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Onlangs verscheen de korte film ‘Ongehoord HARD’, waarin 
zangeres Gaby worstelt met de vraag hoe ze haar leven zo kan 
inrichten, dat ze als zangeres en zangdocente kan blijven 
werken. De film – een initiatief van stichting Oorbewust van 
Hans Troost – sluit nauw aan bij het onderzoek onder zo’n 
240 beroepsmusici in vijf Nederlandse symfonieorkesten, dat 
werd uitgevoerd door het Academisch Medisch Centrum 
(amc) in Amsterdam en het Leids Universitair Medisch 
Centrum (lumc) (zie kader). Jan de Laat, klinisch-fysicus/
audioloog in het lumc, was de onderzoeksleider.

Violist Hans Troost kwam bij De Laat vanwege zijn 
gehoorklachten. Bij diens lezingen ging hij vaak mee om te 
vertellen over zijn ervaringen met gehoorschade. Zo ont-
stond het idee om een film te maken over de gevaren van te 
hard geluid. Als het gehoor eenmaal beschadigd is, is dat niet 
meer te repareren.

Speciale groep

Hans Troost: ‘Tien jaar geleden moest ik mijn viool aan de 
wilgen hangen. Ik strandde met klachten – ik hoor voort-
durend snerpende treinwielen, en de meeste gewone gelui-
den zijn voor mij pijnlijk – en kreeg van spe cialisten te horen 
dat ik er maar mee moest leren leven. Maar ja, hoe dan?’ Door 
zijn ervaringen heeft hij antwoord op die vraag; nu coacht hij 
mensen die tegen dezelfde praktische en psychische proble-
men aan lopen.

‘Het is lastig om een goede balans te vinden. Focus je te 
veel op je klachten, dan leidt dat tot stress, waardoor ze ver-
ergeren. Je kunt ook over je grenzen gaan  en extra stress 
krijgen door je klachten juist te negeren en te veel afleiding 
te zoeken. Gehoorbescherming gebruiken is aan te raden, 
maar je moet ook oppassen voor te veel stilte. Dat kan je 
gevoeligheid versterken.’ Jan de Laat beaamt dit. Klachten als 
tinnitus en hyperacusis zijn stressgevoelig. Niet voor niets 
werkt De Laat samen met Esther van Fenema, psychiater en 
beroepsvioliste met een muziekpoli in het lumc (zie am 32).

Wanneer loop je risico op gehoorschade? De Laat: ‘Als je 
vaak en langdurig met hard geluid te maken krijgt of wan-
neer je een explosie van geluid meekrijgt, zoals bij vuur-
werk.’ Musici vormen een speciale groep, omdat ze volledig >>

Een derdejaarsstudent hoorn met nog maar 30% gehoor. Of een popzangeres die haar carrière 

drastisch moet herzien vanwege oorsuizen en overgevoelige oren. Het zal je als musicus maar 

gebeuren dat je je werk niet meer kan doen omdat je gehoor beschadigd is. Maar liefst 75% van 

de musici in symfonieorkesten heeft een vorm van gehoorbeschadiging. Wat is gehoorschade en 

hoe is die te voorkomen?

tekst Hieke van Hoogdalem

afhankelijk zijn van hun gehoor om hun werk te kunnen 
doen. Bovendien hebben zij een lastige relatie met gehoorbe-
scherming zoals oordoppen of geluidsschermen, want daar-
mee hoor je subtiele verschillen in de muziek minder goed.

HyperacuSiS en tinnituS

Iemand met hyperacusis is overgevoelig voor harde gelui-
den. Volgens het onderzoek had 49% van de musici hier last 
van. De Laat: ‘Vergelijk het met een schaafwondje op de knie. 
Dat heelt vanzelf, maar de eerste tijd is het nog heel gevoelig. 
Dat is hyperacusis: overgevoeligheid door beschadiging.’

De pijngrens, die normaliter tussen 130 en 140 dB(A) ligt, 
wordt ook lager, bijvoorbeeld 80 dB(A). Hierdoor wordt het 
dynamisch bereik van het gehoor slechter. ‘Zachte geluiden 
moeten harder aangeboden worden om ze te kunnen horen en 
harde geluiden moeten zachter, anders doen ze pijn.’

