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Samenvatting  

 

Amateurmusici lopen net als professionele musici ook risico op gehoorbeschadiging. 

Door middel van dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in de mate 

waarin amateurmusici zich bewust zijn van de risico’s op gehoorschade en hun 

bereidheid tot het treffen van preventieve maatregelen hiervoor.  

 

Het doel van dit onderzoek betreft het in kaart brengen of amateurmusici zich bewust 

zijn van de gehoorrisico’s door het maken van muziek. Daarnaast wordt er in kaart 

gebracht of amateurmusici bereid zijn om preventieve maatregelen te treffen tegen 

gehoorschade waardoor mogelijk het aantal amateurmusici met 

gehoorbeschadiging, als gevolg van het maken van muziek, wordt beperkt.  

 

Het onderzoek betreft een explorerend onderzoek met een onderzoekspopulatie van 

729 amateurmusici spelend in een fanfare-, harmonie- of symfonieorkest. Via de 

besturen van de verenigingen en Facebook zijn de respondenten benaderd om een 

vragenlijst in te vullen.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de respondenten wel eens heeft 

stilgestaan bij de risico’s op gehoorschade door het maken van muziek. Ook geeft 

een ruime meerderheid aan bekend te zijn met preventieve maatregelen. 

Daarentegen treft meer dan 60% van de muzikanten geen preventieve maatregelen. 

Er ligt dus een grote kloof tussen kennis en daadwerkelijk gedrag.  
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Gehoorschade is een groot probleem onder musici. De overheid en veertien 

professionele symfonieorkesten hebben op 15 mei 2002 het Arboconvenant 

Podiumkunsten gesloten, waardoor werkgevers in de orkestbranche nu verplicht zijn 

voorzieningen te treffen om gehoorschade te voorkomen. Voorbeelden van deze 

voorzieningen zijn geluidsdemping, een orkestopstelling met voldoende ruimte 

tussen de muzikanten en eventueel met hoogteverschil en voor ieder individu 

gehoorbescherming (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, 2018). 

 

In Nederland zijn naar schatting 13.000 mensen in de muziek werkzaam. Veel 

musici, onder wie orkestmusici, staan bloot aan hoge geluidsniveaus. Geluid, dus 

ook muziek, wordt onder meer gekenmerkt door de intensiteit. Vanaf een 

geluidssterkte van 80 dB kan er gehoorschade optreden. Men kan 8 uur verblijven in 

deze geluidsterkte zonder gehoorschade op te lopen. Elke 3 dB erbij betekent een 

halvering van deze tijd. Dus bij 83 dB kan men na 4 uur al gehoorschade oplopen 

(Kenniscentrum letselpreventie, z.d.). Een onderzoek (Sorgdrager & De Laat, 2014) 

laat metingen van repetities zien met gemiddelden van 88 dB in harmonieorkesten 

en 85 dB in symfonieorkesten. Jaarlijks treden 1,2 gevallen op van gehoorverlies 

door lawaai per 1000 professionele musici. Voor tinnitus is die incidentie hoger, 

namelijk 22,5 gevallen per jaar op 1000 professionele musici. Muziek is dus een 

risicofactor voor gehoorschade. Om een indruk te krijgen van de bewustwording en 

preventieve aanpak heeft het Nederlands centrum voor beroepsziekten (Pal, Mulder 

& Kuijer, 2009) een vragenlijstonderzoek verricht bij 12 muziekopleidingen. 8 Van de 

12 opleidingen besteedden toen aandacht aan preventie. Inmiddels staat op de 

website www.sociaalfondsorkesten.nl veel informatie over preventieve maatregelen. 

Voor gezondheidsbewaking wordt geadviseerd elke 3 jaar gehooronderzoek te laten 

verrichten en de musici tijdens hun opleiding en daarna goed te instrueren over de 

risico’s van muzieklawaai en gehoorschade (Sorgdrager & De Laat, 2014). 

 

Er worden dus preventieve maatregelen getroffen ten aanzien van gehoorverlies/ 

tinnitus door muziekopleidingen en werkgevers in de muziekbranche. Een groep 

waar minder aandacht voor is betreft amateurmusici. Bij amateurmuziekverenigingen 

http://www.sociaalfondsorkesten.nl/
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is gehoorschade onder muzikanten misschien nog wel een groter probleem dan bij 

professionele musici (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, 2018). Uit eigen 

ervaring van de onderzoekers blijkt dat er binnen amateurverenigingen geen 

informatie wordt gegeven over de risico’s op gehoorschade en het beschermen van 

het gehoor. Verder hoeven amateurmuziekverenigingen zich niet te houden aan de 

afspraken uit het Arboconvenant. Het gehoor van een amateurmuzikant wordt echter 

ook heel wat uren blootgesteld aan een flinke hoeveelheid decibellen. Voor 

amateurmuzikanten is de exacte duur van het muziek maken en het repertoire 

onbekend. Volgens Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 

(2017) zijn 80% van de muziekbeoefenaars het hele jaar door actief. De meeste 

amateurmuziekanten repeteren (bijna) elke week ongeveer één tot twee uur (Neele 

Zernitz & IJdens, 2017). Amateurmuzikanten lopen derhalve ook risico op 

gehoorschade door het uitoefenen van hun hobby. Veel amateurverenigingen 

hebben helaas niet de mogelijkheid om te investeren in gehoorbescherming. 

Verenigingen zouden wel kunnen trachten om muzikanten bewust te maken van de 

risico’s en hen wijzen op de maatregelen die ze zelf kunnen treffen (Koninklijke 

Nederlandse Muziek Organisatie, 2018). Om een indicatie te krijgen van het 

gemiddelde geluidsvolume van verschillende muziekstukken heeft één van de 

onderzoekers een meting uitgevoerd tijdens een repetitie van een amateurfanfare 

die één uur en drie kwartier duurde. Het gemiddeld geluidsvolume van alle 

muziekstukken, gemeten via de app dB meter, betrof 89 dB. De gemiddelde 

geluidsvolumes per muziekstuk varieerden van 83 dB tot 94 dB (zie bijlage 1). De 

waardes zijn vergelijkbaar met die uit het onderzoek van Sorgdrager en De laat 

(2014). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het gebruik van deze app niet 

volledig betrouwbaar is aangezien deze niet is gekalibreerd.  

Ook in de wetenschappelijke literatuur wordt er voornamelijk gefocust op de risico's- 

en mate van gehoorbeschadiging bij professionele musici. Er is nauwelijks literatuur 

te vinden met betrekking tot amateurmusici. Deze mensen lopen net als 

professionele musici ook risico op gehoorbeschadiging. Maar worden zij ook 

ingelicht over de risico's en preventieve maatregelen? Door middel van dit 

onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in de mate waarin amateurmusici 

zich bewust zijn van deze risico’s en hun bereidheid tot het treffen van preventieve 

maatregelen.  
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1.2 Achtergrond 

In de Arbocatalogus Nederlandse Orkesten (2018) wordt gehoorbeschadiging ten 

gevolge van geluidbelasting als één van de belangrijkste aandoeningen van 

orkestmusici genoemd. De risico’s verschillen naar gelang het soort uitvoering 

(symfonisch concert, opera, koorbegeleiding etc.), het uit te voeren repertoire en de 

locaties waar het orkest actief is. Zo’n 10 jaar geleden werd één derde van alle 

medewerkers in de sector podiumkunsten in het werk blootgesteld aan schadelijk 

geluid, met name medewerkers van poppodia (58%), de orkesten (71%) en de 

uitvoerende kunstenaars (63%). Gehoorschade ontstaat vaak sluimerend, doordat 

het gehoor de gevoeligheid aanpast aan het geluidsniveau en went aan harde 

geluiden. Hierdoor merkt men de gevolgen van het vele optreden meestal pas 

wanneer het voor het gehoor al te laat is (Andriessen & Marcelissen, 2014). 

 

Bij concerten en in discotheken worden geluidsniveaus van 100 decibel gemakkelijk 

gehaald. Maar mensen die in een orkest spelen lopen ook risico. Om een idee te 

geven: een piano, die niet versterkt wordt, en een zanger(es) kunnen beide al 110 

dB bereiken, een trompet 120 dB. Een drumstel is al luid, maar daar moet de rest 

van de band dan nog eens overheen. En een akoestische gitaar wordt vaak 

versterkt, omdat  

deze zelf niet luid genoeg is (Doof., n.d.).De Arbowetgeving voor de podiumsector 

geeft aan dat het gehoor per achturige werkdag maximaal aan 80 dB blootgesteld 

mag worden. Als iemand langduriger omgeven wordt door zoveel geluid, of wanneer 

de oren hardere geluiden te verduren krijgen, bestaat er risico op gehoorschade.  

 

De doelgroep van dit onderzoek betreft amateurmusici. Een muzikant (of een 

musicus) is volgens de Nederlandse Encyclopedie iemand die muziek maakt en 

deze ook ten gehore brengt. Dit kan met een instrument of met de menselijke stem 

(Muzikant - 8 definities – Encyclo, z.d.). Volgens de Nederlandse Encyclopedie is 

een amateur (uit het Frans liefhebber) iemand die een bepaalde vaardigheid 

uitoefent op een niet-professionele basis. Amateurs vind je in de kunst, in de sport, 

in de wetenschap en bij kerken (Amateur - 9 definities – Encyclo, z.d.). 

Er is weinig bekend over het aantal amateurmusici in Nederland. Volgens gegevens 

uit de Monitor Amateurkunst (2017) is 19% van de Nederlanders van zes jaar en 
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ouder amateurmuzikant. Het aantal beoefenaars van amateurkunsten onder 

kinderen en jongeren is een stuk hoger dan onder volwassenen (Neele, Zernitz & 

IJdens, 2017). In onderstaand figuur is een weergave te zien van de intensiteit van 

beoefenaars per activiteit.  

 

Figuur 1. Patroon van beoefening: percentage van beoefenaars per soort activiteit.  

 

Bron: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). (2017). 

 

Figuur 1 laat zien dat bijna 70% van de amateurmuzikanten gedurende het hele jaar 

dagelijks of wekelijks bezig met het beoefenen van muziek. Nog eens 10% is 

maandelijks bezig met muziekbeoefening.  

Het is dus noodzakelijk dat er ook binnen deze groep aandacht komt voor de 

preventie van gehoorschade.  

