
Geacht College, 

Jaarlijks lopen 20.000 jongeren in Nederland gehoorschade op door harde muziek. Vaak is de gehoorschade 

onomkeerbaar, met als gevolg levenslange handicaps, zoals oorsuizingen, geluidsvervorming en 

gehoorverlies. Dit kan leiden tot aandacht- en leerproblemen, sociaal isolement en zelfs tot levenslange 

arbeidsongeschiktheid. Met de juiste preventieve maatregelen is dit te voorkomen.  

Wie zorgt er voor de ‘oorveiligheid’ van onze jongeren?  

GGD Hollands Noorden stelde op 7 maart 2016 regionale preventiemaatregelen voor, middels een brief aan 

onze colleges. Dit voorstel werd op 20 april toegelicht aan het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden. 

Daar zijn ook voorlopige resultaten uit het regionale EMOVO-onderzoek gepresenteerd. Onlangs zijn de 

definitieve resultaten van dit onderzoek beschikbaar geworden.  

Wat zijn de onderzoeksresultaten over gehoorschade? 

Lees hieronder de samenvatting van de onderzoeksresultaten over gehoorschade, of bekijk de infographic. 

- Ongeveer de helft van onze jongeren (17.800) heeft soms tot vaak gehoorproblemen, zoals oorsuizen, 

piep, of een doof gevoel, na het bezoeken van een uitgaansgelegenheid. 

- Harde uitgaansmuziek geeft 2x zo vaak klachten als muziek via een persoonlijke muziekspeler. 

- De resultaten in onze regio komen sterk overeen met de resultaten in een stedelijke omgeving. Dit 

bevestigt dat we te maken met een landelijk probleem. 

- Het percentage jongeren dat gehoorklachten heeft ligt in de vierde klas hoger dan in de tweede klas.  

Bestrijding van gehoorschade 

Oorsuizen, piep, of een doof gevoel zijn de eerste signalen voor beginnende gehoorschade. Een groot deel 

van onze jongeren bevindt zich dus op dit moment soms tot vaak op locaties waar een verhoogd risico bestaat 

op het oplopen van levenslange gehoorschade. Naarmate de jongeren ouder worden, wordt het probleem 

groter. Jongeren zijn zich vaak slecht bewust van het risico’ op gehoorschade dat ze zelf lopen. Bovendien 

gaan ze er ten onrechte van uit dat anderen voor hun ‘oorveiligheid’ zorgen. Landelijk is deze zorg er niet 
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. Dit vraagt 

daarom om regionale maatregelen op (uitgaans)locaties waar harde muziek gespeeld wordt  Op dit terrein 

kunnen gemeenten invloed uitoefenen via bijvoorbeeld de APV of evenementenvergunningen.  

Hieronder staan lokaal uitvoerbare maatregelen om gehoorschade tegen te gaan.  

- Stel een Maximum muziekniveau in (conform standpunt GGD GHOR Nederland) binnen 92 dB(A), 

buiten 100 dB(A)

- Toon actuele geluidsniveaus (decibeldisplays) 

- Scherm geluidsboxen af  

- Verstrek goede oordoppen  

- Geluidsluwe zones/gehoorpauzes 

Gebruik bovenstaande maatregelen om regionaal beleid te maken en bescherm onze jongeren tegen 

levenslange gehoorschade. 

Met vriendelijke groet,  

Gabrielle Geerdink 

Lid Managementteam GGD Hollands Noorden 
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