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1 Inleiding 

 

Als onderzoek voor mijn profielwerkstuk wilde ik een onderwerp behandelen wat dicht bij me 

ligt. Zo had ik mijn vorige profielwerkstuk over immunotherapie gedaan, omdat ik vanwege mijn 

huidaandoening met deze behandelingsmethode bezig was. Voor dit profielwerkstuk heb ik mij 

gericht op gehoorschade. Zelf heb ik ook gehoorproblemen, waarvan de oorzaak niet duidelijk is 

vastgesteld. De achteruitgang van mijn gehoor is per toeval ontdekt in de kleuterschool. De 

juffrouw van destijds adviseerde mijn moeder om mij naar een logopedist te brengen vanwege 

mijn verminderde uitspraak. Op advies van de huisarts is er toen een gehoortest gedaan, waaruit 

bleek dat ik een verminderde gehoorcapaciteit heb. De oorzaak ligt vermoedelijk bij de vele 

ontstekingen die ik vroeger aan mijn oren heb gehad. Dit speelde al van kleins af aan. De 

ontstekingen bevonden zich in het middenoor. Door de ontstekingen ontstond er een hoge druk 

op mijn trommelvlies, waarvoor ik voor het eerst op mijn derde jaar werd geopereerd. Er werd 

een buisje geplaatst in het trommelvlies van mijn linkeroor. De werking van een buisje in het 

trommelvlies zal ik in de achtergrondinformatie verwerken. Vervolgens werd ik nog tweemaal 

geopereerd aan beide oren voor het opnieuw plaatsen van trommelvliesbuisjes. Dit was op mijn 

vierde en zevende jaar.  

Het gehoor is één van de vijf zintuigen, waarmee we geluid kunnen waarnemen: ‘horen’. Het 

gehoor speelt een grote rol bij de communicatie. Naast dat het gehoor een rol speelt bij de 

communicatie, gebruiken wij het gehoor ook voor de herkenning van gevaar of bijvoorbeeld het 

beluisteren van muziek. Het gehoor is onmisbaar. Hoe goed het gehoor functioneert, verschilt 

per persoon. Dit hangt onder andere af van erfelijke aanleg en de blootstelling aan gehoorschade 

die je in de loop der jaren opbouwt.  

Een verminderd gehoor kan tot diverse problemen leiden. Dit verschilt in allerlei oorzaken en 

gevolgen. Iedereen herkent het wel als iemand telkens ‘hè?’, ‘wat?’ of ‘wat zeg je?’ zegt tijdens 

een gesprek. Wanneer dit regelmatig gebeurt, kan het vervelend zijn voor de spreker, maar 

diegene met een beperkt gehoor ondervindt hier de grootste problemen van. Door een beperkt 

gehoor kun je niet alle prikkels opvangen, waardoor je gespreksstof mist.  

 

1.1 Vraagstelling 

De oorzaken van een verminderd gehoor lopen sterk uiteen: van gehoorbeschadiging door werk 

(machines die harde geluiden maken) tot het beluisteren van luide muziek. Gehoorbeschadiging 

door te harde muziek is een steeds vaker voorkomende oorzaak, voornamelijk onder de 

jongeren. Jaarlijks komen er minimaal 22.000 jongeren bij met blijvende gehoorschade door te 

harde muziek. Dit komt grotendeels door het hoge volume van iPod’s, MP3-spelers en mobieltjes 

via oortjes of een hoofdtelefoon en door een te hoge volume in uitgaansgelegenheden. Het is 

gebleken dat van de jongeren van 13 tot 15 jaar al 10% een meetbare gehoorschade heeft 

opgelopen. 100.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben een gehoorverlies van 20 decibel.[1] 

Deze twee genoemde oorzaken leken mij zeer interessant om bij leerlingen op mijn school nader 

te onderzoeken.  
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De hoofdvraag die ik hierbij heb opgesteld, heb ik in drie aparte vragen opgedeeld. Deze luiden 

als volgt: 

  1. In hoeverre is gehoorschade veroorzaakt door te luide muziek bij jongeren van  

                    zestien tot en met zeventien jaar van het Bertrand Russell College meetbaar? 

 

  2. Is er een relatie te vinden in gehoorcapaciteit en het gedrag van de leerlingen? 
 

  3. Welke groep leerlingen vormen risico voor gehoorbeschadiging door hun    

                    gedrag en welk percentage van de leerlingen betreft dit? 

 

1.2 De werking van het gehoor 
Het oor gebruiken we voor het waarnemen van geluiden. Naast dat we geluiden kunnen horen 

met onze oren, kunnen we geluiden ook herkennen en interpreteren. Dit komt doordat geluid 

verschillende kernmerken heeft. Zo kunnen we waarnemen of een geluid hard of zacht is. Dit is 

de luidheid van geluid wat kan variëren van 0 tot ongeveer 130 decibel (dB). Daarnaast bevat 

geluid diverse klankkleuren. Door middel van het gehoor kun je aan bepaalde klanken een 

‘kleur’ geven. Zo kun je interpreteren of een klank vrolijk en fleurig is of juist donker, warm en 

diep.  

  Verder detecteert het gehoor op toonhoogte van geluid. De toonhoogte kan gedefinieerd 

worden als het aantal geluidstrillingen per seconde. Dit wordt ook wel de frequentie genoemd 

en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Het frequentiebereik van het menselijk oor is enorm. 

Algemeen wordt dit bereik vastgesteld van 20 tot 20000 Hz. Echter, het frequentiebereik 

verschilt per persoon. Dit heeft onder andere te maken met de leeftijd, erfelijke aanleg en de 

ontstane gehoorschade die men heeft opgelopen in de loop der jaren. Op gehoorschade wordt 

later in het verslag grondiger op in gegaan.[2] 

  Voordat het principe van een beschadigd gehoor aan bod komt, moet eerst duidelijk 

worden gemaakt hoe het proces van een gezond gehoor in zijn werk gaat. Ons gehoor bestaat uit 

drie delen: het uitwendig oor, middenoor en binnenoor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

             

  

  

                              Afbeelding 1: Anatomie van het menselijk oor[3] 
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Uitwendig oor 

Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp, gehoorgang en het trommelvlies. De oorschelp vangt 

geluidstrillingen op en vervoert deze door via de gehoorgang naar het trommelvlies. De 

oorschelp bestaat uit kraakbeen en fungeert als een soort halve trechter. De trechter zorgt 

ervoor dat er zo veel mogelijk geluidstrillingen worden opgenomen en geconcentreerd door de 

gehoorgang lopen. Hierdoor is het ook mogelijk om te onderscheiden of een geluid van voren of 

van achteren komt.  

 

Als een geluidstrilling door de oorschelp is opgevangen, gaan deze door de gehoorgang. De 

lengte van de gehoorgang is ongeveer 25 mm lang en heeft een diameter van 7mm die zich 

verder in het midden van de gehoorgang versmalt. Dit heeft tot gevolg dat de binnenkomende 

geluidstrillingen van 2000 tot 3000 Hz worden versterkt met ongeveer 10 dB. De gehoorgang 

bestaat uit kraakbeen en een laag onderhuids bindweefsel, wat voorzien is van haartjes en 

talgklieren. De haartjes en talgklieren spelen een belangrijke rol bij het beschermen van het oor. 

De talgklieren maken oorsmeer aan. Het oorsmeer heeft een waterafstotende werking en zorgt 

ervoor dat ziekteverwekkers niet kunnen binnendringen. Het overschot aan oorsmeer wordt 

door de haartjes naar buiten toe gewerkt.[2-4] 

 

Het laatste deel van het uitwendig oor is het trommelvlies. Het trommelvlies staat licht schuin in 

de gehoorgang. Het vormt de scheiding tussen het uitwendig oor en het middenoor. De 

geluidstrillingen die door de gehoorgang gaan, belanden bij het trommelvlies. Deze trillingen 

zorgen ervoor dat het trommelvlies gaat trillen.  

Middenoor 

De voortgezette trillingen van het trommelvlies worden doorgegeven aan het middenoor. Het 

middenoor bestaat uit de gehoorbeentjes, het ovale venster en de buis van Eustachius. De 

gehoorbeentjes zijn een samenwerkingsverband van drie kleine botjes, waarbij ze hun naam te 

danken hebben aan hun vorm. Het eerste gehoorbeetje, de hamer, zit aan het trommelvlies vast, 

gevolgd door het aambeeld en de stijgbeugel. De hamer zit ingegroeid in het trommelvlies, 

waardoor deze bij vibratie van het trommelvlies de trillingen als een keten doorgeeft aan de 

volgende botjes.[5] 

De gehoorbeetjes bevatten 

twee kleine 

middenoorspiertjes, ook wel 

genoemd als de Musculus 

Tensor Tympani en de 

Musculus Stapedius. Deze 

spiertjes zorgen ervoor dat de 

gehoorbeentjes op hun plaats 

blijven. Daarnaast hebben ze 

ook een functie bij het 

verminderen van harde 

geluiden.[6]                                                                           

                                                              Afbeelding 2: Het middenoor[7] 

De Musculus Tensor Tympani zit vast aan de hamer en de Musculus Stapedius is gevestigd aan 

het aambeeld. Bij een hard geluid van ongeveer 80 dB spannen deze spiertjes zich aan. De 

Musculus Tensor Tympani trekt het trommelvlies in de richting van het middenoor en de 
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Musculus Stapedius trekt het aambeeld naar de naastliggende gehoorbeentjes. Door het 

aanspannen worden de spiertjes minder soepel. Dit remt als het ware het geluidsniveau van de 

trilling, waardoor het in sterkte afneemt. Het binnenoor wordt hierdoor beschermd tegen hoge 

frequenties van de trillingen.[6]  

 

Het middenoor bevat nog een belangrijke functie bij het constant houden van de luchtdruk aan 

beide kanten van het trommelvlies. De ruimte waar het middenoor zich bevindt, wordt de 

trommelholte genoemd en is gevuld met lucht. De buis van Eustachius verbindt de trommelholte 

met de buitenlucht via de neus- en keelholte. Een essentiële rol speelt hierbij het spiertje dat de 

buis van Eustachius afsluit of opent: de Musculus Tensor Veli Palatini. Als deze spier zich 

aanspant door middel van slikken, gapen, kauwen of niezen, dan opent de buis van Eustachius 

zich. Hierdoor past de druk in de trommelholte zich aan ten opzichte van de druk in het 

uitwendige oor. De Luchtdruk in de trommelholte moet dus gelijk worden gesteld aan de 

luchtdruk van de omgeving.[6]  

 

Binnenoor 

De trillingen van de gehoorbeentjes vervolgen hun weg naar het binnenoor. Het binnenoor 

wordt ook wel het labyrint genoemd. Een opvallend verschil tussen het middenoor en het 

labyrint is, dat de trilling overgaat van lucht naar vloeistof. De in beweging gebrachte 

gehoorbeentjes door geluidstrillingen tikken vervolgens het ovale venster aan. Het ovale venster 

is een van de twee openingen van het slakkenhuis en laat de vloeistof in het slakkenhuis 

vibreren. Dit is een ingewikkeld proces.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Het binnenoor[9] 

Het labyrint bestaat uit drie delen: het vestibulum, de halfcirkelvormige kanalen en het 

slakkenhuis, ook wel cochlea genoemd. Het vestibulum is het centrale gedeelte van het labyrint 

en vertegenwoordigt samen met de halfcirkelvormige kanalen het evenwichtsorgaan. Twee 

vliezige zakjes die zich in het vestibulum bevinden, de sacculus en de utriculus, registreren de 

bewegingsveranderingen van het hoofd: naar voor, achter, boven of beneden. De 

halfcirkelvormige kanalen nemen de draaiingen van het hoofd waar. Deze kanalen zorgen ze 

voor het bewaren van het evenwicht.[10-11] 
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De cochlea is het deel van het 

labyrint dat verantwoordelijk is voor 

de geluidswaarneming. Hierin wordt 

bepaald hoe effectief de trillingen 

van het geluid in elektrische signalen 

worden omgezet. Deze complexe 

handeling wordt transductie 

genoemd.[12] 

  Zoals al besproken is, bevindt 

zich een vloeistof in de cochlea, 

waarin de trilling wordt 

overgebracht. Deze waterige 

vloeistof wordt perilymfe genoemd. 

De perilymfe is een vloeistof die niet 

ineen gedrukt kan worden. Dit is op 

te merken aan de beweging van de 

in- en uitgang van het labyrint. Het 

ovale venster vormt de ingang en het 

ronde venster de uitgang.                          

                                                                              Afbeelding 4: Binnenzijde van cochlea (uitgerold)[13] 

Wanneer de stijgbeugel tegen het ovale venster tikt, wordt het ovale venster naar binnen in de 

cochlea gestoten. Doordat de vloeistof niet samengeperst kan worden, drukt de vloeistof tegen 

de uitgang aan. Bij een beweging van de stijgbeugel wordt dus het ovale venster ingedrukt en het 

ronde venster naar buiten geduwd.[11] 

 De cochlea is in twee delen gesplitst die met de in- en uitgang verbonden zijn. Als je de 

cochlea uitrolt, is het ovale venster (de ingang) verbonden met het bovenste deel van de cochlea. 

Dit deel heet het scala vestibuli. Het ronde venster (de uitgang) is bevestigd aan het onderste 

deel van de cochlea, ook wel scala tympani genoemd. De trilling in de vloeistof wordt eerst door 

het bovenste gedeelte vervoerd en vervolgens aan 

het uiteinde van de scala vestibuli naar het 

onderste gedeelte van de cochlea: de scala tympani. 

Het gebied waar de scala vestibuli eindigt en de 

scala tympani begint, bevindt zich een kleine 

opening met het helicotrema als benaming. Dit 

wordt ook vaak                                          

aangeduid als de apex.[12]  

 

In afbeelding 5 is weergegeven hoe de trilling door 

de cochlea wordt vervoerd. De trilling begint onder 

in de cochlea in de scala vestibuli. Dit is met een 

rode pijl aangegeven. De trilling loopt 

spiraalsgewijs door naar boven. Bij de apex gaat de 

trilling over van de bovenste holte (scala vestibuli) 

naar de onderste holte (scala tympani) van de 

cochlea.   

Afbeelding 5: Binnenzijde van cochlea[12]   
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Vervolgens wordt de trilling spiraalsgewijs naar beneden doorgegeven. Dit is aangegeven met 

een blauwe pijl. Bij het aankomen van de apex verandert niet alleen de holte, maar ook het 

membraan waar de trilling langs vloeit. De twee delen van de cochlea worden namelijk 

gescheiden door een membraan en nog een belangrijke holte. Het membraan van de scala 

vestibuli vormt het membraan van Reissner. Bij het naderen van de apex loopt de trilling tegen 

het membraan van de scala tympani aan: het basilair membraan. Wanneer de trilling zich in de 

scala tympani begeeft en tegen het basilair membraan aan stuit, wordt het gehoororgaan 

geactiveerd. Het gehoororgaan, ook wel genoemd als het orgaan van Corti, bevindt zich in het 

scala media.  

Dit is de holte die de twee gangen van de cochlea scheidt. Deze holte bevat een andere soort 

vloeistof dan in de twee gangen: de endolymphe.[12] 

 Het orgaan van Corti en het basilair membraan zorgen voor de waarneming van geluid.  

In afbeelding 6 is de globale bouw van het basilair membraan te zien.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Globale bouw van basilair membraan in cochlea (uitgerold)[12] 

Hierbij kun je opmerken dat de breedte van dit membraan verschilt van klein naar groot (vanaf 

de stijgbeugel gezien). De breedte bij het helicotrema verschilt drie tot vier keer in verhouding 

tot de breedte bij de stijgbeugel van het basilair membraan. Door het verschil in breedte bevat 

het basilair membraan ook een diversiteit in elasticiteit. Zo is de elasticiteit verdeeld van stroef 

naar soepeler vanaf het helicotrema naar de stijgbeugel. Dit verschilt met een factor honderd. 

Deze eigenschappen van de basilair membaan zijn van belang bij 

het waarnemen van geluid. Doordat het membraan varieert in 

elasticiteit kunnen op bepaalde plekken op het membraan 

trillingen als geluid worden waargenomen. Dit wordt nader 

uitgelegd.[12] 

 

Bij een trilling door de holte van het scala tympani gaat het 

basilair membraan vibreren. Het basilair membraan is over de 

gehele lengte het orgaan van Corti aanwezig. In afbeelding 7 is de 

dwarsdoorsnede van het cochleair kanaal weergegeven. Het 

bovenste blauwe kanaal is de scala vestibule en het onderste 

blauwe kanaal is de scala tympani. Deze kanalen hebben beide 

dezelfde kleur, omdat zich hierin dezelfde vloeistof bevindt. Het 

groene kanaal is de scala media, waarin zich een andere vloeistof 

bevindt dan de overige kanalen.                                                                         Afbeelding 7: Dwarsdoorsnede 

                                                                                                                                                                             van het cochleair 

                                                                                                                                                                             kanaal[14] 
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Het orgaan van Corti wordt met het cijfer 1 aangeduid. In de afbeelding kun je zien dat het 

orgaan van Corti op het membraan van het onderste kanaal ligt: het basilair membraan. 

Dit membraan is bij het begin, het aanbeeld, smal en stroef, waardoor het effectief kan vibreren 

met hoge tonen van trillingen die langs het membraan lopen. Dit zijn de hoge frequenties  

van 20.000 Hz of meer. Voor het einde van het basilair membraan geldt het precies andersom. 

Hier is het membraan breed en slap aan het uiteinde bij het helicotrema. Dit zorgt ervoor dat het 

membraan vooral bij lage tonen van 100 Hz of lager gaat vibreren.[15] De trillingen laten dus het 

membraan op bepaalde plekken bij de juiste frequentie vibreren. In afbeelding 8 is weergegeven 

welke frequentie gekoppeld is aan een bepaalde plaats op het basilair membraan. 

 Zo wordt er een verschil gemaakt in de diverse toonhoogtes die je kunt waarnemen. Deze 

toonhoogtes moeten echter wel in elektrische signalen worden omgezet, voordat er iets kan 

worden waargenomen. Hiervoor dient het orgaan van Corti. Doordat het basilair membraan gaat 

vibreren door trillingen, vibreert ook het orgaan van Corti mee. Dit orgaan zit immers aan het 

membraan vast. De waarnemers van het orgaan van Corti zijn de haarcellen, ook wel trilhaartjes 

genoemd. Bij vibratie van het membraan, en dus ook het orgaan van Corti, buigen de haarvaten 

zich. De buigingen van de haarvaten wekken elektrische spanningen op. Deze worden 

doorgegeven via de gehoorzenuw naar de hersenen. Hierbij neem je het geluid waar.[16] 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

                                 

                              Afbeelding 8: Frequenties van het basilair membraan[13] 

 

1.3 Het gehoor meten 

Nu je weet hoe het gehoor in elkaar zit, is het ook van belang om te bekijken hoe het gehoor 

gemeten wordt. Bovendien bevat mijn onderzoek het meten van de gehoorcapaciteit. Hierbij is 

het vooral noodzakelijk hoe er bepaald kan worden hoe een gezond gehoor in elkaar steekt. 