 

Het doel van preventie is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van 

mensen.  Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te 

voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen 

(Volksgezondheidenzorg.info, z.d.). Er bestaan diverse preventieve maatregelen om 

gehoorschade te voorkomen tijdens het maken van muziek. Sorgdrager en De Laat 

(2014) en Van den Bos en Van der Weele (1992) beschrijven de volgende 

preventieve maatregelen. 
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Preventieve maatregelen 

Adequate persoonlijke gehoorbescherming-oorstukjes. Er bestaan 4 

verschillende dempingswaarden met een vlakke karakteristiek voor 

gebruik in 4 verschillende omstandigheden, variërend van kamermuziek 

tot de grotere werken in de orkestbak van het muziektheater. 

 

Adequate geluidsschermen (bijv. Mijn Stijl uit Hilversum), 

geluidsabsorberend en niet reflecterend. 

 

Adequate positie op het podium/repetitieruimte: niet te dicht op elkaar, in 

hoogte verschillend, koper en slagwerk achteraan. 

 

Betere planning, dus niet te veel zware orkestwerken achter elkaar, liefst 

afwisseling met kamermuziek etc. 

 

Oefentijd beperken; dit verlaagt het over een dag gemiddeld 

geluidsniveau en/of meer pauzes toevoegen 

 

Zaalakoestiek van de oefenzaal verbeteren door bijvoorbeeld meer 

geluidsabsorptie aan te brengen om het nagalmgeluidsniveau te 

verlagen.  

 

Bovenstaande preventieve maatregelen zijn specifiek gericht op amateurmusici 

spelende in een orkest. De maatregelen kunnen zowel individueel als door het 

bestuur van de vereniging worden ingezet.  

 

Door middel van dit onderzoek wordt getracht bepaald gedrag van 

amateurmuzikanten te verklaren en bevorderen. Het Stages of Change model van 

Prochaska, DiClemente en Norcross (1992) brengt de verschillende stadia van 

gedragsverandering in kaart.  Gedragsverandering betreft een circulair proces 

waarbij een persoon tijdens iedere fase terug kan vallen in een vorige fase (oud 

gedrag). Het stages of Change model omschrijft 6 fases: precontemplatie, 

contemplatie, de beslissing, actie, gedragsbehoud en terugval. In de 
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‘precontemplatiefase’ is de persoon zich niet bewust van het feit dat hij een 

probleem heeft. Hij herkent niet dat zijn gedrag schadelijke effecten heeft of dat zijn 

probleem negatieve gevolgen heeft voor zichzelf of anderen. Het kan ook zijn dat 

men wel problemen signaleert, maar deze niet in verband brengt met het eigen 

gedrag. In de fase van de ‘contemplatie’, zal de persoon enigszins openstaan om na 

te denken over zijn problemen of de gevolgen daarvan voor zichzelf of anderen. De 

persoon wordt zich bewust van het feit dat hij een probleem heeft. In dit stadium 

staat ambivalentie centraal, dat wil zeggen dat de persoon enerzijds problemen 

(h)erkend maar nog niet weet of hij wel wil veranderen.  

In de ‘beslissingsfase’ wordt de knoop doorgehakt. De persoon neemt de 

beslissing iets aan zijn probleem te doen en maakt concrete plannen hoe hij zijn 

probleem gaat aanpakken. In de ‘actiefase’ wordt er overgegaan tot actie, het 

daadwerkelijk uitvoeren van de plannen uit de beslissingsfase. 

Het volhouden oftewel ‘het consolideren van de ingezette verandering’ is de vijfde 

fase. De persoon zal in deze fase de veranderingen integreren in zijn leven en in zijn 

persoonlijkheid. Ondersteunende gesprekken en terugvalpreventie is in deze fase 

van groot belang. Ook een ondersteunend en stimulerend netwerk speelt een 

belangrijke rol in het voorkomen van terugval. Fase zes betreft de ‘terugval’. In de 

‘terugvalfase’ is de persoon weer teruggevallen naar diens vroegere gedrag. 

Mogelijk overdenkt hij hoe het gedrag op een effectievere manier veranderd zou 

kunnen worden of probeert hij het nog een keer. Aan de hand van dit onderzoek 

wordt getracht te bepalen in welke fases de amateurmuzikanten zich bevinden 

volgens het Stages of Change model (1992). Daarbij wordt gekeken naar mogelijke 

verklaringen/ factoren die van invloed zijn op de contemplatiefase a.d.h.v. het ASE 

model (De Vries, 1988). Dit model gaat ervan uit dat de intentie om bepaald gedrag 

te vertonen, leidt tot het daadwerkelijk uitvoeren van dat gedrag. Het ASE model 

bestaat uit 3 aspecten: Attitude, Sociale invloed, en Eigen-effectiviteit. De ‘intentie tot 

gedrag hebben’, betekent dat men van plan is zich op een bepaalde (nieuwe) manier 

te gedragen. Zitten er voldoende positieve aspecten aan het gedrag dan krijgen 

mensen de intentie om het gedrag te vertonen. Soms zijn er te veel drempels/ 

barrières die men tegenwerken. Of het ontbreekt men aan de vaardigheden 

waardoor het niet lukt om het gedrag daadwerkelijk uit te voeren (eigen-effectiviteit). 

Om de intentie tot gedrag te hebben, moet men allereerst een positieve attitude 

hebben ten aanzien van dat gedrag. Met andere woorden, een positieve houding. 
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Hoe men zelf tegen gedrag aankijkt (attitude) is belangrijk, maar de mening van 

anderen speelt ook een rol. De sociale omgeving oefent op verschillende manieren 

invloed uit:  

• Via een subjectieve norm: de omgeving heeft een verwachting hoe men zich 

gedraagt. 

• Via sociale steun: als men sociale steun ervaart is de kans groter dat men het 

gesteunde gedrag vertoont. Wordt het gedrag afgekeurd, denkt men nog een 

tweede keer na of hij dit gedrag in het vervolg weer zal vertonen. 

• Via sociale druk: het ervaren van druk zorgt er voor dat men soms iets doet 

wat hij liever niet had gedaan.  

• Via modeling: het gedrag van rolmodellen (leraren, trainers, sporthelden) 

neemt men graag over, omdat zij als een voorbeeld worden gezien.  

De invloed van de sociale omgeving wordt niet alleen bepaald door wat anderen 

écht vinden, maar ook door wat men dénkt dat de omgeving vindt (normative 

beliefs). Hoe groot deze sociale invloed is, kan voor iedereen in elke situatie anders 

zijn (Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2019). 

 

1.3 Logopedische en beroepsmatige relevantie  

Preventie is een belangrijk onderdeel binnen de paramedische gezondheidszorg. 

Wanneer problemen tijdig worden gesignaleerd kan er vroegtijdig worden 

ingegrepen waardoor meer problemen kunnen worden voorkomen. Preventie en 

gezondheidsbevordering binnen allerlei doelgroepen is de laatste jaren in opmars. 

Steeds meer paramedici – ook logopedisten - verzorgen 

gezondheidsbevorderingsactiviteiten en gezondheidsvoorlichtingscampagnes (Burgt 

& Mechelen, 2008) 

Slechthorendheid is eén van de mogelijke gevolgen van langdurige blootstelling aan 

te hard geluid. Als gevolg van slechthorendheid kunnen er problemen ontstaan. De 

deurbel en de telefoon worden minder goed gehoord en muziek klinkt vaak 

vervormd. Het onderling contact (de communicatie) wordt verstoord omdat spraak 

niet goed verstaan wordt, met name als er sprake is van een lawaaiige omgeving. 

Een gesprek voeren met meerdere gesprekspartners tegelijk is dan ook vaak erg 

lastig. Slechthorende personen kunnen zich hierdoor buitengesloten voelen. Dit kan 

nog eens versterkt worden door invloeden uit de omgeving: gesprekspartners die 
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onduidelijk spreken of weinig rustige plekken (met weinig omgevingslawaai). Er zijn 

veel situaties waarin een slechthorend persoon onvoldoende meekrijgt wat er 

gezegd wordt. Een bijkomend probleem is dat slechthorendheid een niet-zichtbare 

beperking is. Hierdoor moet een slechthorend persoon telkens opnieuw vragen aan 

zijn/haar gesprekspartner(s) om duidelijk te spreken. Slechthorende personen 

kunnen zich met deze problemen melden bij logopedisten. De behandeling zal zich 

dan vooral richten op uitspraak en spraakafzien (Nederlandse Vereniging voor 

Logopedie en Foniatrie, 2016). In dit onderzoek wordt de bereidheid van 

amateurmusici tot het nemen van preventieve maatregelen onderzocht. Op basis 

van de resultaten van dit onderzoek zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor 

het creëren van meer bewustwording en het nemen van preventieve maatregelen, 

om zo het aantal amateurmusici met gehoorbeschadiging te beperken. Door deze 

preventieve maatregelen onder de aandacht te brengen bij amateurmusici trachten 

we de logopedische behandeling en de gevolgen van gehoorbeschadiging in te 

perken.  

 

1.4 Probleemstelling 

Hoofdvraag:  

Zijn amateurmusici spelende in een fanfare-, harmonie- of symfonieorkest bereid om 

preventieve maatregelen te treffen tegen gehoorschade door het maken van 

muziek? 

 

Subvragen:  

• Zijn amateurmusici zich bewust van de risico’s op gehoorschade door het 

maken van muziek? 

• Welke preventieve maatregelen zouden amateurmusici willen treffen ter 

bescherming van hun gehoor?  

• Als amateurmusici niet bereid zijn om preventieve maatregelen te treffen, 

welke redenen geven zij hiervoor? 
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1.5 Doelstelling 

• In kaart brengen of amateurmusici zich bewust zijn van de gehoorrisico’s door 

het maken van muziek en bereid zijn om maatregelen te nemen tegen 

gehoorschade. 

• Het aantal amateurmusici met gehoorbeschadiging, als gevolg van het maken 

van muziek, beperken door preventieve maatregelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

2. Methode 

2.1 Onderzoeksdesign  

Het onderzoek betrof een explorerend onderzoek. Er bestond namelijk een verband 

tussen gehoorschade en het maken van muziek. Echter beperkte de literatuur zich 

enkel tot gehoorschade bij professionele musici. Er was nauwelijks literatuur 

beschikbaar over de gehoorrisico's en ideeën over preventieve maatregelen bij 

amateurmusici. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op het inventariseren van 

gegevens betreffende bekendheid van amateurmuzikanten met de risico’s op 

gehoorschade en hun bereidheid tot het nemen van preventieve maatregelen. Aan 

de hand van een cross-sectioneel surveyonderzoek werd getoetst of amateurmusici 

bereid waren om preventieve maatregelen te treffen om hun gehoor te beschermen. 

