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Lawaai in cijfers
Dit verslag is het eerste van een reeks thematische verslagen van 
de Waarnemingspost voor risico’s gewijd aan een specifi ek risico of 
een specifi eke sector of groep werknemers. In dit verslag wordt de 
situatie in Europa met betrekking tot de blootstelling aan lawaai op 
het werk beschreven, worden risicogroepen aangeduid en trends 
en nieuwe punten van zorg onder de aandacht gebracht. Deze 
activiteiten maken deel uit van een groter project gericht op het 
vroegtijdig herkennen van nieuwe trends en risico’s op het werk, 
wat moet leiden tot een betere afstemming van middelen en tijdige 
eff ectieve maatregelen.

Een toenemend aantal werknemers is werkzaam in de dienstensec-
tor. Daarom bevat het verslag niet alleen informatie over sectoren 
waarvan bekend is dat de blootstelling aan lawaai hoog is, zoals 
de bouw, de industrie of de landbouw, maar ook over dienstverle-
nende sectoren waar een hoger percentage vrouwen werkzaam is, 
zoals het onderwijs of callcenters.

Blootstelling aan lawaai

In veel sectoren, zoals de landbouw, de bouw, de machinebouw, de 
levensmiddelen- en drankenindustrie, de houtbewerkingsindustrie, 
de metaalindustrie en de amusementssector, worden grenswaarden 
voor geluidsniveaus nog steeds regelmatig overschreden.

Ambachtslieden, vaklieden, agrariërs en legertroepen worden het 
meest blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. In bepaalde sectoren 
worden vrouwen vaak blootgesteld aan hard lawaai. Het percen-
tage vrouwen dat melding maakt van blootstelling aan lawaai is veel 
hoger in de nieuwe lidstaten dan in de EU-15. In Tsjechië bijvoor-
beeld is 75 procent van de werknemers die in de textielindustrie aan 
lawaai worden blootgesteld, vrouw, in de levensmiddelenindustrie 
is dat 50 procent.

In de nieuwe lidstaten zijn de landbouw en de mijnbouw de sec-
toren met het hoogste percentage blootgestelde werknemers, 
gevolgd door de industrie. Het aandeel blootgestelde werknemers 
is in deze sectoren ook hoger dan in de EU-15.

Ook lijken steeds meer jongere werknemers te worden blootgesteld 
aan hard lawaai. Volgens de onderzoeken van het Europees Agent-
schap meldden werknemers die een stage of ander opleidingspro-
gramma volgen, in 2000 meer gehoorproblemen dan in 1995. Er 
moet dus meer gerichte aandacht worden besteed aan de oplei-
ding en de gezondheidsproblemen van jonge werknemers.

Gevolgen voor de gezondheid

■ Gehoorverlies
Gehoorverlies ten gevolge van lawaai is nog steeds een van de 
meest voorkomende erkende beroepsziekten. De kosten in verband 
met gehoorverlies bedroegen ongeveer 10 procent van de totale 
kosten in verband met beroepsziekten van 1999 tot 2001 (1). Wellicht 
is er sprake van enige onderrapportage en van een zeker gebrek aan 
erkenning, met name ten aanzien van vrouwelijke werknemers, maar 
de cijfers worden mede bepaald door de drempel die wordt gehan-
teerd voor de defi nitie van gehoorverlies. De trends variëren per land 
en naar gelang van het erkenningsbeleid. In Duitsland stabiliseert het 
aantal erkende gevallen bijvoorbeeld en is sprake van een daling ten 
aanzien van de mate van dysfunctie.

Het aantal zelfgemelde gehoorproblemen is enigszins toegenomen. 
Volgens de resultaten van Europees onderzoek (2), is 7 procent van 
de Europese werknemers van mening dat werk van invloed is op zijn 
of haar gezondheid als het gaat om gehoorstoornissen. Werknemers 
die melding maken van hoge blootstelling aan lawaai, melden ook 
meer gehoorproblemen.

■ Tinnitus
Gehoorverlies ten gevolge van lawaai gaat vaak gepaard met tin-
nitus, of oorsuizen. Gegevens over tinnitus zijn schaars. Volgens een 
onderzoek dat in 2003 in het Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd, had-
den naar schatting 153 000 mannen en 26 000 vrouwen in de leef-
tijd van 35 tot 64 jaar te kampen met ernstige gehoorproblemen die 
waren toe te schrijven aan lawaai op het werk, en hadden ongeveer 
266 000 mannen en 84 000 vrouwen last van aanhoudend oorsuizen 
dat aan het werk toegeschreven kan worden. Er is verder onderzoek 
nodig om een inschatting te kunnen maken van de omvang van het 
probleem in heel Europa.

Noise in figures
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(1)  „Costs and funding of occupational diseases in Europe”, Eurogip-08-E, augustus 2004, 
http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf 

(2) Europees onderzoek naar arbeidsomstandigheden, ESWC.
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■ Akoestische shock
Akoestische shock is een term waarmee de fysiologische en psy-
chologische symptomen worden aangeduid die een persoon soms 
vertoont nadat hij via een hoofd- of handtelefoon is blootgesteld 
aan een plotseling, onverwacht hard geluid. Telefonistes bij callcen-
ters lopen het grootste risico. Het probleem kan verergeren doordat 
callcenters zo lawaaierig zijn dat de telefonistes het volume hoger 
moeten zetten dan in een rustiger omgeving nodig zou zijn. Ook 
in de door het agentschap uitgevoerde deskundigenonderzoeken 
naar nieuwe fysieke risico’s kwam akoestische shock naar voren als 
een punt van zorg.

