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Executive summary
Gehoorschade is nog steeds een veelvoorkomend probleem in onze maatschappij. 
Uit het meest recente onderzoek van de WHO blijkt dat meer dan 430 miljoen 
mensen gehoorverlies hebben. Vooral bij jongeren is deze gehoorschade het 
gevolg van langdurige blootstelling aan te luide muziek. Ook op festivals worden 
bezoekers blootgesteld aan luide muziek gedurende een langere periode. Ondanks 
de vele inspanningen van zowel organisatoren als campagnes van de Vlaamse 
Overheid, merken we op dat het aantal mensen met – al dan niet permanente – 
gehoorschade niet afneemt. Het is dan ook vanuit deze insteek dat wij een 
onderzoek voerden naar de gehoorschadepreventie op Vlaamse muziekfestivals 
en hoe de organisatoren meer bewustzijn kunnen creëren hieromtrent.
Vooraleer we kunnen onderzoeken hoe je het gehoor beter kunt beschermen, is 
het allereerst belangrijk om te weten hoe het menselijk gehoor nu precies werkt. 
Daarnaast staan we ook stil bij de werking van geluid. We bespreken de gevaren 
en gevolgen van langdurige blootstelling aan luide muziek. Er komt aan bod wat 
tinnitus en hyperacusis zijn en welke behandelingen bestaan voor deze klachten. 
Een tweede deel van onze desk research bestaat uit het uiteenzetten van de 
bestaande richtlijnen en wetten. De regelgeving op Europees, federaal en Vlaams 
niveau wordt besproken, alsook een vergelijking met de regelgeving in andere 
Europese landen. In het derde luik bekijken we verschillende Vlaamse 
preventiecampagnes uit het verleden en gaan we na wat Vlaamse festivals reeds 
doen op vlak van gehoorschadepreventie op hun festivalterrein. We nemen 
Tomorrowland, Lokerse Feesten, Campo Solar en Rock Werchter onder de loep. 
We kozen specifiek deze muziekfestivals omdat ze verschillen in grootte, 
muziekgenre en doelpubliek.
In de field research wordt op twee manieren gewerkt. Enerzijds stuurden we een 
enquête de wereld in waarbij we festivalgangers bevraagden naar hun ervaringen 
met gehoorschadepreventie op festivals. We bereikten hiermee 395 mensen, 
verdeeld over de Vlaamse provincies en uit verschillende leeftijdscategorieën. Het 
valt op dat maar liefst 70% van de respondenten al eens last heeft gehad van 
oorsuizen na een bezoek aan een muziekfestival. 53% van hen geeft ook aan dat 
ze het niet erg zouden vinden als de muziek wat stiller zou staan. Nog een 
opvallend resultaat is dat 68% van de mensen vindt dat de organisatie niet of niet 
voldoende werk maakt van bewustwording rond gehoorschade. We wilden ook 
weten of de mensen reeds zelf gehoorbescherming dragen. 132 van hen geven 
aan dit nog niet te doen. Wanneer we hen confronteerden met het feit dat je na 
36 seconden blootstelling aan de wettelijk toegelaten maxima reeds risico loopt 
op permanente gehoorschade, besloot 32% van hen om nog steeds geen 
gehoorbescherming te dragen in de toekomst. Deze cijfers zijn zeer opvallend en 
tonen aan dat er nood is aan een uitgebreidere gehoorschadepreventie en 
sensibilisering. Anderzijds werkten we met een kwalitatief onderzoek. Hiervoor 
hielden we een focusgesprek met verantwoordelijken uit de organisatie van 
voorgenoemde festivals. We merken dat er een grote eensgezindheid heerst onder 
deze festivals. Ze gaven alle vier aan dat ze zich strikt aan de regelgeving houden, 
gratis oordoppen uitdelen en contracten afsluiten met de artiesten omtrent de 
geluidsnormen. Toch beseffen ze allemaal de ernst van het probleem dat zich 
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voordoet en zijn ze van mening dat er nog meer kan ingezet worden op preventie 
en vooral op sensibilisering.
Onze aanbevelingen bestaan uit verschillende soorten communicatie of acties, 
waarmee de organisatoren zelf aan de slag kunnen om nog meer in te zetten op 
gehoorschadepreventie. Deze kunnen ze zelf finetunen voor hun eigen festival.

