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6.4 Conclusies

Incidentie beroepslongaandoeningen
De-incidentie-van-beroepslongaandoeningen-is-5-per-100.000-werknemers-in-
2015.

Richtlijnen voor werkgerelateerd astma
Richtlijnen-voor-diagnostiek-van-werkgerelateerd-astma-worden-aangepast-
zowel-voor-longartsen-als-bedrijfsartsen.

Longalliantie Nederland
De-Longalliantie-Nederland-(LAN)-pakt-in-2016-beroepslongziekten-aan-met-
het-project-‘Versterken-aanpak-beroepslongziekten-en-werken-met-schadelijke-
stoffen’.-

7. Slecht-
horendheid
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De belangrijkste gemelde  gehooraandoeningen, 
gehoorverlies en tinnitus (oorsuizen), zijn het gevolg 
van blootstelling aan te veel beroeps gebonden 
lawaai. Zoals elk jaar overheersen de meldingen uit 
de bouwsector. Opvallend is het aantal meldingen 
van tinnitus bij de politie. Door het ontbreken van 
longitudinale gegevens, zowel wat betreft persoon-
lijke blootstelling aan lawaai als gehoorgegevens, 
is het lastig de beroeps gebonden oorzaak te bewij-
zen. Verder valt een toename van het aantal mel-
dingen uit de vaarsector (zee- en binnen vaart) op, 
waarschijnlijk gestimuleerd door deelname aan het 
Peilstation Intensief Melden (PIM).
Mogelijk effectieve gehoorbeschermings-
programma’s hebben als basis monitoring van de 
persoonsgebonden blootstelling, evalueren van 
maatregelen en preventief medisch onderzoek. 
Tinnitus is een belangrijke risicofactor voor langdu-
rig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Gehoorverlies 
is zelden een aanleiding voor ziekmeldingen en 
arbeidsongeschiktheid. Wel is gehoorverlies van 
invloed op de veiligheid in het werk.

