http://www.ul.com/global/documents/offerings/industries/hightech/resources/general/hbse_brochure_final.pdf
http://www.ul.com/global/documents/offerings/industries/hightech/resources/general/hbse_brochure_final.pdf
http://vibeserver.net/scripties/kritische%20evaluatie%20nieuwe%20geluidsnormen.pdf
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 60 − 

Vlaamse Regering, 2012 - Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal 
geluidsniveau van muziek in inrichtingen. Belgisch Staatsblad 2012 29-03-
2012;182(104):20149-62. 
 
Vlaamse Regering, 2014 - Besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 tot opheffing 
van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI 
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat 
betreft de invoering van een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen. Belgisch Staatsblad 
2014 12-02-2014;184(46):12307-9. 
 
Vogel I, Brug J, Van der Ploeg CPB, Raat H, 2011 - Adolescents risky MP3-player listening 
and its psychosocial correlates. Health Educ Res 2011;26(2):254-64, doi:10.1093/her/cyq091. 
 
Vogel I, Verschuure H, van der Ploeg CP, Brug J, Raat H, 2009 - Adolescents and MP3 
players: too many risks, too few precautions. Pediatrics 2009;123(6):e953-8, 
doi:10.1542/peds.2008-3179. 
 
Weichbold V, Zorowka P, 2003 - Effects of a hearing protection campaign on the discotheque 
attendance habits of high-school students. Int J Audiol 2003;42(8):489-93, 
doi:10.3109/14992020309081519. 
 
Weichbold V, Zorowka P, 2005 - Führt eine Schallpegelabsenkung in Diskotheken zu einem 
Rückgang der Besucher? [Will adolescents visit discotheque less often if sound levels of music 
are decreased?]. HNO 2005;53(10):845-1. 
 
Weichbold V, Zorowka P, 2007 - Can a hearing education campaign for adolescents change, 
their music listening behavior? Int J Audiol 2007;46(3):128-33, 
doi:10.1080/14992020601126849. 
 
Weisz N, Hartmann T, Dohrmann K, Schlee W, Norena A, 2006 - High-frequency tinnitus 
without hearing loss does not mean absence of deafferentation. Hear Res 2006;222(1-2):108-
14, doi:10.1016/j.heares.2006.09.003. 
 
WHO, 1980 - Noise. Geneva: World Health Organization, International Programme on 
Chemical Safety; 1980. Environmental Health Criteria 12. Internet: 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc012.htm, accessed 12-05-2017. 
 
WHO, 1995 - Berglund B et al., editors. Community Noise. Geneva: World Health 
Organization; 1995. Internet: http://www.nonoise.org/library/whonoise/whonoise.htm, 
accessed 12-05-2017. 
 
WHO, 1999 - Berglund B et al., editors. Guidelines for Community Noise. Geneva: World 
Health Organization; 1999. Internet: http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html, 
accessed 12-05-2017. 
 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc012.htm
http://www.nonoise.org/library/whonoise/whonoise.htm
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 61 − 

WHO, 2015 - Hearing loss due to recreational exposure to loud sounds. Geneva: World Health 
Organization; 2015. Internet: http://www.who.int/iris/handle/10665/154589, accessed 12-05-
2017. 
 
Widen SE, Holmes AE, Erlandsson SI, 2006 - Reported hearing protection use in young adults 
from Sweden and the USA: Effects of attitude and gender. Int J Audiol 2006;45(5):273-80, 
doi:10.1080/14992020500485676. 
 
Widen SEO, Erlandsson SI, 2004 - Self-reported tinnitus and noise sensitivity among 
adolescents in Sweden. Noise Health 2004;7(25):29-40. 
 
Williams W, 2005 - Noise exposure levels from personal stereo use Nivel de expositión a ruido 
por el uso de estéreos personales. Int J Audiol 2005;44(4):231-6, 
doi:10.1080/14992020500057673. 
 
Wilson PH, Henry J, Bowen M, Haralambous G, 1991 - Tinnitus reaction questionnaire: 
psychometric properties of a measure of distress associated with tinnitus. J Speech Hear Res 
1991 Feb;34(1):197-201. 
 
Wittman R, Scott K, 2006 - Survey of Adults in Mexico and Puerto Rico about the Use of 
Personal Electronic Devices with Head Phones: Zogby International; 2006 October. Internet: 
http://www.asha.org/uploadedFiles/HeadphoneSurveyMexico.pdf, accessed 12-05-2017. 
 