Executive summary – English version
Hearing damage is still a common problem in our society. Most recent study by 
the WHO shows that more than 430 million people suffer from hearing loss. 
Especially with young people, this hearing damage is the result of long-term 
exposure to music that is too loud. Also at festivals, visitors are exposed to loud 
music over a longer period. Despite the many efforts of both organisers and 
campaigns by the Flemish Government, we note that the number of people with - 
permanent or temporal - hearing damage is not decreasing. Therefore, we 
conducted a research on the prevention of hearing damage at Flemish music 
festivals and how the organisers can create more awareness of this issue.
Before we can examine how the hearing can be better protected, it is first 
important to know how the human hearing exactly works. We also look at how 
sound works. We go more into detail about the dangers and consequences of long-
term exposure to loud music. We discuss what tinnitus and hyperacusis are and 
what treatments exist for these complaints. A second part of our desk research 
consists of explaining the existing guidelines and laws. We will look at the 
European, federal, and Flemish level and compare these rules with other European 
countries. In the third part, we look at various Flemish prevention campaigns from 
the past and we examine what Flemish festivals already do in terms of hearing 
damage prevention on their festival grounds. We take a closer look at 
Tomorrowland, Lokerse Feesten, Campo Solar and Rock Werchter. These festivals 
differ in size, musical genre, and target audience.
During the field research, we worked in two ways. On the one hand, we sent out a 
survey in which we asked festivalgoers about their experiences with hearing 
damage prevention at festivals. We reached 395 people, divided over the Flemish 
provinces and from different age groups. It is striking that no less than 70% of the 
respondents have experienced some sort of tinnitus after visiting a music festival. 
53% of them also indicate that they would not mind if the music was a little less 
loud. Another striking result is that 68% of the people indicate that they think the 
organisation does not or not sufficiently raises awareness about hearing damage. 
We also wanted to know whether people already wear hearing protection 
themselves. 132 of them indicate that they do not do this yet. When confronting 
them with the fact that after 36 seconds of exposure to the legally permitted 
maximum levels, you are already at risk of permanent hearing damage, 32% of 
them decided still not to wear hearing protection in the future. These figures are 
very remarkable and show that there is a need for more extensive hearing damage 
prevention and sensitisation. On the other hand, we worked with a qualitative 
research. For this purpose, we held a focus discussion with responsible persons 
from the organisation of the abovementioned festivals. We noticed that there is a 
great unanimity among these festivals. All four indicated that they strictly adhere 
to the regulations, hand out free earplugs and conclude contracts with the artists 
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regarding noise standards. However, they all realise the seriousness of the 
problem they are facing and agree that more effort can be put into prevention and 
especially awareness-raising.
Our recommendations consist of different types of communication or actions, 
which the organisers themselves can use to put even more effort into hearing 
damage prevention. They can fine-tune these for their own festival.