7.1 Omschrijving en definitie van de aandoeningen

Overmatige blootstelling aan schadelijk geluid is de belangrijkste externe 
oorzaak van gehoorschade. Schadelijk geluid is het niveau van het geluid 
boven 80 dB (A). De toevoeging (A) betekent een weging in verband met 
de eigenschap van het gehoor; namelijk dat het gehoor niet voor alle 
frequenties even gevoelig is. Gemiddeld betekent een blootstelling vanaf 
80 dB (A) en hoger gedurende acht uur per dag, vijf dagen per week, bij 
40 dienstjaren dat er schade kan ontstaan. Omdat de decibel een loga-
ritmische maat is, betekent een toename van het geluid met 3 dB(A) een 
verdubbeling van het geluidsniveau, wat voor bescherming leidt tot een 
geadviseerde halvering van de expositietijd. Daarom geldt dat bij een 
geluidsniveau van 83 dB(A) men maximaal vier uur mag bloot staan, bij 
86 dB(A) twee uur, enzovoort. Het schadelijk effect van niet hoorbaar 
geluid (infrasoon, is niet hoorbaar maar soms wel voelbaar, of ultrasoon) 
is minder goed bekend 61. 
Gehoorschade door lawaai start meestal aan beide oren in het frequentie-
gebied tussen 3000 en 6000 Hz, daar liggen de meest gevoelige zenuw-
cellen. Aanvankelijk kan het gehoorverlies door lawaai tijdelijk zijn, de 
zogenaamde ‘Temporary Treshold Shift’. Waar bij industrielawaai het 
verlies rond de 4000 Hz begint, is bij schietlawaai het verlies rond de 
6000 Hz. Kenmerkend van lawaaischade is de dip: in de hoge tonen 
neemt het verlies weer af. Op hogere leeftijd neemt het gehoorverlies 
in de hogere tonen toe, een fysiologische veroudering van het gehoor. 
Bij een werkende met een verleden in lawaaiig werk bij wie geen audio-
grammen in het verleden bekend zijn, is het vaststellen van lawaaischade 
lastig. Wanneer er geen klassieke dip op het audiogram is te zien, kan het 
gehoorverlies vanwege de leeftijd een effect van presbyacusis zijn. Een 
effect van lawaai is dan overigens niet uit te sluiten. Voor de beoordeling 
zijn meerdere audiogrammen in de tijd vereist om het verloop van het 
gehoorverlies in relatie tot de arbeidsanamnese te zien 62.
Hoewel we het nog niet goed weten hoe het ontstaat, is oorsuizen 
 (tinnitus) een bijeffect van deze vormen van gehoorschade. Tinnitus 
(oorsuizen) kan in elk stadium van slechthorendheid voorkomen.
In de arbeidssituatie zijn twee soorten lawaai te onderscheiden: schade-
lijk en hinderlijk geluid. Het effect van te veel geluid kan zowel lawaai-
slechthorendheid zijn als een akoestisch trauma (bij schietlawaai en 
vuurwerk). Hinderlijk geluid kan zowel boven als onder de 80 dB(A) 
liggen. Klachten over hinderlijk geluid kunnen zeer divers zijn: hoge 
geluidsniveaus, slechte spraakverstaanbaarheid, onvoldoende privacy, 
concentratieverlies, eentonigheid, schrikreacties. Werknemers melden 
diverse bronnen van hinderlijk geluid.
Gehoorbescherming reduceert de geluidbelasting op het oor. De demping 
van gehoorbeschermingsmiddelen blijkt in de praktijk vaak beduidend 
minder dan in theorie. Daarnaast verdwijnt de beschermende werking 
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wanneer de middelen bij hoge geluidniveaus niet gedurende de volledige 
werktijd gebruikt worden. 
Lawaai op de werkplek is wel de belangrijkste oorzaak van beroeps-
slechthorendheid. Ook andere factoren kunnen echter een rol spelen, 
eventueel in combinatie met lawaai. Chemische stoffen of medicijnen 
kunnen bijvoorbeeld ototoxisch zijn. Om te spreken van lawaaislecht-
horendheid moet men rekening houden met presbyacusis (ouderdoms-
slechthorendheid). Het gehoor laat een fysiologische verslechtering zien 
bij het stijgen van de leeftijd. Slechthorendheid ontwikkelt zich sluipend. 
Bij 30 dB verlies tussen de frequenties 1000 en 4000 Hz is het spraak-
verstaan zo verminderd, dat er sprake is van een sociale handicap. Deze 
grens wordt internationaal beschouwd als gehoorschade bij beroeps-
slechthorendheid. De zorgverzekeraar vergoedt hoortoestellen als gemid-
deld bij deze frequenties het gehoorverlies 35 dB of meer is.

7.2 Omvang van de problematiek

Het aantal meldingen van gehooraandoeningen ligt al jaren tussen 
de 2.000 en 3.000 per jaar (tabel 7.1). In de loop van 2013 is een 
registratie richtlijn verschenen voor het melden van tinnitus als beroeps-
ziekte. De registratierichtlijn voor tinnitus geeft aan dat als er sprake is 
van gehoorverlies door lawaai die als beroepsziekte vermeldenswaard is, 
de melding lawaaislechthorendheid de voorkeur geniet 63.

Tabel 7.1
Het-aantal-meldingen-van-gehooraandoeningen-verdeeld-naar-diagnose-over-2011-2015

