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Press kit

Alle teksten in deze press kit zijn vrij te gebruiken. De afbeeldingen zijn rechtenvrije stockfoto’s - 
zo ook de foto’s bij de persoonlijke verhalen (dit zijn dus niet de geïnterviewde personen). 
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
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IN DEZE KIT:
Wat is gehoorschade?

Wat doet de Nationale Hoorstichting?

Wat kun je zelf doen?

Zelf testen

Cijfers

Persoonlijke verhalen
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WAT IS GEHOORSCHADE?
Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor 
beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van het ouder 
worden, dat is natuurlijke slijtage. Maar trilharen beschadigen 
ook door te veel blootstelling aan harde geluiden.

Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. De trilharen raken 
overbelast door de geluidsdruk en gaan kapot. Dat kan in een keer 
gebeuren als het geluid erg hard is, maar gebeurt ook als je te vaak of 
langdurig aan hard geluid wordt blootgesteld. 

Als de trilharen beschadigd zijn geven ze geen informatie meer door, 
waardoor je slechter hoort, of ze geven de verkeerde informatie door, 
zoals een piep of ruis. De bekende piep in je oren na het uitgaan is een 
eerste teken van gehoorschade en kan overgaan in een blijvende piep 
of ruis, dat heet tinnitus.

Ook kun je overgevoelig worden voor bepaalde geluiden, dat heet 
hyperacusis. Andere vormen van gehoorschade zijn distortie, dan hoor 
je geluiden vervormd, en diplacusis, dan hoor je met beide oren 
geluiden verschillend.
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WAT DOET DE NATIONALE 
HOORSTICHTING?

De Nationale Hoorstichting is de autoriteit in het voorkomen 
van gehoorschade. Wij agenderen, geven voorlichting, doen 
onderzoek en ontwikkelen interventies.

Wij maken wetenschappelijke kennis toegankelijk en bieden 
gevalideerde tools zodat iedereen in Nederland zo lang mogelijk een 
gezond gehoor kan behouden.
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WAT KUN JE ZELF DOEN?

Je gehoor wil je zo lang mogelijk goed houden. Door een paar 
maatregelen te treffen kun je gehoorschade voorkomen.

1) GA VEILIG OM MET GELUID
Bescherm jezelf door gehoorbescherming te 
dragen als je op plekken bent met hard 
geluid. Gehoorbescherming is er voor 
verschillende situaties, zoals voor het 
uitgaan, op de motor, tijdens het klussen of 
op werk. Lees meer over oordoppen.
Als je zelf aan de knoppen zit, let dan op je 
volume. Stel bijvoorbeeld een 
volumebegrenzer in op je mp3-speler of 
smartphone. Dan weet je zeker dat je veilig 
luistert. Lees meer over veilig muziek 

luisteren.

2) METEN = WETEN
Download een decibelapp. Is het geluid harder dan 80 
decibel? Neem dan maatregelen.

3) MERK GEHOOR-
SCHADE OP TIJD OP

Doe elk jaar een (online) hoortest. Bijvoorbeeld de online 
Hoortest op Oorcheck.nl.

http://www.hoorstichting.nl/info-advies/uitgaan/oordoppen/
http://www.hoorstichting.nl/info-advies/muziek-luisteren/
http://www.hoorstichting.nl/testen/apps/
http://hoortest.oorcheck.nl/
http://www.hoorstichting.nl/info-advies/uitgaan/oordoppen/
http://www.hoorstichting.nl/info-advies/muziek-luisteren/
http://www.hoorstichting.nl/testen/apps/
http://hoortest.oorcheck.nl/
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ZELF TESTEN

Benieuwd hoe het met je eigen gehoor zit? Of hoe het met het 
gehoor van je kind gesteld is? Of misschien wel wat de status 
is van het gehoor van je werknemers? De Nationale 
Hoorstichting biedt drie testen aan die je zelf kunt doen. 

1) OORCHECK
Gratis

Voor: jongeren en volwassenen

De test bepaalt hoe goed je spraak kunt horen in ruis. De woorden in 
de test worden altijd in een bepaalde verhouding met de ruis 
aangeboden, het volume heeft daarom geen invloed op de uitslag. Het 
verstaan van woorden is moeilijker dan het horen van piepsignalen, 
omdat een woord uit meerdere tonen bestaat. Om het woord goed te 
horen moet je gehoor het verschil tussen de tonen kunnen opmerken.

Aan het einde van de test krijg je direct te zien of je goed of niet goed 
hebt gescoord. Bij een goede uitslag kan jouw gehoor de woorden nog 
goed van de ruis onderscheiden. Wanneer de testuitslag niet goed is 
kan er sprake zijn van een 
beginnend gehoorverlies in de 
tonen die je nodig hebt om 
spraak te verstaan. Laat bij een 
niet goede uitslag je gehoor 
verder onderzoeken bij de 
huisarts of audicien.