Woord vooraf
Deze bachelorproef is het resultaat van drie jaar studeren aan de opleiding 
Officemanagement met als afstudeerrichting Event & Project Management. Na de 
lessen Bachelorproef: Concept & Plan in het tweede academiejaar, kregen we als 
groep een ‘GO’ voor ons gekozen onderwerp: Gehoorschadepreventie op Vlaamse 
muziekfestivals. We voelden ons sowieso al erg verbonden met het onderwerp, 
maar dit officieel bericht wakkerde het vuur in ons nog meer aan. We vinden 
namelijk alle drie dat er nog te weinig aandacht gaat naar dit onderwerp en de 
problematiek die gehoorschade met zich mee kan brengen. 
We hopen met de resultaten van dit proefschrift de organisatoren van de Vlaamse 
muziekfestivals te kunnen inspireren, alsook bezoekers te kunnen sensibiliseren. 
Het slagen van ons onderzoek zal uiteraard niet lukken zonder de steun van 
anderen. Daarom willen we als groep graag enkele personen bedanken.
Om te beginnen, willen we onze BAP-coach Jonas De Ruyck bedanken. Zijn 
taalkundig advies, heldere blik en open mind waren van goudwaarde voor ons 
onderzoek. Dankzij zijn kritische reflecties en gerichte feedback hebben we onze 
bachelorproef tot in de puntjes kunnen uitwerken. Bedankt dat we met al onze 
vragen bij u terecht konden en telkens een snel en gevat antwoord kregen.
Vervolgens willen we een speciaal woord van dank uitspreken voor onze externe 
promotor, Prof. Dr. Bart Vinck. Zijn medische expertise en kristalheldere uitleg 
hebben ons vooral in onze desk research geholpen om tot een kwalitatief resultaat 
te komen. Daarnaast werkte zijn passie rond het onderwerp bijzonder aanstekelijk. 
Hij gaf ons ook enkele zeer nuttige tips voor het uitvoeren van de desk research.
Ten derde richten we ons tot de festivalorganisatoren en -afgevaardigden die hun 
kostbare tijd wilden vrijmaken voor een gesprek met ons. Dankzij de transparante 
antwoorden konden we ons onderzoek vervolledigen. We mogen natuurlijk ook 
niet alle respondenten vergeten die de tijd en moeite hebben genomen om onze 
bevraging in te vullen. Zonder al deze mensen zou dit proefschrift nooit tot stand 
zijn gekomen. 
Tot slot zouden we dit werk nooit hebben kunnen vervolledigen zonder elkaar. We 
zijn dankbaar dat we ondanks de moeilijke periode altijd op de andere groepsleden 
konden rekenen. Er was een onuitputbare bron aan motivatie, energie en steun 
voor elkaar. Een laatste dankwoord gaat uit naar onze familie en vrienden om 
achter ons te staan en ons vooruit te stuwen wanneer nodig.
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Inleiding
Gehoorschade is nog steeds een veelvoorkomend probleem. Niet enkel bij 
jongeren, maar ook de oudere generaties ondervinden hinder van een 
verminderde kwaliteit van het gehoor, tinnitus of hyperacusis. In een hele hoop 
gevallen is deze schade te wijten aan langdurige blootstelling aan luide muziek. 
Door de jaren heen heeft de preventie op muziekfestivals al grote stappen gezet, 
maar toch blijft het aantal mensen met gehoorschade stijgen. We richten ons in 
dit onderzoek specifiek op de Vlaamse muziekfestivals en gaan na of de 
gehoorschadepreventie geoptimaliseerd kan worden.
In dit onderzoek stellen we vast welke acties Vlaamse festivalorganisatoren reeds 
uitvoeren en waar er nog ruimte voor verbetering is. Het probleem doet zich op 
meerdere niveaus voor. Zo zijn er wetgevingen en richtlijnen van de Vlaamse en 
federale regeringen, maar ook op Europees niveau zijn er bepaalde normen 
vastgelegd. Daarnaast is er het bewustzijn bij de bezoekers van de muziekfestivals 
waar we rekening mee moeten houden. Om een goed zicht te krijgen op de situatie 
is het van belang dat we deze drie pijlers onderzoeken. 
Het doel van deze bachelorproef is om meer bewustzijn te creëren rond 
gehoorschadepreventie en meer bepaald hoe de organisatoren dit kunnen 
versterken. In deze bachelorproef zullen we starten met vier theoretische 
hoofdstukken. Zo bespreken we eerst de werking van het gehoor en geluid. Aan 
de hand daarvan leggen we kort uit hoe gehoorschade optreedt en wat de meest 
voorkomende gevolgen zijn. In het tweede hoofdstuk worden de wetgevingen en 
richtlijnen op verschillende niveaus uiteengezet. Zo zullen we kijken wat de 
verplichtingen zijn op zowel Europees, federaal als Vlaams niveau. Er wordt ook 
een vergelijking gemaakt met enkele andere Europese landen. Vervolgens nemen 
we enkele campagnes die reeds door de Vlaamse overheid zijn uitgevoerd onder 
de loep. We bekijken de effectiviteit van deze campagnes en hoe ze precies 
opgebouwd waren. Ten slotte kijken we naar de huidige situatie van enkele 
Vlaamse muziekfestivals. We hebben gekozen voor muziekfestivals van 
verschillende groottes en met variërende muziekgenres. We opteerden voor 
Campo Solar in West-Vlaanderen, de Lokerse Feesten in Oost-Vlaanderen, 
Tomorrowland in Antwerpen, Rock Werchter in Vlaams-Brabant en Pukkelpop in 
Limburg. Vier van deze festivals konden wij bereiken en zij stonden open om onze 
vragen te beantwoorden alsook om deel te nemen aan een focusgesprek. Tot onze 
spijt konden we geen vertegenwoordiger van Pukkelpop te pakken krijgen voor 
deze bachelorproef. We beslisten dan ook ons volledig te focussen op de vier 
andere festivals.
In de field research hebben we ervoor gekozen om te werken met een enquête 
voor de bezoekers en een focusgesprek met de organisatie van de vier 
voorgenoemde festivals. Door verschillende profielen te ondervragen op deze 
specifieke manieren, zullen we in staat zijn om een reële en correcte conclusie te 
trekken. Aansluitend op dit onderzoek kunnen de onderzoeksresultaten 
geconsulteerd worden.
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Probleemstelling, doelstelling en 
deelvragen
Nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont aan dat 
meer dan 430 miljoen mensen gehoorverlies hebben. Dit cijfer is zorgwekkend 
hoog en heeft nood aan dieper onderzoek. De WHO schat dat 60% van het 
gehoorverlies bij kinderen te wijten is aan oorzaken die voorkomen kunnen 
worden. Vaak heeft gehoorschade bij jongeren te maken met langdurige 
blootstelling aan te luide muziek (WHO, 2021). Permanente gehoorschade houdt 
in dat de trilhaartjes in het gehoororgaan onomkeerbaar beschadigd worden 
waardoor er een blijvende suis (tinnitus), gehoorschade of gehoorverlies optreedt. 
Organisatoren van Vlaamse muziekfestivals zijn onder bepaalde voorwaarden 
wettelijk verplicht om oordoppen aan te bieden en om zich aan een geluidslimiet 
te houden, maar dit is niet voldoende. Wij zouden graag de volgende 
muziekfestivals onder de loep nemen: Campo Solar, Lokerse Feesten, 
Tomorrowland, Rock Werchter. Het lijkt ons interessant om op deze manier te 
kijken naar het gedrag van de organisatoren omtrent gehoorschadepreventie in 
verschillende provincies en bij festivals van verschillende groottes.