Diagnose
2011

N=2765
2012

N=2826
2013

N=2448
2014

N=2490
2015

N=2491

Lawaaislechthorendheid 2758 2806 2408 2409 2422

Tinnitus - 8 35 77 63

Overige 7 12 5 4 6

De beroepsziektemeldingen van gehooraandoeningen zijn in het Peil-
station Intensieve Meldingen (PIM) berekend naar incidentie (figuur 7.1). 
De grafiek valt op door een moeilijk te verklaren daling in 2014. In 2014 
zou de incidentie 30 gevallen per 100.000 werkenden zijn, terwijl het in 
de jaren ervoor om 60 nieuwe gevallen per 100.000 werkenden ging. We 
constateren een afname van het aantal meldingen per bedrijfsarts. Is het 
door preventieve maatregelen? Of door het bepalen van minder audio-
grammen? Er is geen afname in het aantal deelnemende bedrijfsartsen 
in PIM. De indruk bestaat, na overleg met meldende bedrijfsartsen, dat 
signalering mogelijk tekort schiet doordat preventief medisch onderzoek 
niet op de agenda staat.
Afgelopen jaren kwamen de meldingen vooral vanuit de bouwnijverheid 
(tabel 2). Dit jaar is deze scheve verdeling niet anders. De bouw levert 
2.246 meldingen (90,2%), terwijl de industrie met vergelijkbaar bloot-
stellingsrisico tot 90 meldingen komt. Beroepsslechthorendheid over-
komt vooral werknemers in uitvoerende beroepen, zoals ambachtslieden 
en bedieningspersoneel. Relatief nieuw zijn de meldingen van lawaai-
slechthorendheid bij schippers (n=21). Deze gegevens zijn nog lastig te 
duiden omdat ook hier de stelling geldt: ‘wie zoekt die vindt’. In 2015 
zijn bedrijfsartsen betrokken bij de vaarsector gaan deelnemen in het 
Peilstation Intensief Melden. 
Daarnaast zijn er dit jaar meer meldingen van vooral tinnitus bij veilig-
heidswerkers zoals politiepersoneel (n=57). Op de Polikliniek Mens 
en Arbeid hebben we het gehoor van een aantal politiemannen kunnen 

Figuur 7.1
De-incidentie-per-100.000-werknemers-van-het-aantal-beroepsziektemeldingen-van-
gehooraandoeningen-voor-Nederland-over-2011-2015-(bron:-PIM)
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beoordelen in relatie met de blootstelling aan lawaai bij het uitoefenen 
van de functie. Bij hoge snelheden is het motorlawaai gecombineerd met 
windgeruis een duidelijke risicofactor. Het risico zou kunnen toenemen 
naarmate de agent langer is. Discussie is er binnen de politie over de 
vorm van het windscherm.
Systematisch preventief medisch onderzoek zou een betrouwbaarder 
beeld van de epidemiologie opleveren. Voor signalering van risico-
volle arbeidsomstandigheden zijn individuele meldingen zeer zinvol. 
Gehoorschade bij gymdocenten wordt niet veel gemeld (n=4), maar 
komt waarschijnlijk meer voor, zie bijvoorbeeld beschreven casus. Veel 
docenten, niet alleen gymdocenten, klagen over slechte akoestiek van 
lokalen. Het gaat dan mogelijk niet zozeer om schadelijk geluid maar 
meer om hinderlijk lawaai. De klachten zijn niet het slechte horen, maar 
meer oververmoeidheid en concentratieproblemen door het lawaai 64.
 

7.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen

Best practices van preventieve maatregelen met als gevolg een daling van 
het aantal gevallen van beroepsgebonden gehoorverlies zijn ongetwijfeld 
aanwezig. Helaas zijn dergelijke succesverhalen weinig in wetenschap-
pelijke publicaties terug te vinden 65. Recente zoektochten in de literatuur 
leveren geen vermeldenswaardige artikelen op. 
Bevindingen van de Polikliniek Mens en Arbeid en de Helpdesk richten 
zich vooral op de gevolgen van gehoorverlies en advisering voor behoud 
van duurzame inzetbaarheid 66. Docenten zijn oververtegenwoordigd. Uit 
onderzoek blijkt dat docenten verbetering van concentratie en vermoeid-
heid ervaren na maatregelen om de akoestiek van lokalen te verbeteren. 
Werkplekonderzoek bij slechthorend kantoorpersoneel leidt bijna altijd 
tot de conclusie dat het kunnen concentreren in een kantoortuin proble-
men oplevert. Preventieve adviezen zijn er ook: een toenemend bewust-
zijn valt op bij politiepersoneel, in het bijzonder de motoragenten. Men 
wil maatregelen nemen om gehoorschade te voorkomen, zoals optimali-
seren van de vorm van het windscherm 64. 