Hiervoor is al behandeld dat de waarnemers van geluid de trilharen zijn. Deze vibreren 

onafhankelijk in groepjes van elkaar bij een bepaalde frequentie. Bij een gehoortest kan worden 

geanalyseerd of deze trilharen nog voldoende functioneren bij de diverse frequenties. Zo niet, 

dan kan er direct in een grafiek worden afgelezen waar de problemen in de gehoorcentra liggen.  

 

Het toonaudiogram 

De gehoorcapaciteit kan op allerlei manieren getest worden. Vaak wordt er eerst een 

‘standaardtest’ uitgevoerd en indien hier problemen zichtbaar zijn, kan er een vervolgtest 

gedaan worden. Een vervolgtest is ook geschikt voor aanvullend onderzoek voor bij voorbeeld 
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het aanschaffen van een gehoortoestel. Dergelijke testen zijn: een luidheidsmeting, 

richtinghorentest of een vrije veldmeting spraakverstaan.[18]  

 Hieronder zal ik de ‘standaardtest’ gaan behandelen, omdat ik bij mijn onderzoek 

hiervan gebruik heb gemaakt. Bij deze ‘standaardtest’ wordt een toonaudiogram gemaakt. Deze 

test kun je onderscheiden in twee categorieën: de luchtgeleidingsdrempel en de 

beengeleidingsdrempel. De uitkomst van de grafieken geeft aan hoe effectief de oren diverse 

toonhoogtes bij een bepaalde luidheid kan waarnemen. 

Luchtgeleidingsdrempel 

Bij deze test wordt er gebruik gemaakt van een audiometer. Dit is een apparaat die zuivere 

tonen met verschillende frequenties en luidheid naar een hoofdtelefoon stuurt in de vorm van 

piepjes. Deze hoofdtelefoon wordt door de te meten persoon opgedaan. Daarnaast krijgt deze 

persoon een drukknopje. De oren worden afzonderlijk van elkaar gemeten. Door deze manier 

van meten, wordt het geluid waargenomen door het midden- en binnenoor. Vandaar dat er aan 

de grafiek met testresultaten ‘luchtgeleidingsdrempel’ als naam gekoppeld is.[19] 

 

Het frequentiebereik dat gemeten wordt, ligt van 125 Hz tot en met 8000 Hz. De frequentie 

wordt in een toonaudiogram weergegeven op de x-as van de grafiek. De piepjes beginnen bij een 

luidheid die onhoorbaar is. Deze wordt steeds meer opgevoerd. Wanneer een piepje luid genoeg 

is, waarbij het voor de te meten persoon hoorbaar is, moet deze persoon op het drukknopje 

drukken. De luidheid wordt in de toonaudiogram aangegeven met geluidssterkte in decibel. Het 

aantal decibel kan variëren van 0 tot ongeveer 120 dB. De geluidssterkte is in een 

toonaudiogram op de y-as weergegeven.[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Opbouw toonaudiogram frequentie[19]                       Afbeelding 10: Opbouw toonaudiogram   

                                                                                                                                                     geluidssterkte[19] 

In afbeeldingen 9 en 10 is een overzicht gegeven van de bouw van een toonaudiogram. De lage 

frequenties bevinden zich aan de linkerzijde van de grafiek en de hoge frequenties bevinden zich 

aan de rechterzijde van de grafiek. De geluidssterkte gaat van boven naar beneden van zacht 

naar luid.  
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Door de resultaten van de test in een toonaudiogram te 

verwerken, kun je de gehoordrempel bepalen. Hierbij wordt 

vergeleken met een audiogram van een effectief gehoor. Een 

effectief gehoor ligt tussen een geluidssterkte van 0 tot 10 

dB. In afbeelding 11 is een weergave te zien van een 

audiogram van een gezond werkend oor. Hierbij is op te 

merken dat er een kleine dal is bij een frequentie van 2000 

Hz. Dit komt zeer vaak voor en is normaal.[19] Indien de 

meetpunten boven de 15 dB komen te liggen, is er 

gehoorverlies opgetreden. Hoe hoger gescoord wordt (15 

dB of hoger) in de geluidssterkte, hoe ernstiger het 

gehoorverlies.[20] In een toonaudiogram is zichtbaar bij 

welke frequenties dit verlies zich voordoet.                                                  Afbeelding 11: Toonaudiogram 

Echter is hierbij niet vast te stellen waar het verlies zich precies voordoet.            normaal gehoor[21]            

Dit kan namelijk in het midden- of binnenoor betreffen.                                                                                          

 

Beengeleidingsdrempel 

Bij deze meting wordt er bij de te meten persoon een klein vibrerend blokje achter de oorschelp 

geplaatst. Dit blokje ligt op de schedel, waardoor de vibraties meteen in verbinding staan met de 

cochlea. De vibraties verlopen dus niet langs het middenoor. Vandaar de benaming: 

beengeleidingsdrempel. De tonen, of te wel de trillingen, worden direct aan beenderen, de 

schedel, doorgegeven.[19] 

Over het algemeen wordt deze test gedaan als gehoorverlies zich heeft voorgedaan bij de 

luchtgeleidingsdrempel. Door deze aanvullende meting kan worden bepaald of dit gehoorverlies 

zich voordoet in het midden- of in het binnenoor. Overigens kan de oorzaak van het 

gehoorverlies zich ook in beide holtes bevinden.[19] 

 

1.4 Beschadigd gehoor 

Via een gehoortest kun je analyseren of je gehoorverlies hebt opgelopen. Hierbij heb je al gezien 

dat het probleem niet gemakkelijk is vast te stellen. Voordat er een gehoortest gedaan wordt, 

moet er wel een aanleiding zijn geweest voor het meten van het gehoor. Dit kan zijn voor 

controle van bij voorbeeld de GGD of beroepsgericht. Het kan ook zo zijn dat zich klachten 

voordoen die duiden op gehoorverlies. Een gehoortest kan dan uitwijzen of het vermoeden van 

een verminderd gehoorcapaciteit juist is. Hierbij is het dus de vraag welke symptomen 

waarneembaar zijn.  

 

Symptomen 

Het verliezen van de gehoorcapaciteit is vaak een geleidelijk proces. In het begin stadium 

ondervind je nog niet veel klachten, maar als er geen maatregelen getroffen worden, kan dit wel 

het geval zijn. Meestal maken de mensen om je heen je ervan bewust dat je gehoor wellicht 

achteruit gaat. Deze mensen merken dit bij voorbeeld aan het vaak moeten herhalen wat ze 

hebben gezegd of dat het volume van muziek of de tv hard staat.[22] De persoon zelf kan ook 

symptomen ervan ondervinden. Het alledaagse geluid wordt plotseling als hinderlijk ervaren, 

zoals het neerleggen en opruimen van serviesgoed en bestek. Verder kunnen er ook vervelende 

tonen waargenomen worden. Hierbij kun je denken aan oorsuizen en een hoge piep- of 

bromtoon.[22-23] 
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Er moet onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente gehoorverlies. Tijdelijk 

gehoorverlies kan het gevolg zijn van verminderd gehoorcapaciteit voor een bepaalde duur. 

Een voorbeeld hiervan zijn oorsuizen die een minuut lang aanhouden en vervolgens weer 

verdwijnen. Veder kan het gehoor ook geblokkeerd worden door een propje oorsmeer of water 

dat zich in de gehoorgang bevindt. Wanneer de gehoorgang weer volledig vrij is van het propje 

oorsmeer en water werkt het gehoor weer naar behoren. Dit kan ook zo zijn bij een 

verkoudheid, waarbij de buis van Eustachius verstopt zit.[22] 

  Daarnaast kan het gehoor ook tijdelijk verminderd zijn door externe factoren. Hierbij 

kun je denken aan: een ziekte, stress, bijwerkingen van medicijnen of oververmoeidheid. Deze 

factoren houden dikwijls langer aan dan een propje oorsmeer of water dat in de gehoorgang 

aanwezig is. Als de negatieve factoren verdwijnen, kan het gehoor zich weer herstellen. Echter is 

er niet met alle zekerheid te zeggen dat het gehoor geen schade heeft ondervonden.[22] 

 

Oorzaken van gehoorschade 

Gehoorschade kan door allerlei factoren beïnvloed worden en dus heeft het diverse oorzaken. 

Dit kunnen factoren zijn waar je zelf weinig effect op hebt en factoren die je juist wel zelf kunt 

sturen. Een factor waar je bij voorbeeld geen invloed op hebt is de genetische aanleg. In de genen 

is vastgelegd hoe effectief de gehoorcapaciteit functioneert. Zo worden er mensen doof geboren 

of hebben mensen afwijkingen aan het gehoororgaan. Hierbij kun je denken aan het ontbreken 

van een oorschelp. Daarnaast kan het zo zijn dat de oorzaak niet is vast te stellen. De exacte 

oorzaak is dan niet te bepalen of de oorzaak is een combinatie van meerdere factoren.[24] 

 

De oorzaken van gehoorschade kunnen in een aantal categorieën ingedeeld worden. Deze 

categorieën geven de vorm van gehoorbeschadiging aan. Zo zit er een verschil in gehoorverlies 

dat aangeboren is en gehoorverlies dat tijdens of na de geboorte tot stand is gekomen. De twee 

laatst genoemde oorzaken worden ook wel ‘verworven’ genoemd. De vier hoofdoorzaken die bij 

gehoorbeschadiging een rol kunnen spelen, zijn: aangeboren slechthorendheid (erfelijk of niet-

erfelijk), verworven slechthorendheid, verworven geleidingsverliezen, verworven 

perceptieverliezen of niet organische slechthorendheid. Onder geleidingsverliezen verstaan we 

het probleem bij het overbrengen van de geluidstrillingen van buitenaf naar binnen in het 

gehoor. Bij niet organische slechthorendheid worden geluidsprikkels verstoord bij de 

verwerking en bij het bewust doordringen van deze prikkels.[24] 

  Deze hoofdoorzaken zijn ook weer onder te verdelen in subcategorieën. Deze 

subcategorieën zijn specifiek voor een bepaalde oorzaak met bij behorende symptomen, 

gevolgen en behandelingsmethoden. Bij perceptieverliezen gaat het voornamelijk om de 

problemen in het binnenoor. Enkele subcategorieën van perceptieverliezen zijn hieronder 

opgesomd.[24] 

- Zuurstofgebrek 
- Lawaaibeschadiging 
- Beschadiging door schadelijke stoffen 
- Ziekte van Menière 
- Aangetaste zenuwfunctie 

 

Gehoorschade door blootstelling aan te luide muziek valt onder de subcategorie 

‘lawaaibeschadiging’. In de tekst wordt er vervolgens alleen ingegaan op de oorzaak 

blootstelling aan te luide muziek, omdat dit relevant is voor mijn onderzoek.  
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Gehoorverlies door blootstelling aan te hard geluid is een veel voorkomende oorzaak en komt 

steeds vaker voor bij jongeren. Onderzoeken geven aan dat dit voornamelijk komt door te luide 

muziek van MP3-apparatuur en de boxen van de uitgaansgelegenheden.[25] Maar de vraag is: hoe 

leidt te harde muziek tot schade van het oor? 

 

In de achtergrondinformatie bij ‘de werking van het gehoor’ is al aan bod gekomen hoe geluid 

zich door het gehoororgaan voortzet. Hierbij laten de geluidstrillingen de trilharen op het 

basilair membraan buigen. Deze buigingen verwekken elektrische impulsen die vervolgens door 

de hersenen worden geregistreerd als geluid. Bij te harde muziek is de geluidssterkte 

toegenomen. Door een te hoge geluidssterkte in het gehoororgaan raken de trilharen overbelast. 

Door de trilharen rust te geven, kunnen ze herstellen. Indien dit niet het geval is en de te hoge 

geluidssterkte voortduurt, dan kunnen de trilharen afsterven. Hierbij komen de trilharen plat te 

liggen en worden ze bij in een bepaald gebied op het basilair membraan ongevoelig voor 

geluidstrillingen. Dit gebied op het basilair membraan vertegenwoordigt een bepaalde 

frequentie. Als de trilharen bij deze frequentie zijn afgestorven, kunnen deze frequenties niet of 

nauwelijks mee worden waargenomen. Dit proces is onomkeerbaar. Permanent gehoorverlies 

heeft zich hierbij voorgedaan.[26] 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12: Gezonde trilharen[27]                                              Afbeelding 13: Beschadigde trilharen door te  

                                                                                                                                             hard geluid[27] 

 

De frequentiegebieden die vooral aangetast raken door te harde muziek ligt rond de 4000 Hz. 

Dit is het gebied van de hoge tonen. In een toonaudiogram is dit op te merken aan een dal bij de 

4000 Hz. Dit dal zal in het begin stadium nog niet zo diep zijn, maar als er geen maatregelen 

worden getroffen en de blootstelling aanhoudt, kan dat dal steeds dieper komen te liggen. Het 

dal zal niet alleen dieper worden, maar breidt zich ook in de breedte uit. Hierdoor worden ook 

de tonen van rond de 3000 Hz en 6000 Hz steeds moeizamer waargenomen.[28] Deze vorm van 

gehoorverlies wordt ook wel ‘de discodip’ genoemd. Deze benaming is typerend voor de 

kenmerkende ‘dip’ in de toonaudiogram.[29] In afbeelding 14 is het verloop weergegeven van de 

vorming van een steeds dieper dal: de discodip.  
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Afbeelding 14a: Audiogram discodip stadium 1[28]                   Afbeelding 14b: Audiogram discodip stadium 2[28] 

 

Afbeelding 14c: Audiogram discodip stadium 3[28]                   Afbeelding 14d: Audiogram discodip stadium 4[28] 

 

Naast de discodip zijn er natuurlijk ook andere vormen van gehoorbeschadiging. Elke vorm van 

beschadiging van het gehoor heeft een bepaalde karakteristieke punt of meerdere punten in de 

audiogram waar het gehoor minder is. Zo ligt dat punt bij gehoorschade door te luide muziek 

rond de 4000Hz. Bij andere vormen van gehoorschade kan dat punt bij een andere frequentie 

liggen. Echter zijn de overige schadevormen van het gehoor niet van toepassing in mijn 

profielwerkstuk. Om toch een beeld te geven van de overige vormen, laat ik een voorbeeld zien 

in afbeelding 15. 
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Afbeelding 15: Afgenomen gehoortest van Jamey Blaauboer, 26-06-2009 

 

In de audiogram is er een gehoorverlies van 40 dB van het linkeroor waar te nemen. Deze vorm 

van verlies is vaak te koppelen aan trommelvliesbuisjes. Over het algemeen zijn het kinderen die 

op jonge leeftijd last hadden van een lijmoor. Bij een lijmoor is er sprake van een vochtophoping 

in het middenoor. De buis van Eustachius is dan verstopt, waardoor het vocht niet weg kan. 

Hierdoor ontstaat er een dik, lijmachtig vocht. Een oplossing hiervoor is het plaatsen van 

trommelvliesbuisjes. Door het plaatsen van een buisje in het trommelvlies, kan er lucht in het 

middenoor komen. Zo ontstaat er een verbinding tussen het middenoor en de uitwendige 

gehoorgang. Bij chronische verstopping door vocht in het middenoor, kan er gehoorverlies 

ontstaan in de lage tonen. De beengeleiding is hierbij onafhankelijk en hoort rond een normaal 

gehoordrempel te liggen.[28-30] 

  In afbeelding 15 is tevens te zien dat er een gemaskeerde beengeleiding is afgenomen 

van het linkeroor. Een gemaskeerde meting houdt in dat er een koptelefoon wordt opgedaan, 

waaraan één kant van het oor een ruis te horen is. Hierdoor is het zeker dat het oor zonder ruis 

gemeten wordt en het oor met ruis geen invloed heeft op de meetresultaten. De gemaskeerde 

beengeleiding in de grafiek ligt rond de gehoordrempel met een klein dal bij de 2000 Hz.[31]  
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Het gehoorverlies in geluidssterkte kan in zes categorieën gedeeld worden. Afbeelding 16 geeft 

een overzicht van deze categorieën.  

 0 tot en met 15 dB: normaal gehoor 

 15 tot en met 15 dB: zeer licht gehoorverlies 

 25 tot en met 40 dB: licht gehoorverlies 

 40 tot en met 70 dB: middelmatig gehoorverlies 

 70 tot en met 90 dB: ernstig gehoorverlies 

 Meer dan 90 dB: zeer ernstig gehoorverlies 
                                      Afbeelding 16: Gehoorverlies per decibel[32] 

 

Aan de hand afbeelding 16 kan de grootte van gehoorschade geschat worden. Door deze 

afbeelding met de vorige audiogram in afbeelding 15 te combineren, kun je constateren dat er 

aan het linkeroor licht tot middelmatig gehoorverlies is opgetreden.  

In hoeverre te hard geluid schade kan aanrichten aan het gehoor ligt aan de mate van 

blootstelling. Dit is onder andere afhankelijk van de duur van het te harde geluid, hoe vaak het 

gehoor hieraan wordt blootgesteld en de daadwerkelijke geluidssterkte van het geluid. Kortom, 

dit is gekoppeld aan het gedrag van de mensen. De combinatie van deze drie factoren zijn 

beslissend voor de belasting van het gehoor. Schade door blootstelling van te harde muziek is 

vooral kenmerkend door de geluidssterkte. Bij en geluidssterkte van 80 dB en hoger ondervindt 

het gehoor schade afhankelijk van de duur. Deze vorm van gehoorschade wordt ook wel 

lawaaidoofheid genoemd. Van de samenhang tussen de omvang van geluidssterkte en de duur is 

een tabel gemaakt.[33] 

 

Geluids- 
sterkte 

Gehoorschade 
na tijdsduur 

Voorbeeld van producerende geluidsterkte 

77 dB(A) Geen Luidruchtige gesprekken 
80 dB(A) 8 uur Stadslawaai 
83 dB(A) 4 uur Verkeerslawaai 
86 dB(A) 2 uur Een voorbijrazende trein 
89 dB(A) 1 uur Een voorbijkomende zware vrachtwagen 
92 dB(A) 30 min Discotheek, popconcert en MP3-speler 
95 dB(A) 15 min Discotheek, popconcert en MP3-speler 

100 dB(A) 5 min Dance events, discotheek popconcert en MP3-speler 
110 dB(A) Direct Dance events, discotheek popconcert en MP3-speler 
120 dB(A) Direct Dance events, discotheek popconcert en MP3-speler 

           Afbeelding 17: Gehoorbeschadiging bij bepaalde tijdsduur en geluidssterkte.[34] De (A) staat voor een            

           correctie van het geluidsniveau naar hoe het menselijk gehoor geluid ervaart. 

