
   
 

Schadelijk geluid  

Sommige werkzaamheden in praktijklokalen, zoals het gebruik van machines, maken veel lawaai. Het 

geluidsniveau, dat uitgedrukt wordt in dB(A), kan zo hoog zijn dat het schadelijk is voor het gehoor en 

tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden. Er is sprake van een schadelijk geluidsniveau als dit 

hoger is dan 80 dB(A). Bij een blootstelling vanaf 80 dB (A) gedurende acht uur per dag vijf dagen per 

week bij veertig dienstjaren, kan schade ontstaan aan het gehoor. Omdat de decibel een 

logaritmische maat is, geldt dat iemand aan een geluidsniveau van 83 dB(A) maximaal vier uur mag 

blootstaan, aan 86 dB(A) maximaal twee uur enzovoort. Als u elkaar op een meter afstand niet kunt 

verstaan zonder de stem te verheffen, is er sprake van een schadelijk geluidsniveau. 

 

Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel (dB). Om met een verschillende gevoeligheid van 

het oor voor diverse frequenties rekening te houden, wordt het geluid gemeten met een 

zogenoemde A-filter. De eenheid van het geluidsniveau wordt dan uitgedrukt in dB(A). 

 

Om te bepalen of het geluid op de werk- of praktijkplek schadelijk is voor de medewerkers en 

studenten, wordt de dagdosis van het geluid vastgesteld. Dit betreft de dagelijkse dosis geluid die 

iemand tijdens een werkdag oploopt. Deze dagdosis bepaalt u door het geluidsniveau te meten met 

behulp van een dosimeter of door het geluidsniveau per werkplek en/of machine te meten en een 

werkzaamhedenanalyse (het aantal uren dat iemand op de werkplek of bij de machine werkt) op te 

stellen. Het geluid meten en de dagdosis beoordelen, gebeurt volgens NEN-EN-ISO 9612: 2009. 

 

 

Hinderlijk geluid  

Geluidsniveaus lager  dan 80 dB(A) zijn niet schadelijk, maar kunnen wel hinderlijk zijn. Klachten over 

hinderlijk geluid kunnen voorkomen als iemand bijvoorbeeld geconcentreerd werkzaamheden moet 

uitvoeren naast een praktijklokaal waar gewerkt wordt met machines. Of iemand het geluid 

daadwerkelijk als hinderlijk ervaart, heeft te maken met een aantal factoren, zoals: 

 de voorspelbaarheid en vertrouwdheid met het geluid; 
 de beheersbaarheid van het geluid; 
 de individuele gevoeligheid voor verstoring door geluid; 
 de lokaliseerbaarheid van het geluid; 
 de bezetting van de ruimte; 
 de noodzaak van het geluid. 

 

 

Akoestiek  

 

Hoe iemand het geluid in een ruimte ervaart, ligt voor een groot deel aan de akoestiek. De 

eigenschappen van de ruimte bepalen het 'gedrag' van het geluid. Sommigen spreken over goede en 

slechte akoestiek, maar dit kan alleen als eerst overeenstemming bestaat over de gewenste 



   
 
akoestiek. In een goede concertzaal, ontworpen voor klassieke muziek, is spraak op grotere afstand 

vrijwel onverstaanbaar. In een kantoortuin waar, als het goed is, geluid niet ver draagt om overlast 

door bijvoorbeeld telefoongesprekken te voorkomen, is het geven van instructie erg zwaar: het kost 

de spreker te veel energie. De akoestiek van een ruimte beoordelen, kan pas als er eerst 

overeenstemming is bereikt over het gebruiksdoel. Voor zo’n beoordeling wordt vaak de nagalmtijd 

gemeten. Bij problemen met de akoestiek is het verstandig om de hulp van een deskundig bureau in 

te schakelen. 

 

 