Zenner H-P, Delb W, Kröner-Herwig B, Jäger B, Peroz I, Hesse G et al., 2017 - A 
multidisciplinary systematic review of the treatment for chronic idiopathic tinnitus. Eur Arch 
Otorhinolaryngol. [journal article] 2017;274(5):2079-91, doi:10.1007/s00405-016-4401-y. 

http://www.who.int/iris/handle/10665/154589
http://www.asha.org/uploadedFiles/HeadphoneSurveyMexico.pdf


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 62 − 

11. BIJLAGEN 

 
Bijlage I TERMEN GERELATEERD AAN GELUID 
 
Deze bijlage is hoofdzakelijk gebaseerd op een internationale standaard (International 
Organization for Standardization. 1990) en rapporten van de Nederlandse Gezondheidsraad 
(GR) (Health Council of the Netherlands: Commissie Geluid en Gezondheid. 1994) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (WHO. 1999). 
 
Geluid en lawaai 
 
Geluid is een verschijnsel van afwisselende verdichtingen en verdunningen in de lucht, die 
zich vanuit een geluidsbron in alle richtingen voortplanten. Deze verdichtingen en 
verdunningen vloeien voort uit variaties in die luchtdruk. Het aantal drukvariaties per seconde 
is de frequentie van een geluid, die wordt uitgedrukt in Hz39. Een zuivere toon wordt 
gekenmerkt door één frequentie. De frequentie bepaalt de toonhoogte: een hoge toon 
(bijvoorbeeld 4000 Hz) klinkt piepend, een lage (bijvoorbeeld 200 Hz) brommend.  
Er is geen fysisch verschil tussen geluid en lawaai. Geluid is een zintuiglijke waarneming en 
het complexe patroon van geluidsgolven met verschillende frequenties wordt lawaai, muziek, 
spraak, enz. genoemd. Lawaai kan als “ongewenst” geluid worden beschouwd. 
 
Geluidsdrukniveau 
 
Het niveau (L: level) van een geluid is gerelateerd aan de geluidsdruk (p). In de praktijk loopt 

de geluidsdruk van minder dan 20 Pa40 tot meer dan 200 Pa, een verhouding van 1 tot 10 
miljoen. Daarom wordt in de akoestiek gewoonlijk de logaritme van de geluidsdruk in 
verhouding tot een referentiegeluidsdruk (po) gebruikt als basis voor de geluidsmaat. Meestal 

wordt een referentiegeluidsdruk van 20 Pa gebruikt. Deze waarde stemt overeen met het 
niveau van een toon op 1000 Hz die net hoorbaar is voor iemand met een normaal gehoor. 
Het geluidsdrukniveau wordt uitgedrukt in decibel (dB) en is te berekenen uit: 

𝐿 = 10 × log
𝑝2

𝑝0
2 dB (p0=20 Pa) 

Frequentieweging 
 
Het menselijk gehoor is niet even gevoelig voor geluiden bij verschillende frequenties. Om 
een geluidsmaat te krijgen om de waargenomen intensiteit weer te geven, worden 
geluidsdrukniveaus op verschillende frequenties beoordeeld, ongeveer op dezelfde manier 
als het menselijk gehoororgaan dit doet. De meest gebruikte methode is het toepassen van 
de zogenaamde A-filter, die in Figuur 5 is uitgezet als functie van de frequentie. Als de 
geluidsdrukniveaus zijn gemeten met gebruikmaking van de A-filter, noemt men de uitkomst 
het geluidsniveau in dB(A). Voor zeer harde geluiden wordt de voorkeur gegeven aan de C-
filter (Figuur 5) omdat deze bij de lagere frequenties meer representatief is voor de 
gevoeligheid van het gehoor voor deze geluiden. LA duidt dus het A-gewogen 
geluidsdrukniveau aan en LC het C-gewogen geluidsdrukniveau. 