 

In afbeelding 17 kun je opmerken dat bij geluidssterktestijging steeds minder tijd nodig is om 

gehoorschade op te lopen. Daarom speelt de geluidssterkte de grootste rol. Bij een 

geluidssterkte van 110 dB of hoger ondervinden de trilharen direct schade.[34] 

De toonhoogte van het geluid heeft verder weinig invloed op de gehoorschade. Bij een constante 

geluidssterkte is er geen verschil tussen een hoge of lage frequentie. Het levert evenveel schade 

op, afhankelijk van de geluidssterkte en de duur. Echter kunnen hoge frequenties pijnlijker door 

het oor worden waargenomen dan lage frequenties.[34]  
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Gevolgen 

Gehoorschade door blootstelling aan te luide muziek tast een belangrijk deel aan van het 

verstaan van spraak. Gesprekken zijn lastig te volgen voor mensen met dit type 

slechthorendheid, voornamelijk in rumoerige omgevingen. Het gehoorverlies ligt voornamelijk 

in de hoge tonen. Bij het verlies in de hoge tonen neemt de tolerantie voor harde geluiden af. 

Hierdoor zullen de hoge tonen minder effectief worden waargenomen en is er sprake van 

overgevoeligheid.[28] 

 

Bij beginnend gehoorverlies kan na te lange blootstelling van luide muziek een piep ontstaan in 

het oor. Indien er niets aan de blootstelling gedaan wordt, kan deze piep permanent worden. 

Deze chronische piep wordt tinnitus genoemd. De piep kan zich voordoen als fluiten, ruisen, 

piepen, brommen en overige vervelende tonen.[28-35] 

  Naast de gezondheidsproblemen kunnen er op andere vlakken ook problemen ontstaan. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: persoonlijke problemen, communicatieproblemen, 

veiligheidsproblemen en een verminderde muziekbeleving.[35] 

 

Herstel 

De trilharen die volledig zijn gebogen en afgestorven, kunnen geen geluiden meer waarnemen. 

Dit kan niet verholpen worden. Het gehoorverlies dat hierbij is opgelopen is dus onveranderlijk. 

Toch is de wetenschap nog altijd op zoek naar een methode om permanent gehoorverlies te 

genezen. Hierin zijn wetenschappers nog niet in geslaagd. Maar er is wel vooruitgang geboekt. 

Zo hebben wetenschappers gehoorzenuwcellen gekweekt door middel van stamcellen. Deze 

gehoorzenuwcellen zijn in het gehoororgaan van dove woestijnratten gebracht, waarbij deze 

ratten deels hun gehoor weer terugkregen. Dit biedt perspectief voor de toekomst.[36] 

 

Een gehoorapparaat is een uitkomst voor gehoorverlies. Hiermee is het gehoor niet hersteld van 

de gestorven trilharen, maar is geluid weer waarneembaar. Een gehoorapparaat is een 

vervanger voor de kapotte trilharen. De hoortoestellen worden precies afgestemd op het 

gehoorverlies van een bepaald persoon.[37] 

 

 

1.5 Voorkomen van gehoorschade 

‘Voorkomen is beter dan genezen.’ Deze uitspraak klinkt vast iedereen bekend in de oren en is, 

zeker gezien de behandelde stof, een waarheid. Gehoorschade is tot nog toe namelijk niet te 

genezen. Het gehoor is onmisbaar voor de mens en daarom moeten we hier zuinig mee zijn. 

Gehoorverlies als gevolg van te harde muziek heb je voor een groot deel zelf in de hand. Zo zijn 

er een aantal maatregelen die je als persoon zelf kunt nemen om de schade aan het gehoor zo 

veel mogelijk te beperken.  

 

Uitgaansgelegenheden 

Op het geluidsvolume in het uitgaansleven heb je weinig invloed. Toch kun je je gehoor 

beschermen tegen de luide muziek. De schade die de muziek kan aanrichten aan het gehoor is 

afhankelijk van de blootgestelde tijdsduur. In uitgaansgelegenheden is de geluidssterkte vaak 

niet lager dan 92 dB (zie afbeelding 17 op de vorige bladzijde) en kan een maximum bereiken 

van 120 dB. Dikwijls gaat het voorkomen van gehoorschade door de tijd aan blootstelling van de 

muziek te beperken niet op.  

Een eenvoudige oplossing is geen uitgaansgelegenheden bezoeken. Als je dit wel doet, kun je 
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ervoor kiezen om bijvoorbeeld zo ver mogelijk van de geluidsboxen af te staan. Hiermee beperk 

je het geluidsniveau voor het gehoor voor een klein deel. Een prima alternatief om schade aan 

het gehoor te voorkomen, is het dragen van oordoppen. Oordoppen zijn er in verschillende 

soorten en maten. De bouw en het materiaal zijn vaak gebaseerd op de soort bescherming die de 

doppen horen te leveren. Voor het uitgaansleven zijn er speciale ‘Plug-in’ oordoppen ontwikkeld. 

Tot op heden worden deze oordoppen verbeterd in kwaliteit en uiterlijke aspecten. Deze Plug-in 

oordoppen zijn er in twee soorten: met en zonder filter. De filter zorgt ervoor dat de muziek niet 

wordt vervormd en dat verbale communicatie nog mogelijk is. De filters zorgen ervoor dat de 

muziek wordt teruggebracht naar een veilig niveau.[38-39-40]  

  Verder geven beide doppen een demping van ongeveer 20 dB. De Plug-in oordoppen 

zonder filter zijn meestal goedkoper dan de doppen met filter. Daarnaast kunnen er nog 

verschillen zijn tussen de oordoppen in de hoeveelheid en kwaliteit van de geluidsdemping, 

comfort, duurzaamheid en uiterlijke kernmerken. Deze oordoppen zijn meerdere malen te 

gebruiken en kunnen gereinigd worden.[38]  

 

Een Plug-in die speciaal gemaakt is voor het uitgaansleven, is de Alpine PartyPlug (zie afbeelding 

18). De doppen zijn opgebouwd uit 

een zacht thermoplastisch materiaal. 

Door de warmte van het oor vormen 

de doppen zich aan de gehoorgang van 

het oor. Tevens zijn de oordoppen 

nauwelijks op te merken, doordat het 

filter doorzichtig is.[40]   

 

De mate waarin de Plug-ins het 

geluidsniveau dempen, is in een tabel 

weergegeven.[40]  

                                                                                                                          

Afbeelding 18: Alpine PartyPlug met 

filter[40] 

 Dempingswaarden Alpine PartyPlug in decibel 
Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Geluidssterkte (dB) 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9 
 

De frequenties tussen de 2000 en de 6000 Hz worden het meest beschadigd door te luide 

muziek. In de tabel kun je ook opmerken dat de dempingswaarden van het geluidsniveau bij 

deze frequenties het hoogst zijn. Deze oordoppen bieden dus een goede bescherming voor het 

uitgaansleven.  

Toch heeft niet iedereen lovende woorden over het gebruik van oordoppen tijdens het uitgaan. 

De argumenten om geen oordoppen te dragen, zijn gebaseerd op meningen en persoonlijke 

ervaringen. Enkele van deze argumenten kunnen zijn: 

  - De muziek wordt te zacht 

  - Ze vervormen het geluid 

  - Ze vallen uit of zitten niet lekker 

  - Je ziet er niet uit met oordoppen in je oren 
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De genoemde argumenten kunnen vervolgens weer weerlegd worden.[38] Hier ga ik verder niet 

op in. Het gebruik van oordoppen is ieder zijn eigen keus. 

PMP’s 
Op het geluidsniveau van je geluidsapparatuur heb je wel invloed. Met deze apparatuur worden 
de PMP’s (Personal Music Players) bedoeld, zoals een MP3-speler, waarbij de muziek wordt 
beluisterd via oortjes of een hoofdtelefoon. Ook de mobieltjes zijn hier een onderdeel van. Je 
kunt zelf bepalen hoe hoog je het geluidsvolume zet en hoelang je bij die waarde naar muziek 
luistert. 
 
Het maximum haalbare geluidsniveau verschilt per PMP en is ook afhankelijk van de soort 
oortjes of hoofdtelefoon. Oude geluidsapparatuur van vroeger konden ook een hoog 
geluidsvolume behalen, maar bij een bepaald punt werd het geluid bij volumeverhoging steeds 
meer vervormd. De muziek was dan zo vervaagd, dat je het volume vanzelf zachter zette. 
Tegenwoordig heeft de technologie zich verder ontwikkeld en kunnen de apparaten een hoger 
volume behalen zonder de muziek te vervormen. Deze apparaten kunnen een geluidssterkte van 
90 tot 120 dB halen. Bovendien zijn er Apps te downloaden op bepaalde apparaten die ervoor 
zorgen dat er een geluidssterkte van 130 dB bereikt wordt.[41] 
  Naast de verschillen in de apparaten zijn er ook diverse soorten oortjes en 
hoofdtelefoons. Factoren zoals: de kwaliteit, comfort, maximale geluidsvolume, et cetera, kunnen 
sterk uiteen lopen. Deze factoren hebben invloed op het luistergedrag van de personen. 
Wanneer een bepaald type oortjes of hoofdtelefoon de oren niet volledig afschermen van de ruis 
van buitenaf, wordt het volume vaak harder gezet. Zo schermen de ‘in-Ear’ oortjes de 
gehoorgang beter af dan de normale oortjes die alleen voor de gehoorgang kunnen worden 
geplaatst. Dit geldt ook voor de hoofdtelefoons die de oorschelp geheel afdekken in plaats van 
hoofdtelefoons die alleen op de gehoorgang worden gezet. 
 
Door de juiste geluidsapparatuur te kopen die je oren zo veel mogelijk tegen ruis afsluit en het 
geluidsvolume zo laag mogelijk te zetten, kun je voor een groot deel gehoorschade door middel 
van PMP’s voorkomen. 
 
De ingeschatte grootte van gehoorbeschadiging 
Het gehoor van jongeren gaat steeds verder achteruit.[42] Steeds meer actiegroepen richten zich 
op gehoorschade bij jongeren en hopen de jongeren bewust te maken van het groeiende 
probleem. Vooral de Nationale Hoorstichting probeert jongeren te wijzen op de gevolgen van 
gehoorschade door onderzoeken en activiteiten te verrichten.[43]  
  Daarnaast kan de doelgroep ook bereikt worden via reclamespotjes op de radio. Een 
bedrijf dat hiervan gebruik maakt, is Alpine. Alpine verkoopt oordoppen voor preventie van 
allerlei gehooroverlasten, waaronder voor het uitgaansleven. Het reclamespotje wordt onder 
andere bij radio SLAM!FM uitgezonden. In het spotje wordt er een hoge pieptoon afgespeeld, 
waarnaar er aan de luisteraars gevraagd wordt of zij na het uitgaan ook zo een piep horen. Om 
dit te voorkomen, wordt er geadviseerd om de Alpine oordoppen te dragen tijdens het bezoeken 
van uitgaansgelegenheden.  
  Verder zijn er speciale Apps voor je mobiel ontwikkeld om je bewust te maken van het 
geluidsniveau waar je je op dat moment bevindt en geeft aan of je hierbij gehoorbeschadiging 
oploopt.[44] 
 
Wettelijke regeling 
Voor muziekspelers is vanaf januari 2013 een nieuwe Europese norm vastgesteld. Dit betreft 
een volumebegrenzer met een standaard maximuminstelling van 85 dB. Indien de geluidssterkte 
boven de 85 dB wordt gezet, vertoont de muziekspeler elke 20 uur een waarschuwing op het 
scherm. De muziekspelers en mobieltjes die na 2013 worden uitgebracht, bevatten een 
maximum geluidsniveau van 100 dB.[45] Geluidsapparatuur die dit maximum kunnen bereiken, 
behoren volgens de commissie van elektronische apparatuur op het gebied van audio/video, 
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informatie- technologie en communicatietechnologie[46] aan nog een paar eisen te voldoen. Zo 
horen deze apparaten bij in- en uitschakelen van het toestel een standaard volumeniveau lager 
dan 85 dB te hebben. Verder moeten de apparaten voorzien zijn van een waarschuwingstekst en 
symbool en een actieve waarschuwing aan de gebruiker bij een hoog volume. Hierbij kun je 
denken aan een geluidssterkte vanaf 80 dB.[47] De waarschuwingstekst en symbool moeten op de 
verpakking komen te staan die het risico op gehoorschade aangeeft. Dit kan in de vorm van een 
tabel, waarin het gevaar per geluidssterkte met de bijbehorende luisterduur is weergegeven.[48]  
 
Voor uitgaansgelegenheden gelden geen concrete wettelijke normen wat betreft het maximale 
geluidsvolume. Wel gelden er andere regels voor de horecagelegenheden betreffende het 
maximale geluidsniveau dat zich buiten het pand voortzet. Dit heeft te maken met 
geluidsoverlast. Verder zijn er wel stichtingen en politieke partijen die streven naar een 
wettelijke regeling voor een maximaal geluidsniveau voor uitgaansgelegenheden. Hierbij willen 
ze dit maximum op 100 dB stellen.[49] 
  
 

1.6 Hypothese en onderzoek 
Door middel van een enquête is onderzoek gedaan naar het gebruik van oortjes of een 
koptelefoon bij het luisteren naar muziek door de 5HAVO en 5VWO leerlingen van het BRC en 
naar het uitgaansgedrag van deze zelfde groep leerlingen. Vervolgens is bij de leerlingen die het 
meeste aantal uren per week naar muziek luisterden een gehoortest gedaan. Dit was minimaal 
21 uur per week. Als controle is bij leerlingen die niet of nauwelijks via oortjes of een 
hoofdtelefoon naar muziek luisterden en vrijwel nooit uitgaansgelegenheden bezochten ook een 
gehoortest gedaan. Daarnaast is er bij de meest bezochte uitgaansgelegenheden het 
geluidsvolume van de muziek gemeten. 
 
De verwachting was dat er bij de leerlingen die de meeste uren per week naar muziek luisteren 
door middel van oortjes of een hoofdtelefoon een ‘discodip’ waarneembaar zou zijn in het 
toonaudiogram.  
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2 Materiaal 

 

De materialen die gebruikt zijn bij het onderzoek waren: 

 Audiometer  Tafel 
 Geluidsvrij kamertje  Stoel (2x) 
 Enquête (190x)  Camera (mobiel) 
 Decibelmeter (dB(A))  

 

Afbeelding 19: Gehoorapparatuur van Schoonenberg Hoorcomfort, componenten: stencils met 

toonaudiogram [A], audiometer [B], drukknopje [C], hoofdtelefoon [D], otoscoop [E] 

 

Een weergave van de enquête is hieronder gegeven. 

 

 

Enquête over het gehoor 

 

Voornaam:________________  Achternaam:______________________ Klas:_____ 

 

1.  Heb je een vastgestelde gehoorafwijking? 

 0  Ja. 

 0  Nee. 

2. Denk je dat je een gehoorprobleem hebt? Zo ja, waarom denk je dat? 

 0  Ja, _______________________________________________________________. 

 0  Nee. 

3. Hoe vaak en hoelang luister je muziek door middel van een koptelefoon of oordopjes? 

 0  Elke dag, gemiddeld   uur/dag 

 0 Een paar keer per week, gemiddeld     uur/week 

 0  Nooit 

A 
B 

D 

E 
C 
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4.  Hoe hoog heb je het volume gedurende het beluisteren van je muziek ongeveer 

 aanstaan? Geef dit aan door middel van een streep te zetten in de volumebalk. 

 

 

5. Bezoek je concerten of festivals? 

 0  Ja, meerdere keren per jaar, namelijk    keer/jaar  

 0  Ja, één keer per jaar. 

 0  Nee. 

6. Bezoek je uitgaansgelegenheden in de Zaanstreek? Zo ja, welke? 

 0  Ja, zoals (meerdere antwoorden mogelijk): 

         0 Café A 

         0 Café B 

         0 Café C 

         0 Café D 

         0 Café E 

         0 Anders, ________________________________________________________ 

 0  Nee. (sla vraag 7 over) 

7. Hoe vaak bezoek je deze uitgaansgelegenheden? 

 0 Elk weekend twee avonden 

 0 Elk weekend één avond 

 0 Gemiddeld    avonden/maand 

 

 

8. Let je op je gehoor in ruimtes met harde muziek? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 0  Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box vandaan staan 

 0  Ja, ik maak gebruik van oordopjes 

 0  Ja, ik vermijd gelegenheden met harde muziek 

 0  Ja, anders:_________________________________________________________ 

 0  Nee, het maakt me niks uit/je kunt er toch niks tegen doen. 

Bedankt voor het invullen van deze enquête! 

 

 

 

 

 

Min Max 
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3 Methode 
 

In de stamklassen van 5havo en 5vwo is onder de leerlingen een enquête afgenomen met vragen 

over het luisteren naar muziek en het uitgaansgedrag (zie enquête op vorige bladzijde). De 

resultaten van de enquêtes zijn uitgewerkt in Excel. Met behulp van deze tabel is geordend op 

het aantal uren per week dat er geluisterd  wordt naar muziek via oortjes of een hoofdtelefoon. 

Zo zijn er twee groepen leerlingen geselecteerd: de controlegroep en de testgroep. De controle- 

en testgroep omvat totaal dertig leerlingen, van wie elke groep vijftien leerlingen. De leerlingen 

uit de controlegroep luisteren het minst naar muziek via een hoofdtelefoon of oortjes en 

bezoeken niet of nauwelijks uitgaansgelegenheden. De testgroep omvat de leerlingen van wie er 

op basis van de ingevulde enquêtes verwacht wordt dat ze gehoorbeschadiging hebben 

opgelopen. Deze leerlingen zijn dus geselecteerd op wie het meest naar muziek luistert via een 

hoofdtelefoon of oortjes en een mix tussen het wel of niet bezoeken van uitgaansgelegenheden.  

Voordat de metingen konden worden uitgevoerd, zijn de leerlingen ingelicht en is er gevraagd of 

ze met het onderzoek mee wilden werken (zie de gekleurde personen in afbeelding 27 tot en 

met 30). 

 

De gehoormetingen zijn gedaan door Schoonenberg Hoorcomfort Audioloog M. Philippona was 

bereid om deze metingen door middel van haar mobiele gehoorapparatuur te verrichten. 

