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Inleiding: In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen medewerkers werkzaam in 

omstandigheden waar geluid schade kan veroorzaken aan het gehoor (Hoorstichting 

2016). Wereldwijd wordt dit aantal geschat op ongeveer 30 miljoen werknemers (WHO 

2004). Beroepsslechthorendheid behoort tot een van de meest gerapporteerde 

beroepsziekten. In Nederland bestaat ongeveer 30% van de meldingen uit 

beroepsslechthorendheid (NCvB 2016). Maar als we de weten dat geluid op de werkplek 

schadelijk kan zijn voor het gehoor, weten we dan ook hoe we schade kunnen 

voorkomen? En welke aanpak het meest effectief is? 

 

Methoden en technieken: Om de vraag naar de effectiviteit van beheersmaatregelen 

bij het verlagen van blootstelling aan schadelijk geluid tijdens het werk, en het 

voorkomen van beroepsslechthorendheid te beantwoorden is een literatuuronderzoek 

uitgevoerd.  Er is gezocht in de databases van CENTRAL, Pubmed, Embase, CINAHL, Web 

of Science, BIOSIS Previews, Cambridge Scientific Abstracts en OSH Update. Het 

onderzoek is uitgevoerd volgens de methodiek voor systematische reviews van de 

Cochrane Collaboration. Gericht op studies waar een interventie vergeleken wordt met 

niks doen of een andere interventie. 

 

Resultaten:  

Effecten op de blootstelling aan geluid We vonden 1 onderzoek waaruit bleek dat de 

introductie van nieuwe wetgeving met de verplichting tot het nemen van technische 

beheersmaatregelen in de mijnindustrie leidde tot een verlaging van de blootstelling met 

gemiddeld 5 dB. Veel case- en laboratorium studies laten zien dat door technische 

beheersmaatregelen het geluidsniveau op de werkplek kan verminderen met 20dB(A), 

maar gecontroleerde studies op echte werkplekken ontbreken. 

We vonden 8 onderzoeken waarbij het gebruik van gehoorbescherming een 

geluidsvermindering van 20dB(A) opleverde. Ook blijkt dat een goede instructie bij het 

gebruik van gehoorpluggen gemiddeld een 9dB hogere demping oplevert ten opzichte 

van geen instructie. 

 



Effecten op beroepsslechthorendheid Uit studies naar het gebruik van 

gehoorbescherming als onderdeel van een goed gehoorbeschermingsprogramma bleek 

dat het gehoorverlies kan beperken. Andere programmaonderdelen zoals voorlichting, 

audiometrie, geluidsmetingen hadden geen aantoonbaar effect op het gehoorverlies. 

Ondanks dit soort programma’s treden er gehoorverliezen op die vergelijkbaar zijn met 

een (onbeschermde) blootstelling aan 85dB(A). 

In 2 studies werden bij blootstelling boven de 89 dB(A) geen verschil gevonden in het 

gehoorverlies tussen gebruikers van gehoorkappen en gebruikers van doordoppen. 

 

Conclusie: Gehoorschade als gevolg van werken bij hoge geluidsniveaus is geen nieuw 

fenomeen. Je zou dus kunnen verwachten dat we inmiddels wel weten hoe we 

gehoorschade op een effectieve manier kunnen voorkomen. Toch leverde onze zoektocht 

in de literatuur maar 29 studies op waarbij op echte werkplekken bij echte werknemers 

onderzoek gedaan is naar de effectiviteit van genomen maatregelen. Veel van die studies 

hadden een matige of slechte kwaliteit. En onderzoek naar technische 

beheersmaatregelen hadden meestal betrekking op laboratorium-achtige settings, of 

waren eenvoudige voor-na vergelijkingen. Hoogste tijd voor degelijk onderzoek op echte 

werkplekken. Of beter nog, tijd voor stille werkplekken. 

 

 

 

 