                                                
39 Hz - hertz, SI-frequentie-eenheid; 1 Hz = 1 s-1 
40 Pa - pascal, SI drukeenheid; Pa - micropascal, 0,000 001 Pa 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 63 − 

 

Figuur 5. Frequentieweging van geluid met de A- en de C-filter.41 

   

Piekniveau en maximaal geluidsdrukniveau 
 
Verschillende regelgevingen zijn ook gebaseerd op piekniveau en maximale 
geluidsdrukniveaus alsook op geluidsdrukniveaus gedurende een bepaalde periode. Lpeak is 
het momentane geluidsdrukniveau. Vaak worden de geluidsdrukniveaus niet “momentaan” 
gemeten, maar wel over een korte periode geïntegreerd, zoals 0,125 s (“Fast” of F) en 1 s 
(“Slow” of S). Het maximale geluidsdrukniveau in een bepaalde periode is Lmax. Lmax, peak is het 
maximale momentane geluidsdrukniveau en Lmax, F en Lmax, S, het maximale geluidsdrukniveau 
gemeten met respectievelijk een korte (fast) en lange (slow) middelingstijd.  
De waarden kunnen worden gewogen aan de hand van de curves in figuur 5 om rekening te 
houden met de gevoeligheid van het oor. Zo is bv. LCpeak het C-gewogen 
piekgeluidsdrukniveau en LAmax, F het A-gewogen maximale geluidsdrukniveau gemeten in de 
“Fast” modus. 
 
Equivalent geluidsniveau 
 
Als het geluidniveau fluctueert in de tijd, wordt voor een aantal akoestische toepassingen het 
equivalente geluidniveau over een zekere periode bepaald. Dit equivalente geluidsniveau 
wordt in formule als volgt weergegeven 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × log
1

𝑇
∫

𝑝A(𝑡)
2

𝑝0
2

𝑇

0
d𝑡 dB(A) 

waarin: 

 pA(t): de A-gewogen geluidsdruk op tijdstip t 

 T : de duur van de beschouwde periode 
 
Hier wordt, zoals aangegeven door superscript A vóór “eq”, de A-weging gebruikt. 
 
 

                                                
41 De frequentiewegingscurves zijn gedefinieerd in de internationale norm IEC 61672:2003. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/A-
weighting, geraadpleegd op 12-05-2017 en https://nl.wikipedia.org/wiki/Wegingscurves_A_en_C 
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In de internationale norm ISO 1999:1990 (International Organization for Standardization 
1990), waarin deze grootheid is gedefinieerd, wordt ook gesuggereerd dat ze een maat is voor 
gehoorschade door lawaai op de werkplek na een dagelijkse blootstelling aan lawaai op de 
werkplek gedurende enkele tientallen jaren (een volledige loopbaan). De norm stelt ook dat 
voor werkdagen van minder dan 8 uur het equivalente geluidsniveau met bovenstaande 
formule over de acht-uur dagen geïntegreerd kan worden om het risico op gehoorschade te 
beoordelen. Dit zogenaamde principe van gelijke energie wordt vaak uitgebreid over een hele 
dag voor toepassingen i.v.m. omgevingslawaai. De integratie is grafisch weergegeven in 
Figuur 6. Of in dergelijke gevallen LAeq, T een goede maatstaf is voor risico-evaluaties over 
langere blootstellingsperioden is niet altijd voldoende empirisch vastgesteld. 
 

Figuur 6 Overeenkomende waarden van het equivalente geluidsniveau LAeq, T voor periode T. De drie curves 

hebben equivalente geluidsniveaus van 75,85 en 95 dB (A) aan T=8 uur. 

 
Grootheden in de Europese richtlijn betreffende blootstelling aan lawaai op het werk 
(EU. 2003) 
 
De Europese richtlijn over blootstelling aan lawaai op het werk onderscheidt drie grootheden. 
 
Piekgeluidsdruk (ppeak) 
Dit is de maximumwaarde van de "C"-frequentiegewogen momentane lawaaidruk. De C-filter 

wordt weergegeven in Figuur 5. Indien verwezen wordt naar de referentiedruk van 20 Pa kan 
ook de C-gewogen piekgeluidsdruk LCmax,peak gebruikt worden. 
 
Dagelijkse blootstelling aan lawaai (LEX,8h) 
De dagelijkse beroepsgebonden blootstelling aan lawaai is het equivalente geluidsniveau 
waaraan een werknemer of groep werknemers is blootgesteld op een representatieve 
werkdag. De duur van een werkdag is gestandaardiseerd op 8 uur (International Organization 
for Standardization. 1990). 
 
Wekelijkse blootstelling aan lawaai (LEX,8h) 
De wekelijkse blootstelling aan lawaai is het tijdgewogen gemiddelde van de dagelijkse 
niveaus van blootstelling aan lawaai in een nominale week van vijf werkdagen van acht uur 
(International Organization for Standardization. 1990). 
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Bijlage II OORZAKEN VAN TINNITUS 
 
In deze bijlage zijn de gekende oorzaken van objectieve (Tabel 4) en subjectieve tinnitus 
(Tabel 5) opgenomen. 
 