Website: www.oorcheck.nl 

https://hoortest.oorcheck.nl
https://hoortest.oorcheck.nl
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2) KINDERHOORTEST
Gratis

Voor: kinderen van 6 t/m 12 jaar

Met de Kinderhoortest kunnen kinderen op een snelle en eenvoudige 
manier hun gehoor testen. Deze test meet hoe goed uw kind spraak in 
ruis (“rumoer”) kan verstaan en tonen van elkaar kan onderscheiden.

Er zijn twee uitslagen mogelijk: 
‘goed’ en ‘niet goed’. Wanneer 
de testuitslag niet goed is kan 
er sprake zijn van een 
beginnend gehoorverlies in de 
tonen die nodig zijn om spraak 
te verstaan. Om te bepalen 
hoeveel verlies er precies is, is 
het verstandig om langs uw 
huisarts te gaan. De huisarts 
zou u eventueel kunnen 
doorverwijzen naar een KNO-
arts of audiologisch centrum waar KNO-onderzoek en een uitgebreid 
gehooronderzoek kan worden uitgevoerd.

De kinderhoortest is niet gevoelig voor 
zogenoemde middenoorproblemen. Dit 
zijn oorproblemen die gelegen zijn in het 
trommelvlies, de gehoorbeentjes of de 
ruimte van het middenoor (het gedeelte 
direct achter het trommelvlies). Uw kind 
kan bijvoorbeeld een oorontsteking 
hebben of er kan sprake zijn van 
ophoping van vocht achter het 
trommelvlies en dan toch een goede 
score behalen.

Website: www.kinderhoortest.nl 

https://www.kinderhoortest.nl
https://www.kinderhoortest.nl
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3) HEARON
Prijs op aanvraag

Voor: bedrijven

De HearOn hoortest is een spraak-in-ruis test. Dit is een 
functiegerichte test, die dicht bij de werksituatie staat. Met deze test 
geeft u uw medewerkers inzicht hoe goed zij woorden kunnen verstaan 
in een rumoerige omgeving.

De hoortest kan worden ingezet als screeningsinstrument. Het geeft 
aan welke medewerker een toonaudiogram nodig heeft. Zo kan 
toonaudiometrie gerichter worden ingezet.

De hoortest werkt op tablet, smartphone en computer. Het kan met een 
onlineverbinding in vijf minuten zelfstandig worden uitgevoerd - op het 
werk en thuis.

De test is ontwikkeld door het LUMC en wetenschappelijk gevalideerd 
door het AMC. Het is de enige online hoortest die specifiek op de 
werkvloer is gevalideerd. Daarmee is deze test de meest accurate 
online spraak-in-ruis test voor werknemers.

HearOn test beide oren afzonderlijk, zoals de Arbo richtlijn voorschrijft. 
Zo kunnen ook asymmetrische gehoorverliezen effectief worden 
opgespoord.

HearOn test is eenvoudig te 
integreren in een intranet of platform.

De medewerker krijgt direct de uitslag. 
Als werkgever kunt u ervoor kiezen 
geanonimiseerde rapportage op 
groepsniveau te ontvangen.

Website: www.hearon.nl 

http://www.hearon.nl
http://www.hearon.nl
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1.6 miljoen
Nederlanders zijn slechthorend

2 miljoen
Nederlanders hebben Tinnitus 
(oorsuizen)

1.1 miljard
jongeren wereldwijd lopen risico 
op gehoorschade door te harde 
muziek

21.500
jongeren lopen jaarlijks 
gehoorschade op

20%
van de jongeren heeft beginnend 
gehoorverlies

4%
van de stappers draagt altijd 
oordoppen tijdens het uitgaan

93%
van de stappers heeft een piep in 
het oor na het stappen

20%
van de jongeren luistert onveilig 
naar muziek

57%
van de middelbare scholieren 
heeft last van een piep na harde 
muziek

1 op de 8
kinderen tussen de 9 en 12 jaar 
luistert onveilig

25%
meer kans op ongelukken bij 
werknemers met een 
gehooraandoening

top 3
beroepsziekten: gehoorschade

CIJFERS

Enkele cijfers met betrekking tot gehoorschade. Meer 
informatie is te vinden op de website van de Nationale 
Hoorstichting

http://www.hoorstichting.nl/info-advies/feiten-cijfers/
http://www.hoorstichting.nl/info-advies/feiten-cijfers/
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PERSOONLIJKE 
VERHALEN

“Ze moeten het zelf weten, maar ik zou er 
goud voor over hebben om weer stilte te 

kunnen horen.”
Ik heb tinnitus en hyperacusis doordat ik op jonge leeftijd meerdere 
ooronstekingen heb gehad en eigenlijk weet ik dus niet beter dan dat ik 

een ruis in mijn oren heb. Toch mis ik het: complete 
stilte. Naar de vogels luisteren of in het donker 

luisteren of er iemand aankomt? Dat kan, maar met 
ruis. Wanneer opa en oma hun bestek laten 
kletteren op hun bord, krimp ik ineen van pijn. Een 
collega die een perforator hard neerzet op haar 
bureau. Pijn. Volgens de doktoren moet ik er maar 
mee leren leven. Hebben ze enig idee? Ik denk 
het niet. Dus ja, ik draag gehoorbescherming 
tijdens het uitgaan. En ja, minstens 2 mensen per 
avond vertellen me hoe goed ze dat vinden. 
Maar of ze er ook echt aan gaan? Ik betwijfel 
het. Ze moeten het zelf weten, maar ik zou er 
goud voor over hebben om weer stilte te kunnen 

horen. Complete stilte. 

