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Muziek luisteren via je telefoon of mp3
speler, wie doet het niet? Wat veel mensen 
niet weten, is dat je je gehoor kunt 
beschadigen als je teveel naar te harde 
muziek luistert via een telefoon of mp3
speler. Mp3spelers zijn zelfs één van de 
grootste veroorzakers van gehoorschade 
bij jongeren. Eén op de vijf jongeren loopt 
risico op blijvende gehoorschade. 

Wanneer is het schadelijk?
De combinati e van te veel en te vaak naar 
te harde muziek luisteren, maakt dat je 
gehoor beschadigd kan raken. Ook het type 
mp3speler en de kwaliteit van de hoofd
telefoon zijn van invloed. 
Op www.oorcheck.nl staat een handig 
overzicht van hoofdtelefoons. Daar kun je 
ook de mp3check doen om te testen of jij 
veilig luistert naar je mp3speler.

Waar kan ik op lett en?
•  Gebruik de volumebegrenzer 

op je mp3speler.
•  Zorg ervoor dat je nog kunt horen wat er 

om je heen gebeurt.
•  Geef je oren af en toe rust door je 

hoofdtelefoon af te zett en.
• Kies een goede hoofdtelefoon.



Risico’s van harde muziek
Als je regelmatig en over een langere periode naar harde 
muziek luistert, heb je een verhoogde kans op gehoor schade. 
De haarcellen in je binnenoor worden dan teveel blootgesteld 
aan hard geluid. Daardoor beschadigen ze en sterven ze af. 
Dit kan er voor zorgen dat je minder goed gaat horen (lawaai
slechthorendheid) en kan leiden tot een constante piep in je 
oren (tinnitus) of over gevoelig heid voor geluid (hyperacusis).

Wanneer is muziek schadelijk?
Of geluid schadelijk is, hangt af van meerdere factoren: hoe 
hard is het geluid? Hoe lang word je eraan bloot gesteld? En hoe 
vaak? De combinatie van deze factoren bepaalt de hoeveel heid 
geluidsdruk waaraan je gehoor wordt blootgesteld.

Waaraan herken je gehoorschade?
Je bent lekker een avond op stap geweest. Zodra je de kroeg uit 
loopt, hoor je een piep in je oren. Herkenbaar? De piep is vaak 
de volgende ochtend weer verdwenen. Dit betekent echter niet 
dat alle haarcellen in het oor zijn hersteld. Een piep in je oren 
duidt op gehoorschade en kan overgaan in een chronische piep 
(tinnitus). Andere mogelijke gevolgen zijn gehoor  verlies, links 
of rechts anders waarnemen van verschillende toon hoogtes 
(diplacusis), overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) of 
vervorming in de muziek waarnemen (distortie).

Hoe werkt geluid?
De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). De 
geluidsdruk neemt exponentieel toe. Stijgt het volume dus 
met 3 dB, dan verdubbelt het geluid. Dat merk je misschien 
niet, maar je gehoor wordt wel dubbel zo zwaar belast.

Wat is veilig?
Een veilige norm voor vrijetijdsgeluid is 88 dB. Hierin kun je 
acht uur lang, vijf dagen per week ‘veilig’ verblijven (40 uur 
per week). Omdat bij een toename van een paar decibel de 
geluids druk al verdubbelt, neemt het aantal uren dat je er 
veilig in kunt verblijven, snel af. Een volume van 103 decibel is 
dan nog maar één uur per week verantwoord.

WIE REGELMATIG 
EEN CLUB BEZOEKT, 
NAAR POPCONCERTEN 
EN FESTIVALS GAAT 
OF VEEL NAAR MP3-
SPELERS LUISTERT, 
STELT ZICHZELF 
BLOOT AAN HARDE 
GELUIDEN EN MUZIEK. 
DIE KUNNEN LEIDEN 
TOT GEHOORSCHADE. 
MAAR WANNEER 
IS GELUID TE HARD 
EN GEVAARLIJK? EN 
WAT IS EEN ‘VEILIG’ 
VOLUME?

Wat kun je zelf doen?
Je kunt verschillende maatregelen treffen 
om gehoorschade te voorkomen en tóch van 
muziek te kunnen blijven genieten.

Draag gehoorbescherming
Kom je veel op plekken waar je niet zelf 
het geluidsniveau bepaalt? Draag dan 
goede gehoorbescherming. Er zijn gehoor
beschermers voor verschillende situaties. 
Goede gehoorbeschermers zijn zo gemaakt 
dat ze het risico op lawaaischade terug
dringen én je toch voldoende ‘bewegings
vrijheid’ bieden. Voor het uitgaan zijn er 
oordoppen met een muziekfilter. Deze filter 
vervormt de muziek niet en zorgt ervoor 
dat je de mensen om je heen nog goed kunt 
verstaan. Deze oordoppen zijn zo klein dat je 
ze nauwelijks ziet zitten. 

Er zijn ook oor doppen met speciale 
filters voor op de motor en voor tijdens 
het klussen. Als je regel matig in een 
lawaaiige omgeving bent, is het aan te 
raden om op maat gemaakte oor doppen 
(otoplastieken) aan te schaffen. Schuim
oordoppen (‘herriestoppers’) zijn geschikt 
om mee te slapen, maar passen vaak niet 
goed en beschermen het gehoor daardoor 
onvoldoende. Goede oordoppen met 
filters en otoplastieken zijn te verkrijgen bij 
de audicien of via internet. Kijk voor een 
overzicht van gehoorbescherming op 
www.oorcheck.nl.

Houd afstand tot de boxen
Hoe dichter je bij de boxen staat, hoe 
zwaarder je gehoor wordt belast door de 
harde muziek. Zorg dus dat je voldoende 
afstand houdt. Wil je weten of je risico 
loopt op gehoorschade tijdens het uit
gaan? Download dan de dBapp in de 
iTunes appstore. Daarop zie je snel of het 
geluidsniveau ‘veilig’ is.

Beperk het geluidsniveau op je mp3-speler
Door het geluidsniveau van je mp3
speler te beperken, bijvoorbeeld met 
een volumebegrenzer, weet je zeker dat 
je je gehoor niet aan teveel hard geluid 
blootstelt. Zo voorkom je de beschadiging 
van haarcellen. 

Test regelmatig je gehoor
Door regelmatig je gehoor te testen, ontdek 
je eventuele problemen snel. Je kunt je 
gehoor online testen op www.hoortest.nl of 
www.oorcheck.nl.


