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1.   Inleiding 

Deze lezing is ontstaan uit een ‘verder breien’ op een presentatie die wij gegeven hebben in onze school 
(de!KUNSTHUMANIORA Antwerpen) op 27 januari 2015. 

Deze tekst (en de bijhorende diapresentaties) zijn het resultaat van een niet altijd evidente, maar boeiende en 
leerrijke samenwerking tussen Gunther Bollen, Volkan Topal en mezelf. 

Wij hopen op veel leerwinst voor u en uw leerlingen. 

Wilrijk, 27 april 2016 

Ivo Janssens 

2.   Gehoortests 

2.1  Interessante websites voor gehoortesten 

o www.hoortest.nl 

Hoortest.nl is een website waar je een gehoortest kunt doen. Je krijgt achtereenvolgens 24 keer 3 
cijfers te horen die je daarna op het scherm moet invullen. Voor mensen met problemen in het 
middenoor (= een zogenaamd ‘geleidingsverlies’) is de test niet geschikt. Je kan de gehoortest ook 
telefonisch doen. Voor een betrouwbaar resultaat dien u de test met een hoofdtelefoon uit te voeren. 

Op het einde krijg je de uitslag.  Natuurlijk test men hier maar één aspect van het horen. Als je toch 
twijfelt aan de uitslag kan je altijd binnenlopen bij een audicien of eventueel een afspraak maken bij uw 
huisarts. 

o www.oorcheck.nl  (kennisquiz) 

Op deze website kan je allerlei informatie terugvinden over: 

- Hoe je een gehoorschade kan oplopen en hoe je het kan voorkomen. 

- verschillende testen bv.: je kan je mp3 testen of het schadelijk is voor je oren. 

- Verschillende soorten oordoppen.  

- Veilige koptelefoons. 

- De werking van het gehoor. 

- Hoe een gehoorschade ontstaat. 

o www.eenenaloor.be 

Op deze website vind je o.a. 

- Interessante tips wat je moet (kan) doen als je naar mp3-speler luistert of een concert gaat. 

- Welke gehoorbescherming je best kan kiezen. 

- Welke situaties gevaarlijk kunnen zijn (m.b.t. gehoorschade) voor ons gehoor. 

o http://www.helpzenietnaardetuut.be/test 

Dit is een website van departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

Je oren zijn gevoeliger dan je denkt. Hier test je je luistergedrag en ga je ontdekken hoe groot het risico 
op gehoorschade bij jou is. 

Je krijgt hier 8-tal vragen over hoe je omgaat met geluid, bijvoorbeeld: ‘Hoeveel uren per dag luister je 
naar muziek?’ 

Op het einde krijg je in procent wat de kans is dat je een gehoorschade kunt oplopen op basis van je 
luistergedrag. 

http://www.oorcheck.nl/
http://www.helpzenietnaardetuut.be/test/#/vraag2
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3.   De fysische kant van geluid 

3.1   Geluid 

Geluid in engste zin is de hoorbare verandering van de luchtdruk. Geluid kan ook in een 
ander medium optreden, bijvoorbeeld door drukwisselingen in water. In ruimere zin is geluid iedere 
verandering van de heersende statische atmosferische druk, al dan niet hoorbaar. Heel algemeen wordt onder 
geluid iedere verandering van de dichtheid van een elastisch medium verstaan. 

3.2   Bron 

Elk trillend voorwerp is een geluidsbron. Ook al horen we het geluid niet. Dit kan als het geluid 'te zacht' is, of 
wanneer de toonhoogte voor het menselijke oor te hoog is of te laag. Zie verder. 

De voortgebrachte trillingen kunnen voortkomen van een harmonisch trillend voorwerp (kristallen glas, 
klankkast van een viool, stemvork, stemplooien). Het trillend voorwerp kan ook een trillende luchtkolom zijn 
(bijvoorbeeld in een dwarsfluit of orgelpijp). 

Het trillend voorwerp waarvan sprake noemt men geluidsbron. 

3.3   Voortplanting 

In lucht (en andere gassen) plant geluid zich voort als longitudinale golf. 

Voortplanting via transversale golven is mogelijk in vloeistoffen en vaste stoffen. 

3.4   Kenmerken geluid 

We bestuderen hier deze kenmerken van geluid: geluidsniveau (soms geluidssterkte genoemd) en toonhoogte. 

Deze komen overeen met een eigenschap van de geluidsgolf. 

3.5   Toonhoogte 

3.5.1 Definitie 

De toonhoogte van een geluid komt overeen met de frequentie 
van de geluidsgolf, dit zijn het aantal golven of trillingen per 
seconde. 

3.5.2 Eenheid 

De eenheid van frequentie is de hertz (Hz). 1 Hz = 1 / s. 

Indien er dus 1 golf per seconde is, is dit 1 Hz. 

3.5.3 Waarden 

De frequentie kan heel veel waarden aannemen: van 1 Hz tot 50.000 Hz en hoger. 

Bijvoorbeeld: als je een stemvork aanslaat, beginnen de benen te trillen. Dus als de stemvork een frequentie 
heeft van 440 Hz dan trilt hij 440 keer per seconde. 

3.5.4 Hoge en lage tonen 

Een lage frequentie betekent een lage toon, een hoge frequentie betekent een hoge toon. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medium_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elasticiteit_(materiaalkunde)
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De frequentie of toonhoogte zegt hoe hoog of hoe laag een geluid klinkt. Men spreekt dus van hoge tonen en 
lage tonen. Het verschil hiertussen is het aantal trillingen per seconde, zo heeft een hoge toon (rode golf, 3 Hz) 
meer trillingen per seconde dan een lage toon (blauwe golf, 1 Hz). 

3.5.5 Hoorbare frequenties 

Aan een frequentie van 1 Hz kan een interessante bespreking gekoppeld worden. Het is namelijk de frequentie 
van een stuk karton dat je in 1 seconde op en neer beweegt. Als je die op en neergaande beweging vaker en 
vaker per seconde laat gebeuren, zal er op een bepaald moment een hoorbaar geluid ontstaan. Je zit dan in 
de buurt van de ondergrens van het hoorbare gebied (+/- 20 Hz). Denk aan de speelkaarten die kinderen 
tussen de spaken van hun fietswielen laten ‘klepperen’ of aan de veiligheidsribbels die op autosnelwegen 
worden aangebracht. 

3.6   Geluidsniveau 

De ‘sterkte’ van een geluid komt overeen met de amplitude van de geluidsgolf. 

Opmerking. Er worden allerlei termen door elkaar gebruikt, als het gaat over de luidheid van geluid. 

Wij richten ons in deze syllabus op de terminologie die in Wikipedia gebruikt wordt. 

Wat later besproken wordt als ‘de grootheid met eenheid decibel’ noemen we het geluidsniveau. 

In het Engels is dat (sound pressure) level. 

Wel opletten: als je op Wikipedia van het Nederlandse geluidsniveau naar Engels springt, kom je niet uit bij 
level, maar bij sound pressure. Als je dan van het Engelse sound pressure opnieuw naar Nederlands gaat, 
kom je uit bij geluidsdruk. 

3.6.1 Luidheid 

Het woord geluidssterkte gebruiken we niet. Wat daar meestal onder verstaan wordt, wordt algemeen 
(Wikipedia, websites van de overheid, …) geluidsniveau genoemd. Ook dus in deze tekst. 

Wat betreft de term luidheid (een poging tot vertaling van het Engelse Loudness) staat dit op Wikipedia: 

Luidheid is een term die aangeeft hoe luid het geluid wordt ervaren door een persoon met gemiddeld gehoor, 
internationaal door de ISO gedefinieerd als de loudness. Het staat dus verder af van meetbare grootheden 
zoals geluidsniveau. Verder gaan we hier in deze tekst niet op in. 

In tegenstelling tot de eenvoudiger dB(A), wordt in de luidheid niet alleen met de sterkte van het geluid 
rekening gehouden, maar ook met frequentie in relatie tot geluidsintensiteit. Zo is het gehoor van mensen bij 
de laagste frequenties niet lineair. Zachte geluiden met een lage frequentie zijn moeilijk waarneembaar. Vanaf 
een bepaald niveau worden deze frequenties beter hoorbaar. De lijnen met een gelijke luidheid (isofonen) 
liggen daarom bij lage frequenties dichter bij elkaar dan bij hogere frequenties. Dat betekent dat lage 
frequenties veel sneller van zacht naar luid aanzwellen dan hoge. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/DB(A)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsintensiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lineair
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidssterkte
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(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luidheid) 

3.6.2 Geluidsdruk 

Geluidsdruk is een snelle lokale drukvariatie in lucht of een ander medium rondom de heersende statische 
druk. Een lokale geluidsdruk wordt veroorzaakt door een lopende of staande geluidsgolf. In lucht is de 
statische druk gelijk aan de atmosferische druk. In lucht kan de geluidsdruk gemeten worden met 
een microfoon bevestigd op een meetinstrument, een geluidsmeter. Een sterker geluid heeft een grotere 
maximale momentane druk dan een zwakker geluid. De amplitude van de drukwisselingen rond de 
evenwichtsdruk is dan groter. 

Een geluidsgolf in een medium veroorzaakt een afwijking van de lokale heersende druk. De afwijking is daarbij 
dynamisch, ze is niet constant, maar varieert in de tijd, terwijl de heersende druk statisch is, of zeer langzaam 
varieert door variaties van de atmosferische druk. De momentane geluidsdruk, aangegeven met p, met als 
eenheid Pa, is het verschil tussen de actuele luchtdruk ptotaal en de statische druk pstatisch  

In formule: p = ptotaal - pstatisch 

(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsdruk) 

Verder gaan we in deze tekst niet in op het begrip geluidsdruk. 

3.6.3 Intensiteit 

Het vermogen (eenheid W) dat een geluidsbron uitzendt (bijvoorbeeld een versterker + luidspreker) bereikt 
natuurlijk niet voor 100% het oor van een waarnemer. 

Integendeel, afhankelijk van de afstand van de waarnemer tot de bron, zal meestal slechts een klein gedeelte 
van dat vermogen het oor van de waarnemer binnengaan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsgolf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosferische_druk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microfoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsmeter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amplitude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsdruk
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Beschouw de tekening hiernaast. 

De geluidsbron bevindt zich in een punt M. 
Als we uitgaan van een puntvormige geluidsbron, zien we 
dat het vermogen van die bron zich in alle richtingen 
verspreidt. Op elke plaats op het oppervlak van een bol 
met straal r zal eenzelfde vermogen waargenomen 
worden. Het is duidelijk dat het vermogen dat de 
waarnemer bereikt zich verhoudt tot het totale uitgezonden 
vermogen zoals de oppervlakte PQRS, waardoorheen het 
geluid voor de waarnemer komt zich verhoudt tot de totale 
oppervlakte van de bol. 

 

• Definitie 

De grootheid vermogen per oppervlakte noemt men de intensiteit I. Dus: I = P / A 

De eenheid is W/m². 

 

De oppervlakte van de bol met straal r is 4πr². 
De oppervlakte waardoorheen het vermogen voor de 
waarnemer gaat is hier A. 

Als de afstand bron–waarnemer verdubbelt, krijgen we 
nu een 4 maal grotere oppervlakte A’.  

Nemen we op afstand 2r eenzelfde oppervlakte A, dan 
zal het vermogen dat hier doorheen komt 4 keer 
kleiner worden. 

Vermits de oppervlakte van onze gehoorgang steeds 
dezelfde is, zullen we, als we op dubbele afstand van 
een geluidsbron gaan staan, slechts een kwart van het 
vermogen binnenkrijgen. 

• Rekenvoorbeeld 

Veronderstel een geluidsbron met een vermogen van 500 W en een toehoorder op een afstand van 5 meter. 

De oppervlakte van onze gehoorgang schatten we op 1 cm². 

De oppervlakte van een bol met straal van 5 m is: A = 4π . (5m)² = 314 m² = 3140000 cm². 

De intensiteit die we horen is dan I = P/A = 500 W / 3140000 cm² = 0,00016 W/cm². 

Dat is dus maar een fractie van het uitgezonden vermogen. 

Als we ons op 10 meter van de geluidsbron zetten, ontvangen we nog 0,00004 W/cm². 

• Uitersten op vlak van intensiteit 

Ruwweg kan men zeggen dat het stilste geluid (I0) het geluid is van een vallende speld (of vallend blad of 
sneeuwvlok). Deze intensiteit noemt men de drempelintensiteit. 

Het luidste geluid is dat van een opstijgende jet (straaljager). 

Metingen leren dat het luidste geluid 1012 keer meer intensiteit heeft dan het stilste geluid. 

Voor de jet geldt dus: I = 1012 I0. 

• Schaal met intensiteiten 

I0.en 1012 I0 liggen te ver uit elkaar om op een bruikbare lineaire schaal te worden voorgesteld. 

Zo kan 1011 I0. nog aangeduid worden, maar voor 1010 I0 lukt dit niet meer. Er ontstaat een ‘indigestie’ aan de 
linkerkant van de schaal: het zou niet lukken 1016 I0 of 1013 I0 of … nog te tekenen. 
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• Relatieve intensiteiten 

In plaats van met de werkelijke intensiteiten te werken, kiest men voor relatieve intensiteiten: men weegt de 
intensiteit van een willekeurige geluidsbron af aan de drempelintensiteit. 