- Stacey
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Ik draag al meer dan 10 jaar 
oordoppen. Ik heb al 3 paar op 
maat gemaakte oordoppen ver-
sleten en ben toe aan het 4e 
paar. Ik ben ze trouw, fiets weer 
terug als ik ze vergeten ben en 
doe ze in vóórdat ik daad-
werkelijk de herrie in stap. Dit is 
over het algemeen in concert-
zalen en festivals. Ik neem ze 
ook mee naar de kroeg. Mensen 
beseffen het vaak niet, maar de 
kans op gehoorschade is daar 
ook aanzienlijk.

“Juist op zo’n evenement op 
een hockeyclub is het toezicht 

op volume klein.”

Tijdens een feestje op de hockey-
club vroeg een meisje mij veront-
waardigd waarom ik oordoppen 
in had. Ik keek haar op mijn beurt 
verontwaardigd aan en vroeg 
waarom zij ze níet in had. Ze 
verklaarde me voor gek. Ik 
realiseerde me dat het goed fout 
zat met bewustwording rondom 
gehoorbeschadiging. Juist op 
zo’n evenement op een hockey-
club is het toezicht op volume 
klein. Er wordt veel gedronken, 

muziek gaat harder en harder en 
de speakers staan zo ongeveer 
tussen de mensen op de dans-
vloer. Niet OK.

“De piep is nooit meer 
weggegaan.”

Eén keer ben ik mijn oordopjes 
vergeten op zo'n hockeyfeest. 
Een paar dagen lang verstond ik 
mezelf nauwelijks  meer, alle 
geluiden waren vervormd en 
gedempt. Het was eng en het 
kwam allemaal door dat ene 
hockeyfeest.

De piep is nooit meer weg-
gegaan. Lang heb ik me er 
zorgen om gemaakt en me aan-
gepraat dat het de rest van m'n 
leven negatief zou beïnvloeden. 
Toen daar symptomen van oor-
myoclonus bijkwamen (geluids-
intolerantie) zonk de moed me 
helemaal in de schoenen. Ik las 
verhalen over mensen die er zo 
wanhopig van werden dat het ze 
tot zelfmoord dreef. Maar ook 
merkte ik dat het voor een deel 
tussen je oren zit - dat het ook ligt 
aan hoe je er mee om gaat. 

“Tijdens een feestje op de hockeyclub 
vroeg een meisje mij verontwaardigd 

waarom ik oordoppen in had.”
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Sinds die realisatie is het naar 
mijn idee veel minder storend 
geworden. Er is altijd een piep, 
maar als ik er niet op let, stoort 
het me ook niet. Ik kan het van 
me afzetten, en dat helpt. Maar 
als ik vermoeid ben kan ik er niet 
omheen. Dan wordt de oormyo-
clonus ook erger.

Om een soort eikpunt te hebben, 
deed ik een gehoortest. Gek 
genoeg scoorde ik bovenge-
middeld. “Hoe kan dat?” dacht ik, 
“Waarom heb ik dan zo’n moeite 
om mensen te verstaan - vooral 
in een rumoerige omgeving?” 
Kennelijk hoor ik heel goed, maar 
kan ik het niet goed meer filteren 
door mijn gehoorschade. Ik was 

opgelucht dat ik niet doof aan het 
worden was, maar tegelijkertijd 
was het wel een bevestiging dat 
de schade permanent is. 

Ben ik er een ander mens door 
geworden? Ja. Ik was ooit 
extraverter. Door mijn gehoor-
schade heb ik nu last van con-
centratieproblemen, maak ik 
soms een afwezige indruk, en 
heb een wat matter karakter. Ik 
vind dat echt heel erg. Overigens 
ga ik nog met plezier naar 
festivals - maar dan driedubbel 
beschermd met goede oor-
doppen. Gelukkig zie ik dat meer 
en meer mensen dat doen. 

- Haye

“Ik kreeg er gratis 
disco-dip bij.”

Ik draai al 15 jaar gemiddeld 3 of 
4 keer per week in clubs. De 
geluidsniveau’s liggen daar zo 
rond de 100 dB. Op zich is dat 
een veilig volume - als je ten-
minste oordoppen draagt! Nu heb 
ik last van oorsuizen en lawaai-
slechthorendheid. Ze noemen dat 
ook wel een “disco-dip,” omdat je 
dan slechter hoort bij een toon-
hoogte van 4000 Herz, de toon-
hoogte van muziek en spraak. 
Had ik toen maar geweten hoe ik 
het kon voorkomen… 

- Erik-Jan