Hyperacusis komt vaak tegelijk met tinnitus voor. Bij tin-

nitus hoor je een geluid, terwijl er geen externe geluidbron 
is. Dat interne geluid kan een piep zijn, maar ook ruis, geluid 
van de zee, gebrom of geknetter. 21% van de onderzochte 
musici heeft hier last van.

Soms gaat tinnitus vanzelf over, maar op een gegeven 
moment is het blijvend. Jan de Laat legt uit hoe tinnitus ont-
staat: ‘Als je oor veel lawaai te verduren heeft gehad, gaan in 
je binnenoor trilhaartjes en haarcellen kapot. Dat wil zeggen: 
ze zijn er nog wel, ze worden nog van bloed voorzien, maar 
ze zijn beschadigd of werken niet meer zoals het hoort. 
Hierdoor worden ze krakkemikkig of juist overactief. Bij een 
overaanbod aan geluid gaan de cellen resoneren. Ze blijven 
actief en geven signaaltjes af aan de gehoorzenuw, ook als er 
geen geluid meer is. Bovendien kan de zenuw overgevoelig 
worden.’

Celliste Mirjam Mudde heeft sinds 2010 zowel tinnitus 
als hyperacusis. ‘Door de overgevoeligheid wilde ik graag 

stilte om me heen, maar dan kreeg ik last van tinnitus. Ik kon 
een tijd niet spelen. Het leuke is wel dat je er ook creatief van 
wordt. Ik ging bijvoorbeeld vingerzettingen op de toets oefe-
nen, zonder te strijken. Dat was motiverend.’ De muziekpoli 
in het lumc was haar redding. ‘Ik heb geleerd met de klachten 
om te gaan en de hoeveelheid geluid per dag te doseren.’ Ze 
gebruikt nu gehoorbescherming en werkt inmiddels weer, zij 
het beperkt. Na twee uur per dag lesgeven of studeren neemt 
haar concentratievermogen af en wordt ze moe. Als orkest-
musicus kan ze Bach-cantates nog prima aan, maar symfo-
nieën van Brahms zijn er niet meer bij. Mirjam komt voor 
haar werk in verschillende ruimten, die arbotechnisch niet 
allemaal even verantwoord zijn. Ze let erop waar ze zit: aan 
de lange kant van de ruimte om zo min mogelijk reflecties 
op te vangen. Haar tip: ‘Een kaakfysiotherapeut is voor 
musici heel nuttig, omdat in het kaak- en nekgebied belang-
rijke zenuwbanen lopen die bij deze klachten een rol spelen.’

nooit meer Brahms spelen

Gehoorschade bij musici Pianist en muziekdocent stefan terPstra:  
‘ik ben 40 jaar en hoor met links slecht.  

dat is deels aanleg en deels beschadiging 
door oPtredens met bands. rond mijn 28e 

ging ik gehoorbescherming gebruiken. ik heb 
last van een gehoorafname, tinnitus en lich-

te hyPeracusis. door de tinnitus val ik soms 
slecht in slaaP.’

jan de laat, audioloog  
en amateurhoboïst celliste mirjam mudde doorsnede van een gehoororgaan

hans troost
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Gehoorschade bij musici

geHoorBeScHerming

Er zijn veel verschillende middelen om gehoorbe-
schadiging te voorkomen, zoals oordoppen. Maar die 
beperken je als musicus in je werk, doordat je daarmee 
nuances vaak niet meer hoort. Blazers kunnen boven-
dien niet zo gemakkelijk in-ear bescherming dragen, omdat 
hun kaakbewegingen die weer uit het oor werken. Bij con-
certen zitten ze vaak met enorme koptelefoons op, wat er niet 
heel charmant uitziet. Toch blijkt uit de studie van De Laat en 
zijn collega’s dat veel musici gehoorbescherming dragen, zij 
het niet altijd. Vrouwen doen dat vaker dan mannen. 
Sommige musici dragen alleen bescherming als het strikt 
noodzakelijk is, en dan alleen in één oor: aan de kant waar 
slagwerkers of koper blazers zitten.