Tabel 3 Oorzaken van objectieve tinnitus, afkomstig van lichaamsgeluiden. 

arteriële pulsatiele tinnitus door vaataandoeningen 

 carotisstenose 

 carotis aneurysma dissecans  

resonantie in het rotsbeen 

 bloedvatlus in de inwendige gehoorgang 

 hoge cardiale output. 

hogere beengeleiding arteriële puls 

 deshiscentie halfcirkelvormig kanaal 

arterioveneuze misvorming (AVM) 

glomus timpaan tumor 

gezoem of gesuis van veneuze oorsprong (“venous hum”) 

 intracraniële hypertensie (met of zonder zwaarlijvigheid) 

 Arnold Chiari malformatie 

veneuze turbulentie (met of zonder malformatie) 

spiercontracties en tuba-openingsgeluiden 

 m. tensor tympani (sterker tijdens tubadisfunctie) 

 palatoclonus 

cervicale artrosegeluiden (bij hoofdrotaties) 

temporomandibulaire gewrichtsklik 

klikken van auriculair kraakbeen of tympaanmembraan 

 

 

Tabel 5 Organische oorzaken van subjectieve tinnitus. 

conductief gehoorverlies 

 cerumenprop 

 otosclerose  

 otitis serosa 

 chronische middenoorontsteking 

perceptief cochleair gehoorverlies 

 ziekte van Ménière 

 permanent geluidstrauma 

 presbyacusis 

 auto-immune binnenooraandoening 

 genetische sensorineurale doofheid 

 labyrintitis of cochleitis 

retrocochleair neuraal gehoorverlies en brughoekpathologie 

 acusticus neurinoom (vestibulair schwannoom) en brughoektumoren 
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 cochleovestibulair compressiesyndroom 

hersenstam- en auditieve cortex disfunctie 

 hersentumoren 

 witte stofletsels of demyelinisatie 

 micro- en macro vasculaire pathologie 

algemene of focale corticale disfunctie 

 met inbegrip van depressie 

toxicologische of farmacologische effecten 

 o.a. salicylatenintoxicatie 

niet-auditieve somatische invloeden 

 temporomandibulaire disfunctie 

 whiplash trauma 

 cervicale pathologie 

 hypertensie 

 infecties van de bovenste luchtwegen 
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Bijlage III TINNITUS PATIËNTENBEOORDELING 
 
Deze bijlage is een weergave van de consensus van de experten van het Tinnitus Research 
Initiative over patiëntenbeoordeling en uitkomstmaten (Tabel 6). 
 

Tabel 4 Consensus voor patiëntenbeoordeling en uitkomstmaten (Tinnitus Research Initiative meeting 2006 

(Langguth et al. 2007)). In elke categorie zijn de aanbevelingen geordend naar mate van belangrijkheid: A: 

Essentieel B: Sterk aanbevolen C: Zou van belang kunnen zijn 

Patiëntenbeoordeling 

 Lichamelijk onderzoek 

  A: Otologisch onderzoek door een specialist 

  A: Onderzoek van de hals (bewegingsbereik, tederheid, spierspanning ...) 

  B: Onderzoek van de teloroimandibulaire functie 

 Audiologische beoordeling 

  A: Audiometrie (zuivere toondrempel; tot 8 kHz) 

  B: Immitantie audiometrie 

B: Hoge frequentie audiometrie (tot minstens 12 kHz) 

B: Otoakoestische emissies 

  B: Oncomfortabel geluidsniveau 

  C: Auditief opgewekte potentialen 

 Psychofysieke metingen van tinnitus 

  B: Luidheidsbepaling (loudness matching) 

  B: Toonhoogtebepaling (Pitch matching) 

  B: Maskeerbaarheid (MML) 

  B: Residuele inhibitie 

 Voorgeschiedenis 

  Een meerderheid van de deelnemers verkoos een vragenlijst om in te vullen door de patiënt (met de 

mogelijkheid om iemand om verduidelijking te vragen) in plaats van een gestructureerd interview. Dit was geen 

consensus. Er werd afgesproken dat als een eerste stap naar consensus een lijst moet worden gemaakt van 

die items die in de meeste bestaande vragenlijsten zijn opgenomen. Een eerste poging om zo'n lijst op te 

stellen is hier bijgevoegd. 