1. Onderzoeksvragen
Hoofdvraag

Hoe kunnen organisatoren van Vlaamse muziekfestivals meer bewustzijn creëren 
rond gehoorschadepreventie?

Deelvragen
 Hoe voeren de Vlaamse muziekfestivals de regelgeving omtrent 

gehoorschade uit?

 Welke initiatieven neemt de Vlaamse overheid om aan 
gehoorschadepreventie te doen op muziekfestivals?

 Welke initiatieven nemen Vlaamse muziekfestivals om aan 
gehoorschadepreventie te doen op muziekfestivals?

 Welke regelgevingen en geluidsnormen gelden er in andere Europese 
landen?

 Op welke manier is er al bewustwording rond gehoorschade bij bezoekers 
van Vlaamse muziekfestivals?
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Desk research

1 Gehoorschade?
1.1.  Oorzaak

Om te kunnen kijken naar de oorzaak van gehoorschade, is het goed om eerst te 
weten hoe geluid precies werkt en hoe het 
menselijk gehoororgaan is opgebouwd. Van 
daaruit is het gemakkelijker om te begrijpen 
wat de oorzaken zijn van gehoorschade.
Geluid heeft een medium zoals lucht nodig 
om zich te verplaatsen. Lucht is een elastisch 
verend materiaal. Het principe van een 
voortbewegende geluidsgolf is te vergelijken 
met een watergolf. Als iemand een steentje 
in het water gooit, ontstaan er rimpels. De 
watermoleculen verplaatsen zich niet over de 
hele golf, maar botsen tegen naburige 
moleculen en keren daarna terug naar hun 
initiële plaats. De moleculen waar ze 
tegenaan zijn gebotst, geven deze beweging 
weer door aan hun buren enzovoort. Hetzelfde gebeurt met geluid dat zich door 
de lucht verplaatst. De afzonderlijke moleculen leggen geen grote afstanden af, 
maar botsen tegen naburige moleculen. Het is de verstoring die zich voortplant. 
Botsende moleculen veroorzaken verdikkingen in de lucht, terwijl terugkaatsende 
moleculen verdunningen teweegbrengen. Hierdoor ontstaat een luchtdrukvariatie, 
waarbij een verdikking een toename in luchtdruk is en een verdunning een 
afname. Dit luchtdrukverschil plant zich voort door de lucht. Wat de mens hoort, 
zijn eigenlijk een aantal snelle luchtdrukvariaties rond een gemiddelde luchtdruk 
(Verniest, 2019).
Een trilling kan theoretisch voorgesteld worden als een sinusgolf, waarbij een 
periode één complete trilling is met een hogedruk- en een lagedrukuiterste, de 
amplitude is de grootte van de uitwijking (in dB) en de frequentie is het aantal 
trillingen per seconde (in Hz). Een geluid met een frequentie van 100 Hz wil zeggen 
dat het een toon is met 100 trillingen per seconde. Hoe luid een geluid is, hangt 
dus af van de amplitude. De toon van een geluid wordt bepaald door de frequentie. 

Figuur 1: Geluidsgolf. Herdrukt van Cursus 
AUDIOVITECH, Verniest, J., 2019, p.6.
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Figuur 2: Voorstelling geluid als sinusgolf. Herdrukt van Cursus AUDIOVITECH, Verniest, J., 2019, p.7.