Tabel 7.2
Meldingen-van-gehooraandoeningen-voor-de-top-3-economische-sectoren-over-2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Economische hoofdsectie N % N % N % N % N %

Bouwnijverheid 2658 96,1 2556 90,4 2252 92,0 2147 86,2 2246 90,2

Industrie 74 2,7 147 5,2 106 4,3 146 5,9 90 3,6

Openbaar-bestuur-en-defensie 10 0,4 83 2,9 61 2,5 93 3,7 72 2,9

De effecten van gehoorverlies lijken niet direct merkbaar voor het functi-
oneren op de werkvloer. Arbeidsongeschiktheid is zelden gerelateerd aan 
gehoorverlies. Het is mogelijk dat preventie van gehoorschade daarom 
niet de topprioriteit is in organisaties. Wel zijn er recent studies gepu-
bliceerd over de relatie tussen gehoorverlies en ongevallen op de werk-
vloer en relatie met hartvaatziekten. Girard et al. hebben met statische 
analyses een verband aangetoond tussen de mate van gehoorverlies en 
toename van het risico op ongevallen. Zo vonden deze auteurs dat bloot-
stelling aan veel lawaai (>100 dB (A)) in het werk een sterk verhoogd 
ongevalsrisico met zich meebrengt (OR 2,36; 95% CI 2,01-2,77). 
Wat betreft hart- en vaatziekten blijkt uit onderzoek van Gan et al. onder 
ruim 5.000 deelnemers aan audiometrisch onderzoek dat lawaaischade 
aan het gehoor geassocieerd is met het optreden van hartvaatziekten (OR 
4,23; 95% CI 1,32 tot 13,55). De gevonden relatie bevestigt blootstelling 
aan lawaai als risicofactor voor extra-auditieve effecten. Het waarschijn-
lijke mechanisme is verhoging van de productie van stresshormonen 
door lawaai geïnduceerd.
In Nederland wordt op een aantal universiteiten onderzoek verricht naar 
arbeidsgerelateerde gehoorproblemen 67,68. Resultaten zullen in de loop 
van komende jaren bekend worden in de vorm van publicaties en proef-
schriften.

Melding uit onderwijs
Mevrouw P. (40) is al jaren vol-
tijds gymdocent op een scholen-
gemeenschap. Zij geeft les in 
vier lokalen. Zij heeft toenemend 
last van haar gehoor en ontwik-
kelt klachten van hyperacusis en 
 tinnitus. Onder invloed van fluiten, 
schreeuwende kinderen en bonken 
van ballen op de vloer nemen de 
klachten toe. Het gehoorverlies 
voldoet niet aan criteria voor 
melding, wel is de tinnitus werk-
gerelateerd en als beroepsziekte 
gemeld. De ervaring van een eer-
dere casus bij de Polikliniek Mens 
en Arbeid leert dat een multi-
factoriële aanpak effectief kan 

zijn. Naast de standaard benadering 
van technische revalidatie (hoor-
toestel) en beter leren omgaan 
met de beperking valt te denken 
aan bijvoorbeeld zorgen voor orde 
in de les, goede organisatie van 
de les door lawaaiige activiteiten 
te beperken en de keuze voor les-
geven in het lokaal met de beste 
akoestiek, zoals door optimale 
vloerdemping en wanden met 
geluid absorberend materiaal. Ook 
in deze casus blijkt de interventie 
in het werk te leiden tot een verbe-
terde inzetbaarheid (geen verzuim 
meer en minder vermoeidheids-
klachten). 
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Het VUmc voert een vragenlijstonderzoek uit om na te gaan welke mede-
werkers in de muziekindustrie het meest kwetsbaar zijn voor lawaai-
slechthorendheid. 
LUMC en AMC onderzoeken gezamenlijk het effect van preventieve 
maatregelen bij jongeren, zoals voorlichting over MP3 gebruik, gehoor-
bescherming in discotheken en bij popconcerten. Onderzoekers vragen 
zich af of het in 2011 opgestelde convenant ‘geluidblootstelling in de 
muzieksector’ voldoende is om gehoorschade bij jongeren terug te drin-
gen. In februari 2016 was er de week van het oorsuizen, een initiatief 
van de NVVS. Er was onder andere aandacht voor preventie, zoals terug-
dringen blootstelling aan te luide muziek, en voor tinnitus in of door het 
werk.
Het UMCG onderzoekt behandelmogelijkheden om tinnitus te dempen 
via elektrische impulsen. 
Het VUmc richt zich op onderzoek naar toegevoegde waarde van arbeids-
revalidatie voor werknemers met gehoorverlies. 
Voor de oudere treinmachinisten kan het functioneren in lawaaiige cabi-
nes een probleem opleveren. Het AMC doet onderzoek naar het auditief 
functioneren in relatie tot de auditieve veiligheidseisen.
De Hoorstichting zelf onderzoekt in samenwerking met LUMC en AMC of 
een internettest zoals de Bedrijfsoorcheck een betrouwbare test is voor 
werknemers in lawaai en of dit een onderdeel kan zijn van Preventief 
Medisch Onderzoek in bedrijven. De Hoorstichting pleit samen met het 

