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Lawaaislechthorendheid bij jongeren 

ZonMw – project, gestart in 2006 – 3 onderdelen 

 

a)    Bepaling onderzoeksinstrument (meetmethode), klaar begin 2008 

 - toonaudiometrie 

 - spraak-in-ruis meting (Plomp, oorcheck) 

 - oto-akoestische emissies (TEOAE, DPOAE) 

 - tinnitus analyse (match) 

 

b)    Gedragsdeterminanten, onderzocht in 2011 en 2012, inclusief dosimetrie 

 - uitvoerige vragenlijst, 90 vragen, ingevuld door 289 jongeren 

 

c) Lange-termijn effecten, start metingen in 2009, slotmetingen in 2014 en 2015

 - initiële metingen in 2009 en 2010 uitgevoerd bij 477 jongeren, 12 – 15 j. 

 - slotmetingen in 2014 en 2015 uitgevoerd bij 149 jongeren, 17 – 20 jaar 

 

 

22-11-2015 Lawaaislechthorendheid bij jongeren 2 



Lawaaislechthorendheid bij jongeren: meetmethode 
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Test Overweging Deelinstrument 

Toonaudiogram                           gouden standaard / nuttig om mee te nemen, 
maar vereist een stille meetomgeving 

ja 
 

tussen 1 en 8 kHz is 
voldoende 

Spraakaudiogram                         spraakaudiometrie in stilte is ongevoelig voor 
(beginnende) lawaaischade  

nee 
  

Spraak-in-ruis test                       onvoldoende sensitief voor NIHL, maar wel 
uitvoerbaar bij gering stoorgeluid 

nee 

TEOAE alternatief voor toonaudiogram als stille ruimte 
ontbreekt 

ja  
  

DPOAE relevant voor beginnende lawaaischade, maar de 
meerwaarde t.o.v. het toonaudiogram is niet 

overtuigend 

ja 
maar pas op voor te hoge 

stimulatieniveaus  

Luidheidsperceptie (ACALOS) onvoldoende meerwaarde en tijdrovend nee, wel UCL 

Spectrale filters onvoldoende meerwaarde en tijdrovend, en 

vereist ook hoge concentratie 

nee 



Lawaaislechthorendheid bij jongeren: meetmethode 
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Test Overweging Deelinstrument 
Tinnitus, suisanalyse in een vragenlijst beslist meenemen, maar 

matching is tijdrovend en kan alleen plaatsvinden 
bij aanwezigheid van tinnitus op het moment van 
de test 

nee 

Vragenlijst medische anamnese  noodzakelijk om vast te stellen of er geen 
belangrijke medische factoren een rol spelen  

ja 

Vragenlijst lawaaigedrag, incl. 
gebruik gehoorbeschermers  

nuttig voor interpretatie van de gegevens en 
eventueel classificatie van de deelnemers  

ja 

Vragenlijst subjectieve klachten 
over het gehoor  

noodzakelijk om subjectieve klachten te 
inventariseren, vooral t.a.v. een dof gevoel, 

tinnitus, hyperacusis en vervorming 

ja 



Lawaaislechthorendheid bij jongeren 

Gedrag (uitvoerige vragenlijst, 90 vragen, ingevuld door 289 jongeren) 

 

94% van de jongeren gebruikt regelmatig smartphone (mp3, iPod) 

Gemiddelde gebruiksduur (luisteren naar muziek): 3 uur per dag 

Gemiddeld volume: 85%, ~ 95 dB(A) 

 

82% van de jongeren gaat regelmatig naar schoolfeestjes, disco’s, café’s 

Gemiddeld geluidsniveau: 99 dB(A), dosimetrie, uitschieters > 110 dB(A) 

 

63% is zich er bewust van dat teveel blootstelling aan te harde muziek 

gehoorschade ten gevolge kan hebben (enquête NHS in 2005: 34%) 

 

13% trekt er consequenties uit: minder vaak naar feestjes en disco’s, draagt dan 

gehoorbescherming, smartphone: minder hoog volume (geluidsniveau) 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren 

Gedrag 

 

Correlatie met opleidingsniveau: 

 - elkaar aanmoedigen om harde muziek leuk te vinden, harder is leuker 

 - lang naar harde muziek luisteren (liever om 5 uur stoppen dan om 2 uur) 

 - hoeveelheid drankgebruik (alcohol) 

 - gehoorbescherming dragen is niet “cool” 

 

hoe lager het opleidingsniveau hoe meer risico! 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren - audiometrie 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren - audiometrie 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren 

Tinnitus 

 

53% van alle jongeren heeft soms, af en toe, wel eens last van piep of suis in oren 

  8% van alle jongeren heeft blijvend last van piep of suis in oren, maar klaagt niet 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren – spraak-in-ruis 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren – spraak-in-ruis 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren – spraak-in-ruis 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren - dosimetrie 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren 

Overige bevindingen 

 

oto-akoestische emissies: % haircell integrity 

suisanalyse (match) 

spraak-in-ruis metingen (Plomp, oorcheck) 

 

interessante resultaten 

niet geschikt als gehoorscreeningsinstrument bij jongeren (oorcheck: awareness) 

 

nadere analyse van resultaten en onderzoek kan nog beter inzicht geven 
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Lawaaislechthorendheid bij jongeren 

Aanbevelingen 

 

 - adequate voorlichting op de basisschool (vanaf groep 5) 

 - gerichte aandacht voor gehoor tijdens contactmomenten jeugdarts  

  basisschool (groep 6), VO (klas 2 en klas 5), vragenlijst, oorcheck 

 - handhaving maatregelen convenant in disco’s, etc. met betrekking tot 

  lawaainiveau, beschikbaarstelling van gehoorbescherming,  

  niet te dicht bij luidsprekers, informatievoorziening, etc. 

 - handhaving maatregelen (beperking) geluidsniveau van smartphones, 

  iPods, MP3-spelers, etc. 

 

 

22-11-2015 Lawaaislechthorendheid bij jongeren 15 



Dank voor uw aandacht! 
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