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Inleiding: Het gehoor is essentieel bij de taakuitvoering van defensiepersoneel. De 

mogelijkheid om te communiceren is cruciaal in de meeste situaties en kan het verschil 

betekenen tussen leven en dood. Het gehoor levert belangrijke informatie in operationele 

situaties (‘situational awareness’). Aan de andere kant is gehoorbeschadiging door 

blootstelling aan geluid een reëel risico binnen de krijgsmacht vanwege diverse – voor de 

taakuitvoering noodzakelijke - geluidsbronnen zoals wapens, voertuigen, vaartuigen en 

luchtvaartuigen. Een voorbeeld is een wielvoertuig waarop een zwaar .50 machinegeweer 

is gemonteerd. Uit eerder onderzoek door het CEAG is gebleken, dat de geluidsbelasting 

tijdens schietoefeningen met dit wapensysteem te hoog is, met name voor de 

voertuigcommandant en de chauffeur die direct onder de monding van de .50 zijn 

gepositioneerd. Op basis van deze uitkomst zijn direct organisatorische maatregelen 

genomen die echter wel een operationele beperking betekenen voor de 

trainingsbehoefte. Daarom zijn een aantal vervolgonderzoeken gestart met de 

vraagstelling: Met welke technische maatregelen kan de geluidsbelasting in deze situatie 

tot een aanvaardbaar niveau verlaagd worden?  

 

Methoden en technieken: Op diverse posities rondom het wapen zijn de 

geluiddrukniveaus gemeten door het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie 

(onderdeel van het Defensie Munitiebedrijf). De metingen zijn geanalyseerd en 

beoordeeld door het CEAG met de Auditory Hazard Assessment Algorithm for Humans 

(AHAAH)-methode (ref. 1) die door de US Army ontwikkeld en gevalideerd is (ref. 2). Het 

AHAAH-model evalueert voor elk schot het aantal Auditory Risk Units (ARU’s) zowel 

onbeschermd als bij gebruik van enkele of dubbele gehoorbescherming. Het totale aantal 

ARU’s wordt getoetst aan de bijbehorende norm waarmee het maximaal aantal schoten 

wordt berekend waaraan men mag worden blootgesteld zonder dat er blijvende 

gehoorschade zal optreden. Er is gemeten bij de schutter, de chauffeur en de 

voertuigcommandant waarbij diverse scenario’s met geluidsreducerende maatregelen zijn 

onderzocht. Per scenario zijn per meetpositie 5 metingen uitgevoerd en geëvalueerd.  

 

Resultaten: De resultaten laten zien dat het aantal schoten dat veilig gelost kan 

worden: • Groter is bij een vuurrichting van 315° ten opzichte van 0° (de rijrichting), • 



Groter is bij het gebruik van een mondingsvlamdemper, • Veel groter is bij het gebruik 

van een akoestische demper, • Groter is bij het gebruik van een naar voren geplaatste 

affuit (vast wapenonderstel). Tijdens de presentatie zal verder ingegaan worden op de 

meetresultaten en op de effectiviteit en de haalbaarheid van de onderzochte maatregelen 

in de operationele praktijk.  

 

Conclusie: Op basis van de resultaten blijkt dat er voor deze situatie technische 

mogelijkheden zijn om de blootstelling aan schietgeluid te reduceren, echter het blijft 

noodzakelijk om aanvullend organisatorische maatregelen te treffen om voldoende 

reductie te krijgen. Bovendien blijft het noodzakelijk om gehoorbeschermingsmiddelen te 

dragen, omdat de piekgeluidsdruk in alle scenario’s hoger is dan de in het Arbobesluit 

voorgeschreven maximale piekgeluidsdruk van 140 Pascal.  
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