Hans Troost, die op zijn website www.oorbewust.nl men-
sen adviseert over gehoorbescherming, waarschuwt: ‘Als je 
gehoorbescherming hebt, denk je dat je veilig zit, maar die 
kan gaan lekken en daardoor minder effectief worden. Laat  
je oordoppen daarom regelmatig nakijken. Een teken dat 

gehoorbescherming lekt, is 
als het meer gaat dreunen 
bij lage frequenties.’

Het Metropole Orkest heeft veel maatregelen getroffen, 
vertelt violiste Marianne van den Heuvel. ‘Tijdens repetities 
en concerten met popmuziek of muziek met veel slagwerk 
gebruiken we gehoorbescherming. De strijkers hebben oto-
plastieken (op maat gemaakte oordoppen met een filter) en 
sinds kort ook een in-ear monitor met een 25 dB filter (*). 
Dat is tegelijkertijd geluiddemping en ingeregeld geluid van 
medemusici, dat je via je eigen kastje naar believen kunt 

regelen. Als ik mezelf zelfs met de in-ear monitor niet meer 
kan horen, gebruik ik de zem met een 30 dB filter. Een zem 
is een ‘koptelefoon’ met dopjes die in je oor zitten. Die wissel 
ik tijdens de repetities af met de otoplastieken, om de irritatie 
van mijn gehoorgang te verminderen. De in-ear systemen 
hebben wel nadelen. Bij een mededeling moet je ze steeds 
uitdoen. Het is een verademing om eens zonder gehoorbe-
scherming te spelen. Een ander nadeel van de in-ear moni-
tors is dat het geluid op de concertlocatie vaak anders is 
ingeregeld dan het geluid waarmee je de hele week gerepe-
teerd hebt. Dit is erg irritant, want hiermee valt de opge-
bouwde zekerheid weg.’ Ook invallers van het Metropole 
Orkest krijgen goede gehoorbescherming.

cHineSe muur 

Het Metropole Orkest zoekt ook naar andere oplossingen, 
zoals de beste opstelling. ‘We hebben in allerlei opstellingen 
gezeten, maar geen ervan is echt goed, want de studio is te 
klein. Daarom werken verschillende podiumhoogten niet; 
het geluid wordt sowieso teruggekaatst. Er zijn ook kleine 
geluidschermen op een standaard die achter je hoofd staan. 
Maar die geven weinig bescherming en ontnemen anderen 
het zicht op de dirigent.

Meestal zitten de strijkers voor de blazers en de ritmesec-
tie in het midden. We hebben gespeeld met een geluidswal, 
de Chinese muur, tussen blazers en strijkers. Dat was voor de 
strijkers aangenaam, maar voor de blazers verschrikkelijk, 
omdat hun geluid werd teruggekaatst en de dirigent hen niet 
goed hoorde. Er wordt ook rekening gehouden met de 
opstelling in combinatie met het programma. Bij erg harde 
muziek worden de strijkers achter de blazers neergezet. Dit 
heeft wel gevolgen voor de hoorbaarheid van de strijkers.’ 
Marianne verzucht: ‘Hard lijkt gelijk te staan aan goed. Je 
hebt als klassiek musicus jaren besteed aan het zo mooi en 
zuiver mogelijk spelen, maar vanaf een bepaalde geluids-
sterkte hoor je niets meer. Het wordt een wilde gok waar je 
je vingers zet en of je dan zuiver speelt.’

VoorlicHting

Er zijn nog steeds conservatoriumstudenten die tijdens 
hun afstuderen al flinke gehoorschade hebben. Hans Troost: 
‘De film Ongehoord Hard is bij uitstek geschikt als voorlich-
tingsmateriaal voor docenten in het muziekonderwijs. Hij 
wordt via het Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming verstrekt 
aan alle muziekscholen in Nederland, samen met een plan 
om risico’s te inventariseren en met behulp van de nieuwe 
arbocatalogus maatregelen te nemen. We willen alle muziek-
docenten bereiken. Via docenten op mbo, hbo, muziekscho-

len en conservatoria komt de informatie terecht bij zo’n 
250.000 leerlingen.’