De vragenlijst betrof een kwantitatieve vragenlijst en bevatte enkele open vragen. 

 

2.2 Populatie  
De onderzoekspopulatie bestond uit 729 amateurmusici spelende in een fanfare-, 

harmonie- of symfonieorkest in Nederland (uitsluitend spelende orkestleden). Er 

werd gestreefd naar een minimaal aantal van 100 respondenten, zodat de gegevens 

beter generaliseerbaar zijn naar de gehele groep amateurmusici in Nederland. Door 

te specificeren tot één groep musici, namelijk orkestleden, kon er gericht worden 

gezocht naar preventieve maatregelen die bij deze groep van toepassing zijn. 

Binnen deze groep is er blootstelling aan hetzelfde soort geluid.  

 

2.3 Werving en selectie 
Er werden vier tot negen besturen van verenigingen (fanfares, harmonieën en 

symfonieorkesten) per provincie via de mail benaderd om de vragenlijst te 

verspreiden onder de leden. Deze mail bevatte de vragenlijst en informatie 

betreffende het onderzoek. Tevens stond in de mail dat er telefonisch contact kon 

worden opgenomen met de onderzoekers om meer informatie te verkrijgen over het 

onderzoek en eventuele vragen te stellen. De  introductietekst van de vragenlijst, de 

wervingstekst en de tekst van de wervingsmail zijn terug te vinden in respectievelijk 

bijlage 2, 3 en 4. Bij orkesten waar de onderzoekers naamsbekendheid hebben 

opgebouwd werd waar mogelijk een fysiek bezoek gepland om het onderzoek toe te 

lichten en amateurmusici enthousiast te maken voor het invullen van de vragenlijst. 
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Bij te weinig respons na twee à drie weken kon er telefonisch contact worden 

gezocht met de besturen van de orkesten met het verzoek de muzikanten te 

herinneren aan het onderzoek. 

Een tweede wervingsmethode verliep via Facebook waar een oproep werd gedaan 

aan amateurmusici spelende in een fanfare-, harmonie- of symfonieorkest om de 

vragenlijst in te vullen. Deze oproep is terug te vinden in bijlage 5. 

Respondenten dienden te voldoen aan de volgende inclusiecriteria : 

• Amateurmusici die lid zijn van een orkest (fanfare, harmonie of symfonie) 

• Amateurmusici die minimaal één uur in de twee weken muziek maken 

• Volwassenen (18+) 

De steekproef bestond uiteindelijk uit 729 muzikanten. 

 

2.4 Meetinstrument en procedure  
De vragenlijst werd online via Survey Monkey afgenomen waarbij alle vragen 

verplicht ingevuld moesten worden door de respondenten voordat de vragenlijst 

verstuurd kon worden om de kans op onbruikbare vragenlijsten en missing values te 

verkleinen. Tevens werd er een pre-test afgenomen bij een onafhankelijk persoon uit 

de directe omgeving van de onderzoekers, die zelf ook actief is als amateurmuzikant 

(n=1), ter controle van de duidelijkheid en spelling en ter inventarisatie van de 

benodigde invultijd. Hierbij werd gestreefd naar een invultijd van maximaal 10 

minuten. De link naar de vragenlijst werd samen met aanvullende informatie over het 

onderzoek op Facebook geplaatst en via de mail naar besturen van orkesten 

verstuurd, met de vraag of zij de vragenlijst wilden verspreiden onder de leden via de 

mail of een groepsapp.  

De vragenlijst werd ontwikkeld op basis van de suggesties/ aanbevelingen over 

vragenlijstontwikkeling van Rmila (2008). De onderzoekers waren primair 

geïnteresseerd in het meten van de variabele ‘bereidheid tot het nemen van 

preventieve maatregelen‘. Deze variabele werd opgesplitst in drie constructen: 1. 

Bewustwording 2. Individueel 3. Het bestuur van de vereniging. Daarnaast werden 

enkele demografische gegevens gevraagd. De vragenlijst bestond uit 15 vragen. In 

figuur 2 is een schematische weergave te zien van de opbouw van de vragenlijst. De 

gehele vragenlijst is terug te vinden in bijlage 6. 
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Figuur 2. Schematische weergave van de opbouw van de vragenlijst. 

 

 

2.5 Data-analyse 

De data werden geëxporteerd naar en geanalyseerd met behulp van het statistisch 

programma SPSS. Er werden voornamelijk beschrijvende analyses uitgevoerd 

(gemiddelden, frequenties). Antwoorden op de open vragen werden eerst 

gecategoriseerd:  De categorieën (ook wel axiale codes genoemd) zijn na afloop van 

de dataverzameling door de drie onderzoekers gezamenlijk geconstrueerd. In bijlage 

7 (code logboek), is een overzicht te zien van de opgestelde categorieën per vraag 

en de bijbehorende codering. Vervolgens werden de individuele antwoorden door de 

onderzoekers afzonderlijk van elkaar ingedeeld in de overeengekomen categorieën. 

Hierna werd er discussie gevoerd betrekkende de codering totdat er consensus werd 

bereikt over de indeling van alle individuele antwoorden. Naast de beschrijvende 

analyses van de totale steekproef werden ook subgroep-analyses uitgevoerd (door 

middel van de Chi-square test) op basis van instrumentgroepen, leeftijd, provincie en 

het aantal uur repetitietijd in de week.  
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3. Resultaten 

In de resultaten worden allereerst de respondenten beschreven. Vervolgens worden 

de beschrijvende analyse van de totale steekproef beschreven per vraag. Tot slot 

worden de resultaten van de subgroep analyses besproken.   

 

3.1 Respondenten 

De vragenlijst is door 729 respondenten ingevuld. Alle respondenten zijn als 

amateurmuzikant actief binnen een harmonie-, fanfare- of symfonieorkest. De 

respondenten zijn afkomstig uit heel Nederland met een leeftijd van 18 - 65+. Alle 

respondenten voldeden aan de inclusiecriteria. 

 

Verdeling instrumentgroepen 

Er zijn vooraf vier groepen opgesteld: strijkinstrumenten, houtblazers, koperblazers 

en slagwerk. De meeste respondenten vallen in de groep koperblazers, met een 

aantal van 329 respondenten. In grafiek 1 zijn de frequenties  weergegeven. 

 

Grafiek 1. De frequenties van de verschillende instrumentgroepen. 
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Leeftijdscategorieën 

Er zijn 4 leeftijdscategorieën opgesteld: 18-29, 30-44, 45-64 en 65+.                                                   

De grootste groep betreft de leeftijdscategorie 45-64, met 282 respondenten. In 

grafiek 2 zijn de frequenties weergegeven. 

 

Grafiek 2. De frequenties van de leeftijdscategorieën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincies 

Alle provincies zijn in een afzonderlijke categorie weergegeven. De respondenten 

zijn afkomstig uit heel Nederland. De meeste respondenten zijn actief als 

amateurmuzikant in de provincie Limburg, met een aantal van 241 respondenten. De 

twee provincies die de minste respondenten kennen betreffen Zeeland (2) en 

Flevoland (3). In grafiek 3 zijn de frequenties  weergegeven. 

 

Grafiek 3. De frequenties van de verschillende provincies.  
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Repetitietijd in de week 

Er zijn 6 groepen vooraf opgesteld als antwoordmogelijkheid.  

• Iedere week, meer dan 2 uur per week 

• Iedere week, 2 uur per week 

• Iedere week, 1 uur per week 

• Om de week, 2 uur 

• Om de week, 1 uur 

• Anders, namelijk ….. 

De categorie ‘iedere week meer dan 2 uur per week’ kent 430 respondenten. De 

categorie ‘iedere week 2 uur per week’ kent 262 respondenten.  

Daarmee zijn deze twee categorieën het grootst. De overige drie categorieën 

kennen minder respondenten. De categorie ‘iedere week 1 uur per week’ bevat 18 

respondenten, ‘om de week 2 uur’ 7 respondenten en ‘om de week 1 uur’ 12 

respondenten.  
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3.2 De beschrijvende analyse van de totale steekproef beschreven per vraag 

 

Bewustzijn van de risico’s op gehoorschade door het maken van muziek 

Het overgrote deel van de respondenten met een aantal van 583, geeft aan wel eens 

te hebben stilgestaan bij de risico’s op gehoorschade door het maken van muziek.                       

146 Respondenten geven aan hier nog niet bij stilgestaan te hebben. De twee 

categorieën die het vaakst worden aangehaald als risico op gehoorschade betreft 

‘tinnitus’ met een aantal van 267 respondenten en ‘gehoorverlies/ slechter horen’ 

met 152 respondenten. In grafiek 4 zijn de categorieën met bijbehorende frequenties 

en percentages weergegeven.  

 

Grafiek 4. De frequenties en percentages van de risico’s op gehoorschade. 

 

 

Preventieve maatregelen ter bescherming van het gehoor 

De meeste respondenten (595) antwoorden dat zij bekend zijn met preventieve 

maatregelen. 134 Respondenten geven aan niet bekend te zijn met preventieve 

maatregelen. De meest voorkomende categorie betreft ‘oordoppen/ otoplastieken’ 

met een aantal van 538 respondenten. De op één na grootste categorie is ‘het 

gebruik van geluidsschermen’ met 183 respondenten. In grafiek 5 zijn de 

categorieën met bijbehorende frequenties en percentages weergegeven.  
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Grafiek 5. De frequenties en percentages van preventieve maatregelen waarmee de respondenten bekend zijn. 

 

 

Treffen van preventieve maatregelen 

445 Respondenten geven aan geen preventieve maatregelen te treffen. 284 

Respondenten treffen zelf preventieve maatregelen. Veruit de meeste respondenten 

(221) geven aan ‘oordoppen/ otoplastieken/ oorkappen’ te gebruiken als preventieve 

maatregel. De categorie ‘zachter spelen’ kent de minste respondenten, namelijk 2. In 

grafiek 6 zijn de categorieën met bijbehorende frequenties en percentages 

weergegeven.  

 

Grafiek 6. De frequenties en percentages van de preventieve maatregelen die getroffen worden.  
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Redenen voor het treffen van preventieve maatregelen 

Het meest gegeven antwoord als reden voor het treffen van preventieve 

maatregelen is ‘gehoorschade voorkomen’ met 163 respondenten. De categorie 

‘erger voorkomen’ kent 97 respondenten. In grafiek 7 zijn de categorieën met 

bijbehorende frequenties en percentages weergegeven. 

 

Grafiek 7. De frequenties en percentages van de redenen waarom de respondenten wel preventieve 

maatregelen treffen.  