 Vragenlijsten 

  A: Gevalideerde vragenlijst voor de beoordeling van tinnitus-ernst, die op dit ogenblik THI, THQ, TRQ of TQ 

kan zijn (er is afgesproken dat in de toekomst een betere en bredere gevalideerde vragenlijst nodig was) 

  B: Beoordeling van tinnitus-ernst door bijkomende vragenlijsten, en specifiek door THI, omdat wordt 

aangenomen dat THI in de meeste talen gevalideerd is. 

  C: Beoordeling van depressieve symptomen (bv. BDI) 

  C: Beoordeling van angst (bv. STAI) 

  C: Beoordeling van de levenskwaliteit (bv. WHODAS II) 

  C: Beoordeling van slapeloosheid (bv. PSQI) 

Uitkomstmaten 

  A: Gevalideerde vragenlijst voor de beoordeling van tinnitus-ernst, die op dit ogenblik THI, THQ, TRQ of TQ 

kan zijn (er is afgesproken dat in de toekomst een betere en bredere gevalideerde vragenlijst nodig was) 

  B: Beoordeling van tinnitus-ernst door bijkomende vragenlijsten, en specifiek door THI, omdat wordt 

aangenomen dat THI in de meeste talen gevalideerd is. 
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  C: Beoordeling van depressieve symptomen (bv. BDI) 

  C: Beoordeling van angst (bv. STAI) 

  C: Beoordeling van de levenskwaliteit (bv. WHODAS II) 

  C: Beoordeling van slapeloosheid (bv. PSQI) 

  C: Tinnitus luidheidsbepaling 

  C: Maskeerbaarheid (MML) 

  C: Objectieve meting van de hersenfunctie (functionele beeldvorming, elektrofysiologie) 

Afkortingen: kHz, kilohertz; dB, decibel; SL, sensation level; MML, minimal masking level; THI, Tinnitus Handicap 

Inventory (Newman et al. 1998); THQ, Tinnitus Handicap Questionnaire (Kuk et al. 1990); TRQ, Tinnitus Reaction 

Questionnaire (Wilson et al. 1991); TQ, Tinnitus Questionnaire (Hallam et al. 1988); BDI, Beck Depression Inventory 

(Beck and Steer 1984); STAI, State Trait Anxiety Inventory (Spielberger et al. 1983); WHODAS, WHO Disability 

Assessment Schedule (McArdle et al. 2005); PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse et al. 1989); 
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12. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap van de permanente werkgroep werd waargenomen door 
Wim PASSCHIER en het wetenschappelijk secretariaat door Eric JADOUL. 
 
 
ADANG Dirk Gezondheid en leefmilieu UCL 
CIMA Rilana Gedragsgeneeskunde, 

Audiologie 
Maastricht University, 
Gedragsgeneeskunde 

GARIN Pierre Audiofonologie Centre Universitaire 
d'Audiophonologie, CHU 
UCL 

GILLES Annick Otorinolaryngologie UZA, Universiteit van 
Antwerpen, Dept. KNO en 
Hoofd- en Halsheelkunde 

KEPPLER Hannah Spraak- en taalpathologie UGent, vakgroep Spraak-, 
Taal- en 
Gehoorwetenschappen  
UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- 
en Oorheelkunde 
 

PASSCHIER Wim Gezondheidsrisico-analyse Universiteit Maastricht (em.) 
THILL Marie Paule Otorinolaryngologie CHU St. Pierre Brussel 
VAN DAMME Jean-
Philippe 

Otologie Cliniques UCL CHU Mont-
Godinne 

VAN DE HEYNING Paul Otorinolaryngologie UZA, Universiteit van 
Antwerpen, KNO en Hoofd- 
en Halsheelkunde 

VERHAERT Nicolas Otorinolaryngologie KU Leuven, UZ Leuven, 
Dienst Otorinolaryngologie, 
Hoofd- en Halsheelkunde, 
Dept. Neurowetenschappen, 
Onderzoeksgroep 
Experimentele 
Otorinolaryngologie 
 

VLAEYEN Johan Klinische en 
gezondheidspsychologie 

KU Leuven, 
Gezondheidspsychologie en 
Universiteit Maastrich, 
Gedragsgeneeskunde 
 

 
 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. 
 
 
 
 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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