Men werkt dus met I / I0. 

• Schaal met relatieve intensiteiten 

Als we I / I0.uitzetten op een lineaire schaal verschijnen in plaats van I0, 1010I0, 1011I0, 1012I0 respectievelijk 100, 
1010, 1011, en 1012. Maar de ‘indigestie’ aan de linkerkant van de schaal blijft groot … en onwerkbaar. 

 

• Logaritmische schaal: bel-schaal 

Daarom noteren we, in plaats van de werkelijke waarden van de relatieve intensiteiten, enkel de bijhorende 
exponenten. 

We verkrijgen dan een logaritmische schaal. 

 

Deze nieuwe schaal noemt men de bel-schaal, naar Alexander Graham Bell. 

De bel-schaal loopt van 0 tot 12 (en verder). 

• Decibel schaal 

Omdat we liever schalen hebben die tot (ongeveer) 100 gaan, nemen we een 10 keer kleinere eenheid, dus de 
deci-bel. 
(*) Denk aan temperatuur, snelheden, leeftijd, examenresultaten 

 

3.6.4 Geluidsniveau: definitie en eenheid 

Geluidsniveau L wordt gedefinieerd als 
0

log10
I

I
L = . De eenheid is de decibel, afgekort dB. 

3.6.5 Waarden 

De decibel-schaal loopt van 0 tot 120. Er zijn natuurlijk geluiden die meer geven dan 120 dB. Want, als het 
geluid van één jet 120 dB is, wat is dan het geluid van 2 jets? Of 3? 

De info van http://home.planet.nl/~camin023/revalidatie/dbwaarden.htm vind je hierna in een tabel. 

http://home.planet.nl/~camin023/revalidatie/dbwaarden.htm
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dB Niveau Voorbeelden 

0 Hoordrempel   

10 Net hoorbaar Normale ademhaling / vallend blad 

20   Radiostudio / boomblaadjes in de wind / fluisteren op 1,5 meter 

30 Erg stil Bibliotheek / zacht gefluister op 5 meter / opnamestudio 

40   
Huiskamer / slaapkamer / rustig kantoor / rustige woonbuurt / vogels bij zonsopkomst / zacht 

geroezemoes in een klas 

50 Rustig Licht autoverkeer op 30 meter / eigen kantoorkamer / regen / koelkast / in het bos 

60   
Indringende airconditioning / normale conversatie / wasmachine / vaatwasser / naaimachine / 

wasdroger / pianospel / F16 straaljager op 6 km hoogte 

70 Storend 
Telefoneren / verkeer op de snelweg / druk kantoor / elektrisch scheerapparaat / stofzuiger / geluid 

van hard staande tv / auto op 15 m / fortissimo zingen op 1 m 

75   Elektrische mixer / koffiemolen / druk restaurant / F16 straaljager op 3 km hoogte 

80   
Wekker / haardroger / rumoerig kantoor / zwaar verkeer / toilet doorspoelen / deur- en telefoonbel / 

fluitketel / maaimachine / machinaal gereedschap / pneumatisch gereedschap op 15 m 

85   
Handzaag / mixer met ijs / foodprocessor / F16 straaljager op 1,5 km hoogte / geluid van vliegtuig 

door de geluidsbarrière 

90 Zeer hinderlijk,  
Zware vrachtwagen op 15 m / bulldozer op 15 m / druk stadsverkeer / tractor / vrachtwagen / 

schreeuwend praten / gejuich / gillend kind / passerende motor 

95   
Elektrische drilboor / op de snelweg rijden met open dak / viool / fluitspel van dichtbij / trombone 

van dichtbij 

100 Zeer luid 
Zware vuilniswagen / vuurwerk / metro / machine in fabriek / klas in timmerschool / motorfiets / 

sneeuwmobiel / danszaal / in auto op drukke snelweg / F16 op 300 m hoogte 

105   Sneeuwblazer / helikopter op 30 m / pauken / roffel op grote trom / straaljager op 150 m 

110 Extreem luid 

Heimachine / rockconcert / schreeuwen in iemands oor / gillend huilende baby / speelgoed 
piepbeest dicht tegen het oor / motorzaag / bladblazer / disco / drukke videospelhal / 

symfonieorkest gemiddeld niveau / onveilige walkman op zijn hardst / zandstralen / hard spelende 
hifi / straaljager op 90 meter hoogte 

115   Krijsende metrowielen 

120   
Luidste menselijke stem / autoclaxon op 1 m / startend vliegtuig op 70 m / kettingzaag / hameren 

op een spijker / sirene van ambulance / voetbal in stadion / klas met schreeuwende kinderen 

125   Hifi in de auto / piek van symfonieorkest 

130   Donderslag / luchtalarm / slagwerk van orkest 

135 Pijngrens Sommige luide speelgoedpiepbeestjes 

140 Pijngrens Luchtalarmsirene dichtbij / vliegtuigen op vliegdekschip / propellervliegtuig dichtbij 

150 
Permanente 

gehoorschade 
Startend straalvliegtuig van dichtbij / artillerie op 150 meter / voetzoeker / knallen van een ballon / 

piek van rockconcert of normaal niveau bij luidsprekers 

160   Ramjet van dichtbij / vuurwerk op 1,5 meter / geweerschot / pistoolschot 

170   Schot van een krachtig hagelgeweer 

180 
Onherstelbare 
gehoorschade 

Raketlanceerplatform 

194   Saturnusraket 
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3.7  Andere eenheden 

3.7.1 dB(A) 

De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. 
De dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het 
(menselijk) oor. Deze is namelijk voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk. In de figuur 
hieronder is deze weging weergegeven. Bij 1000 Hz wordt geen correctie uitgevoerd, de weging is daar 0 dB. 
Bij 10 Hz (helemaal links in de grafiek) bedraagt de weging -70 dB. Dat betekent dat een mens een toon van 
10 Hz veel zachter hoort dan een toon van 1000 Hz met dezelfde fysische geluidssterkte, namelijk 70 dB 
zachter. Mensen zijn dan ook bijna doof voor zulke lage tonen. 

Het menselijk oor is niet in staat een brede waaier van amplitudes waar te nemen, maar kan ook zeer 
uiteenlopende frequenties opvangen (van 20 tot 20 000 Hz). De gevoeligheid van het oor varieert in functie 
van deze twee grootheden. Ons gehoor is relatief gevoeliger voor frequenties tussen de 800 en de 4 000 Hz.  

Bronnen:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/DB(A) en http://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/Geluid_2.PDF 

 

3.7.2 Filtering voor frequentiële weging 

Om rekening te houden met het feit dat de gevoeligheid van het menselijk oor varieert in functie van de 
frequenties, moeten de meetinstrumenten het geluid "filteren" en een gegeven verstrekken dat deze 
fysiologische verschillen in perceptie weerspiegelt. Hiervoor werden "filters voor frequentiële weging" 
opgesteld. Deze filters bestaan hierin dat voor elke frequentieband een correctiefactor wordt toegepast op het 
geluidsniveau (uitgedrukt in decibel) teneinde een frequentiespectrum te krijgen dat overeenkomt met de reële 
gevoeligheid van het oor. Er bestaan verschillende wegingsfilters, waaronder deze die worden aangeduid met 
de benaming A, B, en C. De metingen uitgevoerd met deze filters worden naargelang het geval uitgedrukt in 
dB(A), dB(B), of dB(C). 

Voor metingen van muziekgeluid hanteert men meestal de dB(A). 

3.7.3 Uitmiddeling over duurtijd 

Decibelwaarden (waarden van een geluidsniveau) variëren en fluctueren in de tijd. Denk maar aan een 
muziekoptreden (waarbij er zelfs stiltes vallen tussen de nummers). 

Het heeft dan het meeste zin te werken met gemiddelde waarden over een bepaalde tijd. 

Bij controles van geluidsnormen en regelgeving zal men dus rekening houden met gemiddelden of equivalente 
geluidsniveaus. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decibel_(eenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafiek_(wiskunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/DB(A)
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Het "equivalente geluidsniveau" (Leq,t uitgedrukt in dB) van een stabiel of fluctuerend geluid is, wat energie 

betreft, equivalent met een permanent en continu geluid dat op hetzelfde meetpunt en gedurende dezelfde 

periode werd waargenomen. Het equivalent geluidsniveau komt dus overeen met een "geluidsdosis" die wordt 

ontvangen gedurende een welbepaalde tijdsduur. 

Het is het resultaat van de berekening van de integraal van de geluidsniveaus die worden opgemeten  

met regelmatige intervallen (staalneming van 1, 2, n keer per seconde) en voor een gegeven periode, t (10 min, 1 
uur, 24 uur, ...).  

Indien het staal genomen werd met een frequentiële weging (A bijvoorbeeld), wordt het equivalente niveau 
uitgedrukt in dB(A) en weergegeven met LAeq,t.  

Dit niveau wordt zeer vaak gebruikt als indicator voor geluidsoverlast. In de praktijk wordt namelijk een zeer 

goede correlatie vastgesteld tussen deze waarde en de geluidsoverlast die ervaren wordt door personen die 

aan het lawaai blootgesteld worden (zie fiche 3). De indicator LAeq,t vlakt de in de beschouwde periode 

waargenomen amplitudepieken van korte duur uit. Om die reden worden ook andere indicatoren van het 

"evenementgebonden" type gebruikt. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidssterkte en 

http://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/Geluid_2.PDF 
 

Noodzaak logaritmische schaal 

Omdat de intensiteitswaarden tussen stilste en luidste geluid heel ver uit elkaar liggen is het aangewezen een 
logaritmische schaal te gebruiken. Zoals we hierboven gedaan hebben. 
Dit is te vergelijken met de schaal van Richter. 

3.7.4 Aanbreng logaritmen 

Een mogelijkheid om logaritmen aan te brengen in richtingen met minder uren wiskunde is dit overzicht: 

 

getal x 1 10 100 1000 

getal x als macht van 10 100 101 102 103 

exponent van macht van 10 0 1 2 3 

logaritme van getal x 0 1 2 3 
 

x = 10y  dan is y = log x  x = 10y  

3.7.5 Rekenen met  logaritmen 

Zowat de enige rekenregel die we hier nodig hebben is: 

log (x . y) = log (x) + log (y) 

(dit is natuurlijk omdat 10a . 10b = 10a+b) 

Dus : log (2x) = log 2 + log x = 0,3 + log x, en dit is iets anders dan 2 . log x. 

Voorbeeld: log 150  2 x log 75. 

We werken hier met een niet-lineaire schaal. 

3.7.6 +3dB regel 

Bij elke verdubbeling van x komt er bij log x een waarde 0,3 bij. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidssterkte
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Als we deze rekenregel toepassen op 
0

log10
I

I
L = meten we uiteraard rekenen met een toename van  

10 . 0,3 = 3. 

Dus: 

Bij elke verdubbeling van een geluidsintensiteit neemt het geluidsniveau toe met 3 dB 

Dit is de +3dB regel. 

Anderzijds:  

Bij elke halvering van een geluidsintensiteit neemt het geluidsniveau af met 3 dB 

Noot. Het maakt hierbij, voor de berekening, niet uit of we met de werkelijke intensiteit of de relatieve intensiteit 
werken. 

3.7.7 Gevolgen, toepassingen, oefeningen 

1. Een bepaalde geluidsbron produceert een geluidsniveau van 80 dB. Hoeveel dB heeft een geluidsbron 
die de helft van de (reële) intensiteit uitzendt?  

Oplossing: Een halvering van de intensiteit geeft een vermindering in geluidsniveau van 3 dB. 

Antwoord: L = 80 dB - 3 dB = 77 dB. 

2. Een zangkoor produceert een geluid van 68 dB. Op een dag is 7/8 van de koorleden afwezig. Welke geluid 
(in dB) maken ze nog?  

Oplossing: 7/8 afwezig betekent 1/8 aanwezig, dus slechts 1/8 van de intensiteit. 1/8 = (1/2)³ dus 3 keer een 
halvering. Elke halvering komt overeen met - 3 dB. 

Dus in totaal - 9 dB, of: L = 68 dB - 9 dB = 59 dB. 

3. Een duet produceert een geluidsniveau van 61 dB. We vormen met drie andere duetten een octet. Hoeveel 
dB geeft dit octet?  

Oplossing: Van duet naar octet zijn 2 verdubbelingen. Dus 2 x 3 dB. 

Antwoord: L = 61 dB + 6 dB = 67 dB. 

4. We hebben drie geluidsbronnen, een eerste van 40 dB, een tweede van 50 dB en een derde van 60 dB.  
Hoeveel keer meer intensiteit hebben de tweede en de derde geluidsbron t.o.v. de eerste?  

Oplossing: 40 dB staat voor 104 I0, 50 dB voor 104 I0 en 60 dB voor 106 I0 . 

Dus betekent 60 dB 102 keer meer intensiteit dan 40 dB en 50 dB 101 keer meer intensiteit dan 40 dB. 

