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Momenteel is nog weinig bekend over kennis, houding en gedrag van jongeren ten opzichte van 
geluid en gehoorschade. Doel van dit onderzoek, in opdracht van de Nationale Hoorstichting, is 
nagaan hoe deze gegevens gerelateerd zijn aan de kwaliteit van het gehoor. Zowel de gehoortest 
(oorcheck) als de overige gegevensverzameling werd via het Internet (www.oorcheck.nl) afgenomen. 
Door de test worden jongeren bewust gemaakt van hun gehoor en na afloop wordt gewaarschuwd 
voor de risico’s van harde muziek. Oorcheck is een initiatief van het Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Medisch Centrum en de Nationale Hoorstichting. Oorcheck biedt 27 woorden in ruis 
aan, waarbij de respondent de bijbehorende juiste tekening moet aanklikken. Meteen na de test wordt 
de uitslag bekend: je hoort goed, je hoort iets minder goed, je hoort onvoldoende of je hoort niet goed. 
Sinds de start van de website eind april 2004 hebben meer dan 190.000 jongeren hun gehoor getest. 
In het kader van dit onderzoek beperken we ons tot de groep 12- tot en met 24-jarigen. Voorafgaand 
aan de test worden geslacht, leeftijd en inschatting van het gehoor gevraagd. De testresultaten 
worden opgeslagen in een databestand. Sinds oktober 2004 wordt na afloop van de test medewerking 
gevraagd voor een korte aanvullende vragenlijst met vragen over muziekgedrag, belangrijkheid van 
muziek en een inschatting van het gehoor. De belangrijkste voorlopige resultaten zijn dat het gehoor 
van jongeren slechter is dan gedacht. Een grote groep jongeren hoort al iets minder goed. Daarnaast 
is bij veel jongeren het gehoor slechter dan zij zelf denken. In de presentatie zullen ook de eerste 
resultaten over de risicogedragingen, gekoppeld aan de testuitslagen, gepresenteerd worden. 
 


