
Kopregel 

Preventie van gehoorschade bij jongeren 

 
Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft 

tijdens het uitgaan. Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar, met als gevolg blijvende handicaps als 
oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies, die kunnen leiden tot levenslange 

arbeidsongeschiktheid en sociale beperkingen. Hoe kunnen wij deze trend keren en wat is de rol van 
GGD’en, scholen, gemeenten, ouders en muziekbranche?  

 

 

Refereerbijeenkomst voor wetenschappers, beleidsmedewerkers, gemeenten 
en professionals in de (publieke) gezondheidszorg  

Wanneer  
Donderdag 13 maart 2014 van 17.30 tot 21.30 uur 

 

 
Waar 
Hotel van der Valk Maastricht 
Nijverheidsweg 35, 6227 AL Maastricht 

 

 
Programma 
17.30 - 18.30 uur  Ontvangst met broodjesbuffet, soep, koffie/thee en verse jus d’orange 
 
18.30 - 18.35 uur  Welkom 
       Maria Jansen, programmaleider Academische Werkplaats 
 
18.35 - 19.05 uur   Hoe ontstaat gehoorschade vanwege te harde muziek? Bij welke geluidsniveaus  
       en blootstellingsduur kan gehoorschade optreden? Wat is de (geschatte) omvang  
       van het probleem in Nederland en welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn er?  
       dr.ir. Jan de Laat,  klinisch-fysicus/audioloog Leids Universitair Medisch Centrum 
 
19.05 - 19.25 uur   Hoe hard is ‘hard’? Wat vinden jongeren hiervan? Welke geluidsniveaus zijn    
       gangbaar onder jongeren?  
       Demonstratie door muziekschool Rec'nPlay en geluidmetingen door Provincie    
       Limburg 
 
19.25 - 19.55 uur   Gehoorschade als gevolg van harde muziek: risicogedrag en misconcepties onder  
       uitgaanspubliek  
       Toelichting op een vragenlijstonderzoek, in opdracht van de Nationale Hoorstichting, 
       onder 130.000 bezoekers van muzieklocaties en -evenementen  
       Annerike Gorter, projectmanager Nationale Hoorstichting  

 
19.55 - 20.25 uur  Aanpak in Vlaanderen: geluidsnormen voor muziekactiviteiten, een voorbeeld voor  
       Nederland?  
       Toelichting op de totstandkoming van de Vlaamse geluidsnormen, welke weer-  
       standen je kunt verwachten en hoe de handhaving is geregeld 
       Koen Mandonx, Milieu-inspecteur bij de dienst Leefmilieu, Natuur en Energie 
 
20.25 - 21.00 uur   Gezamenlijke discussie  
   
21.00 - 21.30 uur  Afsluiting met borrel  

Wilt u deze interessante refereerbijeenkomst bijwonen? Laat ons dit dan uiterlijk dinsdag 11 maart a.s. 
weten. Mail uw aanmelding naar kyra.ubaghs@ggdzl.nl. Het secretariaat van de Academische Werkplaats 
Limburg is tevens bereikbaar op T 046 - 850 55 05 (maandag, dinsdag, donderdag).  
Wij verheugen ons op een boeiende discussie waarin de standpunten en kennis vanuit beleids-, praktijk- 
en onderzoeksperspectief uitgewisseld kunnen worden en mogelijk kunnen leiden tot nieuwe, 
maatschappelijk relevante onderzoeksvragen en nuttige beleidsinformatie. 
 
Maria Jansen, Programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg 
   Accreditatie voor deze refereerbijeenkomst ABSG, ABC1 en NVPG is aangevraagd 
 

 
 

 