5. 12000 supporters produceren 88 dB. Op een dag wordt er in het stadion maar 82 dB gemeten. Hoeveel 
supporters zijn er dan?  

Oplossing: Een verschil (vermindering) van 6 dB zijn 2 halveringen 

Er zijn dus 3000 supporters aanwezig. 

3.7.8 Een bijzondere oefening 

Elke leerling kiest een geheel getal (best niet te groot). En verdubbel dit startgetal tien keer. 

Dan wordt de verkregen uitkomst vergeleken met het oorspronkelijke getal (startgetal): hoeveel keer is het 
groter geworden? 

Oplossing 

Het blijkt dat om het even welk startgetal op die manier 1024 (of 210) keer groter is geworden, afgerond 1000 
keer. 

Maar een factor 1000 komt overeen met een toename met 30 dB. 
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En 30 dB = 10 . 3 dB. 

En 3 dB betekent een verdubbeling. Dit klopt dus langs twee kanten. 

Vraagje. Waarom hebben we 1024 als factor gevonden en niet 1000? 

Omdat log 2 niet exact gelijk is aan 0,30. 

(Overigens is bij computergeheugen 1 MB ook niet gelijk aan 1000 kB, maar aan 1024 kB!) 
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4.   Het gehoor- (& evenwichts) orgaan 

4.1  Zintuigen, prikkels en prikkelfiltering 

Elk organisme wordt op elk moment geconfronteerd met een massa aan informatieve gegevens uit zijn 

omgeving in de vorm van prikkels. Elk organisme heeft zijn eigen gespecialiseerde hoofdzintuigen 

ontwikkeld (vb. een bij leeft in een wereld ultraviolet, een mens in een wereld van zichtbaar licht), waardoor 

het een beperkt deel van de omgevingsprikkels gaat waarnemen. Nochtans is slechts een kleine fractie 

hiervan betekenisvol voor het organisme (zoals voedsel, predators, partners ...).  Dit betekent dat één van 

de belangrijkste taken van een organisme erin bestaat die prikkels uit de omgeving te selecteren die 

betekenisvol zijn en dus gevolgd moeten worden door een reactie. Alle andere prikkels dienen te worden 

genegeerd. Deze selectie van prikkels noemt men prikkelfiltering. 

De prikkelfiltering kan op twee niveaus plaatsvinden: 

- ter hoogte van de zintuigen : 

We horen niet alles, enkel geluid dat in het  

(voor een mens) hoorbare gebied ligt : 

Voorbeeld: Toonhoogte = 20 Hz – 20.000 Hz 

(Fragment: https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k)  

Voorbeeld: Geluidsniveau = tussen hoorbaarheids- 

grens (10 dB) en pijngrens (140 dB) 

- ter hoogte van het centraal zenuwstelsel : 

We selecteren de geluiden die belangrijk zijn. 

Voorbeeld: uw naam horen in de achtergrond. 

 

      Om een prikkel te kunnen omzetten in een reactie (impuls) dient de receptor een zekere minimumwaarde  

      van deze prikkel op te vangen. Deze minimumwaarde noemt men de drempelwaarde.  

4.2  Bouw en werking van het gehoororgaan 

Het gehoororgaan bestaat uit 3 delen:  

- het uitwendig oor :  

omvat de oorschelp, de gehoorgang  

en het trommelvlies.  

- het middenoor :  

omvat drie aaneensluitende gehoor- 

beentjes, d.i. hamer, aambeeld en  

stijgbeugel. 

- het inwendig oor :  

omvat het ovale venster, het voorhof  

en het slakkenhuis. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
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4.2.1  Het uitwendig oor 

Vermits we aan beide zijden van het hoofd beschikken over een gehoororgaan (d.i. oren), zijn we in 

staat de richting van een geluidsbron te bepalen en horen we in stereo. 

Het uitwendig oor speelt de rol van gehoorantenne, ze lokaliseert en buigt de geluidsgolven.  

Bij de mens en de apen zijn de oorspieren gereduceerd, maar bij de andere zoogdieren zijn de 

oorschelpen meestal zeer beweeglijk. De groeven in de oorschelpen (1) zijn gericht naar het centrum 

waar de gehoorgang (2) begint. De gehoorgang is een buisvormige structuur die eindigt op een schuin 

geplaatst membraan, het trommelvlies (4), en doet dienst als resonator (Een klankholte of resonator is een 

met lucht gevulde holte in de vorm van een buis of vat die zodanig gebouwd is dat trillingen versterkt worden 

doordat, bij bepaalde frequenties, resonanties optreden). Het trommelvlies is een levend membraan dat aan 

de buitenkant met huid en aan de binnenkant met slijmvlies is bedekt. Naar binnen toe is het 

trommelvlies enigszins kegelvormig gespannen. Het is ca. 0,5 mm dik en heeft een oppervlakte van 0,4 

cm². Geluidsgolven doen het trommelvlies trillen met een amplitude die niet groter is dan de diameter 

van een atoom (10-10m). 

4.2.2  Het middenoor 

Omdat geluid zich in lucht anders voortbeweegt dan in water, d.i. de akoestische impedantie verschilt, 
zou heel wat trillingsenergie verloren gaan bij de overgang tussen beide media. Daardoor is er in de 
evolutie (van waterleven naar landleven) een hefboomsysteem, het middenoor met zijn 
gehoorbeentjes, ontstaan die de ene soort trillingen in de andere overzet. In de elektronica noemen we 
zo’n structuur een impedantie-aanpasser. 

Het middenoor is een uitsparing in het rotsbeen, een onderdeel van het slaapbeen.  

Ze bestaat uit een met lucht gevulde ruimte bovenaan, de trommelholte (5), en een 4cm lange 
verbindingsbuis, de buis van Eustachius (7), die in verbinding staat met de keelholte onderaan.  

Alleen als we slikken of geeuwen gaat de buis van Eustachius open waardoor de druk aan weerszijden 
van het trommelvlies gelijk blijft (als de luchtdruk te snel verandert, bv. in een vliegtuig, wordt het 
evenwicht tussen de druk in de trommelholte en de keelholte verbroken, wat gepaard kan gaan met pijn 
en lichte doofheid).  

In de trommelholte komen drie gehoorbeentjes voor: de hamer (6a), het aambeeld (6b) en de 

stijgbeugel (6c). De trillingen van het trommelvlies worden naar het inwendige oor overgebracht door 

middel van deze drie gehoorbeentjes. De gehoorbeentjes zijn met kleine pezen beweeglijk aan elkaar 

gehecht. Op het trommelvlies en op de stijgbeugel zitten nog spiertjes vast; twee van deze spiertjes 

beletten dat de gehoorbeentjes te sterk meetrillen bij zeer intens geluid en voorkomen dus 

beschadiging van het gehoororgaan. De voetplaat van de stijgbeugel ligt tegen het ovale venster (15), 

een membraan dat gelegen is tussen het midden- en inwendige oor. De andere opening, het ronde 

venster (16) moet de druk opvangen die door het ovale venster op de vloeistof van het inwendige oor 

wordt uitgeoefend. Wanneer de stijgbeugel het membraan van het ovale venster naar binnen duwt, 

beweegt het membraan van het ronde venster zich naar buiten en omgekeerd. 

4.2.3   Het inwendig oor 

Omdat het binnenoor de energie van luchttrillingen omzet naar de energie van watertrillingen, mogen 
we het binnenoor een transducer (zet energie van de ene vorm naar de andere vorm om) noemen. 

Het inwendig oor bevindt zich evenals het middenoor in het rotsbeen. Het bevat het eigenlijke 

gehoorzintuig en bestaat uit 2 delen: het voorhof en het slakkenhuis. 
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Bovenaan in het voorhof ligt het ovaal zakje (12), bestaande uit 3 halfcirkelvormige kanalen (11), en 

onderaan ligt het rond zakje (13). Beide blaasjes bevatten vloeistof en zijn onderdelen van het 

evenwichtsorgaan (zie punt 4.1.3 Het evenwichtsorgaan). 

Het slakkenhuis, dat geluidstrillingen omzet in impulsen, is opgewonden tot iets meer dan twee 

windingen. Het wordt door vliezen in 3 gangen verdeeld: 

De opgaande gang of stijgend kanaal 

(voorhoofdstrap): Deze begint aan het ovale 

venster en gaat in de top van Het slakkenhuis 

over in de neergaande gang. De middengang of 

het cochleair kanaal: Deze is verbonden met het 

ronde blaasje van het voorhof En eindigt blind 

aan de top van het slakkenhuis. Het bevat Het 

orgaan van Corti, dat uit ca. 25000 zintuigcellen 

bestaat. Deze zintuigcellen staan op de bodem 

van de middengang, d.i. het basaal membraan, 

ingeplant en zijn verbonden met  de 

gehoorzenuw. De neergaande gang of dalend 

kanaal (trommelholtetrap): Deze begint aan de 

top van het slakkenhuis en eindigt aan het 

membraan van het ronde venster.  

 

De trillingen van het ovale venster worden als drukgolven overgebracht op de vloeistof in de 

opstijgende en afdalende kanalen. Deze drukgolf beïnvloedt het basaal membraan waardoor bepaalde 

erop ingeplante zintuigcellen gaan meetrillen. De haarvormige uiteinden van deze zintuigcellen, de 

cilia, worden hierdoor tegen het dekvlies omgebogen waardoor impulsen in de zenuwvezels van de 

gehoorzenuw ontstaan. Deze zintuigcellen zijn dus meccanoreceptoren die de mechanische beweging 

van een golfslag omzet in een elektrisch zenuwsignaal. 

De zintuigcellen staan op het basaalmembraan 

ingeplant op “snaartjes” waarvan de lengte 

toeneemt naar de top van het slakkenhuis. De 

kortste (0,05 mm) bevinden zich aan de basis, de 

langste (0,5 mm) aan de top. De kortste 

snaartjes trillen door resonantie mee met de 

hoogste geluidsfrequenties (20.000Hz), de 

langste met de laagste geluidsfrequenties (200 

Hz). 
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Op het plasmamembraan van deze cilia liggen 
verschillende microscopische poortjes of 
ionenkanalen. Wanneer deze cilia bewegen, 
gaan de ionenkanalen aan de uiteindes van de 
cilia open. Hierdoor   ontstaat er een instroom 
van kaliumionen in de cel. Door die 
binnenstromende positieve ladingen (K+) 
verandert de potentiaal van de cel, d.i. 
depolarisatie van de cel (tegenovergestelde = 
hyperpolarisatie). Hierdoor worden andere (= 
voltage-gated) ionenkanalen geactiveerd 
waardoor er een extra instroom van calciumionen 
(Ca2+) wordt veroorzaakt. Deze calciumionen 
zullen ervoor zorgen dat de haarcel 
neurotransmitters, zoals glutamaat, afgeeft. Deze 
neurotransmitters worden door een zenuwcel 
doorgegeven aan de hersenen. 

Wanneer de golf stopt, pompt de cel al dat 

kalium weer naar buiten, zodat de originele 

rustpotentiaal hersteld wordt, dit is repolarisatie.   

 

4.2.4   Het evenwichtsorgaan (aanvulling) 

Het gehoorzintuig vormt samen met het evenwichtsorgaan een ingewikkeld gangenstelsel (labyrint) dat 
gevuld is met een lymfeachtige vloeistof. 

Het ovaal blaasje of zakje (12), met de drie halfcirkelvormige kanalen (11), en het rond blaasje of zakje 
(13) zijn onderdelen van het evenwichtsorgaan. 

De zintuigcellen die ons inlichten over onze stand in de ruimte (positiezin) liggen in het ovaal en rond 
blaasje. Receptoren die bewegingsveranderingen, zoals versnelling of draaiing (rotatiezin), registreren 
bevinden zich in de drie halfcirkelvormige kanalen.  

Positie- en rotatiezin beïnvloeden voortdurend de hersencentra die instaan voor de houding van het 
lichaam. Ook het gezichtszintuig verschaft informatie over de oriëntering van het lichaam in de ruimte. 
Bewaren van het evenwicht komt dus door samenwerking van meerdere zintuigen tot stand. 
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4.2  De menselijke stem 

Het geluid van de menselijke stem ontstaat door een gecompliceerde beweging 

van de stemplooien; De stemplooien worden eerst via spierwerking naar elkaar 

toegebracht (adductie). De lucht uit de longen stroomt door de opening (die 

opening wordt ook stemspleet of glottis genoemd) tussen de stemplooien naar 

buiten. Uit de adductie in combinatie met de opwaartse luchtstroom, volgt 

een bernoulli-effect. Hierdoor sluiten en openen zich de stemplooien (zowel van 

voor naar achteren als van boven naar beneden) in snelle opeenvolging; de 

stemspleet is dus periodiek open en gesloten.  

Deze periodieke beweging van de stemplooien resulteert in een brongeluid, bestaande uit 

een grondtoon (met bepaalde trillingsfrequentie) en boventonen. Deze geluidstrilling plant zich verder 

voort in het spraakkanaal, waarbij door resonantie sommige boventonen versterkt en andere verzwakt 

worden. Hierdoor 'kleurt' het geluid en ontstaan afzonderlijke klanken, ook wel klinkers genoemd. 