            

 

Redenen voor het niet treffen van preventieve maatregelen 

De categorie die het vaakst wordt aangehaald als reden voor het niet nemen van 

preventieve maatregelen is ‘lastig spelen’. 214 Respondenten geven aan dat het 

lastig speelt met gehoorbescherming. De categorie ‘geen noodzaak’ is door 126 

respondenten aangegeven. In grafiek 8 zijn de categorieën met bijbehorende 

frequenties en percentages weergegeven.  
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Grafiek 8. De frequenties en percentages van de redenen waarom de respondenten geen preventieve 

maatregelen treffen. 

 

 

Vanuit het bestuur getroffen preventieve maatregelen  

538 Respondenten geven aan dat er preventieve maatregelen vanuit het bestuur 

worden getroffen. 172 Respondenten beantwoorden deze vraag met ‘nee’ en 19 

respondenten weten het niet. Het meest gegeven antwoord op de vraag welke 

preventieve maatregelen er worden getroffen door het bestuur zijn ‘corona 

gerelateerde maatregelen’, met een aantal van 399 respondenten. In grafiek 9 zijn 

de categorieën met bijbehorende frequenties en percentages weergegeven.  

 

Grafiek 9. De frequenties en percentages van de preventieve maatregelen die door de besturen van 

verenigingen worden getroffen.  
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Informatie vanuit het bestuur over risico’s op gehoorschade en/of preventieve 

maatregelen  

Er zijn vier antwoordmogelijkheden opgesteld.  

• Ja, zowel over de risico’s op gehoorschade als over mogelijke preventieve 

maatregelen 

• Ja, alleen over de risico’s op gehoorschade 

• Ja, alleen over mogelijke preventieve maatregelen 

• Nee 

Het meest gegeven antwoord is ‘nee’, met een aantal van 613 respondenten. 70 

Respondenten geven aan informatie te hebben gekregen over zowel de risico’s als 

preventieve maatregelen. 42 Respondenten geven aan alleen informatie te hebben 

gekregen betrekkende preventieve maatregelen. En 4 respondenten hebben alleen 

informatie gekregen over de risico’s op gehoorschade. 

 

Introductie van preventieve maatregelen door het bestuur 

409 Respondenten geven aan (meer) preventieve maatregelen te willen zien en 320 

respondenten niet. De categorie die het vaakst wordt ingevuld is ‘voorlichting geven/ 

bewustwording creëren’. 137 Respondenten zouden dit graag geïntroduceerd zien 

worden als preventieve maatregel. De op één na grootste categorie is ‘het gebruik 

van geluidsschermen’ met 77 respondenten. In grafiek 10 zijn de categorieën met 

bijbehorende frequenties en percentages weergegeven. 

 

Grafiek 10. De frequenties en percentages van de preventieve maatregelen die de respondenten geïntroduceerd 

zouden zien. 
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Bereidheid tot het nemen van preventieve maatregelen in de nabije toekomst  

527 Respondenten geven aan bereid te zijn en 202 niet. Veruit de meeste 

respondenten (206) geven aan bereid te zijn ‘oordoppen/ otoplastieken’ in te zetten 

als preventieve maatregel. Eén respondent geeft ‘regelmatig gehoor laten meten’ 

aan. In grafiek 11 zijn de categorieën met bijbehorende frequenties en percentages 

weergegeven. 

 

Grafiek 11. De frequenties en percentages van de preventieve maatregelen die de respondenten in de nabije 

toekomst gaan treffen 
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3.3 Subgroep analyses  
In deze paragraaf worden de resultaten uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 

instrumentgroep, en repetitietijd. Er is per subgroep analyse telkens een tabel 

weergegeven waarin de vragen zijn vergeleken met de demografische gegevens. 

Vervolgens is een beschrijvende analyse m.b.t deze subgroep analyses 

weergegeven. 

 

Tabel 1. Subgroep analyses voor de leeftijdscategorieën 

Vraag  18-29 30-44 45-64 65+ 

Stilgestaan bij 

risico’s op 

gehoorschade? 

 

Ja 73,6% 82,8% 79,8% 84,1% 

Nee 26,4% 17,2% 20,2% 15,9% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 5,812        df: 3          p: 0,121 

Bekendheid met 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 85,1% 82,3% 84,4% 69,0% 

Nee 14,9% 17,7% 15,6% 31,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 14,665      df: 3          p: 0,002 

Treft u zelf 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 39,9% 44,1% 38,3% 31,0% 

Nee 60,1% 55,9% 61,7% 69,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 5,189        df: 3          p: 0,158 

Moet bestuur 

(meer) preventieve 

maatregelen 

treffen? 

Ja 54,1% 58,1% 58,2% 50,4% 

Nee 45,9% 41,9% 41,8% 49,6% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 2,496        df: 3          p: 0,476 

Bereid in de 

toekomst 

maatregelen te 

treffen? 

Ja 72,3% 78,0% 68,8% 71,7% 

Nee 27,7% 22,0% 31,2% 28,3% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 4,723        df: 3          p: 0,193 

Nemen van 

preventieve 

maatregelen taak 

van bestuur of 

muzikant zelf? 

Beide 68,9% 67,2% 70,2% 76,1% 

Bestuur 0,7% 1,1% 0,7% 2,7% 

Muzikant 30,4% 31,7% 29,1% 21,2% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 6,893        df: 6          p: 0,331 
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In bovenstaande tabel is te zien dat de meeste respondenten aangeven dat zij geen 

preventieve maatregelen treffen. De respondentengroep met een leeftijd van 65+ 

treffen verhoudingsgewijs het minst vaak preventieve maatregelen. Echter zijn zij 

eerder bereid om in de toekomst preventieve maatregelen te treffen vergeleken met 

de respondentengroep van 45-64 jaar. De respondentengroep van 18-29 jaar is het 

meest bekend met preventieve maatregelen. De meerderheid van de overige 

respondentgroepen zijn ook bekend met preventieve maatregelen. De 65-plussers 

zijn ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen het minst bekend met preventieve 

maatregelen. In deze vraag is dan ook een significant verschil aantoonbaar. In de 

tabel is dit zichtbaar gemaakt aan de hand van een gele markering. Als het p-getal 

lager is dan 0,05 is er een significant verschil aantoonbaar.   

 

Tabel 2. Subgroep analyses voor instrumentgroepen 

Vraag  Strijk Hout Koper Slagwerk 

Stilgestaan bij 

risico’s op 

gehoorschade? 

 

Ja 78,4% 80,4% 78,1% 91,7% 

Nee 21,6% 19,6% 21,9% 8,3% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 4,917        df: 3          p: 0,178  

Bekendheid met 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 86,3% 80,7% 79,3% 97,9% 

Nee 13,7% 19,3% 20,7% 2,1% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 10,541      df: 3          p: 0,014 

Treft u zelf 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 33,3 % 40,2% 37,1% 50,0% 

Nee 66,7% 59,8% 62,9% 50,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 3,821        df: 3          p: 0,281 

Moet bestuur 

(meer) preventieve 

maatregelen 

treffen? 

Ja 51,0% 55,1% 58,7% 50,0% 

Nee 49,0% 44,9% 41,3% 50,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 2,256        df: 3          p: 0,521 

Bereid in de 

toekomst 

maatregelen te 

treffen? 

Ja 68,6% 73,8% 71,4% 72,9% 

Nee 31,4% 26,2% 28,6% 27,1% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 0,795        df: 3          p: 0,851 

Beide 74,5% 73,1% 66,6% 70,8% 
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In bovenstaande tabel is te zien dat de slagwerkers verhoudingsgewijs het meeste 

stilstaan bij de risico’s op gehoorschade en het meest bekend zijn met preventieve 

maatregelen. Bij de vraag over de bekendheid met preventieve maatregelen is dan 

ook een significant verschil aantoonbaar (zie markering). Dit is mogelijk te verklaren 

door het hoge percentage slagwerkers die aangeven bekend te zijn met preventieve 

maatregelen. Alle instrumentgroepen geven aan dat ze graag zouden zien dat het 

bestuur van de vereniging meer preventieve maatregelen zou introduceren. Met 

58,7% is de instrumentgroep koperblazers de grootste groep die dit aangeeft. Echter 

vindt deze instrumentgroep het meest dat de taak van het nemen van preventieve 

maatregelen bij de amateurmuzikant zelf ligt vergeleken met de andere 

instrumentgroepen.  

 

Tabel 3. Subgroep analyses voor repetitietijd per week  

Vraag  > 2 uur per 

week 

2 uur per 

week 

1 uur per 

week 

2 uur om 

de week 

1 uur om 

de week 

Stilgestaan bij   

risico’s op 

gehoorschade? 

 

Ja 82,1% 76,0% 88,9% 71,4% 83,3% 

Nee 17,9% 24,0% 11,1% 28,6% 16,7% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 5,146       df: 4           p: 0,273 

Bekendheid met 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 83,0% 80,5% 72,2% 71,4% 75,0% 

Nee 17,0% 19,5% 27,8% 28,6% 25,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 2,665       df: 4           p: 0,615 

Treft u zelf 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 42,3% 30,5% 72,2% 57,1% 41,7% 

Nee 57,7% 69,5% 27,8% 42,9% 58,3% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 19,254     df: 4           p: 0,001 

Moet bestuur  

(meer) preventieve 

maatregelen  

Ja 55,6% 56,5% 66,7% 42,9% 58,3% 

Nee 44,4% 43,5% 33,3% 57,1% 41,7% 

Nemen van 

preventieve 

maatregelen taak 

van bestuur of 

muzikant zelf? 

Bestuur 2,0% 0,7% 1,2% 2,1% 

Muzikant 23,5% 26,2% 32,2% 27,1% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 5,001        df: 6          p: 0,544 
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treffen? 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 1,402       df: 4           p: 0,844 

Bereid in de   

toekomst   

maatregelen te 

treffen? 

Ja 71,9% 72,9% 72,2% 71,4% 75,0% 

Nee 28,1% 27,1% 27,8% 28,6% 25,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 0,135       df: 4           p: 0,998 

Nemen van 

preventieve 

maatregelen taak   

van bestuur of 

muzikant zelf? 

Beide 68,1% 74,0% 66,7% 71,4% 58,3% 

Bestuur 0,9% 1,1% 5,6% 0,0% 0,0% 

Muzikant 30,9% 24,8% 27,8% 28,6% 41,7% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 7,492        df: 8          p: 0,485 

 

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat de meerderheid van de respondentgroepen 

die >2 uur in de week en 2 uur in de week repeteren aangeven stil te staan bij de 

risico’s op gehoorschade en bekend zijn met preventieve maatregelen. Echter treft 

de meerderheid van deze twee respondentgroepen geen preventieve maatregelen. 

