
Onderwerp: Voorkom (levenslange) gehoorschade bij jongeren! 

T.a.v. de colleges van B&W van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten 

Geacht college,  

Uit ons meest recente jeugdmonitor Emovo blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren in onze regio 

(17.800) soms tot vaak last heeft van gehoorproblemen, zoals oorsuizen, piep, of een doof gevoel, na 

het bezoeken van een uitgaansgelegenheid. Deze signalen wijzen er op dat zij tijdens die bezoeken 

zijn blootgesteld aan dermate hoge muziekniveaus dat zij een verhoogd risico op gehoorschade lopen.  

Bovenstaande cijfers zijn voor GGD Hollands Noorden aanleiding geweest om in 2016 een onderzoek 

uit laten voeren bij 12 muziekfestivals in Noord-Holland Noord naar geluidsniveaus. Deze 

muziekfestivals hebben vrijwillig meegewerkt aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat op veel 

festivals de geluidsniveaus zo hoog zijn dat er een ernstig risico op gehoorschade bestaat. Dit ook 

omdat preventieve maatregelen tegen gehoorschade meestal niet aanwezig en/of onder de maat zijn.  

Ondanks de ernst en omvang van het probleem, is er in Nederland geen wet of regelgeving die voorziet 

in de gehoorbescherming van bezoekers van evenementen en andere uitgaansgelegenheden. Wel is er 

een aantal landelijke initiatieven, die echter vooral vragen om een gemeentelijke inzet. Uw gemeente 

kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van gehoorschade, indien mogelijk in 

regionaal verband. 

Advies

Voer een lokaal gehoorschadepreventiebeleid. Onze aanbevelingen daarvoor zijn: 

- Leg voor buitenevenementen in de APV en/of het evenementenbeleid voor alle publiek 

toegankelijke plaatsen een maximum geluidsniveau vast van ten hoogste 100 dB(A), of indien 

mogelijk, een lager maximum. Als de activiteit vooral gericht is op kinderen jonger dan 16 jaar, stel 

dan het maximum op 88 dB(A). 

- Bij een geluidsniveau hoger dan 92 dB(A) dienen altijd aanvullende preventieve maatregelen 

genomen te worden (zoals voorlichting en beschikbaar stellen van goede gehoorbescherming) 

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/gezondheid-en-milieu/publicaties/publicatie/8290-

standpunt-gehoorschade-jongeren-bij-festival-en-uitgaansbezoek. 

- Hanteer voor binnen evenementen en andere uitgaansgelegenheden binnen, zoals clubs en 

discotheken een maximum van 92 dB(A) (bijlage 3). 

- Stem deze maatregelen binnen de gemeenten van onze regio onderling af, waardoor eenheid 

ontstaat voor de organisatoren en waardoor jongeren uit uw gemeente ook in een naburige 

gemeente afdoende beschermd zijn. 

- Voer (steekproefsgewijs) controles uit op naleving van bovenstaande1 en las na een proefperiode 

van één jaar een evaluatiemoment in. 

Voor de onderbouwing biedt de Wet Publieke Gezondheid een aanknopingspunt (beschermen, 

bevorderen en bewaken gezondheid van de bevolking), in het bijzonder paragraaf 2, artikel 5, lid 2a, 

lid 2e en lid 4.   

Ondersteuning 

Wilt u ondersteuning om in uw gemeente aan de slag te gaan met de preventie van gehoorschade? 

Neem dan contact op met Donné Schmidt, adviseur Milieu en Gezondheid, GGD Hollands Noorden 

(dschmidt@ggdhn.nl, 088-0125177). 



Met vriendelijke groet,  

Edward John Paulina 

Algemeen Directeur GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Bijlage 1. Meetverslag van geluidsniveaus bij festivals in Noord-Holland Noord 

Bijlage 2. Jeugdmonitor Emovo Noord-Holland Noord 2015-2016  

Bijlage 3. Persbericht Te harde muziek op festivals in Noord-Holland Noord 