De frequentie bij de mannen ligt tussen 110-440 Hz en bij de vrouwen tussen 200-1000 Hz. 
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5.   Lawaai(hinder) 

5.1  Toonhoogte 

De toonhoogte wordt bepaald door de frequentie (aantal trillingen per seconde) van de geluidsbron en wordt in 
hertz (Hz). 

5.2  Gehoorgebied 

Geluid met een heel lage of een heel hoge frequentie kun je niet horen. De meeste mensen van ongeveer 14 

jaar kunnen tonen horen binnen de 20 en de 20 000 Hz. Je zegt dus eigenlijk dat deze tonen binnen het 

frequentiebereik of gehoorgebied van je gehoor liggen. Naarmate je ouder wordt, wordt het frequentiebereik 

van je gehoor kleiner (vooral als het gaat om hoge tonen). 

Beneden de 20 Hz spreekt men van infrageluid, boven de 20 000 Hz over ultrageluid. 

5.3  Geluidsniveau 

Het geluidsniveau geeft weer hoe luid het geluid is waaraan je wordt blootgesteld en dus ook hoe schadelijk het 
kan zijn. Het geluidsniveau wordt gemeten in decibel (A). Dit kun je afkorten als dB (A). De (A) geeft aan dat er 
bij de meting rekening is gehouden met het menselijk gehoor. Hoge en lage tonen hoor je namelijk minder 
goed, en daar houdt de dB (A)-schaal rekening mee. 

Het hoorbare interval gaat van hoorbaarheidsgrens (10 dB) tot pijngrens (140 dB). 

 

5.4  Hoe hard is 80 dB? 

De veiligheidsgrens is vastgelegd op 80 decibel (80 dB). 

80dB:  Wekkeralarm, deurbel, rinkelende telefoon, fluitende ketel, klassieke gitaar, 

haardroger (60-95 dB), toilet doorspoelen (75-85 dB), gemotoriseerde maaimachine 

(65-95 dB), kamermuziekorkestje (75-85 dB), zwaar verkeer op 15m (80-85 dB). 

http://www.eenenaloor.be/node/98
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De algemene aanname is dat je, zonder gehoorbescherming, per dag   

acht uur lang 80 decibel kunt ondergaan zonder schade op te lopen. 

Iedere 3 dB erbij betekent een halvering van die tijd. Bij 83 dB is vier   

uur nog veilig, bij 86 decibel nog maar 2 uur per dag (of 10 uur per week). 

Geluid van 103 decibel kan je gehoor in minder dan 5 minuten  

beschadigen. Boven 120 dB treedt meteen schade op. 

• Een toename van het geluidsniveau met 3 dB betekent een 
verdubbeling van de werkelijke geluidsdruk en dus een verdubbeling van het gevaar op gehoorschade. 

• Bij geluidsniveau geldt de +3 dB regel. Als het geluidsniveau stijgt met 3 dB moet de tijdsduur 
gehalveerd worden!  

• Halvering van het geluidsniveau betekent dan -3 dB. 

5.5  Lawaai  

Lawaai is ongewenst geluid, meestal met hoge geluidsniveaus. Een druk café zit op 85-90 dB, een dance- 

event op gemiddeld 100 dB of hoger. Sommige MP3-spelers komen zelfs tot 130 dB. 

De invloed van geluid (lawaai) op het gehoor hangt af van de frequentie (hogere tonen zijn in het algemeen 

schadelijker dan lage), de duur van de blootstelling, de intensiteit en de sterkte of geluidsniveau van het geluid. 

Geluiden vanaf 80 decibel kunnen schadelijk zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen je gehoor direct 

beschadigen. Hoe schadelijk geluiden tussen 80 en 120 decibel zijn hangt af van hoe vaak en hoe lang je 

ernaar luistert. Een voorbeeld: geluid van 80 decibel kun je 8 uur per dag (of 40 uur per week) ‘veilig’ horen. 

Elke 3 decibel erbij is een verdubbeling van het geluid, waardoor 83 decibel nog maar 4 uur per dag (of 20 uur 

per week) veilig is. En 86 decibel nog maar 2 uur per dag (of 10 uur per week). Geluid van 103 decibel kan je 

gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen. 

Het aantal decibels neemt af als je verder van de bron staat. Bij een verdubbeling van de afstand gaat er 3 
decibel af, als er tenminste geen andere geluidsbronnen in de buurt zijn. 

Basisregel:  de belasting voor je oren blijft gelijk, als je bij 3 decibel toename de tijd halveert. 
Als je de afstand verdubbelt, zal de belasting 4 keer kleiner worden (zal je dus 6 dB minder waarnemen). 

In de industrie zijn de gevaren van blootstelling aan lawaai goed gekend. De geluidsniveaus moeten op de 
arbeidsplaats beneden 85 decibel1 blijven. Bovendien moeten een aantal voorzorgsmaatregelen genomen 
worden, zoals het dragen van gehoorbescherming, het geregeld laten uitvoeren van een gehooronderzoek, 
enz... 

In het gewone leven is men zich echter veel minder bewust van de 'lawaaibelasting'. Veel lawaaierige 
vrijetijdsactiviteiten worden geregeld herhaald en leiden tenslotte tot aantoonbare en onherstelbare 
beschadigingen. Vooral mensen van 13 tot 30 jaar lopen het meeste risico door een lawaaierige 
vrijetijdsbesteding (dancings, MP3-spelers, motorraces  ..).  

Een miskend probleem is kinderspeelgoed dat soms een ontzaglijke herrie veroorzaakt. Bovendien bevinden 
kinderen zich meestal extra dicht bij geluidsbronnen, dichter dan de ouders die daardoor het geluidsniveau 
lager inschatten. Een goede tip: houd het stuk speelgoed tegen het oor. Indien u het geluid gedurende een 
kleine halve minuut zonder enige irritatie en zonder gehoorproblemen kan aanhoren, is er geen probleem.  

 

1 Blijkbaar hanteert men in de industrie een andere veiligheidsgrens (85 dB) dan de richtwaarde in de muziekindustrie (80 
dB) 
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5.6  Schadelijk geluid 

Schade aan de oren kan optreden door een eenmalige blootstelling aan te intense geluiden. Maar ook wie zijn 
oren vaak en lang aan lawaai blootstelt, loopt heel wat risico op gehoorproblemen. 

Het gaat steeds om een combinatie van geluidsniveau en duur blootstelling. 

• Bij geluid onder 75 decibel bestaat er geen risico op gehoorbeschadiging. 

• Een geluidsniveau van 80 decibel gedurende acht uur per dag ligt op de veiligheidsgrens.  

• Bij herhaalde blootstelling aan niveaus van 90 decibel kan blijvende schade ontstaan. 

• Geluidssterkten van 100 decibel en meer doen pijn aan de oren en beschadigen (een deel van) de 
zintuighaartjes. 

• Boven de 140 decibel kan (of zal) één enkele blootstelling vaak al gehoorschade veroorzaken.  
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6.   Gehoorschade 

6.1  Omschrijving 

Gehoorschade is het ontstaan van schade aan het gehoor 

door bijvoorbeeld een te lange blootstelling aan lawaai. 

Gehoorschade kan ook door bepaalde ziekten ontstaan.     

Bij gehoorschade wordt meestal gedacht aan minder of 

slechter horen, maar ook de bekende piep in de oren als                                                                               

gevolg van luide muziek beluisteren (tinnitus) is een teken 

van gehoorschade. Bij beginnende gehoorschade krijgt    

het niveau waaronder een persoon geen geluid meer 

waarneemt, de gehoordrempel, een hogere  waarde. 

Gehoorschade kan vastgesteld worden door een audiogram 

te bepalen met behulp van een audiologisch onderzoek. 

6.2  Kenmerken 

Gehoorschade herken je meestal aan het feit dat je gesprekken niet goed meer verstaat, de televisie steeds 

luider moet zetten of een aanhoudende pieptoon ervaart. 

Een beschadiging van het gehoor uit zich aanvankelijk als oorsuizen (tinnitus), als een druk- of pijngevoel in 
het oor of als een verminderd gehoor. Meestal treden die verschijnselen zo onduidelijk en zo geleidelijk op, dat 
men de beschadiging niet opmerkt. Het is pas na jaren dat men de werkelijke schade kan vaststellen. 
Wanneer men de gehoorbeschadiging opmerkt, is het echter al te laat. Dit soort gehoorverlies kan niet hersteld 
worden. Voorkómen van de beschadiging is het enige dat men kan doen."  

6.3  Oorzaken 

Het oor is een uiterst gevoelig zintuig dat zowel fijne geluiden als geweldig lawaai waarneemt. Het geluid wordt 
via de oorschelp, de gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes tot aan het slakkenhuis in het 
inwendige oor geleid. In het slakkenhuis bevinden zich zo’n 20.000 haarcellen die als een soort antennes voor 
de registratie van het geluid zorgen. Op die haarcellen zitten zintuighaartjes (cilia) die de geluidstrillingen 
omzetten in elektrische signalen die naar de hersenen gezonden worden voor verwerking. 

Bij een overdreven of langdurige blootstelling aan lawaai worden de zintuighaartjes beschadigd. 

Ze registreren nog geluiden, maar niet meer zoals het hoort. Het gevolg zijn b.v. de suizingen die men hoort na 
een luide knal of na een lawaaierig avondje uit. De zintuighaartjes herstellen zich na dergelijke lichte 
verstoringen. Indien die beschadigingen echter geregeld optreden, kan er blijvend letsel optreden waardoor 
men bepaalde geluiden niet meer hoort, geen gesprek meer kan volgen in een rumoerige omgeving of 
problemen heeft om in groep een gesprek te voeren of om een cinema- of theatervoorstelling te volgen.  
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6.4  Symptomen 

Bij steeds meer mensen die veel of lang in een lawaaierige omgeving gewerkt of verbleven hebben, blijkt 
tinnitus een eerste signaal te zijn van gehoorbeschadiging. Na een lawaaierig feestje zijn de licht beschadigde 
haarcellen van het oor verantwoordelijk voor de ‘achtergrondruis’, maar dit soort schade herstelt zich meestal 
spontaan. Wanneer de haarcellen ernstig beschadigd zijn, gaan ze zich ‘ongedisciplineerd’ gedragen en 
veroorzaken een storing die vergelijkbaar is met ruis op televisie of geknetter op een radio. Wanneer een 
oorsuizing langer dan 24 uur aanhoudt, dan is het aangeraden om een dokter te raadplegen 

Meestal is een uitgebreid onderzoek nodig om uit te maken of het oorsuizen afkomstig is van een aandoening 
in het slakkenhuis of van een letsel in de zenuwen van het gehoororgaan. In het eerste geval horen de 
patiënten het storende geluid veelal in één of in de beide oren. In het tweede geval ‘horen’ de meeste mensen 
het geluid ‘in het hoofd’." 

Een bijkomend probleem is dat sommige geluiden niet door een buitenstaander gehoord kunnen worden 
(subjectieve tinnitus). Andere geluiden kunnen, eventueel met behulp van een stethoscoop, wel gehoord 
worden (objectieve tinnitus). Voorbeelden van dit laatste zijn geluiden veroorzaakt door (vaak onschuldige) 
afwijkingen van bloedvaten in de buurt van het oor of door spiersamentrekkingen. Bij een objectieve tinnitus is 
een genezing meestal mogelijk, soms mits een operatie. 

Het oorsuizen als gevolg van een binnenoorletsel is niet echt te genezen. Wel kunnen er verschillende 
maatregelen getroffen worden om het probleem te verlichten of het te helpen vergeten. Soms kan het 
oorsuizen bij binnenoorletsels merkwaardig genoeg worden bestreden met geluid (vb. muziek) dat van buiten 
wordt aangeboden. Ook een cochleair apparaat zou bij sommige patiënten oorsuizen verminderen (zie 6.7.2). 

Ook onze algemene gezondheid kan zwaar lijden onder gehoorschade. Zo kan die ook leiden tot een 
verhoogde hartslag, slaapstoornissen, duizeligheid en concentratieproblemen. Blootstelling aan te luide 
muziek kan zelfs een klaplong veroorzaken doordat te luide trillingen ervoor zorgen dat er lucht komt tussen je 
longen en borstkas. 

6.5  Soorten  

6.5.1 Gehoorverlies  

Gehoorverlies bouwt zich geleidelijk op over verschillende jaren door regelmatige blootstelling aan minder 
sterke geluidsniveaus. In een eerste fase is dit gehoorverlies tijdelijk. Na herhaalde blootstelling aan intens 
geluid wordt het gehoorverlies constant.  

Vanaf het dertigste jaar neemt het gehoor per decennium af met ongeveer 7 decibel in de lage frequenties en 
met ongeveer 18 decibel in de hoge frequenties. Vanaf 30 jaar zouden tonen hoger dan 17 000 Hz niet meer 
te horen zijn. Toch krijgen de meeste mensen pas vanaf hun 60ste of 70ste jaar echt last van presbyacusis. 
De ernst van deze vorm van slechthorendheid en het tijdstip waarop men er last van krijgt, verschillen van 
persoon tot persoon. 