Bij de vraag betrekkende het treffen van preventieve maatregelen is een significant 

verschil aantoonbaar (zie markering). Dit is mogelijk te verklaren door het hoge 

percentage dat aangeeft preventieve maatregelen te treffen bij de 

respondentengroep ‘1 uur per week’. Echter moet worden opgemerkt dat deze 

respondentengroep maar uit 18 respondenten bestaat. 

 

Tabel 4. Subgroep analyses voor de provincies  

Vraag  Limburg Noord-

Brabant 

Zeeland Gelderland Utrecht Zuid- 

Holland 

Stilgestaan bij   

risico’s op 

gehoorschade? 

 

Ja 71,4% 88,4% 0,0% 87,6% 78,3% 85,2% 

Nee 28,6% 11,6% 100,0% 12,4% 21,7% 14,8% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 38,406         df: 11          p: 0,000 

Bekendheid met 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 76,8% 91,3% 100% 84,1% 78,3% 92,0% 

Nee 23,2% 8,7% 0% 15,9% 21,7% 8,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 18,929         df: 11          p: 0,062 

Treft u zelf 

preventieve 

maatregelen? 

Ja 30,7% 55,1% 0,0% 35,4% 36,2% 51,1% 

Nee 69,3% 44,9% 100,0% 64,6% 63,8% 48,9% 
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      Chi-2 (df), p  Chi-2: 30,784        df: 11           p: 0,001 

Moet bestuur 

(meer) 

preventieve 

maatregelen 

treffen? 

Ja 56,8% 56,5% 0,0% 54,9% 63,8% 48,9% 

Nee 43,2% 43,5% 100,0% 45,1% 36,2% 51,1% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 7,535          df: 11           p: 0,754 

Bereid in de   

toekomst   

maatregelen te 

treffen? 

Ja 74,3% 75,4% 50,0% 76,1% 68,1% 67,0% 

Nee 25,7% 24,6% 50,0% 23,9% 31,9% 33,0% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 8,420         df: 11            p: 0,675 

Nemen van 

preventieve 

maatregelen taak 

van bestuur of 

muzikant zelf? 

Beide 69,7% 69,6% 100,0% 75,2% 68,1% 65,9% 

Bestuur 0,8% 0,0% 0,0% 0,9% 1,4% 0,0% 

Muzikant 29,5% 30,4% 0,0% 23,9% 30,4% 34,1% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 17,399       df: 22            p: 0,741 

 

Tabel 5. Vervolg subgroep analyses voor de provincies 

Vraag  Noord- 

Holland 

Flevoland Overijssel Drenthe Friesland Groningen 

Stilgestaan bij   

risico’s op 

gehoorschade? 

 

Ja 91,8% 33,3% 69,6% 82,8% 83,3% 84,2% 

Nee 8,2% 66,7% 30,4% 17,2% 16,7% 15,8% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 38,406         df: 11          p: 0,000 

Bekendheid met 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 83,7% 66,7% 73,9% 75,9% 79,2% 73,7% 

Nee 16,3% 33,3% 26,1% 24,1% 20,8% 26,3% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 18,929         df: 11          p: 0,062 

Treft u zelf 

preventieve 

maatregelen? 

 

Ja 53,1% 0,0% 39,1% 34,5% 50,0% 26,3% 

Nee 46,9% 100,0% 60,9% 65,5% 50,0% 73,7% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 30,784        df: 11           p: 0,001 

Moet bestuur 

(meer) 

preventieve 

maatregelen 

treffen? 

Ja 57,1% 66,7% 65,2% 55,2% 50,0% 57,9% 

Nee 42,9% 33,3% 34,8% 44,8% 50,0% 42,1% 
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      Chi-2 (df), p  Chi-2: 7,535          df: 11           p: 0,754 

Bereid in de   

toekomst   

maatregelen te 

treffen? 

Ja 61,2% 66,7% 82,6% 72,4% 75,0% 68,4% 

Nee 38,8% 33,3% 17,4% 27,6% 25,0% 31,6% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 8,420         df: 11            p: 0,675 

Nemen van 

preventieve 

maatregelen taak 

van bestuur of 

muzikant zelf? 

Beide 69,4% 66,7% 82,6% 75,9% 54,2% 68,4% 

Bestuur 2,0% 0,0% 0,0% 3,4% 4,2% 5,3% 

Muzikant 28,6% 33,3% 17,4% 20,7% 41,7% 26,3% 

      Chi-2 (df), p  Chi-2: 17,399       df: 22            p: 0,741 

 

In bovenstaande tabellen is een significant verschil aantoonbaar bij de vraag of de 

respondenten stilstaan bij de risico’s op gehoorschade (zie gele markering). De 

meerderheid van de meeste provincies geeft aan stil te staan bij de risico’s op 

gehoorschade. De respondenten uit de provincies Zeeland en Flevoland geven 

vaker aan niet stil te staan bij de risico’s op gehoorschade. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat deze twee provincies maar een klein aantal respondenten had. Dit 

zou dus mogelijk het significante verschil kunnen verklaren. Er is ook een significant 

verschil aantoonbaar bij de vraag betrekkende het treffen van preventieve 

maatregelen (zie markering). Dit zou mogelijk te verklaren kunnen zijn doordat de 

provincies deelbaar zijn in drie groepen. Er zijn namelijk een aantal provincies 

waarin >50% preventieve maatregelen treft, provincies waarin +/- 30% preventieve 

maatregelen treft en twee provincies waarin 0% preventieve maatregelen treft. Bij 

deze subgroep analyses is het van belang om de fluctuerende respondentaantallen 

per provincie in acht te houden, deze kunnen er mogelijk voor zorgen dat bepaalde 

percentages van elkaar verschillen.   
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4. Discussie en conclusie  

4.1 Terugkoppeling  

Uit dit onderzoek bleek dat het merendeel (bijna 80%) van de respondenten wel 

eens heeft stilgestaan bij de risico’s op gehoorschade door het maken van muziek. 

Daarbij werd tinnitus het meest benoemd als risico. Ook gaf een ruime meerderheid 

aan bekend te zijn met preventieve maatregelen. Daarentegen trof meer dan 60% 

van de amateurmuzikanten geen preventieve maatregelen. Er ligt dus een grote 

kloof tussen kennis en daadwerkelijk gedrag. De meest gegeven reden voor het niet 

treffen van preventieve maatregelen betrof het ‘lastig spelen’. De respondenten 

gaven aan dat het gebruik van preventieve maatregelen invloed heeft op het 

samenspel, de klankvorming en de onderlinge afstemming. Ook gaven een aantal 

respondenten aan dat zij geen noodzaak zien voor het treffen van maatregelen of er 

nog niet bij hebben stilgestaan. De grote meerderheid was bereid in de nabije 

toekomst preventieve maatregelen te treffen waarbij vooral oordoppen/ otoplastieken 

werden benoemd. Belangrijk hierbij te vermelden is dat het merendeel vond dat 

zowel het bestuur als de amateurmuzikant verantwoordelijkheid draagt voor het 

nemen van preventieve maatregelen. 

 

Tot slot zijn er een aantal significante verschillen aangetoond. De 

respondentengroep van 18-29 jaar was het meest bekend met preventieve 

maatregelen. De meerderheid van de overige respondentgroepen waren ook bekend 

met preventieve maatregelen. De 65-plussers waren ten opzichte van de andere 

leeftijdsgroepen het minst bekend met preventieve maatregelen. Dit significante 

verschil is mogelijk te verklaren door het lagere percentage 65-plussers die bekend 

zijn met preventieve maatregelen. Ook was er een significant verschil aantoonbaar 

betreffende de bekendheid met preventieve maatregelen vergeleken met de 

verschillende instrumentgroepen. Dit is mogelijk te verklaren door het hoge 

percentage slagwerkers die aangaven bekend te zijn met preventieve maatregelen. 

Bij de vraag betrekkende het treffen van preventieve maatregelen vergeleken met de 

repetitietijd per week was een significant verschil aantoonbaar. Dit valt mogelijk te 

verklaren door het hoge percentage dat aangaf preventieve maatregelen te treffen 

bij de respondentengroep ‘1 uur per week’. Ook was er een significant verschil 

aantoonbaar bij de vraag of de respondenten stilstaan bij de risico’s op 
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gehoorschade vergeleken met de provincies. De meerderheid van de meeste 

provincies gaf aan stil te staan bij de risico’s op gehoorschade. De respondenten uit 

de provincies Zeeland en Flevoland gaven vaker aan niet stil te staan bij de risico’s 

op gehoorschade. Dit zou dus mogelijk het significante verschil kunnen verklaren. 

Tot slot was er een significant verschil aantoonbaar bij de vraag betrekkende het 

treffen van preventieve maatregelen vergeleken met de provincies. Dit zou mogelijk 

te verklaren kunnen zijn doordat de antwoorden van de provincies deelbaar zijn in 

drie groepen: 0%, 30%, >50%.  

 

4.2 Methodologische reflectie  

De gebruiksvriendelijkheid van de online vragenlijst was goed. De invultijd bleek 

maximaal 5 minuten te zijn, zoals verwacht. De vragenlijst werd vooraf door een 

onderzoeksprofessional als duidelijk beoordeeld. De antwoorden van de meeste 

respondenten waren relevant. Echter waren er enkele respondenten die de vragen 

anders hadden geïnterpreteerd waardoor de antwoorden niet bruikbaar waren. Voor 

het verspreiden van de vragenlijst werd er een pre-test afgenomen. Deze pre-test 

werd door één onafhankelijke amateurmuzikant ingevuld. In de toekomst zullen de 

onderzoekers ervoor kiezen om meerdere personen de pre-test te laten invullen. Bij 

één vraag is er namelijk een typefout ontstaan. Deze werd niet opgemerkt door de 

onderzoekers en de persoon die de pre-test hebben ingevuld. Door het inzetten van 

meerdere personen m.b.t. de pre-test is de kans groter dat dit soort fouten worden 

opgespoord. De typefout ontstond in vraag 10: Worden er vanuit het bestuur van uw 

vereniging preventieve maatregelen getroffen? (Bijvoorbeeld: schermen, speeltijd, 

afstand tot elkaar, akoestische aanpassingen in de ruimte etc.) Denk hierbij aan 

COVID-19 gerelateerde maatregelen, zoals de 2 meter afstand. Deze laatste zin had 

moeten zijn: Denk hierbij niet aan COVID-19 gerelateerde maatregelen, zoals de 2 

meter afstand. Om deze reden werd ervoor gekozen om een extra categorie (corona 

gerelateerde maatregelen) toe te voegen bij de analyse van de resultaten.  