Hiervoor was een ochtend beschikbaar, waarbij zoveel mogelijk leerlingen waren getest. Hierbij 

was het belangrijk om een gelijk aantal leerlingen van zowel de controlegroep als de testgroep te 

hebben. 

 

Bij binnenkomst van een leerling vroeg mevrouw Philippona of de handelingen voor de test 

duidelijk waren. Indien dit niet het geval was, gaf zij nog een kleine toelichting. Vervolgens 

bekeek mevrouw Philippona door middel van een otoscoop in de oren van de leerlingen. Hierbij 

nam ze waar of er niet te veel oorsmeer in de gehoorgang aanwezig was. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                  Afbeelding 20: Controle van de oren door middel van een otoscoop 
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Ook keek ze of er niet te veel druk of spanning op de trommelvliezen zaten. Dit kan veroorzaakt 

worden door bijvoorbeeld een verkoudheid, waarbij de keel-, neus- en oorholtes verstopt zitten. 

Deze twee factoren zouden de meting nadelig kunnen beïnvloeden, waardoor de gemaakte 

toonaudiogram niet overeenkomt met de geteste leerling zijn werkelijke gehoorcapaciteit.  

  Na het controleren van de oren werd het gehoor gemeten. Het gehoor werd door middel 

van een toonaudiogram in kaart gebracht, waarmee de gehoordrempel van de leerlingen wordt 

weergegeven. Dit werd gemeten met behulp van een audiometer. De leerling van wie het gehoor 

gemeten werd, kreeg een hoofdtelefoon op en een drukknopje in zijn hand. Via de hoofdtelefoon 

werd afzonderlijk van elkaar het linker- en het rechteroor getest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

  

                              

             Afbeelding 21: Leerling tijdens de gehoortest 

 

Door de hoofdtelefoon gaat eerst een toon van een bepaalde hoogte. In het audiogram staat de 

hoogte van de toon weergegeven als de frequentie in Hertz en bevindt zich op de x-as. De 

leerlingen zijn op vier verschillende toonhoogtes getest. Dit zijn de frequenties: 1000 Hz, 2000 

Hz, 4000 Hz en 6000 Hz. De toon begon bij een geluidssterkte die onhoorbaar is voor de leerling. 

Deze toon werd langzaamaan steeds luider. Wanneer de toon luid genoeg was om door de 

leerling opgevangen te worden, drukte deze leerling op het drukknopje. De audioloog kreeg 

hierbij een signaal door van de waargenomen geluidssterkte. Hierdoor kon ze in het 

toonaudiogram een rondje of een kruisje (afzonderlijk van welk oor) zetten bij de juiste 

toonhoogte en geluidssterkte. De geluidssterkte wordt in de audiogram weergegeven in decibel 

en vormt de y-as van de grafiek.  

 

Voor het meten van het geluidsvolume in uitgaansgelegenheden is eerst toestemming gevraagd 

aan de eigenaar. De geluidssterkte werd vervolgens gemeten met de Decibelmeter (dB(A)). 
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4 Resultaten 

 

4.1 Enquête 

Voor het selecteren van leerlingen om hun gehoor te laten testen, had ik enige informatie nodig. 

Deze informatie had ik verwerkt in een enquête die ik de leerlingen liet invullen. De enquête is 

gebaseerd op vragen die relevant zijn voor het beantwoorden van de hoofdvraag (deze enquête 

is op bladzijde 21 al aan bod gekomen). Voor de enquêtes had ik eerst een proefronde gedraaid, 

waarbij ik de enquêtes liet invullen door tien willekeurige leerlingen uit de zesde klas van het 

atheneum. Mogelijke onduidelijkheden zouden hierdoor naar boven kunnen komen en gewijzigd 

worden. Echter, er bleken geen wijzigingen noodzakelijk te zijn.  

 

De leerlingen had ik beperkt tot een leeftijd van ongeveer zestien tot en met zeventien jaar. Dit 

komt neer op de vijfde klassen van het HAVO en atheneum. Op het HAVO zijn er vier klassen met 

een totaal van 106 leerlingen en op het atheneum zijn er drie klassen met een totaal van 72 

leerlingen. Uiteindelijk is de enquête door 160 leerlingen ingevuld; 97 de Havoleerlingen en 63 

de atheneumleerlingen. De overige twintig enquêtes die niet zijn ingevuld, heeft als oorzaak dat 

er leerlingen afwezig waren tijdens het uitdelen van de enquêtes.  

 Verder had ik de enquêtes op vier verschillende dagen in de stamklassen uitgedeeld. 

Tijdens het rondgaan en uitdelen van de enquêtes had ik in de klassen een introductie gegeven. 

Hierbij vertelde ik kort wie ik was, waarvoor ik kwam en waarom ik deze enquêtes uitdeelde.  

 Vervolgens had ik de enquêtes uitgewerkt in Excel. Dit gaf mij de mogelijkheid om via 

bepaalde gegevens in de enquête de leerlingen te selecteren voor de gehoormetingen. De 

gegevens waarop ik mijn selectie had gemaakt, waren uiteraard gericht op mijn vraagstelling. 

Hiervoor keek ik naar het aantal uren dat een leerling per week naar muziek luistert en of deze 

leerling uitgaansgelegenheden bezocht. De leerlingen die ik zou meten, had ik verdeeld in twee 

groepen: de controlegroep en de zogenaamde testgroep. De controle- en testgroep omvat totaal 

dertig leerlingen, van wie elke groep vijftien leerlingen. De leerlingen uit de controlegroep 

hebben, op grond van de gegevens uit de ingevulde enquêtes, vermoedelijk geen 

gehoorbeschadiging opgelopen via te hard geluid van muziek. Deze leerlingen luisteren het 

minst naar muziek via een hoofdtelefoon of oortjes per week en bezoeken niet of nauwelijks 

uitgaansgelegenheden. In tegenstelling tot de testgroep heb ik de leerlingen geselecteerd op wie 

het meest naar muziek luistert via een hoofdtelefoon of oortjes en een mix tussen het wel of niet 

bezoeken van uitgaansgelegenheden. Deze leerlingen heb ik de testgroep genoemd, omdat deze 

leerlingen specifiek gekozen zijn om te laten testen met de verwachting dat ze gehoorschade 

hebben opgelopen.  

In Excel zijn de enquêtes uitgewerkt van in totaal 160 leerlingen gemengd uit de vijfde klassen 

van HAVO en atheneum. De tabel is gesorteerd op het aantal uren per week dat er naar muziek 

geluisterd wordt via oortjes of een hoofdtelefoon. De bovenste leerlingen uit de Exceltabel 

luisteren het meest aantal uren naar muziek via oortjes of een hoofdtelefoon. Hoe lager de 

leerlingen in de Exceltabel staan, des te minder de leerlingen naar muziek luisteren via oortjes of 

een hoofdtelefoon (zie afbeeldingen 27 tot en met 30). Hieronder wordt nog een korte 

toelichting gegeven op de kolommen in de Exceltabellen. Deze kolommen zijn gebaseerd op de 

vragen uit de enquête.  

 Gehoorafwijking: -Heb je een vastgestelde gehoorafwijking? 
 Gehoorprobleem: -Denk je dat je een gehoorprobleem hebt? 
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 Uur/dag en uur/week: -Hoe lang luister je naar muziek door middel van een     
  koptelefoon of oortjes? 

 Keer/jaar: -Bezoek je concerten of festivals? 
 Uitgaansgelegenheden 

bezoeken: 
-Bezoek je uitgaansgelegenheden in de Zaanstreek? 

 Avond/weekend en 
avond/maand: 

-Hoe vaak bezoek je deze uitgaansgelegenheden? 

 Volumebalk (1-6):   

 

 

De volumebalk is opgesplitst in zes delen. De leerlingen hebben in de enquêtes aangegeven hoe 

luid ze hun geluid meestal zetten bij het beluisteren van muziek. Hierbij valt deze aangegeven 

luidheid in een bepaalde categorie (1 tot en met 6). De eerste categorie is het minst luid en de 

zesde categorie is het meest luid. Om te kunnen bepalen welke geluidssterkte met welke 

categorie samenhangt, heb ik hiervoor een klein onderzoekje gedaan. 

                  

                       

             

Afbeelding 22: Proefopstelling geluidssterkte oortjes 

 

Voor het onderzoekje had ik de volgende materialen gebruikt: 

- Decibelmeter (dB(A)) - MP3-speler (Apple iPod Touch 4G) 
- 3 diverse oortjes (merk: Panasonic, 

House of Marley en Samsung) 
- mobiel (Samsung Galaxy S4 Mini) 

- fictieve gehoorgang - monotoon geluid[50] 

1 2 3 4 5 6 

Min Max 

25mm 

7 mm 
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59 

71 
77 

83 
89 

96 

64 

77 
82 

88 
94 

100 

62 

74 
80 

86 
92 

98 

1 2 3 4 5 6 
Categorie 

Mobiel 

Panasonic House of Marley Samsung 

54 
63 

71 
80 

89 
96 

58 
67 

75 
84 

93 
100 

57 
65 

73 
83 

91 
99 

1 2 3 4 5 6 
Categorie 

MP3-speler 

Panasonic House of Marley Samsung 

 

Aan de meetcomponent van de decibelmeter had ik een fictieve gehoorgang gemaakt. Dit was 

een kokertje gemaakt van karton gebaseerd op de afmetingen van een menselijke gehoorgang 

(zie afbeelding 22).[2] Vervolgens werd het oortje in de gehoorgang geplaatst en het geluid 

afgespeeld bij de zes verschillende geluidssterkten, zoals in de bovenstaande volumebalk 

aangegeven. Het geluid is door twee apparaten afgespeeld, namelijk een MP3-speler en een 

mobiel. Ook heb ik hierbij drie diverse oortjes gebruikt. Ik heb twee apparaten onderzocht, 

omdat hier wellicht verschil in kon zijn qua geluidssterkte. Dit geldt ook voor de oortjes.  

De meetresultaten zijn weergegeven in kolommen per categorie van de volumebalk. 

Afbeelding 23: Geluidssterkte (dB(A)) per categorie, MP3- speler 

Afbeelding 24: Geluidssterkte (dB(A)) per categorie, mobiel 
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59 
69 

77 
84 

91 
98 

1 2 3 4 5 6 

Categorie 

Mobiel en MP3-speler 

Geluidssterkte (dB(A)) 

In de kolommen van afbeeldingen 23 en 24 kun je opmerken dat de oortjes van House of Marley 

het hoogste scoort in geluidssterkte in elke categorie. De oortjes van Samsung en Panasonic 

behalen een relatief lagere geluidssterkte, waarbij Samsung de middenmoot is. Voor verdere 

aanname welke geluidssterkte bij een bepaalde categorie hoort, heb ik gekozen om uit te gaan 

van de oortjes van Samsung. Hierbij heb ik de waarden van de oortjes van Samsung bij de MP3-

speler en de mobiel samengevoegd tot een gemiddelde van elke categorie. Deze is in afbeelding 

25 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                           

                                                    

                     Afbeelding 25: Gemiddelde geluidssterkte per categorie, mobiel en MP3-speler 

Uit de achtergrondinformatie is gebleken dat er vanaf een geluidssterkte van 80 dB 

gehoorbeschadiging kan optreden bij een bepaalde tijdsduur. Zo neem ik aan dat je bij de 

geluidssterkten van categorieën 1 tot en met 3 veilig naar muziek kunt luisteren zonder 

gehoorschade op te lopen. Tevens gaf de mobiel aan bij het verhogen van het volume na 

categorie 3 dat het volume zich boven een veilig niveau begaf en dat het gehoor beschadigd kan 

raken bij langdurig luisteren van een volume boven categorie 3. Vanaf categorie 4 en hoger kan 

er dus gehoorschade opgelopen worden. 

 

Tot slot wilde ik nog weten welke frequentie het gebruikte monotone geluid had. Hiervoor had 

ik een oscilloscoop nodig. Deze had ik verkregen door de ‘Oscilloscope’ App op mijn mobiel te 

downloaden. In afbeelding 26 zijn de sinussen van het monotone geluid weergegeven. Aan de 

hand van deze afbeelding heb ik berekend welke frequentie erbij hoorde.  

 

  Frequentie (F) , eenheid: Hertz (Hz) = het aantal trillingen per seconde 

  Trillingstijd (T), eenheid: seconde (s) = de tijd van een volledige trilling 

 

 Formule:     
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Afbeelding 26: Geluidstrilling van monotone geluid 

 

Trillingen 48 1    
Tijd (ms) 24 ?   24/48 = 0,5 ms per trilling 
        Oftewel: T = 0,0005 s 

 

    
 

      
          

Het gebruikte monotone geluid had een frequentie van 2000 Hz.  

 

Nu de toelichting op de vragen van de enquête die verwerkt zijn in de Exceltabellen is 

besproken, volgen hieronder de afbeeldingen van de uitgewerkte Exceltabellen.  
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Let je op gehoor in ruimtes 

met harde muziek?

1 H5a Nee Nee 8 56 1 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

2 H5b Nee Nee 7 49 5 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

3 H5b Nee Nee 7 49 6 1 Ja 0 1 0 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

4 A5a Nee Nee 5 35 6 3 Ja 0 0 0 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

5 A5a Nee Nee 5 35 5 3 Ja 0 0 0 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

6 H5a Nee Nee 5 35 3 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

staan.; Ja, ik vermijd gelegenheden 

met harde muziek.

7 A5a Nee Nee 4,5 31,5 4 6 Ja 0 0 0 1 1 0 1 4 Ja, ik maak gebruik van oordopjes.

8 A5a Nee Nee 4,5 31,5 5 4,5 Ja 0 0 0 0 1 Het Wapen 4 Nee, het maakt me niks uit.

9 H5a Nee Nee 4,5 31,5 5 30 Ja 0 0 0 0 0 diverse 1,5 Ja, ik maak gebruik van oordopjes.

10 H5c Nee Nee 4,5 31,5 4 2,5 Ja 0 1 1 0 0 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

11 H5a Nee Nee 4 28 5 4 Ja 1 1 1 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

12 H5c Nee Nee 4 28 5 0 Ja 0 0 0 1 0 0 4 Nee, het maakt me niks uit.

13 H5d Nee Nee 4 28 4 1 Ja 0 1 0 1 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

14 H5d Nee Nee 3,5 24,5 3 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, anders: ik zorg ervoor dat ik niet 

te dicht bij de box sta.

15 A5a Nee Nee 3 21 2 4 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Ja, ik maak gebruik van oordopjes.

16 A5c Nee Nee 3 21 4 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, anders: als er herrie is, ga ik 

ergens anders staan.

17 A5c Nee Nee 3 21 3 10 Ja 0 0 0 0 1 0 0,5 Nee, het maakt me niks uit.

18 H5a Nee Nee 3 21 1 3 Ja 0 0 0 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

19 H5a Nee Nee 3 21 6 4 Ja 0 1 0 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

20 H5b Nee Nee 3 21 5 2 Ja 0 0 0 0 1 0 1
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

21 H5b Nee Nee 3 21 6 1 Ja 0 1 0 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

22 H5c Nee Nee 3 21 6 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

23 H5d Nee Ja 3 21 5 4 Ja 1 1 0 1 0 Mail Company 2 8 Nee, het maakt me niks uit.

24 A5a Nee Nee 2,5 17,5 5 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

25 A5b Nee Nee 2,5 17,5 5 1 Ja 0 0 0 0 0 Het Wapen 1 Nee, het maakt me niks uit.

26 A5b Nee Nee 2,5 17,5 1 7 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

27 A5c Nee Nee 2,5 17,5 3 10 Ja 0 0 0 0 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

28 H5a Nee Nee 2,5 17,5 6 4 Ja 0 1 0 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

29 H5a Nee Nee 2,5 17,5 5 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik vermijd gelegenheden met 

harde muziek.

30 H5c Nee Nee 2,5 17,5 5 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

31 H5c Nee Nee 2,5 17,5 5 2 Ja 0 0 0 0 1 Shishabar 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

32 H5d Nee Nee 2,5 17,5 3 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

33 A5a Nee Nee 2 14 4 40 Ja 1 0 0 0 0 Het Makerijtje 5 Ja, ik maak gebruik van oordopjes.

34 A5a Nee Nee 2 14 6 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

35 A5a Nee Nee 2 14 3 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

staan.; Ja, ik vermijd gelegenheden 

met harde muziek.

36 A5a Nee Nee 2 14 5 4 Ja 0 0 0 1 1 0 0,5
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

37 A5b Nee Nee 2 14 4 2 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

38 A5b Nee Nee 2 14 4 2 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

39 A5b Nee Nee 2 14 4 1 Ja 0 0 0 0 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

40 A5b Nee Nee 2 14 4 1 Ja 0 0 0 0 0 Hockeyfeest 1 Nee, het maakt me niks uit.

41 A5c Nee Nee 2 14 4 3 Ja 1 1 0 0 0 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

42 H5a Nee Nee 2 14 5 2 Ja 0 0 0 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

43 H5a Ja Ja 2 14 5 0 Ja 0 0 0 0 0 Uitgeest 2
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

44 H5b Nee Nee 2 14 4 1 Ja 0 1 0 1 0 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

45 H5b Nee Nee 2 14 4 2 Ja 0 0 0 1 1 Het Wapen 3 Nee, het maakt me niks uit.

46 H5b Nee Ja 2 14 4 1 Ja 0 0 1 1 1
Het Makerijtje/De 

Tweede Kamer
2

Ja, anders: ik probeer boxen te 

vermijden.

47 H5b Nee Ja 2 14 4 2,5 Ja 0 0 1 0 1 0 2
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

48 H5c Nee Nee 2 14 5 2,5 Ja 0 1 1 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

49 H5c Nee Ja 2 14 5 1 Ja 0 0 0 1 1 Alkmaar 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

50 H5c Nee Nee 2 14 2 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1,5 Nee, het maakt me niks uit.

Afbeelding 27: Uitwerking enquête (leerling 1 tot en met 50)  
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Let je op gehoor in ruimtes 

met harde muziek?