NCvB voor een update van de in 2006 verschenen multidisciplinaire richt-
lijn waarin een stappenplan voor preventie van  beroepsslecht horendheid 
is beschreven 69. Een wettelijke basis is er in de vorm van het Arbobesluit. 
In het Arbobesluit staat de weerslag van Europese regelgeving om 
overmatig lawaai op de werkvloer terug te dringen. De richtlijn en 
Arbobesluit geven een handvat voor een systematische aanpak om lawaai-
slechthorendheid te voorkomen; een gehoorbeschermingsprogramma.

7.4 Conclusies

Toename meldingen tinnitus
De-meldingen-van-tinnitus-nemen-toe.-Tinnitus-is-een-belangrijke-risicofactor-
voor-langdurig-verzuim-en-arbeidsongeschikt.

Docenten als risicogroep
Docenten-vormen-een-belangrijke-risicogroep-voor-functioneringsproblemen-
door-oververmoeidheid-en-concentratieproblemen.-Kindergeschreeuw-en-
tekortschietende-akoestiek-zijn-aandachtspunten-voor-preventie.

Aandacht voor preventie
Publicaties-van-best-practices-van-bronbestrijding-om-gehoorschade-tegen-te-
gaan-in-bedrijven-ontbreken-in-de-wetenschappelijke-literatuur.-Het-verzamelen-
van-best-practices-voor-update-van-de-uit-2006-stammende-richtlijn-Preventie-
van-Beroepsslechthorendheid-kan-hiervoor-een-ondersteuning-zijn.

Hinderlijk lawaai in kantoortuin 
Op verwijzing van de bedrijfsarts 
komt op de Polikliniek Mens en 
Arbeid de 30-jarige H. Hij heeft 
veel last van tinnitus; de laatste 
tijd zijn de klachten van oor-
suizen ondraaglijk. Hij is door 
zijn bedrijfsarts op een rustiger 
plek geplaatst in verband met 
zijn klachten. H. is afhandelaar 
schadeverzekeringen en werkt in 
een kantoortuin. De vraag van de 
bedrijfsarts is welke maatregelen 
zij moet adviseren voor duurzame 
inzetbaarheid. De heer H. heeft 
twee audiogrammen bij zich. Eén 
van ruim vijf jaar geleden die is 
bepaald bij de audicien en één die 
onlangs is gemaakt in verband 

met bezoek aan de KNO-arts. Er 
is sprake van matig gehoorverlies 
in de vorm van een forse dip rond 
4 kHz, links meer dan rechts. Het 
recente audiogram komt overeen 
met het eerst vervaardigde audio-
gram. De heer H. was in zijn jonge 
jaren fervent concertbezoeker. 
Zijn klachten van tinnitus heeft hij 
al jaren; na een bezoek aan een 
muziekevenement zes jaar geleden 
zijn de klachten continu aanwezig. 
De klachten van tinnitus variëren 
de laatste paar jaar afhankelijk van 
drukte (spanning en omgevings-
rumoer). De rustiger plek bleek, 
na evaluatie een half jaar later, de 
meest effectieve maatregel.