 

De relevantie van het onderzoek was duidelijk aantoonbaar. Allereerst was de 

representativiteit goed door een groot aantal respondenten (729). De respondenten 

waren afkomstig uit heel Nederland en de vier leeftijdscategorieën waren allemaal 

sterk vertegenwoordigd in het onderzoek. De diversiteit met betrekking tot de 
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afkomst van de respondenten was mede te verklaren door de benaderingswijze van 

de onderzoekers. Er werden tussen de vier en negen verenigingen (fanfares, 

harmonieën en symfonieorkesten) per provincie via de mail benaderd om de 

vragenlijst te verspreiden onder de leden. Daarnaast werd het onderzoek opgemerkt 

door de landelijke muziekorganisatie KNMO (de Koninklijke Nederlandse Muziek 

Organisatie). “De KNMO stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel: 

het op landelijke niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en 

aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de 

gezamenlijke belangen van haar leden en daarbij aangesloten verenigingen.” 

(Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, 2017). De KNMO heeft een artikel 

over het onderzoek geplaatst op facebook, op de eigen website en in het tijdschrift. 

Het volledige artikel is terug te vinden in bijlage 9: Artikel KNMO. Het 

respondentaantal steeg hierdoor aanzienlijk. De KNMO heeft een landelijke 

bekendheid dat heeft geleid tot een grotere diversiteit in de afkomst van de 

respondenten.  

 

De vragenlijst bevatte zowel gesloten als open vragen. De antwoorden op de open 

vragen zijn handmatig gecodeerd. Het handmatig coderen en turven werd door de 3 

onderzoekers gezamenlijk uitgevoerd. Om fouten in de telling te voorkomen werd er 

om de 50 respondenten gekeken of dezelfde aantallen bij de categorieën werden 

geturfd. Wanneer dit niet het geval was, werd er opnieuw geturfd.  

 

Dit onderzoek had ook enkele zwakke punten. De vragenlijst was namelijk niet 

gebaseerd op bestaande lijsten. Er zijn zo ver bekend nauwelijks onderzoeken 

gedaan naar deze specifieke doelgroep. Evidence-based vragenlijsten met 

betrekking tot amateurmusici en preventieve maatregelen ter bescherming van het 

gehoor bestaan derhalve nog niet. 

Er is ook geen psychometrische analyse uitgevoerd van de vragenlijst. De 

betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst kunnen daarom niet worden 

aangetoond. De vragenlijst is wel beoordeeld door een onderzoeksprofessional en 

had een goede face-validity. Daarnaast is de vragenlijst ontwikkeld volgens de 

stappen Rmila (2008).  
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Er is mogelijk sprake van confounders in het onderzoek. Het wel of niet treffen van 

preventieve maatregelen kan ook afhankelijk zijn van andere (niet- gemeten) 

factoren dan leeftijd, instrumentgroep, provincie en het aantal uur repeteren in de 

week. Uit de antwoorden op de open vragen kwam bijvoorbeeld ook de factor 

gehoorverlies naar voren. Deze factor is vooraf niet meegenomen in de vragenlijst 

maar zou wel een mogelijke reden kunnen zijn voor het wel of niet treffen van 

preventieve maatregelen.   

 

4.3 Theoretische en inhoudelijke reflectie  

Uit het onderzoek bleek dat de meest genoemde reden voor het niet treffen van 

preventieve maatregelen de negatieve beïnvloeding van het speelgemak 

(klankvorming, samenspel, afstemming etc.) betrof. Door bijvoorbeeld een oordopje 

te gebruiken als preventieve maatregel wordt de gehoorgang afgeschermd. Het 

oordopje laat het geluid gedempt door. Door het gebruik van een oordopje wordt ook 

de klankkast veranderd. De gehoorgang wordt (grotendeels) afgesloten door het 

oordopje. Dit zorgt ervoor dat het geluid wat je zelf produceert anders wordt 

waargenomen. De trillingen die worden geproduceerd in de verschillende holtes, die 

als klankkast dienen, worden anders waargenomen doordat het oordopje de 

uitwendige gehoorgang grotendeels afsluit. Dit kan verklaren waarom veel 

respondenten aangaven dat het lastig speelt met oordoppen in (HOorzaken.nl, 

2020). 

Een andere reden die werd aangegeven voor het niet treffen van preventieve 

maatregelen zijn de kosten. Ter bevestiging werd gekeken naar de beschikbaarheid 

van oordoppen speciaal bedoeld voor musici en geluidsschermen voor zowel het 

slagwerk als individuele musici. Met betrekking tot de oordoppen zijn er twee 

mogelijkheden namelijk; op maat gemaakte oordoppen en niet op maat gemaakte 

oordoppen. Op maat gemaakte oordoppen voor musici variëren in prijs tussen de 

€125,- en €160,-. (Schoonenberg, z.d.) (Alpine Hearing Protection, 2021) (Beter 

Horen, z.d.) (Hansanders Belgie Vlaams, z.d.). Niet op maat gemaakte oordoppen 

voor musici variëren in prijs tussen de €30,- en €59,-. (NOIZEZZ, 2018) (Baxmusic, 

2019) (Pluggerz, z.d.) (4ears, z.d.) 

De prijzen van geluidsschermen voor het slagwerk liggen tussen de €400,- en 

€2000,-. (Baxmusic, z.d.-a) (Adams, z.d.-a) De individuele geluidsschermen voor 
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musici bedragen tussen €160,- en €250,-. (Adams, z.d.-b) (Adams, z.d.-c) (Adams, 

z.d.-d) (Baxmusic, z.d.-b) (Baxmusic, z.d.-c)                                                                                         

De redenen die de respondenten aangaven voor het niet treffen van preventieve 

maatregelen zouden volgens het ASE model vallen onder het kopje barrières. Het 

niet prettig spelen en de hoge kosten zijn een te grote barrière waardoor de intentie 

tot ‘nieuw’ gedrag niet wordt doorgezet.  

 

De twee voornaamste redenen voor het treffen van preventieve maatregelen waren 

‘gehoorschade voorkomen’ en ‘erger voorkomen’. Het doel van preventie is te 

zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te 

beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te 

voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Het doel van 

preventieve komt dus overeen met de redenen die door de amateurmusici gegeven 

zijn voor het treffen van preventieve maatregelen (Volksgezondheidenzorg.info, 

z.d.). 

 

Uit het onderzoek bleek dat 51 respondenten als reden voor het niet treffen van 

preventieve maatregelen aangaven geen last te hebben van gehoorproblemen. Het 

probleem met een gehoorbeschadiging is dat het een sluipend en haast onmerkbaar 

proces is. Voor een musicus die in een groot orkest speelt, is het niet de vraag of zijn 

gehoor schade lijdt, maar wanneer en in welke mate (NOIZEZZ, 2021). Bij deze 51 

respondenten is het dus de vraag of ze daadwerkelijk geen gehoorbeschadiging 

hebben opgelopen of dat zij dit nog niet hebben opgemerkt. 126 Respondenten 

gaven aan geen noodzaak te zien voor het treffen van preventieve maatregelen. 

Deze respondenten zouden zich volgens het Stages of Change model (Prochaska, 

DiClemente en Norcross, 1992) in de precontemplatiefase bevinden. Ze zijn zich niet 

bewust van het probleem en herkennen niet dat hun gedrag schadelijke gevolgen 

kan hebben voor zichzelf of anderen. Volgens geluidsonderzoeker Remy 

Wenmaekers staan niet alleen festival- en clubgangers voor het dilemma mogelijk 

blijvende gehoorschade op te lopen door muziek. Ook orkestmusici én 

amateurmusici die alleen thuis oefenen lopen tegen dit dilemma aan. Ondanks de 

risico's draagt volgens de onderzoeker amper de helft van alle orkestmusici 

oordoppen (Wenmaekers, 2017). De noodzaak voor het treffen van preventieve 

maatregelen is er dus wel degelijk. 100 Respondenten gaven aan zich niet bewust te 
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zijn van de risico's. Zij zouden zich dus ook in de precontemplatiefase bevinden 

volgens het Stages of Change model. Samengevat, veel respondenten zijn 

onvoldoende op de hoogte van de risico's terwijl deze er wel degelijk zijn. Goede 

informatievoorziening is dus noodzakelijk mede om volgens het Stages of Change 

model de gedragsbehoudsfase vol te houden. Door meer informatievoorziening 

wordt de bekendheid van preventieve maatregelen onder amateurmusici groter 

waardoor er een breder ondersteunend netwerk wordt opgebouwd wat noodzakelijk 

is om niet terug te vallen in ‘oud’ gedrag.  

 

511 Respondenten gaven aan dat zowel de amateurmuzikant zelf als het bestuur 

van de vereniging verantwoordelijk zijn voor het treffen van preventieve 

maatregelen. Op de vraag of amateurmusici bereid zijn om in de nabije toekomst 

preventieve maatregelen te treffen, antwoordden 527 respondenten met ‘ja’. Echter, 

320 respondenten gaven aan dat ze niet (meer) preventieve maatregelen vanuit het 

bestuur geïntroduceerd zouden willen zien. Deze gegevens kunnen niet onderbouwd 

worden vanuit bestaande literatuur. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 

een aantal (210) respondenten vindt dat de amateurmuzikant zelf verantwoordelijk is 

voor het nemen van preventieve maatregelen. Zij zullen dan niet (meer) preventieve 

maatregelen vanuit het bestuur willen maar juist individueel maatregelen treffen. Een 

andere verklaring zou kunnen zijn dan sommige besturen van verenigingen al 

preventieve maatregelen hebben getroffen. Een gedeelte van de respondenten zou 

dit mogelijk al voldoende vinden en daarom niet meer preventieve maatregelen 

willen vanuit het bestuur.  

 

In het onderzoek is de vraag gesteld of de respondenten zelf al eens stil gestaan 

hebben bij de risico’s op gehoorschade door het maken van muziek. 583 

Respondenten gaven aan wel eens stil te hebben gestaan bij de risico’s. Ook werd 

er gevraagd of de respondenten bekend waren met preventieve maatregelen ter 

bescherming van het gehoor. Hierop antwoordden 595 respondenten met ‘ja’. 