51 H5c Nee Nee 2 14 5 0 Ja 0 0 1 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

52 H5c Nee Nee 2 14 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

53 H5c Nee Nee 2 14 5 10 Ja 0 0 0 0 0 Amsterdam 2 8 Nee, het maakt me niks uit.

54 H5d Nee Nee 2 14 6 2 Ja 0 1 1 1 1 0 6 Nee, het maakt me niks uit.

55 H5d Nee Nee 2 14 6 3 Ja 0 0 0 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

56 H5d Nee Nee 2 14 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

57 H5d Nee Nee 14 5 2,5 Ja 0 1 1 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

58 H5d Nee Nee 2 14 6 12 Ja 0 0 0 0 1 Mail Company 6 Nee, het maakt me niks uit.

59 H5d Nee Nee 2 14 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 1 4 Ja, anders: niet naast de box staan

60 H5d Nee Nee 2 14 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

61 H5d Nee Nee 2 14 4 1 Ja 0 0 0 0 1 Amsterdam 2 Nee, het maakt me niks uit.

62 A5b Nee Nee 1,5 10,5 5 1 ja 0 0 0 0 0 Zaandam 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

63 A5b Nee Nee 1,5 10,5 3 2 Ja 0 0 0 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

64 A5b Nee Nee 1,5 10,5 2 0 Ja 0 0 0 0 0 Bruiloften 2 Nee, het maakt me niks uit.

65 A5c Nee Nee 1,5 10,5 3 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

66 A5c Nee Nee 1,5 10,5 5 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

67 H5b Nee Nee 1,5 10,5 4 2 Ja 0 0 0 0 1 0 2,5 Nee, het maakt me niks uit.

68 H5b Nee Nee 1,5 10,5 3 1 Ja 0 1 0 1 1 0 1,5 Nee, het maakt me niks uit.

69 H5c Nee Nee 1,5 10,5 4 10 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

70 H5c Nee Nee 1,5 10,5 5 0 Ja 0 0 0 0 1 0 2,5 Nee, het maakt me niks uit.

71 H5c Nee Ja 1,5 10,5 6 2,5 Ja 0 0 0 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

72 H5d Nee Nee 1,5 10,5 3 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

73 A5b Nee Nee 10 3 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1 4
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

74 A5c Nee Ja 10 2 0 Ja 0 0 0 1 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

75 H5c Nee Nee 10 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

76 H5d Nee Nee 8 4 2,5 Ja 0 0 1 1 0 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

77 A5a Nee Nee 1 7 5 3 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

78 A5a Nee Nee 1 7 5 2 Ja 0 0 0 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

79 A5a Nee Nee 1 7 6 2 Ja 0 0 0 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

80 A5b Nee Nee 1 7 1 2 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, anders: ik ontwijk harde muziek 

niet, maar kijk wel uit.

81 A5c Nee Nee 1 7 4 3 Ja 1 0 0 0 1 0 1
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

82 A5c Nee Nee 1 7 4 1 Ja 0 0 0 0 1 De Rijp 2 Nee, het maakt me niks uit.

83 A5c Nee Nee 1 7 4 1 Ja 0 0 0 0 0 Het Wapen 2 Nee, het maakt me niks uit.

84 A5c Nee Nee 1 7 4 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1 Ja, anders: niet te dicht bij de box.

85 A5c Nee Nee 1 7 4 1 Ja 1 0 0 0 1 0 1
Ja, anders: zolang het geen pijn doet, 

let ik er niet op. Anders ga ik verder 

staan.

86 A5c Nee Nee 1 7 5 2 Ja 0 0 0 0 0 Hockeyfeest 1 Nee, het maakt me niks uit.

87 H5a Nee Nee 1 7 5 5 Ja 0 1 0 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

88 H5a Ja Ja 1 7 6 3 Ja 0 0 0 1 1 0 6 Nee, het maakt me niks uit.

89 H5a Nee Nee 1 7 4 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

90 H5a Nee Nee 1 7 4 2 Ja 0 0 0 0 1 0 0 0
Ja, anders: wanneer het te veel 

wordt, ga ik weg.

91 H5a Nee Nee 1 7 3 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

92 H5a Nee Nee 1 7 4 3 Ja 1 0 0 1 1 0 2,5 Nee, het maakt me niks uit.

93 H5b Nee Nee 1 7 5 2 Ja 0 0 0 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

94 H5b Nee Nee 1 7 5 0 Ja 0 0 0 0 0
Wonders/Mail 

Company
2 Nee, het maakt me niks uit.

95 H5b Nee Nee 1 7 4 4,5 Ja 1 1 0 1 1 0 2
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

96 H5b Nee Nee 1 7 4 3 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

97 H5b Nee Nee 1 7 3 1 Ja 0 0 0 0 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

98 H5c Nee Nee 1 7 4 1 Ja 1 1 1 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

99 H5c Nee Nee 1 7 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 1
Ja, anders: als hij hard staat, ga ik 

weg van de box.

100 H5c Nee Nee 1 7 5 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

Afbeelding 28: Uitwerking enquête (leerling 51 tot en met 100) 
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Let je op gehoor in ruimtes 

met harde muziek?

101 H5c Nee Nee 1 7 5 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

102 H5c Nee Nee 1 7 5 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

103 H5d Nee Nee 1 7 4 3 Ja 0 1 1 1 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

104 H5d Nee Nee 1 7 4 1 Ja 1 1 0 1 1
Koppiebar/Het 

Wapen
1 4 Nee, het maakt me niks uit.

105 H5d Nee Nee 6 5 6 Ja 1 0 0 1 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

106 H5d Nee Nee 6 6 5 Ja 0 0 0 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

107 H5d Nee Nee 6 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

108 A5a Nee Nee 1 5 3 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

109 A5b Nee Nee 5 6 1 Ja 0 0 1 1 0 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

110 H5a Nee Nee 5 5 7 Ja 0 0 0 1 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

111 H5b Nee Ja 5 3 4,5 Ja 0 0 0 0 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

112 H5b Nee Nee 5 5 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

113 H5d Nee Ja 5 5 1 Ja 0 0 0 0 1 0 2,5 Nee, het maakt me niks uit.

114 A5a Nee Ja 4 5 1 Ja 0 0 0 1 1 0 2,5 Nee, het maakt me niks uit.

115 A5b Nee Nee 4 2 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

116 A5b Nee Nee 4 3 0 Ja 0 0 1 0 1 Het Wapen 2 Nee, het maakt me niks uit.

117 H5b Nee Nee 4 5 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

118 A5c Nee Ja 0,5 3,5 4 10 Ja 0 0 1 0 1 0 1
Ja, ik vermijd gelegenheden met 

harde muziek.

119 A5c Nee Nee 0,5 3,5 2 4 Ja 0 0 0 0 0 Koppiebar 0,5 Nee, het maakt me niks uit.

120 H5a Nee Nee 0,5 3,5 6 1 Ja 0 0 0 0 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

121 H5b Nee Nee 0,5 3,5 2 0 Ja 0 0 0 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

122 H5b Nee Nee 0,5 3,5 6 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

123 H5b Nee Nee 0,5 3,5 6 1 Ja 0 1 0 1 1 0 1,5 Nee, het maakt me niks uit.

124 A5a Ja Ja 3 3 1 Ja 0 0 0 1 1 0 1 4
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

125 A5b Nee Ja 3 4 2,5 Ja 1 0 0 0 0 Hockeyfeest 1 Nee, het maakt me niks uit.

126 A5c Nee Ja 3 3 1 Ja 0 0 0 0 1 Het Wapen 1
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

127 A5c Nee Nee 3 6 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

128 H5b Nee Nee 3 3 1 Ja 0 0 1 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

129 H5c Nee Nee 3 4 1 Ja 1 1 1 1 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

130 H5c Nee Nee 3 6 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

131 H5d Nee Ja 3 6 3 Ja 0 0 0 0 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

132 H5d Nee Nee 3 5 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1,5 Nee, het maakt me niks uit.

133 A5a Nee Nee 2 5 2 Ja 0 0 0 0 1 0 3 Nee, het maakt me niks uit.

134 A5a Nee Nee 2 5 0 Ja 0 0 0 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

135 H5a Nee Nee 2 4 0 Ja 0 0 0 0 0 The Flux 1
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

136 H5a Nee Nee 2 5 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

137 H5b Nee Ja 2 4 3 Ja 0 0 0 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

138 H5b Nee Nee 2 3 4 Ja 0 0 1 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

139 H5c Nee Nee 2 2 5 Ja 0 0 0 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.

140 H5c Nee Nee 2 4 2 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

141 H5c Nee Nee 2 2 2 Ja 0 0 0 0 1 0 1
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

142 H5d Nee Nee 2 5 3 Ja 0 0 1 1 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

143 A5a Nee Nee 1 4 2 Ja 0 0 0 1 1 0 1
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

144 A5a Nee Nee 1 3 2,5 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

145 A5a Nee Nee 1 3 0 Ja 0 0 0 0 0 Het Wapen 1
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

146 A5a Nee Nee 1 3 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

147 A5a Nee Nee 1 4 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

148 A5a Nee Nee 1 5 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

149 A5b Nee Nee 1 3 2 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

150 A5b Nee Nee 1 4 2 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee, het maakt me niks uit.

Afbeelding 29: Uitwerking enquête (leerling 101 tot en met 150) 
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Let je op gehoor in ruimtes 

met harde muziek?

151 H5a Nee Nee 1 2 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, anders: ik kom bijna nooit in 

ruimtes met harde muziek.

152 H5b Nee Nee 1 6 1 Ja 1 1 1 0 1 0 2 Nee, het maakt me niks uit.

153 H5b Nee Nee 1 3 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik vermijd gelegenheden met 

harde muziek.

154 H5d Nee Nee 1 2 1 Ja 0 0 1 0 1 0 2,5
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

155 A5c Nee Nee 0,1 4 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

156 A5b Nee Nee 0 0 2 0 Ja 1 0 0 0 0 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

157 A5b Nee Nee 0 0 4 0 Ja 0 0 0 0 1 0 1 Nee, het maakt me niks uit.

158 A5b Nee Nee 0 0 2 0 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ik ga zo ver mogelijk van de box 

vandaan staan.

159 A5c Nee Nee 0 0 2 1 Nee 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, anders: ik probeer niet met mijn 

oor tegen de box aan te staan.

160 H5c Nee Nee 0 0 4 1 Ja 0 0 0 0 1 0 1 4 Nee, het maakt me niks uit.
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Het beluisteren van muziek via oortjes of hoofdtelefoon 

Afbeelding 30: Uitwerking enquête (leerling 151 tot en met 160) 

Aan de hand van deze Exceltabellen kan er onderzocht worden hoe vatbaar de leerlingen met 

hun bijbehorende gedrag zijn om gehoorschade op te lopen. Dit heb ik gedaan door enkele 

grafieken te maken van de Exceltabellen. Hierbij heb ik gekeken naar: het volume van de 

beluisterde muziek en hoe lang er naar muziek geluisterd wordt per week. Ook is er een grafiek 

gemaakt met een combinatie van het volume en het luistergedrag van muziek. Daarnaast 

worden de Havoleerlingen vergeleken met de Vwo-leerlingen. 

Bij het aantal uren dat er per week naar muziek geluisterd wordt via oortjes of een 

hoofdtelefoon, is een aparte grafiek gemaakt en kan er een vergelijking worden gemaakt tussen 

de Vwo- en Havoleerlingen. In afbeelding 31 is dit weergegeven in een kolomdiagram. Hoe meer 

uren er per week naar muziek geluisterd wordt, des te groter is de kans dat er gehoorverlies 

optreedt. Dit is uiteraard afhankelijk van de geluidssterkte, waarbij de muziek wordt afgespeeld.  

Afbeelding 31: Het aantal uren per week muziek dat door middel van oortjes of hoofdtelefoon beluisterd 

wordt door Vwo- en Havoleerlingen 
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In het kolomdiagram is te zien dat er meer Havoleerlingen dan Vwo-leerlingen zijn die muziek 

luisteren. Dit heeft deels te maken met het verschil in aantal leerlingen van de twee niveaus. 

Daarnaast is er ook op te merken dat de Havoleerlingen langer naar muziek luisteren per week 

dan de Vwo-leerlingen. Dit is te wijten aan de laatste zes kolomparen. 

In afbeeldingen 32 en 33 zijn de resultaten van de volumebalk uitgewerkt. Ook deze resultaten 

heb ik gesplitst in Vwo- en Havoleerlingen. Hiervoor heb ik twee aparte cirkeldiagrammen 

genomen, omdat het aantal leerlingen van de twee niveaus niet aan elkaar gelijk waren. Door de 

niveaus apart te nemen en de procenten te vermelden, geeft dit een realistischer overzicht van 

de resultaten. De kleuren in het cirkeldiagram hebben betrekking op de veiligheid van het 

luisteren naar muziek bij de betreffende geluidssterkte. De geluidssterkte is afhankelijk van de 

categorie van de volumebalk. Zo geven de kleuren van de categorie aan hoe veilig het beluisteren 

van muziek bij deze geluidssterkte is. 

Afbeelding 32: Volumebalk Havoleerlingen                             Afbeelding 33: Volumebalk Vwo-leerlingen per  

                               per categorie                                                                                    categorie 

In de diagrammen is er een verschil waar te nemen tussen de Vwo- en Havoleerlingen. Dit 

verschil zit hem met name in het aantal leerlingen die muziek luisteren bij een veilig 

geluidsvolume. Daarnaast zit er een verschil tussen beide groepen in de categorie dat het meest 

wordt beluisterd door de leerlingen. Bij de Vwo-leerlingen is dit categorie 4 en bij de 

Havoleerlingen is dit categorie 5. 

 

De cirkeldiagrammen geven aan hoe kwetsbaar de leerlingen zijn voor gehoorschade bij het 

luisteren van hun muziek bij een bepaald geluidsvolume. Echter zijn de diagrammen gebaseerd 

op het gebruikte geluidsvolume bij het beluisteren van muziek via oortjes of een hoofdtelefoon, 

maar niet op de bijbehorende tijdsduur van het luistergedrag. De diagrammen zijn een weergave 

van de grootte van de groep die dankzij hun geluidsvolume gehoorbeschadiging kunnen oplopen 

bij een bepaalde tijdsduur van het luisteren naar muziek. De leerlingen die werkelijk 

gehoorschade oplopen, kun je aan de hand van dit diagram niet bepalen. 

  Zo zijn er leerlingen van wie het geluidsvolume in categorie 4 valt en minder dan 3 uren 

per dag naar muziek luisteren. Ondanks de hoge geluidssterkte waaraan het gehoor wordt 

blootgesteld, ondervindt het gehoor hier geen directe schade van. Volgens de tabel in afbeelding 

17 (zie bladzijde 16) treedt er gehoorschade op bij een geluidssterkte van 84 dB (die gekoppeld 

is aan categorie 4) met een tijdsduur van 3,3 uren.  
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Bij een geluidssterktestijging van elke 3 dB, wordt de tijdsduur van het beluisteren naar muziek 

bij deze volume gehalveerd. Voor categorie 4 geldt een tijdsduur van 3,3 uren. Bij die 3,3 uren of 

meer beluisteren van muziek wordt het gehoor beschadigd. Voor categorie 5 (geluidssterkte 91 

dB) geldt een tijdsduur van 40 minuten en voor categorie 6 (geluidssterkte 98 dB) een tijdsduur 

van 7,5 minuten. In de Exceltabellen van afbeeldingen 27 tot en met 30 heb ik het luistergedrag 

van de leerlingen gecombineerd met hun bijbehorende geluidsvolume waarnaar geluisterd 

wordt. Het luistergedrag is gebaseerd op het aantal uren dat er per dag naar muziek geluisterd 

wordt. Het gehoor van deze leerlingen ondervinden schade door combinatie van deze twee 

factoren. Deze leerlingen heb ik gesorteerd op niveau en in een cirkeldiagram verwerkt.  

Afbeelding 34: Gehoorschade gekoppeld aan                     Afbeelding 35: Gehoorschade gekoppeld aan  

                             muziekgedrag Havoleerlingen                                                muziekgedrag Vwo-leerlingen 

 

In de cirkeldiagrammen zijn de categorieën 1 tot en met 3 aangegeven met een groene kleur. Dit 

geeft het percentage leerlingen aan die geen gehoorschade oplopen met hun aangegeven 

muziekgedrag. In tegenstelling tot de rode kleuren in het diagram lopen deze leerlingen wel 

gehoorschade op. Er zijn drie verschillende rode kleuren gebruikt om aan te geven welke 

categorie bij welk percentage hoort. Hierbij is tevens een verband te zien tussen het 

geluidsvolume en de tijdsduur van het luisteren naar muziek.  

 

 

4.2 Gehoormeting 

Voordat ik mijn onderzoek werkelijk kon uitvoeren, had ik de beschikking over 

geluidmetingsapparatuur nodig om het gehoor van de leerlingen te meten. Dit was een lastig 

onderdeel, omdat deze apparatuur niet zomaar aan onervaren leerlingen worden uitgeleend. Zo 

had ik eerst bedacht om de leerlingen via een gehoortest op internet te laten testen. Na een 

aantal gehoortesten op internet te hebben gezocht en ondergaan, kwam ik tot de conclusie dat 

dit niet de optie was om de leerlingen te testen. De testen waren naar mijn mening niet 
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L001 L002 L003 L004 L005 L006 L007 L008 L009 L010 L019 L159 L158 L157 L156 L155 L153 L151 L150 L149 L148 L147

Vr. 1 (jaar) 5 6 4 2 4 5 3 6 5 5 5 - - - - - - - - - - -

Vr. 2 (jaar) 5 2 4 0,8 0,5 2 2 2 3 1 5 - - - - - - - - - - -

Vr. 3 (uur) - - 4,5 3 3 - 3 3 3,5 4 3 - - 3 3 - - - - - - -

toereikend genoeg, aangezien mijn gehoor als ‘goed’ werd verklaard. Dit is onjuist, omdat ik aan 

beide oren een gehoorverlies van 20 tot 40 dB heb. Ook wilde ik resultaten zien van de test in de 

vorm van een toonaudiogram, waarbij de mate van het gehoorverlies in kaart wordt gebracht.  

 Vervolgens ben ik langs de opticien- en audicienzaken gegaan in de Zaanstreek om 

advies te vragen voor mijn onderzoek. De meeste zaken gaven aan dat ze niks voor mij konden 

doen of verwezen mij naar de gehoortesten op hun website. Na een aantal teleurstellingen kwam 

ik uiteindelijk terecht bij Schoonenberg Hoorcomfort. Deze zaak was erg enthousiast en gaf aan 

dat ze bereid waren om de gehoortesten op mijn school uit te voeren.  

 

De leerlingen die ik geselecteerd had voor de gehoormetingen zijn weergegeven met een kleur in 

de Exceltabellen in afbeeldingen 27 tot en met 30. In afbeelding 27 zijn er vijftien roze gekleurde 

leerlingen, van wie vier leerlingen een licht roze kleur hebben. De donkerroze gekleurde 

leerlingen hebben de gehoortest afgenomen (de testgroep) en de lichtroze gekleurde leerlingen 

kwamen in aanmerking voor deze test. De lichtroze gekleurde leerlingen hebben deze test niet 

uitgevoerd, wegens de beperkte tijd die ik had om de leerlingen te meten. In afbeeldingen 29 en 

30 zijn er vijftien blauw gekleurde leerlingen, van wie ook hier vier leerlingen een lichtblauwe 

kleur hebben. Bij de donkerblauw gekleurde leerlingen is de gehoortest afgenomen (de 

controlegroep) en de lichtblauw gekleurde leerlingen kwamen hiervoor in aanmerking. Echter 

ook bij deze lichtblauw gekleurde leerlingen is de test niet uitgevoerd.  