Dit noemt men ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis. 

6.5.2 Gehoorschade 

Gehoorschade is de verslechtering of verstoring van het gehoor. In veel gevallen ontstaat gehoorschade door 
te lange blootstelling aan hard geluid, zoals harde muziek en vormen van lawaai. Gehoorschade kan ook 
ontstaan door bepaalde ziekten. Bij gehoorschade wordt meestal gedacht aan minder of slechter horen, maar 
ook de bekende piep (Tinnitus) in de oren als gevolg van het luisteren naar luide muziek is een teken van 
gehoorschade. Bij beginnende gehoorschade krijgt het niveau waaronder een persoon geen geluid meer 
waarneemt, de gehoordrempel, een hogere waarde.  

• Oorsuizen of Tinnitus 

Soms blijkt oorsuizen het eerste symptoom te zijn van aandoeningen van het hart, de bloedvaten en de 
bloeddruk of van afwijkingen in de bloedsamenstelling, zoals bloedarmoede. 
De meeste problemen met oorsuizen situeren zich in en rond het gehoororgaan zelf. Een klein gedeelte is 

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/gehoorverlies/index.jsp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tinnitus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gehoordrempel
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/gehoorproblemen/index.jsp
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gemakkelijk op te sporen : een prop in de gehoorgang, een middenoorontsteking of een duidelijk zichtbaar 
vaatgezwelletje in het oor. 

Bij steeds meer mensen die veel of lang in een lawaaierige omgeving gewerkt of verbleven hebben, blijkt 
tinnitus een eerste signaal te zijn van gehoorbeschadiging. 

Bij occasionele beperkte geluidsoverlast kan je tijdelijk een fluittoon horen. Maar bij regelmatige blootstelling 
kunnen deze klachten ook constant aanwezig blijven. Je wordt dag en nacht achtervolgd door geluiden die er 
eigenlijk niet zijn. Die geluiden kunnen variëren van persoon tot persoon en naargelang het moment. De 
oorzaak is een abnormaal zenuwsignaal in de gehoorbaan dat door de hersenen geïnterpreteerd wordt als 
geluid. Het constante geluid in je oor kan ervoor zorgen dat je je moeilijk kunt concentreren, slecht slaapt, 
prikkelbaar bent, je rusteloos voelt, of zelfs angstig of neerslachtig wordt. 

• Overgevoeligheid of hyperacusis aan geluid:  

Bij overgevoeligheid voor geluid verliest het gehoor zijn vermogen om harde of indringende geluiden op een 
natuurlijke manier te dempen. Daardoor worden alledaagse geluiden zoals het verkeer, een stofzuiger en 
fluitende vogels als storend ervaren. 

• Plotse doofheid:  

Een akoestisch trauma of plotse doofheid is een plots optredend blijvend gehoorverlies veroorzaakt door een 
eenmalige blootstelling aan een intens geluid, meestal rond de 130-140 decibel. Het trommelvlies kan 
perforeren en de binnenoorstructuren kunnen blijvend beschadigd geraken. 

• Verschil in toonhoogtes 

Bij deze afwijking neem je één en hetzelfde geluid, in beide oren, in andere toonhoogte waar. 

Dit is vaak een tijdelijke aandoening aangezien het beschadigde oor zich kan herstellen of de waarneming in 
de hersenen kunnen bijgestuurd worden zodat het geluid in beide oren weer hetzelfde klinkt. Dit komt 
regelmatig voor bij muziekliefhebbers. 

6.6  Wat doen na gehoorschade 

Bij acute symptomen van gehoorverlies, oorsuizen of overgevoeligheid t.g.v. blootstelling aan lawaai moet je 
zo snel mogelijk handelen, want de eerste dagen na het trauma zijn cruciaal voor eventueel herstel. 

Gehoorschade aan het uitwendige oor of het middenoor is over het algemeen te behandelen met een   
medische ingreep. Meestal is lawaai hier niet de oorzaak van. 

Bij gehoorschade aan het binnenoor, door kapotte haarcellen, kan het herstel van deze haarcellen via   
medicatie en een speciale behandeling (hyperbare zuurstoftherapie) wel gestimuleerd worden, toch is de 
schade vaak (grotendeels) definitief.  

Een cochleair apparaat zou bij sommige patiënten oorsuizen verminderen (zie 6.7.2). 

Blijven de symptomen van gehoorverlies, oorsuizen of overgevoeligheid langer (dan 1 dag) aanhouden, 
raadpleeg dan je huisarts. Hij kan dan de gepaste doorverwijzing doen:  

o Naar een hoorcentrum: daar kan je terecht voor een gratis gehoortest. Zo krijg je al een idee over de    
effectieve schade en de mogelijkheden van hoorapparaten.  

o Naar de NKO-arts: die zich bezighoudt met het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van 
keel, neus en oren. 

o Naar de audioloog: die het nodige onderzoek uitvoert, op vraag van de KNO-arts, om te bepalen of er 
eventueel een gehoorapparaat of een cochleair implantaat nodig is. 

Een hoorapparaat of een implantaat zijn goede hulpmiddelen, maar geven niet dezelfde geluidservaring als 
een natuurlijk oor. Bovendien zijn ze duur, het prijskaartje van het implantaat bedraagt zo’n 20.000 euro. 

Gehoorschade voorkomen blijft dus de boodschap! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cochleair_implantaat
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6.7  Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het horen 

Gewone hoorapparaten maken geluiden harder. Maar als de haarcellen in het slakkenhuis beschadigd zijn, 

dan heeft het versterken van het geluid geen zin. Dit leidt niet tot beter horen. Een cochleair implantaat (CI) 

maakt het geluid niet harder. Een CI zet geluid om in elektrische signalen. Deze worden in het oor rechtstreeks 

doorgegeven aan de gehoorzenuw. Daardoor kunnen zeer ernstig slechthorende mensen met een CI toch 

geluid waarnemen. 

6.7.1 Hoorapparaten 

Er zijn veel verschillende hoortoestellen. Met de nieuwe technieken worden ze steeds kleiner, onopvallender 

en comfortabeler. Welk toestel bij u past, hangt af van meerdere factoren. Om tot de juiste keuze voor een 

hoortoestel te komen, is het belangrijk dat u samen met de audicien vaststelt in welke luistersituaties u last 

heeft van gehoorverlies. 

• 'Achter het oor' gehoorapparaten (AHO) 

Een achter-het-oor gehoorapparaat draagt u onopvallend achter het oor. Een doorzichtig slangetje verbindt het 
gehoorapparaat met een op maat gemaakt oorstukje in uw oor. Dit type is geschikt voor alle maten van 
gehoorverlies.  

• 'In het oor' gehoorapparaten (IHO) 

Bij in-het-oor gehoorapparaat bevindt het hele hoortoestel zich in het oorstukje. U draagt deze 
gehoorapparaten in de oorschelp. Dit type is geschikt voor matig gehoorverlies. 

• Gehoorapparaten in de gehoorgang (CIC)  

Deze gehoorapparaten worden geheel in de gehoorgang gedragen. 'CIC' is afkomstig van de Engelse term 
'completely in the canal'. De mogelijkheden van dit gehoorapparaat zijn afhankelijk van uw gehoorverlies en de 
vorm van uw gehoorgang.  
Naast deze uiterlijke verschillen, zitten er ook verschillen tussen de (technische) prestaties die een hoortoestel 
kan leveren. De belangrijkste verschillen zijn het aantal banden, de verschillende programma’s, de 
richtingsgevoeligheid van het microfoonsysteem en de digitale nabewerking.  

6.7.2 Cochleair implantaat 

Een cochleair implantaat of ook “bionisch oor” genoemd is het eerste elektronische apparaat dat de functie van 

een menselijk sensorieel orgaan volledig kan vervangen. Door rechtstreekse elektrische stimulatie van de 

gehoorzenuw kan de dysfunctie van een menselijk oor omzeild worden. Personen die geen of nog maar een 

beperkt restgehoor bezitten kunnen hiermee weer geluiden waarnemen en spraak verstaan.  

Een CI bestaat uit 2 delen: het inwendige gedeelte dat chirurgisch in het bot achter de oorschelp 

geïmplanteerd wordt en de externe spraakprocessor, die een vorm van een klassiek hoorapparaat heeft en 

wordt gedragen achter de oorschelp. Wat het uiterlijk betreft het enige verschil tussen een spraakprocessor en 

een hoorapparaat is een zendspoel die met de spraakprocessor verbonden is en zorgt voor communicatie 

tussen de spraakprocessor en het geïmplanteerde gedeelte (via de radiogolven).  

Een cochleair implantaat werkt helemaal anders dan een hoorapparaat. Terwijl een hoortoestel de geluiden 

gewoon versterkt, wordt bij een CI het geluid opgevangen door een microfoon, verwerkt in de spraakprocessor 

tot een elektronische code, waarna deze via de zendspoel naar het inwendige gedeelte wordt gezonden dat de 

code omzet in elektrische pulsen. Via de elektrode worden de vezels van de gehoorzenuw in het slakkenhuis 

rechtstreeks door deze elektrische pulsen geprikkeld.  
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6.7.3 Cochleair implantaat verhelpt oorsuizen 

Antwerpse artsen hebben ontdekt dat een elektronisch oorimplantaat ook spookgeluiden in de hersenen blijkt 

te onderdrukken. Als het oor geen geluidssignalen meer aan de hersenen geeft, gaat de gehoorzone in de 

hersenen soms zelf 'geluidsprikkels' produceren. Door die ongecontroleerde overactiviteit van de hersenschors 

hoorden deze patiënten fantoomgeluid of oorsuizingen, van wel tachtig of negentig decibel. Dat is zo luid en 

onuitstaanbaar dat sommigen er depressief van werden en niet meer normaal konden functioneren.''  

TIEN patiënten, die geplaagd werden door oorsuizingen, kregen een elektronisch oorimplantaat, of cochleair 

implantaat (Dat is een hoorapparaat dat het geluid uit de omgeving omzet in elektrische prikkels, en die 

prikkels via een ingeplante elektrode tot in het slakkenhuis brengt. Het slakkenhuis is het deel van het 

inwendige oor waar minuscule haartjes geluidstrillingen opvangen en doorgeven aan de gehoorzenuw. In een 

doof oor zijn die haartjes in veel gevallen beschadigd of weg. De ingeplante elektrode geeft het geluidssignaal 

rechtstreeks aan de gehoorzenuwuiteinden, in de vorm van elektrische prikkels). Het geluidssignaal dat de 

elektrode aanlevert, blijkt de overactiviteit van de hersenschors te onderdrukken. Alle tien de patiënten dragen 

het apparaat van 's morgens tot 's avonds omdat het hun oorgeruis zo goed vermindert', dat ze door de 

vermindering van het oorgeruis weer een normaal leven kunnen leiden.'' ’s Nachts gaat het apparaat uit om 

epilepsie te vermijden; 

Een ongeval, een infectie of een andere ziekte had de patiënten aan één zijde zo goed als doof gemaakt. 

Dankzij een oorimplantaat konden de patiënten beter horen en waren ze door de ingreep verlost van het helse 

lawaai in hun hoofd. 

 

6.8  Tips om de oren te beschermen 

De kans op blijvende gehoorschade hangt af van 

volgende 2 factoren: 

- De blootstellingsduur: 

Te lang of te regelmatig luisteren naar   

(te luide) muziek of lawaai. 

- Het geluidsniveau  

(Te dicht bij) een te luide geluidsbron. 

Als demping tot maximaal 80 dB(A) niet mogelijk is, moet        

de blootstellingsduur beperkt worden. 

Enkele nuttige tips (zie ook folder): 

• Als je op één meter afstand nog een normaal gesprek kunt voeren, zijn je oren “veilig”. 

• Probeer niet de hele tijd vooraan te staan tijdens een optreden en ga minstens 5 meter van de boxen 
staan. Gebruik eventueel (op maat gemaakte) gehoorbescherming. 

• Gun je oren tijdens of de dag na bv. een concert of optreden wat “rust”. 

• Zet je mp3-speler nooit op maximaal volume en gebruik een hoofdtelefoon i.p.v. oortjes. 

Vaak is het aangeraden om je oren te beschermen. Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming.  

Let op! Gehoorbescherming biedt vaak een vals gevoel van bescherming, daar ze de lage frequenties niet 

afdoende dempen en ze de hoge tonen uitvlakken. 
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Welke soort gehoorbescherming je het best gebruikt hangt af van de situatie waarin je je bevindt.  
 

