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tinnitus neemt toe. veiligheidnl, hoormij∙nvvs en diverse hoorexperts  
uiten hun zorgen over het toenemende aantal jongeren met gehoorschade. 
daarmee is de discussie over het geluidsniveau op festivals weer opgelaaid. 
in 2018 sloot toenmalig staatssecretaris paul blokhuis een convenant hier-
over met de sector. daarin zijn afspraken gemaakt over onder meer een 
maximaal geluidsniveau van 103 decibel. dat is wel mét oordoppen in! maar 
dat weet niet iedereen. ook het structurele gebruik van headphones en ear-
pods kan leiden tot een vloedgolf aan nieuwe patiënten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat de 
helft van de jongeren in de leeftijd van 12 tot 35 jaar zich 
met regelmaat in schadelijke luistersituaties bevindt 
(Safelistening 20211). Ook de GGD2 constateert dat er in 
Nederland jaarlijks duizenden jongeren bijkomen met 
ernstige gehoorproblemen, zoals tinnitus. "Uit onder-
zoek blijft dat de helft van het festivalpubliek oordop-
pen in heeft, dat is de helft te weinig. Wie dat niet 
doet, kan acute gehoorschade oplopen en daar zit onze  
collectieve frustratie. De patiëntenorganisatie heeft 
het ministerie al gevraagd om een aanpassing van het  
convenant”, aldus Wil Verschoor van Hoormij·NVVS. De 
evenementensector heeft een belangrijke rol in het 
voorkomen van gehoorschade, maar de verantwoor- 
delijkheid ligt bij de bezoeker zelf. Het promoten  
van jaarlijkse gehoortest en veel meer voorlichting op 
scholen en festivals. We moeten af van het idee dat een 
oordop niet sexy is. Het moet juist een middel zijn om 
van muziek te blijven genieten. 

85 dB is de max
Kenniscentrum VeiligheidNL deelt de zorgen van ex-
perts en is voorstander van gehoortesten. Uit onder-
zoek van het Erasmus MC blijkt dat 14% van kinderen 

HELP TINNITUS OP DE KAART TE ZETTEN
Doe mee met de crowfundingsactie van Stichting  
Hoormij en/of breng het onder de aandacht van uw klant! 

SCAN DE QR-CODE!

tussen de 9 en 11 jaar gehoorschade heeft. Het zou 
noodzakelijk zijn om via jaarlijkse testen het gehoor 
van basisschoolkinderen te checken. De Gezondheids-
raad is om advies gevraagd door het ministerie. Een 
antwoord hierop wordt in dit najaar verwacht. Bewust-
wording over het volume via headphones en Earpods 
is van groot belang. 85 dB is de max, door een volume- 
begrenzer op je apparaat is dit te beïnvloeden.

Door het interview dat Hoormij·NVVS aan het Algemeen 
Dagblad gaf, besteedde ook andere media opnieuw aan-
dacht aan preventie en voorlichting om gehoorschade te 
voorkomen. 
“Door landelijke en regionale aandacht voor mensen met 
tinnitus laaien discussies opnieuw op, komen gesprekken 
op gang en moeten we als branche verandering teweeg-
brengen”, besluit Wil Verschoor. 
 
voor meer info: www.stichtinghoormij.nl
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