Direct voor het afnemen van de gehoortest zijn de volgende vragen aan de leerlingen gesteld:  

  1. Hoeveel jaar geleden heb je je eerste MP3-speler of iPod gekregen en gebruik je deze? 

  2. Vanaf hoeveel jaar geleden vertoon je het gedrag dat je bij de enquête hebt ingevuld? 

Vraag 2 heeft voornamelijk betrekking op de luidheid van de volumebalk en het aantal uren dat 

er naar muziek wordt geluisterd per week via oortjes of een hoofdtelefoon. 

   3. Hoe lang verblijf je gemiddeld in de uitgaansgelegenheden op een avond? 

Afbeelding 36: Uitwerking van antwoorden op extra vragen aan de meetgroep. In de bovenstaande tabel zijn 

er ook een aantal cellen niet ingevuld, dat weergegeven wordt als een streepje. Bij vraag 1 houdt dit in dat 

deze leerlingen geen MP3-speler of iPod hebben of geen gebruik maken hiervan. Bij vraag 2 betekent dit dat 

het vertoonde gedrag bij het beluisteren van muziek via oortjes of een hoofdtelefoon en de luidheid van de 

volumebalk constant is gebleven. Ook kan inhouden dat deze leerlingen geen muziek luisteren via oortjes of 

een hoofdtelefoon. Bij vraag 3 duidt een streepje op het niet bezoeken van uitgaansgelegenheden. 

 

De resultaten van de gehoormetingen zijn uitgebreid uitgewerkt en voorzien van een toelichting. 

Deze uitwerkingen zijn apart bijgevoegd achter in het profielwerkstuk als bijlage (zie bladzijde 

50). Voor een overzichtelijke samenvatting van deze gegevens, had ik een Exceltabel gemaakt. 

Deze tabel is in afbeelding 37 weergegeven.  

 

De tabel kan wellicht verwarring met zich meebrengen bij de kolom of er wel of geen sprake is 

van een discodip bij een bepaald gehoorverlies. Dit is volledig afhankelijk van het 

toonaudiogram in zijn geheel en niet alleen van het gehoorverlies bij de frequenties van 4000 en 

6000 Hz. Daarom heeft de ene leerling geen discodip bij een gehoorverlies van 20 dB en een 

andere leerling wel bij een gehoorverlies van 10 dB. Daarnaast kan er ook gehoorverlies 
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oortjes 

uur/wk

uitgaan 

keer/mnd

volumebalk 

(1-6)

rechteroor 

(dB)

linkeroor 

(dB)
rechteroor linkeroor discodip

overig 

gehoorverlies

L001 56 0 1 15 20 zeer licht zeer licht ja nee

L002 49 0 5 15 10 geen geen nee nee

L003 49 4 6 5 5 geen geen nee nee

L004 35 2 6 0 25 geen zeer licht ja nee

L005 35 2 5 5 10 geen geen nee nee

L006 35 0 3 10 5 geen geen nee ja

L007 31,5 4 4 10 10 geen geen nee nee

L008 31,5 4 5 0 5 geen geen nee nee

L009 31,5 1,5 5 20 30 geen licht ja ja

L010 31,5 2 4 20 20 geen geen nee ja

L019 21 4 6 15 10 zeer licht zeer licht ja nee

L159 0 0 2 5 0 geen geen nee nee

L158 0 0 2 20 30 zeer licht licht ja nee

L157 0 0 4 10 10 geen geen nee nee

L156 0 0 2 15 30 geen geen nee ja

L155 0,1 0 4 5 10 geen geen nee nee

L153 1 0 3 10 10 geen geen nee ja

L151 1 0 2 15 15 zeer licht zeer licht ja nee

L150 1 1 4 10 10 geen geen nee nee

L149 1 1 3 10 5 geen geen nee nee

L148 1 0 5 5 0 geen geen nee nee

L147 1 0 4 20 10 geen geen nee nee

Gehoorverlies 'discodip' tussen 4000 en 6000 Hz

opgetreden zijn, waarvan te harde muziek niet de oorzaak is. Dit kan onder andere tussen de 

4000 en 6000 Hz liggen, maar wordt niet tot een discodip toegekend. Hierbij is er een ‘ja’ 

geplaats bij de laatste kolom van de tabel: ‘overig gehoorverlies’. De specifieke toelichting is te 

vinden in de bijlage. 

Afbeelding 37: Overzicht van resultaten gehoormeting 

In totaal hebben zes leerlingen een discodip, van wie vier leerlingen de testgroep omvat en twee 

leerlingen de controlegroep. De mate van het verlies verschilt van zeer licht tot licht 

gehoorverlies. Verder is er op te merken dat de discodip zich viermaal aan beide oren bevindt en 

tweemaal aan alleen het linkeroor. Ook kan er in de tabel gekeken worden of het gedrag van de 

leerlingen invloed heeft gehad op de aan- of afwezigheid van de discodip en de grootte van het 

gehoorverlies.  

4.3 Uitgaansgelegenheden 

Bij het onderzoek naar gehoorschade is het ook van belang om te kijken naar het gedrag van de 

leerlingen met betrekking tot de uitgaansgelegenheden. Hier zit een verschil in het wel of niet 

bezoeken van deze gelegenheden en hoe frequent. Ook speelt hierbij het type horecagelegenheid 

een rol, omdat elke gelegenheid zijn eigen regels hanteert voor het omgaan met de 

geluidssterkte. Daarom heb ik ook onderzocht wat het maximum geluidssterkte in de meest 

bezochte uitgaansgelegenheden is en welke regels de gelegenheden hanteren.  

 

Van de Vwo- en Havoleerlingen die uitgaansgelegenheden bezoeken, is een kolomdiagram 

gemaakt (zie afbeelding 38). Hierin is het aantal leerlingen uitgezet tegen het aantal avonden dat 

de leerlingen uitgaansgelegenheden bezoeken per maand.  



 
 

38 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 

avonden/maand 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

aa
n

ta
l l

ee
rl

in
ge

n
 

Uitgaansgelegenheden bezoeken 

VWO 

HAVO 
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Afbeelding 38: Uitgaansgelegenheden bezoeken door Vwo- en Havoleerlingen 

In deze afbeelding kun je afleiden dat de Havoleerlingen vaker uitgaansgelegenheden langsgaan 

dan de Vwo-leerlingen. De meeste Vwo- en Havoleerlingen bezoeken geen 

uitgaansgelegenheden. Daarnaast gaat de meerderheid van deze leerlingen 1, 2 of 4 avonden per 

maand uit. 

 

In totaal zijn er 115 van de 160 leerlingen (72%) die minstens één keer per maand een 

uitgaansgelegenheid bezoeken. Van deze leerlingen bezoeken 27 leerlingen een andere 

horecagelegenheid dan de vijf populairste horecagelegenheden die in de enquête zijn genoemd. 

Deze gelegenheden zijn geanonimiseerd. De ingevulde gelegenheid die de 27 leerlingen anders 

bezoeken, liepen tamelijk uiteen. Daarom zijn deze overige gelegenheden niet opgenomen in de 

resultaten. De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

 

 

 
 

Afbeelding 39: Resultaten van het aantal leerlingen, dat bepaalde horecagelegenheid bezoekt 

 

Om te onderzoeken wat het geluidsniveau in de verschillende horecagelegenheden is, heb ik de 

horecagelegenheden bezocht en geluidsmetingen gedaan. Ik heb hiervoor toestemming aan de 

eigenaar gevraagd. Daarnaast heb ik ook de volgende vragen aan de eigenaar of medewerkers 

gesteld: 

 1. Draagt het personeel oordoppen of neemt u overige maatregelen om het geluid te 

beperken voor het personeel? 

   2. Hebt u het geluid op een maximum aantal decibel of wordt het volume willekeurig 

bepaald? 
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Café A 

Café A in Wormer is bezocht op een vrijdagavond van 0:00 uur tot 1:00 uur. Het café was op dat 

moment middelmatig bezocht door mensen. De eigenaar had toestemming gegeven om de 

luidheid te meten. De eerste meting met de Decibelmeter om 0:00 uur was een maximum van 

rond de 100 dB. Naarmate de tijd verstreek, werd het volume opgeschroefd. Om 1:00 uur was 

het maximum gemeten luidheid 110 dB.  

Het personeel draagt geen oordoppen en er worden verder ook geen maatregelen getroffen om 

het geluid voor het personeel te beperken. De DJ droeg wel oordoppen. Deze persoon is 

waarschijnlijk ingehuurd en valt dus niet onder het personeel.  

Verder heeft het café geen bepaald maximum aantal decibel. Wel hebben ze een Decibelmeter 

aan de buitenkant van het pand hangen. Hierbij wordt er gemeten of het geluid van binnen niet 

meer dan 40 dB oplevert voor buiten. Dit is om geluidsoverlast voor de naastliggende woningen 

te voorkomen.  

 

Café B 

Het bezoek aan Café B was op een zaterdagavond vanaf 0:00 uur tot 0:30 uur. Het café was 

behoorlijk leeg. Er zaten enkele groepjes mensen aan de bar of een bartafel. De eigenaar had 

toestemming gegeven om het geluidsvolume te meten. Zowel de eerste als de laatste meting aan 

het begin en aan het eind van de avond kwamen op een maximum van 90 dB.  

Verder draagt het personeel geen oordoppen en worden er geen ook geen maatregelen getroffen 

om het geluid voor het personeel te beperken. De eigenaar gaf aan dat zij na al die jaren dat zij in 

de horeca werkt, geen gehoorbeschadiging heeft opgelopen.  

Daarnaast wordt er ook geen decibellimiet gehanteerd door de eigenaar. Ze gaf aan dat de 

mensen die haar café bezoeken nooit met een piep in hun oren naar buiten zullen gaan. 

 

Café C 

Na mijn bezoek aan Café B kwam Café C aan de beurt. Hier is een halfuur doorgebracht vanaf 

0:30 uur tot 1:00 uur. Wederom was dit café niet behoorlijk gevuld met mensen. Er zaten enkele 

groepjes mensen aan de bar en aan dinertafels. De eigenaar ging akkoord voor het meten met de 

Decibelmeter. Het maximum gemeten volume was het gehele halfuur constant rond de 90 dB.  

Het personeel is niet voorzien van oordoppen of andere maatregelen om het geluid te beperken.  

Verder is er geen maximum geluidssterkte aan de muziek verbonden, waardoor het 

geluidsvolume elke avond varieert.  

 

Café D 

De derde horecagelegenheid op deze avond was Café D. Deze club is bezocht vanaf 1:00 uur tot 

1:30 uur. De ruimte was middelmatig gevuld met mensen. Het maximum gemeten geluidssterkte 

was ongeveer 95 dB over het gehele halfuur. De eigenaar had ook nog speciaal voor de meting 

het volume omhoog gedraaid tot het volume dat gebruikt wordt als de club volledig gevuld is 

met mensen. Hierbij kwam ik op een gemeten maximum van rond de 110 dB.  

Verder draagt het personeel geen oordoppen. Dit hebben ze in het verleden wel gedaan, volgens 

de eigenaar. Daarnaast heeft de eigenaar nog een maatregel getroffen om het geluid te beperken 

voor het personeel. De eigenaar beschikt over twee soorten boxgroepen. De boxgroepen 

bevinden zich bij de bar en bij de dansvloer. Deze kunnen afzonderlijk van elkaar op een bepaald 

volume worden geschakeld. Zo wordt het volume van de boxgroep bij de bar lager gezet dan het 

volume van de boxgroep bij de dansvloer. Hierdoor wordt het personeel minder blootgesteld 

aan het hoge geluidsvolume van de muziek.  
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19% 

5% 

3% 

8% 
65% 

Ja, ik ga zo ver mogelijk van 
de box vandaan staan 

Ja, ik maak gebruik van 
oordopjes 

Ja, ik vermijd gelegenheden 
met harde muziek 

Ja, anders: 

Nee, het maakt me niks 
uit/je kunt er toch niks tegen 
doen 

VWO 
13% 1% 

3% 

6% 

77% 

HAVO 

Daarnaast is er geen geluidbegrenzer aan de muziek gekoppeld. Zo kan de geluidssterkte van de 

muziek elke avond variëren. De eigenaar gaf wel aan dat hoge tonen weggedraaid worden, 

waardoor hier geen hinder aan ondervonden kan worden. Bovendien wordt het volume pas 

hoger gezet bij een vollere ruimte. Des te voller de ruimte is met mensen, des te meer demping 

van het geluid plaatsvindt. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. De mensen binnen in de 

ruimte absorberen de geluidsgolven. Hierdoor wordt het geluidsvolume verminderd. 

 

Café E 

De laatste horecagelegenheid die gezocht is, was Café E. Helaas wilde deze eigenaar geen 

toestemming geven om de geluidssterkte te meten met de Decibelmeter. Tevens weigerde de 

eigenaar antwoord te geven op mijn vragen. 

 

Bij de 22 geteste leerlingen die uitgaansgelegenheden bezoeken, is er gevraagd naar het 

gemiddelde tijdsverblijf in deze gelegenheden op een avond (zie afbeelding 36). Het gemiddelde 

tijdsverblijf bij een bezoek aan deze uitgaansgelegenheden is 3,3 uren. Bij de gemeten 

geluidniveaus in uitgaansgelegenheden, die door de leerlingen worden bezocht, wordt het 

gehoor blootgesteld aan schade op een uitgaansavond. De minimale gemeten geluidssterkte was 

90 dB. Vanaf 50 minuten en langer vormt de muziek met een geluidssterkte van 90 dB schade 

aan het gehoor. Dit houdt in, dat de vijf bovengenoemde horecagelegenheden gehoorschade 

aanrichten op een gemiddelde uitgaansavond. 

 

Tot slot, in de enquête is ook gevraagd of de leerlingen maatregelen nemen om gehoorschade te 

beperken in uitgaansgelegenheden. Hierbij zijn tevens de leerlingen gescheiden van HAVO en 

atheneum. Door deze scheiding kan er gekeken worden of het opleidingsniveau van invloed is op 

de omgang van het gehoor. Ook speelt het bewustzijn van de leerlingen dat te harde muziek 

schade kan aanrichten aan het gehoor een grote rol.  

 

Afbeelding 40: Preventief gedrag van Vwo- en Havoleerlingen in uitgaansgelegenheden 

 

Let je op je gehoor in ruimtes met harde muziek? 
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5 Conclusie 
 
Aan de resultaten is te zien dat er vier van de elf leerlingen van de testgroep gehoorschade 
hebben opgelopen, veroorzaakt door te luide muziek. Bij deze leerlingen was de karakteristieke 
‘discodip’ in de toonaudiogram waarneembaar. Het aantal leerlingen bij wie deze dip zichtbaar 
was, komt neer op een percentage van 36%. De mate waarin het gehoorverlies is geconstateerd, 
verschilt van zeer licht tot licht gehoorverlies. Het gehoorverlies wat hierbij een rol speelde, 
varieerde van 15 tot 30 dB. Daarnaast is het opmerkelijk dat er bij twee leerlingen alleen aan het 
linkeroor de discodip is geconstateerd.  
De gehoormetingen zijn bij twee groepen van elf leerlingen afgenomen. Helaas konden er niet 
meerdere leerlingen gemeten worden vanwege de beperkte tijd die audioloog mevrouw 
Philippona beschikbaar had. Om uit  deze resultaten concrete conclusies te trekken, zouden er 
meer gehoormetingen moeten worden verricht. Uit de resultaten lijkt het er wel op dat 
gehoorschade veroorzaakt door te luide muziek meetbaar is bij jongeren van zestien tot en met 
zeventien jaar. 
 
Voor de testgroep waren de leerlingen uitgekozen op basis van het aantal uren per week dat er 
naar muziek geluisterd wordt via oortjes of een hoofdtelefoon. Hierbij is verder niet specifiek 
een selectie gemaakt op het geluidsvolume, waarbij ze hun muziek afspelen en of ze 
uitgaansgelegenheden bezoeken. Als je kijkt naar gegevens van de testgroep kun je zien welke 
leerlingen kans hebben op gehoorschade. Van de vier leerlingen die gehoorschade hebben 
opgelopen, vielen drie leerlingen in de risicogroep. De leerlingen die in deze risicogroep vallen, 
lopen gehoorschade op door de combinatie van het aantal uren dat er per week naar muziek 
geluisterd wordt (35, 31,5 en 21 uur) via oortjes of een hoofdtelefoon met de daar bijhorende 
geluidsvolume (5 of 6). De andere leerling, waarbij de discodip geconstateerd was, viel buiten de 
risicogroep. Deze leerling luisterde namelijk 56 uur per week naar muziek, maar met een 
geluidsvolume die in categorie 1 valt. Daarnaast vielen er nog zes leerlingen uit de testgroep in 
de risicogroep, maar bij deze leerlingen was geen gehoorverlies meetbaar. Bij de controlegroep 
waren twee leerlingen vastgesteld met een discodip. Bij verdere ondervraging, bleken deze 
leerlingen gehoorproblemen te hebben. Dus het lijkt erop dat de gehoorschade te wijten is aan 
hun luistergedrag; hoe meer uren per week naar muziek geluisterd wordt via oortjes of een 
hoofdtelefoon, hoe groter de kans op gehoorschade. Echter, er zouden meerdere leerlingen een 
gehoortest moeten ondergaan om hieruit harde conclusies te trekken. 
  Verder kan het bezoeken van uitgaansgelegenheden ook een rol hebben gespeeld. Zo 
gaan deze leerlingen minimaal één keer per maand uitgaansgelegenheden langs. Hieruit zou er 
een mogelijk verband te vinden zijn in het gedrag en de gehoorcapaciteit van de leerlingen.  
 