Lopen amateurmusici nu ook gevaar? Nee, niet zo snel. Je 
loopt meestal pas risico op klachten als tinnitus en hyperacu-
sis wanneer je vrijwel dagelijks aan te veel geluid wordt 
blootgesteld. Amateurs spelen doorgaans één keer per week 
in groepsverband, dus dat loopt zo’n vaart niet. Tenzij je 
dagelijks met  machines werkt of de disco bezoekt. Maar 
soms kan één hard geluidssalvo vlak bij het oor onmiddellijk 
kwaad doen. 

(*)DE EENHEID DB(A) BETREFT HET GELUIDSNIVEAU. DE A GEEFT AAN DAT REKE-

NING IS GEHOUDEN MET DE GEVOELIGHEID VAN HET MENSELIJK GEHOOR. GAAT 

HET OVER GEHOORVERLIES DAN  WORDT DB GEBRUIKT, EEN RELATIEVE WAARDE 

DIE BETREKKING HEEFT Op HET VERLIES T.O.V. NORMAAL HORENDEN.

gezonde en beschadigde haar-
cellen in het slakkenhuis (zie 

afbeelding gehoor oP bladz.11)
otoPlastiek

Gehoorschade -  wat zijn de feiten

Symptomen van gehoorschade 
•  urenlang een piep of ruis in je oor horen
•  sneller moe zijn
•  slechtere concentratie
•  prikkelbaarheid aan het einde van de dag

Lawaaidoofheid is goed te meten met een audiogram, maar hyperacusis 
en tinnitus niet. Voor het vroegtijdig opsporen van risico’s op gehoor-
schade biedt een andere methode uitkomst. Hierbij wordt de oto-akoesti-
sche emissie (oae) van het oor gemeten: de geluidsignaaltjes die het oor 
zelf uitzendt. Hoe beter het gehoor, des te meer oae’s. Hiermee werd bij 
een aantal musici gehoorafname geconstateerd, terwijl het audiogram 
geen afwijkingen liet zien. deze methode lijkt dus een goede voorspel-
lende waarde te hebben, maar harde uitspraken kunnen nog niet worden 
gedaan. daarvoor is meer langetermijnonderzoek nodig.

Soorten gehoorschade bij musici (uit onderzoek amc/lumc)
•  Tinnitus (oorsuizen, piep, gebrom, geknetter): 21% 
•  Hyperacusis (overgevoeligheid): 49%
•  Lawaaidoofheid (niet te verwarren met ouderdomsdoofheid): 18%
•  diplacusis (links hoor je een andere toonhoogte dan rechts wanneer je 

naar één geluidsbron luistert): 7% 
•  distorsie (vervorming van het waargenomen geluid): 24%
•  discriminatievermogen (cocktailparty effect): je kunt geluiden niet of 

nauwelijks van elkaar onderscheiden, je kunt bijvoorbeeld niet ver-
schillende instrumenten onderscheiden of een gesprek voeren in een 
drukke ruimte 

Onderzoek amc/lumc

in de jaren negentig van de vorige eeuw groeide de behoefte om musici 
tijdens hun werk tegen te hard geluid te beschermen. de normen waren 
er al, maar de wetgeving moest nog worden aangepast; dat gebeurde 
voor het eerst in 2003. Het ministerie van Sociale zaken en Werk gelegen-
heid kwam daarna met vragen over de stand van zaken in nederland. Jan 
de Laat (lumc) schreef met zijn amc-collega een onderzoeksvoorstel. dit 
onderzoek vond op verzoek van het ministerie en het Contactorgaan 
nederlandse orkesten plaats onder musici uit de klassiekemuzieksector. 
de resultaten gelden in meer of mindere mate ook voor pop- en jazz-
musici; die worden immers ook vaak blootgesteld aan een overdosis 
geluid. 239 musici uit vijf nederlandse professionele symfonieorkesten 
deden mee. zij vulden enquêtes in en ondergingen veel gehoortests. de 
onderzoekers verrichtten ook metingen tijdens repetities en concerten.
Lees meer hierover op: http://dare.uva.nl/document/200046.

De dvd ‘Ongehoord HARD’ is te bestellen voor € 6,25 inclusief  
verzendkosten via www.ongehoordhard.nl.

  
Meer informatie 
www.sociaalfondsorkesten.nl
www.hoorstichting.nl
www.oorbewust.nl 
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