Afbeelding Gehoorbescherming  Eigenschappen  Prijs 

 

Oorkappen of 

geluiddempende helmen 

Demping 15-30 dB(A) 

+ : goede bescherming  

- :  weinig luistercomfort  

20 tot 150 € 

 

Op maat gemaakte 

oordoppen of 

otoplastieken 

Demping 15-25 dB(A) 

+ : goede bescherming  

- :  op maat gemaakt = duur 

100 tot 200 € 

 

Universele (silicone) 

gehoorbescherming met 

of zonder filter 

Demping 10-20 dB(A) 

+ : eenvoudig te reinigen  

- :  weinig bescherming 

7 tot 25 € 

 

Oorproppen in was, 

schuimrubber of silicone 

Demping 10-15 dB(A) 

+ : eenvoudige aankoop 

- :  weinig luistercomfort en zeer 

weinig bescherming 

0,5 tot 2,5 € 
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7.   Geluiden waarnemen 

7.1  Hoge tonen, lage tonen 

Zoals eerder uiteengezet is er, op vlak van frequentie, een zogenaamd hoorbaar gebied. Standaard wordt dit 
gegeven als 20 Hz – 20 000 Hz (op jonge leeftijd). 

Met het ouder worden verliezen we mogelijkheden om in de hoge frequenties te horen. 

Dit fenomeen kan getest worden met allerhande programma’s. 

Eén ervan is ‘20Hz tot 20kHz (Human Audio Spectrum)’ en vind je op 
https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k. Een offline-versie kun je downloaden van de CNO website. 

Als je deze video bekijkt op YouTube, kom je aansluitend op nog een heel aantal gelijkaardige tests. 

Hint 

YouTube filmpjes kun je offline halen met daartoe ontworpen programma’s. Eén zo een programma vind je 
hier: http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm  

Houd wel rekening met regel- en wetgeving in verband met copyright. 

7.2  Achtergrondgeluid en omgevingsgeluid 

Achtergrondgeluid en omgevingsgeluid is ongeveer hetzelfde. Het gaat om geluid dat we niet bewust willen 
waarnemen, maar dat wel aanwezig is. Voorbeelden: achtergrondmuziek in de supermarkt, een radio in een 
café, het zoemen van airconditioning, verkeerslawaai, spelende kinderen, lawaai vanwege de buren. 

Als dit geluid te luid is, spreken we van geluidshinder. Geluidshinder is relatief, maar zal normaal geen 
aanleiding geven tot gehoorschade. 

Ons interesseert nu niet zozeer de hinder of eventuele schade, maar wel in welke mate achtergrondgeluid en 
omgevingsgeluid de verstaanbaarheid van stemmen, muziek, … kan bemoeilijken. Het zal dan blijken dat dit 
wel degelijk afhangt van bepaalde vormen en gradaties van gehoorschade. 

Dit fenomeen kan gedemonstreerd worden met (bijvoorbeeld) het programma Hear Loss, dat vrij kan 
gedownload worden op: http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/hearloss/ en dan kan geïnstalleerd worden op PC, 
laptop of tablet. 

7.3  Storende geluiden  

Achtergrondgeluid en omgevingsgeluid nemen we waar hoewel we ze niet opgezocht hebben. Soms zijn we 
ons zelfs niet bewust van die geluiden. Tot ze te luid worden en als storend ervaren worden, of de 
verstaanbaarheid bemoeilijken van het geluid dat we juist wel willen horen. Eén voorbeeld: als de muziek in 
een café zo luid staat dat je de mensen met wie je op café bent gegaan om te praten, onvoldoende kan 
verstaan.  

Het zal duidelijk zijn dat het storend effect van Achtergrondgeluid en omgevingsgeluid niet alleen afhangt van 
het geluidsniveau, maar ook van de frequenties. Hoge tonen worden meestal als meer storend ervaren dan 
lagere tonen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/hearloss/
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8.   Meten 

8.1  App decibelmeter installeren 

Voor Android smartphones: we installeren op onze smartphone de app Geluidsmeter: Sound Meter van Smart 
Tools te vinden in de Google PlayStore. 

Voor iPhone: we installeren op onze iPhone de app Geluidsmeter: Sound Meter van Smart Tools te vinden in 
de AppStore. 

Voor geen geld (!) hebben we nu de beschikking over een decibelmater, die we altijd op zak hebben. 

En we dus kunnen gebruiken in de bioscoop, op een druk kruispunt, in de klas. 

8.2  Praktische oefeningen 

Als bijlage vind je drie opdrachten die we onze leerlingen kunnen laten uitvoeren. 

8.3  mp3-speler testen 

Bij de Vlaamse Overheid (Departement Leefmilieu, Natuur & Energie – coördinaten bij 11.2  ) zijn meerdere 
didactische materialen te verkrijgen of te ontlenen. 

Onder andere 'Daisy Bel, een pop waarmee het volume van een mp3-speler kan getest worden. 

8.4  Eigen gehoor testen 

Gebruik hiervoor de hoortest op www.hoortest.nl. Deze test best wel afnemen met een koptelefoon. 

Of installeer de app ‘Test your hearing’ (van Epsilon Zero), of een andere test die je vindt in Google PlayStore. 

of AppStore. 

http://www.hoortest.nl/
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9.   Geluidsnormen 

9.1  Geluidshinder 

Vooraleer er sprake is van gehoorschade, kunnen we al geconfronteerd worden met geluidshinder. In de 
regelgeving wordt dus ook aandacht besteed aan geluidshinder. 

Uiteraard komen geluidshinder en gehoorschade niet enkel voor bij recreatieve bezigheden maar bijvoorbeeld 
ook op de werkvloer. Wij gaan ons hier wel beperken tot muziekevenementen. 

Meer informatie hierover vind je in het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg VLAREM. 
Bijvoorbeeld via de site van LNE: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/regelgeving/vlarem  
 

 

9.2  Doelgroepen 

Er werden specifieke regels uitgewerkt voor: 

- muziekactiviteiten 

- andere recreatieve activiteiten (schietstanden, modelvliegtuigen, …) 

- vliegvelden. 

De meeste aandacht gaat in deze nascholing naar muziekactiviteiten. 

9.3  Uitgangspunten 

Beperken milieuvergunningsplichtige inrichtingen. 

Drie categorieën met maximale geluidsnormen. 

Verplichtingen. 

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/regelgeving/vlarem
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9.4  Drie categorieën 

Categorie 1: maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min 

Categorie 2: maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq,15min 

Categorie 3: maximaal geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en ≤100 dB(A) LAeq,60min 

9.5  Verplichtingen 

9.5.1 Categorie 1 

Wie onder 85 dB(A)LAeq,15min. blijft, moet niets doen. Het gaat dan wel over bijvoorbeeld een ‘stil’ jeugdhuis, dus 
geen fuiven, concerten of deejayavonden … enkel (stille) achtergrondmuziek. 

9.5.2 Categorie 2 

Wie onder 95 dB(A)LAeq,15min. blijft, moet éénmalig een melding doen bij hun CBS (College van Burgemeester 
en Schepenen). 

9.5.3 Categorie 3 

Wens je boven 95 dB(A)LAeq,15min. te gaan dan je een milieuvergunning klasse 2 aanvragen (rubriek 32.1 
VLAREM-I ).  

Meer info vind je uiteraard in de tekst van het Besluit van de Vlaamse Regering en ook op 
http://www.formaat.be/informatie/themas/geluidsnormencategorie/ 
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9.6  Haalbaarheid normen 

Bij het bekend raken van de voornemens van de Vlaamse Regering was er flink wat ongerustheid, 
voornamelijk bij muzikanten en zaaleigenaars of –uitbaters. Er werd – nogal vlug – gezegd dat de beleving van 
muziek zou lijden onder een begrenzing van het geluidsniveau tot 100 dB. 

Over die onrust zijn artikels te vinden op internet. 

Een tweetal jaren later kan men zeggen dat de onvrede en de onrust grotendeels verdween zijn. 

De 100 dB grens blijkt genieten van muziek niet in de weg te staan. 

9.7  Normen voor discotheken, concertzalen, bioscopen 

Hierover kun je veel te weten komen via de website van de Vereniging van Vlaamse Cultuur- en 
gemeenschapscentra vzw (VVC): http://www.cultuurcentra.be/trefwoord-geluidsnormen-muziek-39.html 

Die centra werden immers geconfronteerd met de nieuwe regelgeving die een impact heeft op het 
geluidsniveau dat in hun zalen geproduceerd zou worden. 

 

 

 

Op deze website staat ook informatie over de (samen)aankoop van oordopjes en meetapparatuur. 

9.8  Besluit Vlaamse regering 

Het eigenlijke besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 vind je hier 

http://www.cultuurcentra.be/img/uploads/regelgeving/geluidsnormen/Besluit_VR_170212_BS_290312_Geluids
normen.pdf  

Duidelijke uitleg vind je in de Persmededeling vanwege minister Joke Schauvliege: 
http://www.jokeschauvliege.be/sites/jschauvliege/files/muziekactiviteiten_0.pdf   

En op haar eigen webpagina: http://www.jokeschauvliege.be/content/regeling-voor-geluidsnormen-
muziekactiviteiten-0 

http://www.cultuurcentra.be/img/uploads/regelgeving/geluidsnormen/Besluit_VR_170212_BS_290312_Geluidsnormen.pdf
http://www.cultuurcentra.be/img/uploads/regelgeving/geluidsnormen/Besluit_VR_170212_BS_290312_Geluidsnormen.pdf
http://www.jokeschauvliege.be/sites/jschauvliege/files/muziekactiviteiten_0.pdf
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10.   Quizvragen 

Vraag 1: Het menselijk oor kan alleen geluidstrillingen waarnemen met een frequentie tussen ongeveer 

a) 200 en 2000 Hz 

b) 20 en 20.000 Hz 

c) 200 en 20.000 Hz 

  

Vraag 2: De menselijke stem ligt tussen  

a) 100 en 1000 Hz 

b) 10 en 100 Hz 

c) 10 en 10.000 Hz 

 

Vraag 3: Geluidsniveau wordt uitgedrukt in…..?  

a) watt 

b) decibel 

c) hertz 

 

Vraag 4: Wat betekent een toename van het geluidsniveau met 3 dB?  

a) een vermindering op gehoorschade 

b) een vermindering van de werkelijke geluidsdruk  

c) een verdubbeling van gevaar op gehoorschade 

 

Vraag 5: Als het geluidsniveau stijgt met 3 dB   …  

a) mag de tijdsduur 3 uur vermeerderd worden 

b) moet de tijdsduur 3 uur verminderd worden 

c) moet de tijdsduur gehalveerd worden 

 

Vraag 6: Hoe lang kun je 80 dB geluid meemaken zonder schade op te lopen  

a) 8 uur 

b) 1 dag per week 

c) onbeperkt 

 

Vraag 7: Mensen met gehoorverlies kunnen weer als vroeger horen  

a) met een gehoorapparaat 

b) na voldoende rust 

c) geen van de twee 
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Vraag 8: Hoe heet de aandoening die kan zorgen voor een constante piep in je oor  

a) tinnitus  

b) hyperacusis  

c) otoplasticus  

 

Vraag 9: Als de trilhaartjes kapot gaan kan je gehoor hersteld worden met  

a) medicijnen 

b) het dragen van oordoppen 

c) herstel kan niet 

 

Vraag 10: Welke geluiden liggen in het hoorbare gebied van de mens? 

a) de mens kan alle geluiden horen. 

b) de mens kan enkel geluiden met een toonhoogte tussen de 20 Hz – 20.000 Hz. Horen. 

c) de mens kan enkel geluiden met een geluidsniveau tussen de 10 dB – 110 dB horen. 

 

Vraag 11: Met welk geluid komt 80 dB overeen? 

a) het tikken van een klok, het geluid van een mug, mensen die tegen elkaar fluisteren. 

b) het geluid van een stofzuiger of scheerapparaat, mensen die tegen elkaar praten. 

c) het geluid van een voorbijrazende trein, mensen die op 1 meter afstand tegen elkaar roepen. 

d) het geluid van een grasmaaier, het geluidsniveau van een popconcert, het maximale geluidsniveau van een 
mp3-speler. 

 

Vraag 12: Wat gebeurt er met de geluidsgolven die het trommelvlies doen trillen? 

a) deze trillingen worden naar het inwendige oor overgebracht d.m.v. de drie gehoorbeentjes. 

b) deze trillingen worden als drukgolven overgebracht op de vloeistof in de drie halfcirkelvormige kanalen van 
het evenwichtsorgaan. 

c) deze trillingen worden in het slakkenhuis omgezet in een impuls, wanneer ze de drempelwaarde 
overschrijden. 

 

Vraag 13: hoe lang kun je 83 dB geluid “luisteren” zonder schade op te lopen, als je weet dat het 
aanvaardbare geluidsniveau voor 8u per dag 80 dB bedraagt? 

a) 4 uur. 

b) 1 dag per week. 

c) onbeperkt. 

 

Vraag 14: Wat kan je (nog) doen aan je gehoor, wanneer de trilharen in het slakkenhuis zijn 
beschadigd? 

a) te hevige geluiden vermijden en oordoppen dragen, zolang je gehoor niet is hersteld. 

b) naar de KNO-arts of audioloog gaan, die de gepaste medicatie voorschrijft. 

c) niets, omdat herstel niet mogelijk is. 
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11.   Aanvullingen 

11.1  Lesmateriaal 

• Opdracht 1 decibels: zie bijlage 

• Opdracht 2 decibels: zie bijlage 

• Opdracht 3 decibels: zie bijlage 

• Cursus Geluid-Lawaai (Ivo Janssens) 

• Decibels for dummies (Ivo Janssens) 

• Rondetafel Prof. Bart Vinck 

• Quizvragen 

• Diapresentatie van deze nascholing 

• Diapresentatie voor leerlingen 

11.2  DVD 

• Ruis 

Gratis te verkrijgen voor scholen bij 

Vlaamse overheid 

DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE 

Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen 

Dienst Milieu-integratie Overheden & Maatschappij 

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

Telefoon: 02 553 80 93 

e-mail: magda.dhondt@lne.vlaanderen.be 

www.lne.be 

11.3  Youtube filmpjes 

• 20Hz to 20kHz (Human Audio Spectrum): https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k. 