Vervolgens werd de vraag gesteld of de respondenten preventieve maatregelen 

troffen waarop 445 respondenten ‘nee’ antwoordden. Deze gegevens zijn volgens de 

onderzoekers lastig te verklaren aangezien veel respondenten aangaven wel eens 

stil te hebben gestaan bij de risico’s en bekend zijn met preventieve maatregelen. De 

onderzoekers hadden een groter aantal respondenten verwacht die preventieve 
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maatregelen treffen gezien de antwoorden over de risico’s op gehoorschade en de 

bekendheid van preventieve maatregelen onder de respondenten. Deze 

respondenten zouden zich volgens het Stages of Change model in de 

contemplatiefase bevinden. Zij staan enigszins open om na te denken over het 

probleem en de bijkomende gevolgen voor zichzelf of anderen. Ze worden zich 

bewust van het feit dat er een probleem is maar weten nog niet of ze willen 

veranderen.  

 

In de subgroep analyse betreffende het verband tussen het aantal uur repeteren in 

de week en de vraag of de respondenten zelf preventieve maatregelen treffen werd 

een significant verschil aangetoond. De twee categorieën die het vaakst repeteerden 

‘iedere week meer dan twee uur per week’ en ‘iedere week twee uur per week’ 

gaven verhoudingsgewijs vaker aan dat zij geen preventieve maatregelen treffen. De 

categorieën die ‘iedere week één uur per week’ of ‘om de week twee uur’ 

repeteerden gaven juist aan dat zij vaker wel preventieve maatregelen treffen. En tot 

slot de categorie ‘om de week één uur’, die vaker geen preventieve maatregelen 

treft. De onderzoekers hadden vooraf verwacht dat de respondenten die meer 

repeteerden vaker wél preventieve maatregelen zouden treffen. Deze groep is vaker 

bezig met muziek maken. Hierbij werd verwacht dat zij dan ook eerder zouden 

nadenken over de risico’s op gehoorschade en dus preventieve maatregelen zouden 

treffen.  

 

Er werd een significant verschil aangetoond bij de subgroep analyse m.b.t. de 

bekendheid met preventieve maatregelen vergeleken met de instrumentgroepen. 

Opvallend is in deze vergelijking het hoge percentage slagwerkers die bekend zijn 

met preventieve maatregelen. Bij deze vraag was er geen mogelijkheid voor een 

eventuele toelichting. Hierdoor is het lastig te bepalen wat de oorzaak van dit hoge 

percentage kon zijn. Volgens het ASE model (De Vries, 1988) zou dit mogelijk te 

maken kunnen hebben met de eigen effectiviteit van de slagwerkers. Oordoppen 

zorgen ervoor dat de gehoorgang (grotendeels) wordt afgesloten. Dit zorgt ervoor 

dat het geluid wat je zelf produceert anders wordt waargenomen. Bij blazers worden 

de trillingen die zij zelf produceren in de verschillende holtes, die als klankkast 

dienen, anders waargenomen door het afsluiten van de uitwendige gehoorgang. 

Veel slagwerkers hoeven geen lucht te blazen om muziek te maken. Zij horen 



 

39 

 

zichzelf en de andere muzikanten wel gedempt maar het geluid wordt minder sterk 

vervormd doordat zij geen lucht blazen door een instrument. Een andere reden voor 

het hoge percentage slagwerkers die bekend zijn met preventieve maatregelen zou 

te maken kunnen hebben met de sociale norm. Verhoudingsgewijs is de sociale 

norm om oordoppen te dragen tijdens het muziek maken onder de slagwerkers 

groter dan bij de overige orkestmusici.  

 

Bij de subgroep analyse betrekkende de bekendheid met preventieve maatregelen 

vergeleken met de leeftijdsgroepen werd er een significant verschil aangetoond. De 

65-plussers gaven verhoudingsgewijs het minst vaak aan bekend te zijn met 

preventieve maatregelen. Dit zou volgens het ASE model aan meerdere factoren 

kunnen liggen waaronder de sociale norm. De visie van de onderzoekers is dat 

preventie vroeger niet zo bespreekbaar was als in het heden waardoor mogelijk de 

persoonlijke attitude van de 65-plussers ten aanzien van preventieve maatregelen 

minder positief is vergeleken met de andere leeftijdsgroepen. Het zou ook te maken 

kunnen hebben met de eigen effectiviteit van de 65-plussers. Meerdere 

respondenten in deze leeftijdsgroep gaven aan dat zij een gehoorapparaat dragen 

tijdens het muziek maken. Dit maakt het dragen van oordoppen als 

gehoorbeschermers erg lastig. Ook gaven enkele respondenten als reden voor het 

niet dragen van oordoppen aan dat zij binnenkort gaan stoppen met het maken van 

muziek.  

 

4.5 Praktische implicaties  

In het onderzoek is naar voren gekomen dat amateurmusici meer voorlichting en 

informatie willen m.b.t. de risico's op gehoorschade en preventieve maatregelen. 613 

Respondenten gaven aan dat het bestuur van de vereniging hen geen informatie 

heeft gegeven over de risico's op gehoorschade door het maken van muziek en 

preventieve maatregelen die genomen kunnen worden. Dit zou de vraag naar meer 

voorlichting en informatie over dit onderwerp kunnen verklaren. Volgens de KNMO is 

gehoorschade een groot probleem bij musici, niet alleen bij professionals, maar ook 

bij amateurs. Zij geven aan dat het bij amateur muziekverenigingen zelfs een groter 

probleem is. Voor professionele musici is er inmiddels een Arbo convenant, maar 

voor amateurorkesten bestaan deze afspraken niet. Bovendien hebben veel 
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muziekverenigingen helaas niet het budget om te investeren in gehoorbescherming. 

De KNMO stelt dat je als bestuurder wel je leden bewust kan maken van het 

probleem en ze wijzen op maatregelen die ze zelf kunnen treffen. (Koninklijke 

Nederlandse Muziek Organisatie, 2018) Deze informatie en voorlichting kan 

bijdragen aan het bewustzijn van de amateurmusici, waardoor goede afwegingen 

kunnen worden gemaakt voor de keuze van preventieve maatregelen. Door 

voorlichting kan zowel de individuele attitude als de sociale norm volgens het ASE 

model worden verbeterd ten aanzien van preventieve maatregelen. De intentie tot 

het daadwerkelijk overgaan naar ‘nieuw’ gedrag wordt hierdoor vergroot. Er zitten 

dan voldoende positieve aspecten aan het gedrag waardoor de respondenten het 

‘nieuwe’ gedrag kunnen gaan vertonen.   

 

Het onderzoek werd teruggekoppeld aan de respondenten. Er was een mogelijkheid 

om een e-mailadres achter te laten na het invullen van de vragenlijst. De 

onderzoekers koppelden de resultaten mede aan de hand van een poster terug aan 

de respondenten om zo het bewustzijn te bevorderen en om de inzichten uit het 

onderzoek te delen. Ook werd het onderzoek teruggekoppeld aan de 

muziekorganisatie KNMO zodat zij de resultaten landelijk konden verspreiden. De 

poster is terug te vinden in bijlage 10.  

 

4.6 Aanbevelingen vervolgonderzoek  

Aangezien dit onderzoek met name gericht was op de bereidheid tot het nemen van 

preventieve maatregelen zou een vervolgonderzoek naar de mate van 

gehoorschade binnen deze doelgroep een belangrijke stap zijn. Hierbij kan gekeken 

worden naar de mate van gehoorschade, de hoeveelheid personen met 

gehoorschade en eventuele verbanden zoals: zitplaats binnen het orkest, soort 

instrument en aantal uur blootstelling aan geluid. Hopelijk wordt de bewustwording 

bij amateurmusici hierdoor vergroot. Een deel van de respondenten uit dit onderzoek 

geeft namelijk aan te twijfelen over het bestaan van risico’s op gehoorschade bij 

amateurmusici. 

 

Daarnaast zou er verder onderzoek gedaan kunnen worden naar de verschillende 

mogelijkheden betreffende preventieve maatregelen. Uit dit onderzoek is gebleken 
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dat veel respondenten het spelen met preventieve maatregelen zoals oordoppen 

lastig vinden. Ze geven aan dat ze zichzelf anders horen en het samenspel wordt 

beïnvloed. Respondenten gaven wel aan dat de verantwoordelijkheid betreffende het 

nemen van preventieve maatregelen bij zowel het bestuur van verenigingen als bij 

de amateurmuzikant zelf ligt. In een vervolgonderzoek kan worden onderzocht welke 

preventieve maatregelen (voor zowel het individu als de vereniging) het speelgemak 

niet of nauwelijks beïnvloeden, en hoe effectief deze maatregelen zijn.   

 

Tot slot wordt er een praktische aanbeveling gedaan om naar mogelijke 

samenwerkingspartners voor amateurmuziekverenigingen te zoeken. Uit dit 

onderzoek blijkt dat meer voorlichting aan muzikanten over de risico’s en mogelijke 

maatregelen aan te bevelen is. Besturen van muziekverenigingen zouden partners 

kunnen zoeken die deze informatie kunnen verstrekken en voorlichtingen kunnen 

geven aan amateurmusici, besturen van verenigingen en dirigenten. De 

bespreekbaarheid over dit onderwerp wordt hierdoor vergroot. Daarnaast kunnen er 

vanuit muziekbonden of organisaties voorlichtingen worden gegeven. Een 

muziekbond of organisatie zou ook een richtlijn kunnen ontwikkelen over preventieve 

maatregelen om deze vervolgens aan te reiken aan verenigingen. De 

toegankelijkheid is groter dan wanneer verenigingen zelf onderzoek moeten doen 

naar de preventieve mogelijkheden. Een andere mogelijkheid kan zijn om een 

samenwerking aan te gaan met een audicien, hierbij denkende aan het aanmeten 

van oordoppen en eventuele korting voor leden. Door amateurmusici meer 

informatie te geven en opties aan te bieden met eventuele kortingen worden er 

mogelijk eerder of zelfs meer preventieve maatregelen getroffen.  
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4.7 Conclusie 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Zijn amateurmusici spelende in een 

fanfare-, harmonie- of symfonieorkest bereid om preventieve maatregelen te treffen 

tegen gehoorschade door het maken van muziek? Uit het surveyonderzoek is 

gebleken dat de meerderheid van de amateurmusici bereid is om preventieve 

maatregelen te treffen, maar dat dat in de praktijk vaak niet gebeurt. De meest 

genoemde reden voor het niet treffen van preventieve maatregelen is de negatieve 

beïnvloeding van het speelgemak (samenspel, klankvorming, afstemming etc.). 