Tot slot kan er in de resultaten nog gekeken worden naar welke groep het meeste vatbaar is 
voor gehoorbeschadiging door middel van te luide muziek en wat de grootte van de groep 
leerlingen is bij dit aspect. De twee risicofactoren die onderzocht zijn, waren: leerlingen die bij 
een schadelijk geluidsniveau en een bepaalde tijdsduur muziek luisteren via oortjes of een 
hoofdtelefoon en leerlingen die uitgaansgelegenheden bezoeken.  
Uit het eerst genoemde risicofactor kunnen er aan de hand van de resultaten een aantal 
uitspraken gedaan worden. Zo blijken Havoleerlingen meer uren per week naar muziek te 
luisteren via oortjes of een hoofdtelefoon dan Vwo-leerlingen. Daarnaast valt er uit de resultaten 
op te merken dat 20% van de Havoleerlingen muziek luisteren bij een veilig geluidsniveau en 
36% van de Vwo-leerlingen dit doen. Dat betekent dat er 16% meer van de Vwo-leerlingen 
muziek luisteren bij een veilig geluidsniveau.  
  Tevens zit er nog een verschil in de groep leerlingen die muziek luisteren bij een onveilig 
geluidsniveau. De meeste Vwo-leerlingen luisteren muziek bij een geluidssterkte van 84 dB. Bij 
de Havoleerlingen is dit een geluidssterkte van 91 dB. De Vwo-leerlingen lijken zich meer 
bewust te zijn van de schade die te harde muziek kan aanrichten aan het gehoor dan de 
Havoleerlingen.  
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  Daarenboven kan de omvang van de leerlingen en de groep leerlingen die door hun 
gedrag gehoorschade oplopen, afgeleid worden uit de resultaten. Dit gedrag omvat de 
combinatie van het aantal uren per week dat er naar muziek geluisterd wordt via oortjes of een 
hoofdtelefoon en het bijbehorende geluidsvolume. 55% van de Havoleerlingen stelt zijn gehoor 
bloot aan schade, waarbij dit voor de Vwo-leerlingen 25% is. Met een groot verschil van 30% 
geeft dit aan dat de Havoleerlingen meer gehoorschade door te luide muziek oplopen. Samen 
genomen geldt dus, dat 43% van de Vwo- en Havoleerlingen zijn gehoor blootstelt aan schade 
door te luide muziek via oortjes of een hoofdtelefoon. 
De groep leerlingen die het meest vatbaar zijn voor gehoorbeschadiging bij de tweede 
risicofactor zijn de Havoleerlingen. De Havoleerlingen bezoeken vaker per maand 
uitgaansgelegenheden dan de Vwo-leerlingen. Bij een uitgaansavond wordt het gehoor 
blootgesteld aan schade door te luide muziek. Het percentage van de leerlingen die hieraan 
minstens één keer per maand blootgesteld wordt is 72%.  
 
Bij het onderzoekje van de uitgaansgelegenheden is gebleken dat er weinig maatregelen worden 
getroffen voor het beperken van de geluidssterkte voor zowel de bezoekers als het personeel. De  
gemeten geluidssterkte in deze horecagelegenheden is zodanig hoog, dat er gehoorschade 
optreedt. De eigenaren van deze gelegenheden zouden een maximale geluidssterkte moeten 
hanteren en oordoppen voor het personeel aanbevelen. Het is verbazend dat hiervoor geen 
maatregelen getroffen worden en geen regelingen zijn voor de geluidssterkte binnen 
horecagelegenheden. Daarnaast maakt een kleine percentage van de leerlingen gebruik van 
oordoppen tijdens het uitgaansleven. Voor het gebruik van oordoppen zou meer aandacht 
moeten komen. Oordoppen verlagen de geluidssterkte waaraan het oor wordt blootgesteld met 
20 dB. Dit kan een hoop schade aan het gehoor verminderen.  
 
Gezien de resultaten van het onderzoek, neigt de hypothese juist te zijn. De verwachting was dat 
er bij de leerlingen die de meeste uren per week naar muziek luisteren door middel van oortjes 
of een hoofdtelefoon een discodip zou worden geconstateerd. Vier van de elf leerlingen uit de 
testgroep hadden daadwerkelijk dit gehoorverlies opgelopen. Om de hoofdvragen met alle 
zekerheid te beantwoorden, zouden er meerdere leerlingen hun gehoor moeten laten meten. 
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6 Discussie 
 

Tijdens en na het onderzoek loop je tegen een aantal zaken op die je achteraf beter had kunnen 

doen of nauwkeuriger hadden gemoeten. Deze zouden bij herhaaldelijk onderzoek aangepast 

kunnen worden of rekening mee worden gehouden. Een onderdeel wat wellicht beter had 

gekund, was het uitkiezen van de testgroep. Bij het kiezen van leerlingen voor de testgroep had 

ik me gefocust op de leerlingen die het meeste naar muziek luisteren per week door middel van 

oortjes of een hoofdtelefoon. Achteraf bleek bij het uitwerken van de resultaten dat de meest 

risicovolle groep leerlingen een combinatie was van de tijdsduur van het luisteren naar muziek 

én het bijbehorende geluidsvolume. Doordat ik mijn keuze niet had gericht op het 

geluidsvolume, bestond de testgroep uit een mix van leerlingen die binnen en buiten de 

risicogroep vallen. Als ik alleen leerlingen uit de risicogroep had genomen voor het ondergaan 

van de gehoortest, konden er wellicht meerdere leerlingen worden geconstateerd met een 

discodip.  

  Daarnaast had ik de enquête moeten voorzien van extra vragen die belangrijk waren 

voor de gehoormetingen. Zo was er een discodip waarneembaar in de toonaudiogram bij twee 

leerlingen uit de controlegroep. In de toonaudiogram van deze leerlingen zou geen discodip 

zichtbaar moeten zijn, omdat deze leerlingen het minst vatbaar zijn voor gehoorschade 

veroorzaakt door te luide muziek. Achteraf had ik deze leerlingen gevraagd of ze problemen met 

hun gehoor hadden. De achterliggende oorzaken van de discodip bij de twee leerlingen lagen 

vermoedelijk bij de gehoorproblemen in de familie en operaties die zijn ondergaan voor het 

plaatsen van trommelvliesbuisjes. Door in de enquête een vraag op te nemen, zoals: ‘komen er 

gehoorproblemen voor in de familie? ’ of ‘heb je problemen of vroeger problemen gehad met je 

oren?’.  

 

Bij het onderzoek zijn er ook onnauwkeurigheden op te merken. Enkele van deze 

onnauwkeurigheden heb je geen invloed. Zo kan het zijn, dat de leerlingen de enquête niet naar 

waarheid hebben ingevuld of de vragen niet goed hebben gelezen, waardoor de gegevens niet 

realistisch en correct zijn. Dit geldt vooral voor vraag 3 van de enquête over het aantal uren dat 

er naar muziek wordt geluisterd door middel van oortjes of een hoofdtelefoon. De leerlingen 

kunnen over ‘door middel van…’ heen hebben gelezen en als antwoord op deze vraag ook de 

uren van het luisteren naar muziek via boxjes hebben opgenomen. Verder is de vraag naar het 

aangeven van het geluidsvolume in de volumebalk afhankelijk van een aantal factoren. De 

factoren die hierbij een rol spelen, zijn: 

  - Het soort muziek dat beluisterd wordt (klassieke muziek of hardcore) 

  - Wat voor geluidsapparatuur (een oude MP3-speler of de nieuwste mobieltjes); hier kan 

een verschil in het maximaal haalbare geluidsniveau zijn 

  - Diverse soorten van oortjes of hoofdtelefoon; dit is afhankelijk van hoe goed het 

gebruikte beluistergerei je oren afsluit van geluiden van buitenaf 

  - Het merk van deze oortjes of hoofdtelefoon; dit heeft voornamelijk te maken met het 

maximale geluidsniveau  

  - In welke omgeving de muziek beluisterd wordt; hier kan de achtergrondruis een rol 

spelen 

   

Verder had ik gevraagd aan de tien leerlingen die de gehoormetingen hebben verricht en 

uitgaansgelegenheden bezoeken, hoe lang zij gemiddeld verblijven in uitgaansgelegenheden op 
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een uitgaansavond. Deze vraag is onnauwkeurig, wegens de omvang en had beter in als vraag in 

de enquête opgenomen kunnen worden. 

 

Bij de gehoormeting verwacht ik nauwelijks onnauwkeurigheden. Het kan zijn dat de leerlingen 

de meting niet serieus hebben verricht. Echter verwacht ik dit niet, omdat de leerlingen het erg 

leuk vonden om te doen en ook benieuwd waren naar hun resultaat. Bovendien was het ook 

beter geweest als ik meer leerlingen hun gehoor kon testen. Dit zou een nauwkeuriger beeld 

geven van de resultaten.  

  Tot slot had ik voor de meting van de geluidssterkte in de horecagelegenheden op 

meerdere avonden moeten verrichten. Zo had ik meer gegevens, waardoor deze realistischer 

zouden zijn. Nu is de meting gebaseerd op één avond, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de 

gemeten geluidssterkte geldt voor alle avonden. De geluidssterkte kan uiteraard per avond 

verschillen door de diversiteit in drukte en georganiseerde bands die optreden. 

 

Het onderzoeken naar de oorzaak van gehoorschade aan alleen het linkeroor, veroorzaakt door 

te luide muziek, zou een mogelijk vervolgonderzoek kunnen zijn. Twee van de vier leerlingen, bij 

wie een discodip zichtbaar was in het toonaudiogram, was alleen bij het linkeroor een discodip 

zichtbaar. Een hypothese zou kunnen zijn, dat leerlingen vaak maar een oortje in hun oor doen. 

Dit zou dan het linkeroor kunnen zijn, waardoor dit oor schade van de luide muziek ondervindt. 

Een andere hypothese hiervoor is, dat leerlingen tijdens het bellen hun mobieltje bij het 

linkeroor houden.  

Bij een tweede vervolgonderzoek zou de invloed van het gebruik van oordoppen tijdens het 

uitgaan onderzocht kunnen worden. 
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7 Nawoord 

 

In het onderzoek en aan het maken van het verslag heb ik veel tijd besteed. In het begin had ik 

moeite met het op gang komen. Dit kwam voornamelijk, doordat ik niet de beschikking had over 

de materialen om het gehoor van de leerlingen te meten. Hiervoor had ik een aantal audicien- en 

opticienzaken bezocht om te vragen naar mogelijkheden, maar zonder resultaat. Nadat ik bij 

Schoonenberg Hoorcomfort was langs geweest en zij bereid waren het gehoor van de leerlingen 

te meten, werd ik enthousiast. Ik vond het super leuk om de gehoorschade bij jongeren te 

onderzoeken voor mijn profielwerkstuk. Daarnaast heb ik ook enorm veel geleerd: zowel 

theoretisch gezien als praktijkgericht. Het heeft mij nog bewuster gemaakt hoe ik met muziek 

omga. Een voorbeeld hiervan is, dat ik tegenwoordig gebruik maak van oordoppen bij het 

bezoeken van uitgaansgelegenheden. Verder probeer ik anderen ook bewust te maken van de 

schade die te luide muziek aan het gehoor kan aanrichten. 

 

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn begeleidster: mevrouw G. Bosma en audioloog M. 

Philippona (werkzaam bij Schoonenberg Hoorcomfort). Mijn begeleidster kon ik altijd 

benaderen voor vragen of problemen. Zij heeft me bijgestaan met advies en begeleid gedurende 

dit onderzoek. Daarnaast was het waarschijnlijk niet mogelijk geweest het onderzoek te doen 

zonder de inzet van mevrouw Philippona.  
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8 Bronvermelding 
 

1 Inleiding 

1.1 Vraagstelling 
[1]:http://ggd.groningen.nl/milieu-gezondheid/gehoorschade-door-te-harde-muziek 

 

1.2 De werking van het gehoor 

[2]:http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/slecht-horen/ons-gehoor/het-uitwendig-oor 

[3]:http://www.hoorwijzer.nl/hoorhulpmiddelen/hoortoestellen/welk-hoortoestel_/werking-van-het-

oor.html 

[4]:http://www.medicinfo.nl/%7B814613b6-787e-4fe8-b4b2-cda1c4fd937b%7D 

[5]:http://www.medicinfo.nl/%7B1253d886-e42a-438c-b3a1-6b5c6f24aaaa%7D 

[6]:http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/slecht-horen/ons-gehoor/het-midden-oor 

[7]:http://www.neuroreille.com/promenade/english/ear/midear/midear.htm 

[8]:http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/slecht-horen/ons-gehoor/het-binnen-oor 

[9]:http://encyclopedia.lubopitko-bg.com/The_Ear.html 

[10]:http://www.medicinfo.nl/%7Baa473039-2ee5-4c9f-a69a-f4503a047ef9%7D 

[11]:http://www.hoorzaken.nl/opbouwoor.htm 

[12]:http://www.hoorzaken.nl/de_cochlea.htm 

[13]:http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch49/SAVE/cochlea.html 

[14]:http://www.cochlea.eu/cochlee 

[15]:http://nl.wikipedia.org/wiki/Basilaire_membraan 

[16]:http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd1/1-1-3.htm#1134 

[17]:http://www.jesussaves.nl/index.php?content=114 

 

1.3 Het gehoor meten 

[18]:http://www.hoorwijzer.nl/hoortests/specialistische-hoortests/toonaudiogram.html 

[19]:http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/oplossingen/onderzoeken/het-toonaudiogram 

[20]:http://www.hoorzaken.nl/audiogram.htm 

[21]:http://www.cochlearimplants.yourbb.nl/viewtopic.php?f=935&t=81 

 

1.4 Beschadigd gehoor 

[22]:http://unitron.com/unitron/nl/nl/consumer/your_hearing-c/hearing_loss/signs.html 

[23]:http://oorbewust.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=15%253Agehoor-

symptomen-maatregelen&catid=. 

[24]:http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd1/1-1-6.htm 

[25]:http://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-gezondheid/gehoorschade-bij-jongeren.html 

[26]:http://rikkie-gielen.blogspot.nl/2012/11/trilhaarcellen.html 

[27]:http://sociaalfondsorkesten.nl/arbeidsomstandigheden_-

_arbo/gehoor/gehoorschade/wat_is_gehoorschade/ 

[28]:http://audiciensinfo.nl/Lesmateriaal/EdDeGeus/Pathologie%20en%20audiogramvormen.pdf 

[29]:http://oorcheck.nl/index/73/schade-in-soorten-amp-maten 

[30]:http://www.doof.nl/infotheek/hoorproblemen/lijmoren 

[31]:http://www.audibene.nl/gehoorverlies-begrijpen/hoortest/ 

[32]:http://www.schoonenberg.nl/gehoor/decibel/ 

[33]:http://nl.wikipedia.org/wiki/Lawaaidoofheid 

[34]:http://gooutplugin.nl/facts.html 

[35]:http://www.lne.be/campagnes/help-ze-niet-naar-de-tuut/help-ze-niet-naar-de-tuut/gevolgen-van-

gehoorschade 

 

http://ggd.groningen.nl/milieu-gezondheid/gehoorschade-door-te-harde-muziek
http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/slecht-horen/ons-gehoor/het-uitwendig-oor
http://www.hoorwijzer.nl/hoorhulpmiddelen/hoortoestellen/welk-hoortoestel_/werking-van-het-oor.html
http://www.hoorwijzer.nl/hoorhulpmiddelen/hoortoestellen/welk-hoortoestel_/werking-van-het-oor.html
http://www.medicinfo.nl/%7B814613b6-787e-4fe8-b4b2-cda1c4fd937b%7D
http://www.medicinfo.nl/%7B1253d886-e42a-438c-b3a1-6b5c6f24aaaa%7D
http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/slecht-horen/ons-gehoor/het-midden-oor
http://www.neuroreille.com/promenade/english/ear/midear/midear.htm
http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/slecht-horen/ons-gehoor/het-binnen-oor
http://encyclopedia.lubopitko-bg.com/The_Ear.html
http://www.medicinfo.nl/%7Baa473039-2ee5-4c9f-a69a-f4503a047ef9%7D
http://www.hoorzaken.nl/opbouwoor.htm
http://www.hoorzaken.nl/de_cochlea.htm
http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch49/SAVE/cochlea.html
http://www.cochlea.eu/cochlee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basilaire_membraan
http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd1/1-1-3.htm#1134
http://www.jesussaves.nl/index.php?content=114
http://www.hoorwijzer.nl/hoortests/specialistische-hoortests/toonaudiogram.html
http://www.kooijmanhoortoestellen.nl/oplossingen/onderzoeken/het-toonaudiogram
http://www.hoorzaken.nl/audiogram.htm
http://www.cochlearimplants.yourbb.nl/viewtopic.php?f=935&t=81
http://unitron.com/unitron/nl/nl/consumer/your_hearing-c/hearing_loss/signs.html
http://oorbewust.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=15%253Agehoor-symptomen-maatregelen&catid=.
http://oorbewust.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=15%253Agehoor-symptomen-maatregelen&catid=.
http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd1/1-1-6.htm
http://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-gezondheid/gehoorschade-bij-jongeren.html
http://rikkie-gielen.blogspot.nl/2012/11/trilhaarcellen.html
http://sociaalfondsorkesten.nl/arbeidsomstandigheden_-_arbo/gehoor/gehoorschade/wat_is_gehoorschade/
http://sociaalfondsorkesten.nl/arbeidsomstandigheden_-_arbo/gehoor/gehoorschade/wat_is_gehoorschade/
http://audiciensinfo.nl/Lesmateriaal/EdDeGeus/Pathologie%20en%20audiogramvormen.pdf
http://oorcheck.nl/index/73/schade-in-soorten-amp-maten
http://www.doof.nl/infotheek/hoorproblemen/lijmoren
http://www.schoonenberg.nl/gehoor/decibel/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lawaaidoofheid
http://gooutplugin.nl/facts.html
http://www.lne.be/campagnes/help-ze-niet-naar-de-tuut/help-ze-niet-naar-de-tuut/gevolgen-van-gehoorschade
http://www.lne.be/campagnes/help-ze-niet-naar-de-tuut/help-ze-niet-naar-de-tuut/gevolgen-van-gehoorschade
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[36]:http://www.nvvs.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/Stamcelonderzoek-biedt-hoop-op-

behandeling-doofheid 

[37]:http://www.beterhoren.nl/nieuws/Pages/de-werking-van-een-hoortoestel.aspx 

1.5 Voorkomen van gehoorschade 
[38]:http://www.oorcheck.nl/index/65/oordoppen-fictie-amp-feiten 

[39]:http://www.alpine.nl/uitgaan-oordopjes/dance-partys/ 

[40]:http://www.alpine.nl/gehoorbescherming/partyplug/ 

[41]:http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5114 

[42]:http://nos.nl/artikel/511553-gehoor-jongeren-verder-achteruit.html 

[43]:http://www.hoorstichting.nl/activiteiten 

[44]:http://www.alpine.nl/wiki/8-beste-gehoor-apps/ 

[45]:http://www.nvvs.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/Nieuwe-Europese-norm-

volumebegrenzer-op-muziekspelers- 

[46]:http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-600652002A122011-en.htm 

[47]:www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2204519 

[48]:http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5114 

[49]:http://www.noordhollandsdagblad.nl/algemeen/binnenland/article22657893.ece/PvdA-maximaal-