• Hear Loss: http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/hearloss  

• Tomorrowland 2014: decibels meten  

• Tros: reportage gehoorschade mp3 

11.4  Websites 

• www.hoortest.nl 

• www.oorcheck.nl (met Kennisquiz) 

• www.eenenaloor.be 

• http://www.lne.be/campagnes/help-ze-niet-naar-de-tuut 

 

mailto:magda.dhondt@lne.vlaanderen.be
http://www.lne.be/
https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/hearloss/
http://www.hoortest.nl/
http://www.oorcheck.nl/
http://www.eenenaloor.be/
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12.   Bijlagen 

12.1  Opdrachtbladen voor leerlingen 

12.1.1 Opdracht decibel 1 

Plaats de geluiden bij de juiste waarde van geluidsniveau (in dB): 

ritselend blad –  fuif – discotheek – pratende leerlingen –  stofzuiger – fluisteren – GSM – mug –passerende trein – 

festival – leeszaal in de BIB – MP3 speler – drukke klas – bioscoop 

 

geluidsniveau geluid 

10 dB  

20 dB  

30 dB  

40 dB  

50 dB  

60 dB  

70 dB  

80 dB  

90 dB  

100 dB  

110 dB  

120 dB  

130 dB  

140 dB  
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12.1.2 Opdracht decibel 2 

Activeer je decibelmeter Sound meter. 

Voer volgende metingen uit: 

A. Omgevingsgeluid (binnen en buiten) meten 

- geluid meten binnenskamers (met ramen dicht)        ………….  dB 

- geluid meten binnenskamers (met ramen open)       ………….  dB 

- geluid van leerlingen die onder elkaar praten                 ………….  dB 

- geluid meten op straat                ………….  dB 

B. Apparaten 

- geluid van een instrument     ………….  dB 

- geluid van je gsm bij een gesprek    ………….  dB 

- geluid van je iPod, mp3 – speler …          ………….  dB 

C. Meerdere geluidsbronnen samen 

- geluid van halve klas die applaudisseert   .………….  dB 

- geluid van hele klas die applaudisseert    ………….  dB 

 

Je ziet nu dat het optellen van dB geen zin heeft. Twee luidsprekers met 70 dB produceren samen geen 140 dB, maar 

wel 73 dB.   

 

ONTHOUD 

Twee even sterke geluidsbronnen produceren samen slechts 3 dB meer geluid dan één afzonderlijke bron.  

 



40 

 

12.1.3 Opdracht decibel 3 

Welke geluidsbronnen waren in Opdracht 2 storend en/of schadelijk? 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Welke persoonlijke apparaten (mp3-speler ...) gaven een te hoge decibelwaarde?  

……………………………………………………………………………………………………………..... 

Het aanvaardbare geluidsniveau is 80dB  voor 8 uur per dag. Zet men het harder dan halveert de veilige 

blootstellingtijd per 3dB. Dus naar 83dB mag men nog maar 4 uur luisteren, 86dB gedurende 2uur, enzovoort.  
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12.2  Krantenartikels 

12.2.1 ‘Decibels zijn als pintjes’ 

PETER VAN HAVER OVER DE GEHOORPROBLEMEN VAN BRIAN JOHNSON (AC/DC) 

08 MAART 2016 | Bart Van Belle 
Peter Van Haver, geluidsman van onder meer Arno en Arsenal, is niet verrast door het nieuws over de 

gehoorproblemen van AC/DC-zanger Brian Johnson. 

 

De Australische rockband AC/DC schrapt noodgedwongen tien concerten in de Verenigde Staten 

omdat Brian Johnson, de 68-jarige zanger van de groep, doof dreigt te worden als hij nog langer op 

het podium staat. 

In een mededeling op de website van de band klinkt het dat Johnson op doktersadvies de tournee 

moet staken en dat de geannuleerde concerten later zullen ingehaald worden, wellicht met een andere 

zanger. Over de Europese tournee van de legendarische rockers is nog niets bekend. AC/DC staat op 

maandag 16 mei op de festivalweide in Werchter. 

Peter Van Haver, geluidsman van onder meer Arno, Arsenal en Gabriël Rios, is niet verrast door het 

nieuws. 

‘Om het ietwat simplistisch voor te stellen: decibels zijn als pintjes. Je kan één of twee keer per week 

te veel pintjes drinken, maar als je dat vijf dagen per week doet, is dat om moeilijkheden vragen. 

Muzikanten op tournee staan tot vijf keer per week op het podium, waar ze worden blootgesteld aan te 

veel decibels. Dat is een zware belasting voor ons gehoor. Zoiets kan niet zonder gevolgen blijven.’ 

Brian Johnson schrijft zijn probleem toe aan het veelvuldig autoracen zonder adequate 

bescherming. 

‘We gaan er nogal snel van uit dat muziek de grote boosdoener is bij mensen met gehoorschade, 

terwijl er inderdaad nog heel wat andere oorzaken kunnen zijn. Eén oorzaak aanwijzen is echter niet 

correct. Het is altijd een combinatie van factoren. Bij Johnson zal het autoracen wellicht een rol 

hebben gespeeld, maar zijn probleem is uiteraard ook gelinkt aan zijn job als zanger van AC/DC. De 

overdaad aan decibels tijdens concerten, maar ook tijdens soundchecks en repetities, eist nu eenmaal 

zijn tol. Het gehoor heeft tijd nodig om daarvan te herstellen, maar die tijd is er vaak niet.’ 

We moeten onze oren dus voldoende rust geven nadat we aan luide muziek zijn 

blootgesteld? 

‘Vergelijk het met een graanveld na een zware storm. In eerste instantie ligt een deel van het veld plat, 

maar zodra de zon weer schijnt, herstelt het veld zich. Als het blijft stormen, wordt zo’n herstel echter 

onmogelijk. We moeten ons ervan bewust zijn dat het gevaar niet geweken is na de laatste noot van 

een concert. Ook achteraf in het café speelt er luide muziek. En in de auto hebben we vaak de neiging 

om de muziek te luid te zetten. De muziek in de auto een keertje stiller zetten, kan absoluut geen 

kwaad.’ 

Toen Brian Johnson de eerste keer op het podium stond, veertig jaar geleden, was er 

van gehoorbescherming nog geen sprake. 

‘De aandacht voor gehoorschade is relatief jong. Muzikanten hebben jarenlang op het podium gestaan 

zonder bescherming en daar betalen ze nu een prijs voor. Er zijn tientallen voorbeelden van 

muzikanten uit de jaren zeventig en tachtig die kampen met gehoorproblemen.’ 

Ook de leeftijd speelt wellicht een rol. 

‘Ons gehoor wordt gevoeliger naarmate we ouder worden. Met de jaren worden we daardoor 

gevoeliger voor lawaai. Het is geen toeval dat op een trouwfeest grootvader en grootmoeder die niet 

goed meer horen, als eersten vertrekken bij de start van het dansfeest. Hoewel ze vaak moeite hebben 

om een gesprek te verstaan, reageren hun oren supergevoelig op de eerste beats van de dj.’ 

http://www.standaard.be/auteur/bart-van-belle
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Heel wat mensen die getuigen over hun gehoorschade, lijken zich haarfijn te 

herinneren waar hun probleem is begonnen. ‘Het is begonnen tijdens dat concert’, 

zeggen ze dan. 

‘Dat is een enorme misvatting. Gehoorschade krijg je niet van het ene moment op het andere, het is 

een heel geleidelijk proces. Ik vergelijk het soms met remblokjes op een fiets. Daarvan ga je ook pas 

na een tijdje merken dat ze aan het verslijten zijn. En als we merken dat onze remmen hun grip 

beginnen te verliezen, spannen we de remkabel aan om ons opnieuw veilig te voelen.’ 

De remblokjes zijn dan de trilhaartjes in ons binnenoor? 

‘De trilhaartjes staan in voor de verwerking van het geluid. Door blootstelling aan te luide muziek, 

gaan trilhaartjes kapot en geven ze niet meer de juiste informatie door aan onze hersenen. Die gaan 

zich vervolgens gevoeliger opstellen, waardoor het lijkt dat we nog even goed horen als voordien. 

Maar in feite bedriegen onze hersenen ons. Remblokjes kun je vervangen, trilhaartjes niet.’ 

Het zijn niet alleen rockmuzikanten die af te rekenen krijgen met gehoorproblemen. 

‘Neen, dat is nog zo’n misvatting. Een klassiek orkest zit bijvoorbeeld vrij snel boven de norm van 100 

decibel. Wie daar onbeschermd tussen zit, vraagt om moeilijkheden. Een violist zit met z’n oor amper 

20 centimeter verwijderd van de geluidsbron. De strijkers zitten in de concertopstelling net voor de 

blazers en krijgen ook uit die richting een overdosis decibels. Ik verkoop ook oordoppen, en behalve 

muzikanten en geluidstechnici krijg ik bijvoorbeeld tandartsen en turnleraars over de vloer. Een hele 

dag blootgesteld worden aan het monotone geluid van een boortje of aan het gejoel van kinderen in 

een turnzaal kan eveneens tot gehoorproblemen leiden. ’ 

U bent zelf actief in de muziekwereld en staat onder meer achter de knoppen voor 

Arsenal en Arno. Draagt u zelf altijd oordoppen? 

‘Niet altijd, maar ik ga wel op een bewuste manier om met de belasting van mijn gehoor. Omdat de 

muziek met oordoppen toch anders klinkt dan zonder, draag ik bijvoorbeeld nooit oordoppen tijdens 

de eerste nummers van het concert, tot ik zeker weet dat de geluidsmix helemaal goed zit. Wanneer ik 

mijn oordoppen nadien instop, duurt het nog enkele nummers voor mijn gehoor gewend is aan de 

nieuwe beleving. Op een feestje na het concert of op café draag ik mijn oordoppen vaker.’ 

Nochtans hebt u zelf ook gehoorschade. 

‘Ik laat me als geluidstechnicus elk jaar testen en uit die tests blijkt dat mijn gehoorschade de jongste 

jaren stabiel is gebleven op 85 procent. Dat is deels te wijten aan mijn job, maar ook aan het feit dat ik 

elk jaar 25.000 kilometer afleg met de motor. Dat ontdekte ik toen mijn gehoor ondanks het gebruik 

van oordoppen tijdens het werk, verder achteruitging. Sindsdien gebruik ik op de motor speciale 

oordoppen.’ 

U geeft ook workshops over gehoorbescherming. Merkt u bij de jongere generatie 

muzikanten een groter bewustzijn? 

‘Zeker en vast. Dat enkele muzikanten zoals Bart Peeters en Stijn Meuris de voorbije jaren over hun 

gehoorprobleem hebben verteld, heeft heel wat muzikanten de ogen geopend. Er is meer en betere 

informatie over gehoorschade beschikbaar en mensen staan er meer open voor. Het dragen van 

gehoorbescherming is intussen zelfs cool geworden.’ 

De gratis oordopjes die we in concertzalen en op festivals krijgen aangeboden, bieden 

die voldoende bescherming? 

‘Die bieden vooral een vals gevoel van bescherming. Het is weggegooid geld en een vuiligheid om op te 

kuisen, want die dingen blijven amper op hun plaats zitten. De concertbeleving met die dopjes is ook 

helemaal anders. Tijdens een concert van CPeX merkte ik bijvoorbeeld een vader en zijn zoon op met 

gratis dopjes. Na twee nummers lagen die dopjes op de grond omdat ze de teksten niet of nauwelijks 

verstonden, terwijl die bij CPeX net belangrijk zijn.’ 
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Iedereen op maat gemaakte oordoppen dan maar? 

‘Ik praat nu tegen mijn eigen winkel natuurlijk, maar eerlijk gezegd denk ik dat de gemiddelde 

concertbezoeker, die één tot twee keer per maand naar een concert gaat, helemaal geen oordoppen 

nodig heeft. Wie verschillende keren per week naar concerten gaat, doet er dan weer goed aan om zich 

degelijk te beschermen. Net als muzikanten die regelmatig repeteren. Het is belangrijk dat onze oren 

voldoende rust krijgen. In een tijd waarin heel wat mensen continu met oortjes in de oren lopen, is dat 

niet evident.’ 

En wat op festivals waar onze oren nauwelijks rust krijgen? 

‘Ook daar is het belangrijk om onze oren te laten rusten. Maar een hele dag met oordoppen lopen is 

niet comfortabel. Bovendien geven ze een andere beleving van het concert. De klank wordt een beetje 

gedempt en de teksten zijn moeilijker verstaanbaar. Daarom adviseer ik meestal om oordoppen vooral 

te dragen op de momenten dat er een groep staat te spelen waar je niet in geïnteresseerd bent.’ 