Daarnaast geven respondenten aan geen noodzaak te zien voor het treffen van 

preventieve maatregelen of zich niet bewust te zijn van de risico’s. Het bewustzijn 

van amateurmusici is lastig te beoordelen. Veel respondenten geven namelijk aan 

wel eens stil te hebben gestaan bij de risico’s op gehoorschade. Een deel van de 

respondenten is echter niet bekend met de risico’s en ziet de noodzaak niet in van 

het nemen van preventieve maatregelen. Het is dus lastig te bepalen of 

amateurmusici zich daadwerkelijk bewust zijn van de risico’s op gehoorschade of dat 

ze er ooit een keer bij stil hebben gestaan. Het merendeel van de respondenten 

geeft aan bekend te zijn met preventieve maatregelen. De meeste respondenten 

zouden kiezen voor oordoppen/otoplastieken als preventieve maatregel. Vanuit het 

bestuur zouden de meeste respondenten informatie en voorlichting over 

gehoorschade en preventieve maatregelen willen ontvangen. Goede 

informatievoorziening en voorlichting toegespitst op amateurmusici zijn dus zeer 

wenselijk om amateurmuzikanten te ondersteunen bij het maken van weloverwogen 

keuzes en uiteindelijk het risico op gehoorschade bij deze groep zo klein mogelijk te 

maken. 
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Bijlagen 

1. Persoonsgebonden meting amateur fanfareorkest 

   

 

2. Introductietekst 

Wij zijn Ilva, Esmée en Fleur, vierdejaars logopedie studenten. Wij onderzoeken de 

bereidheid tot het nemen van preventieve maatregelen betreffende het gehoor bij 

amateurmusici. Deze vragenlijst bestaat uit 15 vragen gericht op uw mening over het 

nemen van preventieve maatregelen bij het maken van muziek. Alvast bedankt voor 

het invullen van de vragenlijst. 

 

3. Wervingstekst  

Beste,  

U ontvangt deze vragenlijst omdat u een amateurmuzikant bent, spelend in een 

fanfare-, harmonie- of symfonieorkest. Wij onderzoeken namens de opleiding 

logopedie aan Zuyd Hogeschool te Heerlen de bereidheid tot het nemen van 

preventieve maatregelen tegen gehoorschade door het maken van muziek. Het doel 

van deze vragenlijst is om een inzicht te krijgen in de bereidheid tot het nemen van 
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preventieve maatregelen en de achterliggende redenen voor deze keuze. Het 

invullen van deze vragenlijst duurt 5 tot maximaal 10 minuten. U zou ons heel erg 

helpen om deze korte vragenlijst in te vullen. Wij vragen u de vragenlijst enkel in te 

vullen als u een amateurmuzikant bent. Professionele musici worden namelijk 

uitgesloten van het onderzoek.  

In de vragenlijst kunt u aankruisen of u de uitkomsten van het onderzoek wenst te 

ontvangen met een regel voor het mailadres waarna dit gestuurd kan worden. Het 

verstrekken van een email adres leidt niet tot een schending van uw privacy. Uw 

antwoorden worden volledig anoniem verwerkt en zijn losgekoppeld van het 

opgegeven e-mailadres. Dit email adres wordt enkel gebruikt om u eenmalig de 

onderzoeksresultaten toe te sturen en niet voor andere doeleinden. Uw emailadres 

zal niet worden doorgegeven aan derden en wordt na afloop van het onderzoek 

(uiterlijk juni 2021) verwijderd. 

 

4. Tekst mail 

Beste mevrouw/meneer,  

Wij zijn Esmée van Bilsen, Ilva Ummels en Fleur Witjes, vierdejaars 

logopediestudenten aan Hogeschool Zuyd te Heerlen. Voor onze afstudeerscriptie 

onderzoeken wij de bereidheid tot het nemen van preventieve maatregelen tegen 

gehoorschade bij amateurmusici. Hiervoor hebben wij een vragenlijst ontwikkeld. 

Voor het invullen van de vragenlijst, die ongeveer 5-10 minuten in beslag neemt, zijn 

wij op zoek naar amateurmusici spelende in een fanfare-, harmonie- of 

symfonieorkest. We zouden het op prijs stellen als u de vragenlijst via de mail of via 

een groepsapp zou willen verspreiden onder de leden. Mocht u vragen hebben over 

het onderzoek of de vragenlijst kunt u contact opnemen via onderstaande 

contactgegevens: 

Alvast bedankt! 

Mailadres: 1728695witjes@zuyd.nl                                                                                                       

Telefoonnummer: 06-48654030 

Met vriendelijke groet, 

Ilva Ummels, Fleur Witjes en Esmée van Bilsen 

 

mailto:1728695witjes@zuyd.nl
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5. Tekst Facebook  

Amateurmusici gezocht!!! 

Wij zijn Esmée van Bilsen, Ilva Ummels en Fleur Witjes, vierdejaars 

logopediestudenten aan Hogeschool Zuyd te Heerlen. Voor onze afstudeerscriptie 

onderzoeken wij de bereidheid tot het nemen van preventieve maatregelen tegen 

gehoorschade bij amateurmusici. Hiervoor hebben wij een vragenlijst ontwikkeld. 

Ben je een amateurmuzikant spelende in een  fanfare-, harmonie- of 

symfonieorkest? Dan hebben we jouw hulp nodig! Het invullen van de vragenlijst 

duurt ongeveer 5-10 minuten en is volledig anoniem.  

Delen = LIEF! 

 

6. Vragenlijst  

1. Bent u amateurmuzikant binnen een van de volgende groepen: harmonie-, 

fanfare-, symfonieorkest.  

a. Ja 

b. Nee  

2. Binnen welke instrumentengroep behoort uw muziekinstrument?  

a. Strijkinstrumenten  

b. Houtblazers 

c. Koperblazers  

d. Slagwerk  

3. Wat is uw leeftijd? 

a. 18-29 

b. 30-44 

c. 45-64 

d. 65+ 

4. In welke provincie bent u actief als amateurmuzikant? 

a. Limburg 

b. Noord-Brabant 

c. Zeeland 

d. Gelderland 

e. Utrecht 
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f. Zuid-Holland 

g. Noord-Holland 

h. Flevoland 

i. Overijssel 

j. Drenthe 

k. Friesland 

l. Groningen 

  

5. Hoeveel uur repeteert u in de week? 

a. Iedere week, meer dan 2 uur per week 

b. Iedere week, 2 uur per week 

c. Iedere week, 1 uur per week 

d. Om de week, 2 uur  

e. Om de week, 1 uur  

f. Anders, namelijk ….. 

6. Heeft u zelf al eens stil gestaan bij de risico's op gehoorschade door het maken 

van muziek?  

a. Ja, met welke risico’s bent u bekend? 

b. Nee 

7. Bent u bekend met preventieve maatregelen ter bescherming van uw gehoor?  

a. Ja, met welke bent u bekend?  

b. Nee 

Preventie betekent volgens het woordenboek van Van Dale ‘bedoeld om erger te 

voorkomen’. Een maatregel is volgens Van Dale een handeling of ingreep met een 

bepaald doel. Dit wil dus zeggen dat preventieve maatregelen handelingen of 

ingrepen zijn om te voorkomen dat een bepaald doel erger wordt. Om bijvoorbeeld 

gehoorschade te voorkomen tijdens het maken van muziek zijn er preventieve 

maatregelen om de risico's in te perken. Bij risico's kunt u denken aan gehoorverlies 

of tinnitus (aanhoudende piep/ruis) 

8. Treft u zelf preventieve maatregelen? (Denk bijvoorbeeld aan oordopjes) 

a. Ja, licht uw antwoord toe 

b. Nee 
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9A. Waarom treft u wel preventieve maatregelen?  

9B. Waarom treft u geen preventieve maatregelen?  

10. Worden er vanuit het bestuur van uw vereniging preventieve maatregelen 

getroffen? (Bijvoorbeeld: schermen, speeltijd, afstand tot elkaar, akoestische 

aanpassingen in de ruimte etc.) Denk hierbij ook aan COVID-19 gerelateerde 

maatregelen, zoals de 2 meter afstand. 

a. Ja, licht uw antwoord toe 

b. Nee 

c. Weet ik niet 

11. Heeft het bestuur van de vereniging u informatie gegeven over de risico's op 

gehoorschade door het maken van muziek en/of eventuele preventieve maatregelen 

die genomen kunnen worden?  

a. Ja, zowel over risico van gehoorschade en preventieve maatregelen 

b. Ja, alleen over gehoorschade  

c. Ja, alleen over preventieve maatregelen  

d. Nee 

12. Zou u graag zien dat het bestuur van uw vereniging (meer) preventieve 

maatregelen zou introduceren? 

a. Ja, welke maatregelen? 

b. Nee 

13. Bent u bereid om in de nabije toekomst preventieve maatregelen te treffen?  

a. Ja, welke maatregelen? 

b. Nee 

14. Is het nemen van preventieve maatregelen volgens u de taak van het bestuur 

van de vereniging of van de amateurmuzikant zelf?  

a. Beide zijn hier verantwoordelijk voor  

b. Het bestuur van de vereniging 

c. De amateurmuzikant 
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7. Code logboek 
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8. Inventarisatielijst prijzen preventieve maatregelen 

Oordoppen op maat gemaakt voor musici 

Schoonenberg ProActiv Music Customized 

Professional 

€160,- 

Alpine Alpine MusicSafe Custom 

4D oordoppen 

€149, - 

Beter horen Oordoppen op maat voor 

musici 

€124,95 

Hans Anders Oordoppen op maat voor 

musici 

€149,- 

 

Oordoppen voor musici, niet op maat gemaakt 

Noizezz Noizezz Music medium 

oordopjes 

€49,95 

Earasers Earasers Muzikanten 

oordopjes Medium 

€59, - 

4EARS 4EARS musicians pro 

20dB 

€54,95 

Pluggerz Pluggerz Music Premium 

oordoppen 

€29,95 

 

Geluidsschermen drums 

Clearsonic  Verschillende maten €400,- tot €2000,-  

Adams Dutch Drums Scherm €775, - 
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Geluidsscherm musici 

Manhasset Manhasset 2000 Acoustic 

Shield geluidsscherm 

€161,- 

Konig & Meyer Konig & Meyer 11900 

antireflectie stand met 

scherm 

€163, - 

Adams Geluidsscherm K&M 

11900 

€164,10 

Adams Geluidsscherm RAT, 

Acoustic Screen 

€249,60 

Adams Geluidscherm Wenger, 

Acoustic Shield 

€701,60 
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9. Artikel KNMO 
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10. Poster  
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