■ Gecombineerde gevolgen
Gehoorverlies kan ook worden veroorzaakt of verergerd door het 
gebruik van chemische stoff en. Bekende ototoxinen zijn onder 
andere oplosmiddelen, metalen, verdovende middelen en verstik-
kende stoff en. Bedrijfstakken waar sprake is van hoge blootstelling 
aan lawaai en gevaarlijke stoff en of trillingen zijn de grafi sche indus-
trie, het schilderbedrijf, de scheepsbouw, de bouw, de industrie, de 
chemische industrie, de olie- en lederindustrie, de meubelmakerij, 
de landbouw en de mijnbouw. Ook in gieterijen kan sprake zijn van 
gecombineerde blootstelling aan lawaai, trillingen en hitte. Deze 
sectoren komen veelal meer voor in de nieuwe lidstaten dan in de 
EU-15.

■ Lawaai en ongevallen
Lawaai is niet alleen schadelijk voor het gehoor van een werknemer: 
het kan ook ongevallen veroorzaken doordat het de communicatie 
stoort. Werknemers die gehoorbescherming dragen, horen monde-
linge instructies en akoestische waarschuwingssignalen soms niet. 
Er zijn verschillende projecten opgezet om een methode te ont-
wikkelen waaruit afgeleid kan worden wat er gebeurt met de ver-
staanbaarheid van spraak en het waarnemen van geluidssignalen 
wanneer er gehoorbeschermers gedragen worden. In dit verslag 
wordt ook het bijkomende gevaar van ongevallen voor werknemers 
met een gehoordysfunctie naar voren gebracht.

In verschillende lidstaten geven werknemers in het onder-
wijs aan lawaai als een probleem te ervaren, en stem-
stoornissen zijn van grote invloed op het verzuim onder 
leraren.

Richtlijnen van de WHO geven een grenswaarde van 35 dB(A) 
voor het geluidsniveau in klaslokalen. Het geluidsniveau 
op scholen kan in normale klaslokalen echter wel waarden van 
60–80 dB(A) bereiken en in praktijklokalen en sportruimten wor-
den soms zelfs de grenswaarden voor werkplaatsen overschre-
den. In klaslokalen zijn akoestische omstandigheden gemeten 
waarbij minder dan de helft van de spraak verstaanbaar is.

Het belang van de stem als beroepsinstrument neemt ook toe 
door de ontwikkeling van door spraak geactiveerde technolo-
gie en het groeiende aantal callcenters, waar veel van de stem 
wordt gevergd.

■  Gevolgen voor de gezondheid anders 
dan gehoorstoornissen

Gebleken is dat een gemiddeld geluidsniveau diverse gevolgen 
kan hebben voor de gezondheid, zoals stemproblemen, stress, 
hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen. Lawaai onder 
het niveau dat gehoorschade veroorzaakt, kan leiden tot andere 
gezondheidsschade dan gehoorstoornissen als het leidt tot een 
chronische verstoring van de slaap en ontspanning, als de com-
municatie en de verstaanbaarheid van spraak worden verstoord of 
als mentale taken die een hoge mate van aandacht en concentratie 
vereisen, worden verstoord.

Preventie

Er zijn verdere maatregelen nodig om het geluidsniveau op de 
werkplek terug te brengen. Uit onderzoek naar geluidsreducerende 
maatregelen op de werkplek is gebleken dat een reeks verschil-
lende benaderingen en enkele eff ectieve programma’s voor gehoor-
bescherming worden toegepast. Kleinere bedrijven hanteerden 
zeer beperkte geluidsreducerende procedures en vertrouwden 
voornamelijk op persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er zijn ook verdere maatregelen nodig om de emissieniveaus aan de 
bron eff ectief te verlagen. In beroepen waarbij sprake is van hoge 
geluidsniveaus op de werkplek wordt meestal gebruikgemaakt 
van een breed scala van processen en machines. Dit verslag bevat 
enkele blootstellingsprofi elen voor geluidsrijke sectoren, zoals de 
landbouw, de bouw en de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Waar concentratie vereist is, dient het geluidsniveau laag te worden 
gehouden. Akoestische maatregelen kunnen aanzienlijke reducties 
bewerkstelligen. De complexiteit van het werk en van de administra-
tieve taken is toegenomen in, bijvoorbeeld, beroepen in de gezond-
heidszorg en het onderwijs, maar ook in de industriële productie. 
Daarom zijn in dit verslag enkele aanbevelingen voor geluidsniveaus 
op kantoren, scholen en in de gezondheidszorg opgenomen.

Benodigd onderzoek

Gericht onderzoek op het gebied van bepaalde beroepen 
(gezondheidszorg, horeca, vervoer, callcenters) zou dui-
delijkheid kunnen verschaff en over de gebieden waar pre-
ventieve maatregelen moeten worden genomen.

Ook zijn er meer gegevens nodig om een beoordeling te kun-
nen maken van:

■ de blootstelling aan een gemiddeld geluidsniveau;

■ de gecombineerde gevolgen van lawaai en trillingen en 
van lawaai en chemische stoff en;

■ de gevolgen van lawaai voor zwangere werkneemsters.
Onderzoek kan ook een bijdrage leveren aan de totstandbren-
ging van preventieve maatregelen met betrekking tot werkne-
mers met een gehoordysfunctie en het slecht waarnemen van 
waarschuwingen en signalen.

Verdere informatie

Alle resultaten van de waarnemingspost zijn beschikbaar op: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu
Gegevens over blootstelling aan lawaai en gehoorverlies, waar-
onder nationale gegevens, zijn beschikbaar op 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ en 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/
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