Sinds enige tijd beloven ziekenfondsen een tussenkomst voor mensen die oordoppen 

op maat laten maken. 

‘Ik vind dat eerlijk gezegd niet de taak van een ziekenfonds. Door die campagnes gaan veel mensen 

investeren in iets wat ze niet nodig hebben. In plaats van financieel tussen te komen, zouden de 

ziekenfondsen beter investeren in iemand die het land rondtrekt om de problematiek voor iedereen 

op een verstaanbare manier uit te leggen. Er is nog te veel onwetendheid over gehoorschade. Luide 

muziek is niet per definitie gevaarlijk, zolang we er maar bewust mee omgaan.’ 

 

Overgenomen uit De Standaard van 8 MAART 2016  

 

12.2.2 Oordopjes bieden vals gevoel van bescherming 

MUZIEKSECTOR POSITIEF OVER NIEUWE GELUIDSNORMEN 

18 MAART 2016 | Van onze redacteur ,Peter Vantyghem 
Cafés, jeugdhuizen en organisatoren vinden de nieuwe geluidsnormen na drie jaar een meevaller. Nu 

nog bekijken hoe de oren van onze jeugd beter te beschermen. 

‘Zoals ze nu gebruikt worden, bieden oordopjes een vals gevoel van bescherming’, zegt Annelies 

Bockstael van de Universiteit Gent. Zij voerde zopas een onderzoek over gehoorschade uit, 

bestudeerde de gehoorbescherming en dus ook de ‘oordopjes’. 

Organisatoren moéten die dopjes bij luide evenementen ter beschikking stellen, maar ze dempen de 

lage frequenties niet afdoende en vlakken de hoge tonen uit, zegt Bockstael. ‘Dat maakt de beleving 

van de muziek niet meteen ideaal, terwijl het essentieel is dat de gebruiker gemotiveerd is de dopjes te 

gebruiken.’ 

De ‘muzikantendopjes’ , die professioneler lijken, worden dan weer sneller gekozen om hun comfort 

en uitzicht dan om hun kwaliteit. Omdat sowieso te weinig jongeren gebruikmaken van oordopjes, is 

verdere sensibilisering nodig, zo viel te horen op een studiedag over de Vlaamse geluidsnormen. 

Die werden in 2013 ingevoerd door minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Zij beoogde 

een betere bescherming tegen gehoorschade, maar wilde een goeie muzikale beleving niet boycotten. 

Micro op de dansvloer 

Op de studiedag uitte de muzieksector zijn tevredenheid over de ‘werkbaarheid’ van de normen, die 

sinds 2013 het geluidsniveau begrenzen. Maar met de handhaving ervan vlot het niet. Zo vragen cafés, 

jeugdhuizen en organisatoren zich af hoe die niveaus te meten. Welke micro te gebruiken? En waar? 

En hoe lang? 

Geluid ‘beheren’ is een dure, complexe en weinig populaire zaak. De ambtenaar die zich met een 

micro in de hand op de dansvloer van een jeugdfuif waagt, kan erop rekenen dat de deejay het 
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geluidsniveau tijdelijk verlaagt en dat het publiek extra hard meebrult. Misschien dat de helft van de 

Vlaamse jeugdclubs daarom geen controle kreeg in de afgelopen drie jaar. 

Bovendien, zo blijkt, hebben de lokale besturen de geluidsnormen naar eigen nood geïmplementeerd. 

Vaak laten ze daarbij de zorg om geluidsoverlast bij buren doorwegen op de doelstellingen die de 

minister vooruitschoof. Zo krijgen dj’s en acts andere normen naargelang de gemeente waar ze 

optreden. 

Meetinstallatie 

In Leuven bestaat voor dat alles een oplossing. Zowat 100 plaatsen waar muziek beleefd wordt, 

hebben een permanente meetinstallatie (kostprijs 800 euro) met een digitale lijn naar de politie. Zo 

kan die nagaan of het geluidsniveau niet te hoog staat. 

‘We stevenden drie jaar geleden af op een epidemie aan gehoorschade bij de jeugd. Ons voorstel om 

geluid permanent te meten heeft veel discussie opgewekt, maar nu gebruiken cafébazen de 

apparatuur om zichzelf en hun deejays te monitoren’, zegt schepen Mohamed Ridouani (SP.A), die het 

meetsysteem ook nog juridische draagkracht wil meegeven. 

 

Overgenomen uit De Standaard van 18 MAART 2016  

12.2.3 Oordopjes beschermen niet voldoende tegen geluidsoverlast 

17/03/2016 om 16:06 door Peter Vantyghem 

Jongeren kiezen niet de meest beschermende oordopjes om hun gehoor te beschermen 

tegen luide muziek. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent. 

‘Het werkt niet om gehoorbeschermers gewoon ter beschikking te stellen van jongeren’. Dat zei 

Annelies Bockstael, postdoctoraal medewerker van de Universiteit Gent vandaag op een studiedag 

over de Vlaamse geluidsnormen. Die werden drie jaar geleden ingevoerd door toenmalig minister van 

Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). 

Bocksteal bestudeerde de gehoorbescherming, en dus ook de ‘oordopjes’. Organisatoren moeten die 

bij luide evenementen verplicht ter beschikking stellen, maar die dopjes dempen de lage frequenties 

niet afdoende, en vlakken de hoge tonen uit, aldus Bockstael. 

‘Dat maakt de beleving van de muziek niet meteen ideaal, terwijl het essentieel is dat de gebruiker 

gemotiveerd is de dopjes te gebruiken.’ 

Dat steeds meer jongeren kiezen voor de zogenaamde ‘muzikantendopjes’, is evenmin een 

vooruitgang. Die dopjes heten professioneler te zijn. Ze vervormen de frequenties van de muziek niet, 

wat een realistischer geluid oplevert. ‘Maar men kiest voor de dopjes die het meest comfortabel 

aanvoelen, of het hipst gemarket zijn’, aldus Bocksteal. ‘En dat zijn niet de meest beschermende.’ 

Om die reden pleitte de onderzoekster op de studiedag om prioriteit te geven aan een collectieve 

bescherming. ‘Er zijn heel veel campagnes geweest, en het blijft heel belangrijk om veel goeie 

informatie te verspreiden. Uit een rondvraag bij 477 studenten bleek dat 60 procent over de 

problematiek gehoord had. Dat is goed, maar het kan beter.’ 

Tevens blijkt dat maar een goeie 35 procent beschermende maatregelen neemt om het gehoor te 

beschermen. ‘Nochtans zijn de oplossingen haalbaar.’ 

Binnen de brede sector heerst niettemin het gevoel dat minister Schauvliege haar doelstelling om het 

gevaar op gehoorschade breder bekend te maken, absoluut gehaald heeft. 

Ook de andere doelstelling, nieuwe normen voor muziek uit te zetten zonder de beleving ervan te 

schaden, blijkt al bij al goed werkbaar. Al heeft de sector grote vragen bij de lokale verschillen in de 

uitvoering van de normen, en stelt ze vast dat de handhaving ervan moeilijk verloopt. 

De minister, die aanwezig bleef op de studiedag, wil verder werk maken van die problemen. 
 

Overgenomen uit De Standaard van 17 MAART 2016  

http://www.standaard.be/auteur/peter-vantyghem
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12.2.4 Hoor hoe het roest 

‘SOUND OF SILENCE’: GELUIDSKUNST ZOEKT DE STILTE OP 

Pendules die de tijd geruisloos wegtikken, de wind die rondsuist op een tafel, de klank 
van roest: als geluidskunst de stilte verkent, belandt ze al gauw op de grens van het 
hoorbare. De expo ‘Sound of silence’ gaat de uitdaging aan. 
GEERT VAN DER SPEETEN 
Het Festival Kortrijk heeft een lange traditie met geluidskunst, dat fascinerende schemergebied 
tussen muziek en beeldende kunst. Dit jaar staat er geen geluidsparcours in het hart van de stad op de 
affiche. Directeur Joost Fonteyne stelde een haast museale tentoonstelling samen die drie jaar kon 
rijpen. 

Twaalf geluidskunstenaars flirten met de stilte. Ze presenteren fragiele 
werkjes, vaak van een vederlichte eenvoud, die om aandachtige beluistering 
vragen 

In Sound of silence, in het voormalige Broelmuseum, flirten twaalf geluidskunstenaars met de stilte. 
Ze presenteren fragiele werkjes, vaak van een vederlichte eenvoud, die om aandachtige beluistering 
vragen. Als vanzelf spits je de oren bij zacht-poëtische noise. Of sta je verbaasd te kijken naar verstilde 
objecten die geluid zichtbaar maken. 
Van Rolf Julius, een Duitse pionier van het genre, zijn vier werkjes bijeengebracht die verwant zijn 
met arte povera. Ze functioneren met kleine, vaak onzichtbare speakers. Zo hoor jewater music in 
twee kopjes, of een soundtrack voor windorkest in een papieren sculptuur die tegen een vensterraam 
kleeft. Het zicht op de fraaie binnentuin van het Broelmuseum krijg je erbij cadeau. Grappig is 
ook Grün gelb. Twee zakjes met pigment suggereren hoe gele of groene muziek zou kunnen klinken. 
De synesthesie van klank en kleur is hier verrassend simpel. 
Windturbines 
Veel van de geluidswerken hebben een sterk beeldend karakter. Aernoudt Jacobs stalt een landschap 
van miniatuurobjecten uit. Ze komen recht uit de 3D-printer en bevatten een minuscule luidspreker 
en roterende reflectoren die de windgolven lichtjes zoemend rondsturen. Het is een wereld als 
schaalmodel, die doet dromen van het geraas van reusachtige windturbines. 
Stoer en minimalistisch is de installatie Aus der Tiefe van Hans Peter Kuhn. Geluidsapparatuur lijkt 
hier een eigen leven te leiden. De membranen van zestien luidsprekers beginnen zichtbaar te trillen 
onder een oude industrielamp, maar door de extreem lage frequenties hoor je niets. Hier klinkt alleen 
een denkbeeldige melodie. 
Christophe De Boeck lijkt wel een alchemist. In zijn conceptuele werk, waarin zoutnevel losgelaten 
wordt op een opgespannen stalen plaat, ontvangt hij de klank van roestvorming. Een droge plof, 
zowat om de minuut, doet materiaal onder hoogspanning vermoeden. 
Er zijn ook verstilde video’s te zien. It takes courage to breathe and speak up van de Griekse 
kunstenares Eleni Kamma is een choreografie van in- en uitademen, uitgevoerd door drie performers 
die rond een centrale microfoon bewegen. De camera cirkelt mee. De beelden roepen het moment op 
vóór de stilte doorbroken wordt en alles nog mogelijk lijkt. De Amerikaanse kunstenaar Steve Roden 
is gefascineerd door taal. Hij bestudeerde de manier waarop de Duitse cultuurfilosoof Walter 
Benjamin in zijn notities woorden doorstreepte en onleesbaar maakte. Rodens eigen doorhalingen, in 
een tekentaal van hanenpoten, zijn beeldend en grappig. 
Bij wijze van uitsmijter kan je ook nog de zolder bezoeken van een van de Broeltorens. Christina 
Kubich demonstreert er haar ‘oefeningen in stilte’. Ze maakte audiogrammen, grafiekjes zoals we die 
kennen van de klassieke gehoortest, van het woord ‘stilte’ in negentig talen. Van Zuid-Afrikaans tot 
Russisch: stilte is overal geruisloos, maar toch extreem verschillend. 
‘Sound of silence’, tijdens Festival Kortrijk tot 1/5 in het voormalige Broelmuseum in Kortrijk. Enkel 
tijdens het weekend, 14 > 18u. (****) 

Overgenomen uit De Standaard van 19 april 2016 
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13.   Bronnen 

13.1  Tijdschriften & boeken 

Mens 86, gehoor en gehoorproblemen  Universiteit Antwerpen Geert Potters 

Gehoorschade : oorzaken en gevolgen Universiteti Gent  Bart Vinck 

Biologie 4     De Sikkel   F. De Facq 

13.2  Websites : 

- www.hoortest.nl 

- www.oorcheck.nl 

- www.eenenaloor.be 

- http://www.beterhoren.nl/hoortoestellen 

- http://www.neus-keel-oor.be/nl/nko/oor/behandelingen/cochleair_implantaat/ 

- http://www.lne.be/campagnes/help-ze-niet-naar-de-tuut 

- http://www.gezondheid.be/index 

- http://www.lne.be 

- http://www.hoorzaken.nl/het-oor/geluid/geluidsintensiteit-decibel/ 

- https://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/gevolgen-lawaai.jsp 

- http://www.ieder1stem.nl/steminzicht.htm 

- http://lichtbeeldgeluid.nl/geluid/akoestiek/hoe-hard-klinkt-een-decibel/ 

- http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=13384 

- http://www.optimalegezondheid.com/oorsuizen/oorzaken-oorsuizen/ 

- http://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/Geluid_2.PDF 
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