100-decibel-in-discotheek 

 

4 Resultaten 

4.1 Enquête 

[50]:http://www.youtube.com/watch?v=EZuDp8I2L9Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvvs.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/Stamcelonderzoek-biedt-hoop-op-behandeling-doofheid
http://www.nvvs.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/Stamcelonderzoek-biedt-hoop-op-behandeling-doofheid
http://www.beterhoren.nl/nieuws/Pages/de-werking-van-een-hoortoestel.aspx
http://www.oorcheck.nl/index/65/oordoppen-fictie-amp-feiten
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5114
http://nos.nl/artikel/511553-gehoor-jongeren-verder-achteruit.html
http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-600652002A122011-en.htm
http://www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2204519
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5114
http://www.youtube.com/watch?v=EZuDp8I2L9Q
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9 Logboek 

 

Datum Gedaan Plaats Tijdsbesteding 
19-06 Keuzeformulier ingeleverd School - 

26-06 Begeleider bekend, voorlopige eerste drie 
stappen gemaakt 

School 1 uur 

28-08 Informatie op internet gezocht, links etc. School 1 uur 

17-09 Gesprek begeleidster School 1 uur 

19-09 Informatie gezocht op Leiden Universiteit en 
gehoortest op oorzaken.nl 

Thuis 1 uur 

25 -09 Langs Brilservice Assendelft Assendelft 0,25 uur 

03-10 Langs Specsavers, Hans Anders en 
Schoonenberg 

Zaandam 2 uur 

05-10 Leerlingenindeling enquêtes Thuis 1 uur 

08-10 Gesprek begeleidster School 1 uur 

09-10 Schoonenberg gemaild Thuis 0,25 uur 

11-10 Logboek gemaakt, NVVS gemaild, Informatie 
op internet gezocht 

Thuis 0,5 uur 

12-10 Voorlopige enquête gemaakt Thuis 0,75 uur 

15-10 Gesprek begeleider, enquête afgemaakt, 
proefronde enquête, klassen uitgezocht voor 
uitdelen enquête 

School 1 uur 

16-10 Enquêtes geprint opgehaald, afgenomen bij 
klas A5a en uitgewerkt in Excel, 
Decibelmeter geleend 

School 1 uur 

18-10 Enquêtes afgenomen bij klassen: A5b, A5c, 
H5a en H5c;  
Gegevens uitgewerkt in Excel 

School 
 

Thuis 

1 uur 
 

2 uur 

12-11 Enquêtes afgenomen bij klas H5b; 
Gegevens verwerkt in Excel 

School 
Thuis 

0,25 uur 
0,5 uur 

13-11 Enquêtes afgenomen bij klas H5d en 
gegevens verwerkt in Excel, gesprek 
begeleidster; 
Leerlingen gegroepeerd voor 
gehoormetingen, overige dingen regelen 
voor gehoormeting (bv. docenten inlichten), 
Schoonenberg gemaild 

School 
 

Thuis 

1,5 uur 
 

5 uur 

14-11 Leerlingen benaderd voor bevestiging 
gehoormeting en datum, de heer Jonkman 
benaderd voor vrije uren en 
docentenmededeling gemaakt 

School 2 uur 

18-11 Gehoormetingen door Schoonenberg 
Hoorcomfort 

School 3 uur 

23-11 Bezoek aan Café Batavia voor decibelmeting Wormer 1,5 uur 

30-11 Bezoek aan: Café ’t Centrum, Café Bar 
Atlantic, Club Star en Bar Babbels voor 
decibelmetingen 

Krommenie 3 uur 

07-12 Voorlopige indeling PWS, hoofdvraag, 
deelvragen, voorpagina, inleiding, logboek 
en begin eerste deelvraag 

Thuis 4 uur 

08-12 Informatie opgezocht en deelvraag 1  Thuis 1 uur 
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09-12 Informatie opgezocht, filmpjes bekeken en 
verder aan deelvraag 1 

Thuis 3 uur 

10-12 Gesprek begeleidster School 0,5 uur 

11-12 Gemaakte foto’s van onderzoek op PC gezet, 
PWS aangepast n.a.v. gesprek begeleider, 
voorwoord, materiaal en methode gemaakt 

Thuis 3,5 uur 

12-12 Voorwoord en aanpassen methode; 
Aanpassen voorwoord en methode 

School 
Thuis 

0,5 uur 
1,5 uur 

14-12 Aanpassen: voorwoord, materiaal en 
methode, hypothese, globale proefopzet, 
voorspelling, resultaten en Excel-tabel 
gemaakt en de toonaudiogrammen gescand 

Thuis 7 uur 

15-12 Resultaten Thuis 6 uur 

16-12 Resultaten afgemaakt, spelling- en 
grammaticacontrole uitgevoerd, hoofdlijnen 
discussie en alles doorgelezen en aangepast 
waar nodig was 

Thuis 5,5 uur 

17-12 Deadline: inleveren kladversie School - 

18-12 Uitslag gehoortest met toonaudiogram aan 
desbetreffende leerlingen gegeven 

School 1 uur 

23-12 Audiogrammen aangepast en 
achtergrondinformatie 

Thuis 3 uur 

24-12 Achtergrondinformatie Thuis 2,5 uur 

25-12 Achtergrondinformatie Thuis 2 uur 

26-12 Achtergrondinformatie, opmaak en overige 
aanpassingen 

Thuis 5 uur 

27-12 Voorspelling, conclusie en aangepast waar 
nodig 

Thuis 4 uur 

30-12 Tweede kladversie gemaild Thuis - 

07-01 Bespreken kladversie met begeleidster School 1,5 uur 

29-01 Onderzoekje geluidssterkte oortjes  Thuis 2 uur 

03-02 Onderzoekje geluidssterkte oortjes afmaken, 
profielwerkstuk aangepast n.a.v. bespreking 
kladversie 

Thuis 4,5 uur 

04-02 Resultaten uitgewerkt Thuis 4 uur 
05-02 Resultaten uitgewerkt Thuis 7,25 uur 

06-02 Resultaten uitgewerkt en 
achtergrondinformatie aangepast 

Thuis 4,5 uur 

07-02 Resultaten aangepast, 
achtergrondinformatie afgemaakt, conclusie 
bijgewerkt en spelling- en 
grammaticacontrole uitgevoerd 

Thuis 5 uur 

08-02 Resultaten aangepast, conclusie, discussie en 
nawoord geschreven, PWS geheel 
doorgelopen en aangepast waar nodig 

Thuis 6,5 uur 

11-02 Inleveren definitieve versie profielwerkstuk School - 

 Totaal 117 uur 
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10 Bijlage 

 

10.1 Resultaten gehoormeting 
De resultaten van de gehoormetingen zijn weergegeven in toonaudiogrammen. Bij de eerste 

toonaudiogram laat ik een volledige weergave van deze audiogram zien, waarop de x- en de y-

assen staan. Bij de volgende toonaudiogrammen worden de x- en de y-assen ingekort, waardoor 

alleen het resultaat van de meting zichtbaar is. Op de x-as is de frequentie weergegeven in Hertz 

en op de y-as het geluidsverlies in decibel.  

 

De audiogram van een gezond gehoor en van een ‘discodip’ zijn in de achtergrondinformatie 

weergegeven en behandeld (zie bladzijden 11 en 13). Door deze met de audiogrammen van de 

leerlingen te vergelijken, kan er een vastgesteld worden of een leerling gehoorschade heeft 

opgelopen door te harde muziek: de discodip. Ook kan de ernst van de discodip bepaald worden 

in de vertaling naar gehoorverlies. Het gehoorverlies per aantal decibel is in afbeelding 41 

opnieuw weergegeven.  

 0 tot en met 15 dB: normaal gehoor 

 15 tot en met 25 dB: zeer licht gehoorverlies 

 25 tot en met 40 dB: licht gehoorverlies 

 40 tot en met 70 dB: middelmatig gehoorverlies 

 70 tot en met 90 dB: ernstig gehoorverlies 

 Meer dan 90 dB: zeer ernstig gehoorverlies 
                                     Afbeelding 41: Gehoorverlies per decibel[32] 

 

In de linker audiogram is het rechteroor weergegeven met rondjes en een rode lijn. Het 

linkeroor wordt in het rechter audiogram weergegeven door middel van kruisjes en een blauwe 

lijn. 

 

Eerst volgen de resultaten van de elf leerlingen van de testgroep. 

 

Leerling 1 

Discodip: Ja. 

          Audiogram1: Gehoorverlies leerling 1 
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Deze leerling heeft zeer licht gehoorverlies van het linker- en rechteroor. Aan de audiogrammen 

kun je zien dat de lijn vanaf een frequentie van 2000 Hz daalt tot ongeveer 20 dB. Deze waarden 

vallen de categorie van 15 tot en met 25 dB, waarbij een zeer lichte vermindering van het gehoor 

gekoppeld is. 

Leerling 2 

Discodip: Nee. 

Audiogram 2: Gehoorverlies leerling 2  

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. In het audiogram van het rechteroor zie 

je een rondje bij 4000 Hz een dal vormen. Dit rondje ligt op de grens van 15 dB. In een normaal 

gehoor zit over het algemeen een kleine knik naar beneden in de lijn. Deze lijn kan een discodip 

worden, als het rondje bij 4000 Hz dieper daalt richting de 25 dB. In dit geval vormt het geen 

gehoorvermindering. 

 

Leerling 3 

Discodip: Nee. 

Audiogram 3: Gehoorverlies leerling 3 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 4 

Discodip: Ja. 

Audiogram 4: Gehoorverlies leerling 4 
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Deze leerling heeft zeer licht gehoorverlies van het linkeroor. Aan het Audiogram kun je zien dat 

het laatste kruisje bij een frequentie van 6000 Hz aanzienlijk lager ligt dan het vorige kruisje op 

4000 Hz. Het kruisje bij 6000 Hz zou op een gelijke hoge, hoger of iets lager tot 15 dB moeten 

liggen van het punt bij 4000 Hz. Het laatste kruisje heeft duidelijk de 15 dB gepasseerd en loopt 

tegen de 30 dB aan. Dit valt in de categorie van 15 tot en met 25 dB. Bij het rechteroor is het wel 

het geval dat het laatste rondje bij een meting van 6000 Hz gelijk is aan het vorige rondje. Het 

rechteroor heeft een normaal gehoor. 

 

Leerling 5 

Discodip: Nee. 

Audiogram 5: Gehoorverlies leerling 5 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 6 

Discodip: Nee. 

Audiogram 6: Gehoorverlies leerling 6 

 

Deze leerling heeft twee punten bij de 750 Hz en 1500 Hz van het linkeroor die op een lijn van 

25 dB liggen. Deze twee punten vallen bij het rechteroor ook in de categorie van 15 tot en met 

25 dB. Dit betekent dat beide oren een zeer lichte gehoorvermindering hebben, waarbij de 

invloed van te harde muziek vermoedelijk geen invloed heeft gespeeld. Deze 

gehoorvermindering heeft een andere oorzaak en valt niet binnen mijn onderzoek van 

verminderde gehoorcapaciteit. Ondanks de slechte stand van de punten bij 750 Hz en 1500 Hz, 

vallen de laatste twee punten bij de 4000 en 6000 Hz wel in de categorie normaal gehoor. Verder 

zou je denken dat het rondje van het rechteroor bij 6000 Hz gehoorverlies is door te harde 

muziek, omdat het lager ligt dan het vorige rondje bij 4000 Hz. Echter is dit niet het geval. Het 

rondje bij 6000 Hz valt nog tussen de categorie 0 tot en met 15 dB, waarbij geen 

gehoorvermindering aan is gekoppeld. Het rondje zit net op de grens. 
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Leerling 7 

Discodip: Nee. 

Audiogram 7: Gehoorverlies leerling 7 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 8 

Discodip: Nee. 

Audiogram 8: Gehoorverlies leerling 8 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 9 

Discodip: Ja. 

Audiogram 9: Gehoorverlies leerling 9 

Deze leerling heeft een licht gehoorverlies van het linkeroor. Aan het audiogram kun je 

opmerken dat het laatste kruisje bij 6000 Hz aanzienlijk lager ligt dan het vorige kruisje bij 4000 

Hz. Het kruisje bij 6000 Hz ligt op 30 dB en valt daardoor in de categorie van 25 tot en met 40 

dB, waarbij er een lichte gehoorvermindering aan verbonden zit. Het audiogram van het 

rechteroor valt in zijn geheel behoorlijk hoog in het aantal decibel. Zo liggen de rondjes 

omstreeks de 15 en de 20 dB. Dit oor heeft als geheel een zeer lichte gehoorvermindering, 

waarbij de oorzaak van te hard geluid van muziek een kleine rol zou kunnen spelen. Het feit dat 

dit oor op alle frequenties niet goed scoort als normaal gehoor is het aannemelijk dat de 
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gehoorvermindering een andere oorzaak heeft dan te hard geluid van muziek. Overigens kan het 

wel zo zijn dat de waarde bij 4000 Hz gedaald is vanwege te hard muziek van geluid. Dit kun je 

niet uitsluiten en ga ik daarom alleen uit van een discodip van het linkeroor. 

 

 

Leerling 10 

Discodip: Nee. 

Audiogram 10: Gehoorverlies leerling 10 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. Aan de audiogrammen kun je 

waarnemen dat beide lijnen een dal bij frequentie 4000 bevatten. Dit kun je zien als een 

beginnende discodip indien deze verder zakt richting de 25. De gemeten waarden liggen bijna 

allemaal op de grens van 15 dB. De twee punten bij 4000 Hz zijn nog geen discodip, omdat de 

overige waarden ook rond de 15 dB liggen. Indien deze overige waarden tussen de 0 en de 10 dB 

lagen, dan waren de twee punten bij 4000 Hz een duidelijke discodip. Dit is het geval bij 

audiogram 1. 

 

Leerling 19: 

Discodip: Ja. 

Audiogram 11: Gehoorverlies leerling 19 

Deze leerling heeft een zeer lichte gehoorvermindering van zowel het linker- als het rechteroor. 

Het audiogram van het linkeroor geeft weer dat het kruisje bij 6000 Hz een kleine vermindering 

heeft ten opzichte van het vorige kruisje bij 4000 Hz. Echter ligt dit kruisje op 10 dB en kan 

worden beschouwd als zeer lichte gehoorcapaciteit. In het audiogram van het rechteroor is 

hetzelfde geval, als bij het linkeroor. Beide punten bij 6000 Hz valt nog binnen de categorie 0 tot 

en met 15 dB, waarbij het rechteroor op de grens ligt. Toch worden ze beide beschouwd als zeer 

lichte gehoorvermindering. Dit komt door de ligging van de overige punten. Deze waarden 

beginnen tamelijk hoog met een decibel van rond de 20 en 15. Als je vervolgens deze lijn zou 

doortrekken, dan zouden de punten bij 6000 Hz nog hoger dan het punt bij 4000 Hz moeten 

liggen. Dit is echter niet het geval en zijn daarom ondervonden aan vermindering door schade.  
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Vervolgens komen de resultaten van de elf leerlingen van de controlegroep aan bod. 

 

Leerling 159 

Discodip: Nee. 

Audiogram 12: Gehoorverlies leerling 159 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 158 

Discodip: Ja. 

Audiogram 13: Gehoorverlies leerling 158 
 

Deze leerling heeft een lichte gehoorvermindering van het linkeroor en een zeer lichte 

gehoorvermindering van het rechteroor. In het audiogram van het linkeroor kun je opmerken 

dat het kruisje bij 6000 Hz aanzienlijk lager ligt dan de overige kruisjes. Dit kruisje ligt op een 

waarde van 30 dB. Dit valt in de categorie van 25 tot en met 40 decibel en dus onder licht 

gehoorverlies. In het audiogram van het rechteroor is hetzelfde geval alleen ligt het rondje bij 

6000 Hz niet bij een waarde van 30. Dit rondje heeft een waarde van 20 dB en valt daarom in de 

categorie zeer lichte gehoorverlies van 15 tot en met 25 dB. 

 

Leerling 157 

Discodip: Nee. 

Audiogram 14: Gehoorverlies leerling 157 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 
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Leerling 156 
Discodip: Nee 

Audiogram 15: Gehoorverlies leerling 156 
 
Deze leerling heeft aan het rechteroor licht gehoorverlies en aan het linkeroor middelmatig 

gehoorverlies. In beide audiogrammen is een dal op te merken bij 2000 Hz. De discodip bevindt 

zich tussen de 4000 en 6000 Hz. Dit is niet het geval bij deze leerling. De schade aan het gehoor 

heeft waarschijnlijk een andere oorzaak. 

 

Leerling 155 

Discodip: Nee 

Audiogram 16: Gehoorverlies leerling 155 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 153 

Discodip: Nee 

Audiogram 17: Gehoorverlies leerling 153 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van het rechteroor en een licht gehoorverlies van het 

linkeroor. In het audiogram kun je waarnemen dat er een dal is bij 2000 Hz. Het kruisje op 2000 

Hz ligt op 25 dB. Dit is de grens van zeer licht en licht gehoorverlies. De gehoorschade heeft 

mogelijk een andere oorzaak dan te hard geluid van muziek. Daarom valt deze leerling buiten 

mijn onderzoek, omdat in het gebied van 4000 tot en met 6000 Hz zich geen schade voordoet. 
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Leerling 151 

Discodip: Ja. 

Audiogram 18: Gehoorverlies leerling 151 

 

Deze leerling heeft een zeer licht gehoorverlies van zowel het linker- als het rechteroor. In beide 

audiogrammen kun je opmerken dat het laatste puntje van 6000 Hz bij een waarde van 15 dB 

ligt. Als je het verloop van de lijn bekijkt en deze denkbeeldig doortrekt, zou het laatste puntje 

gewoonlijk op de hoogte van 0 dB komen te staan. Dit is niet het geval, waardoor het een begin 

van een discodip vormt. 

 

Leerling 150 

Discodip: Nee. 

Audiogram 19: Gehoorverlies leerling 150 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 149 

Discodip: Nee. 

Audiogram 20: Gehoorverlies leerling 149 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 
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Leerling 148 

Discodip: Nee. 

Audiogram 21: Gehoorverlies leerling 148 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. 

 

Leerling 147 

Discodip: Nee. 

Audiogram 22: Gehoorverlies leerling 147 

 

Deze leerling heeft een normaal gehoor van beide oren. Het dal bij de 4000 Hz is een natuurlijke 

dip en behoort daarom niet tot een ‘discodip’. 

 

Het totaal van deze resultaten heb ik in de onderstaande tabel verwerkt.  

 Discodip 
 Aanwezig Afwezig 

Testgroep 4 7 
Controlegroep 2 9 
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