Het geluidsniveau-equivalent (Leq) geeft de gemiddelde amplitude of geluidsdruk 
over een aangegeven interval weer. Het wordt meestal weergegeven met behulp 
van een A-gewogen (dBA) of C-gewogen (dBC) schaal. Gewogen schalen 
integreren geluidsniveaus over verschillende frequenties en kennen een hoger of 
lager gewicht toe aan bepaalde frequenties. Zo geeft de rapportage van geluid in 
dBA-eenheden meer gewicht aan de hogere frequenties die het best door het 
menselijk oor worden gehoord. De C-gewogen schaal omvat een breder spectrum 
van geluidsfrequenties en kent een gelijk gewicht toe aan lage en hoge frequenties 
(Jeon et al., 2016). Figuur 3 geeft het verschil tussen de A- en C-gewogen schaal 

weer.
Figuur 3: dBA en dBC schaal. Herdrukt van “Sound Measuring”, door Tontechnik-Rechner (z.d.). Geraadpleegd 
van http://www.sengpielaudio.com/calculator-dba-spl.htm

De geluidsgolven bereiken ons oor. Ten eerste vangt het uitwendig oor 
geluidstrillingen op, waarna deze trillingen worden doorgegeven aan het 
trommelvlies en de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel). Vervolgens 
komen de trillingen terecht in het slakkenhuis, waar tevens de haarcellen zich 
bevinden. Ten slotte worden de trillingen doorgegeven aan de gehoorzenuw, 
waarna het signaal richting de hersenen gaat en waar het geluid herkend wordt.

De meest voorkomende oorzaken voor 
gehoorschade zijn stress, de ziekte van 
Menière en gehoorschade door blootstelling 
aan lawaai (Tuut van Tegenwoordig, z.d.). Voor 
deze bachelorproef focussen we op de laatste in dit rijtje. Vanaf 74 decibel kan 
geluid schadelijk zijn. Trilharen raken 
overbelast door de geluidsdruk en gaan kapot. 
Dit kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds 
door een plotse blootstelling aan een hard 
geluid, anderzijds door te langdurig een hevig 
geluid te horen. Belangrijk om te weten is dus 

Figuur 4: Anatomie van het oor. Herdrukt van 
"Horen doe je met je oren", door Hammink, I., 
(2016, 4 april). Geraadpleegd van 
https://logopedieenaudiologie.wordpress.com/
2016/04/06/horen-doe-je-met-je-oren/
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dat gehoorschade zich geleidelijk kan opstapelen. 

Bij lawaaiblootstelling kan je geleidelijk aan schade opbouwen. Het is niet zo 
omdat tijdelijke symptomen weer volledig verdwijnen, dat er daarmee geen 
schade is opgetreden. Het kan zijn dat er toch telkens een kleine restschade 
overblijft. Wanneer je jezelf meer en meer onbeschermd gaat blootstellen aan 
luide muziek, kan die schade accumuleren. Hierdoor kan je op een gegeven 
moment op een punt komen waar de grens overschreden wordt en de symptomen 
permanent worden (Gilles, 2015). Dit is het moment waarop een vervelende 
pieptoon in de oren blijft hangen, als gevolg van die beschadiging.
Naast de duur van blootstelling, hangt de mate van gehoorschade ook af van de 
amplitude. Deze wordt in decibel uitgedrukt en is geen rechtlijnige schaal, maar 
een logaritmische schaal. Dat houdt in dat een stijging van 3dB resulteert in een 
verdubbeling van geluidsenergie. 

1.2.  Gevolg
De verschillende problematieken ten gevolge van gehoorschade, kunnen in drie 
grote categorieën opgedeeld worden: gezondheidsproblemen, sociale problemen 
en veiligheidsproblemen (Omgeving Vlaanderen, z.d.).

Gezondheidsproblemen
De drie meest voorkomende gevolgen van gehoorschade vallen onder de 
categorie gezondheidsproblemen en zijn slechthorendheid, oorsuizen en 
overgevoeligheid voor geluid. Er bestaat een nauwe relatie tussen het hebben van 
gehoorverlies, het horen van tinnitusgeluiden en het minder kunnen verdragen 
van omgevingsgeluiden. Gehoorverlies veroorzaakt immers een verhoogde 
activiteit op de zenuwbanen, wat op haar beurt zorgt voor het ontstaan van 
tinnitus- en hyperacusisklachten. Waar vroeger beweerd werd dat hyperacusis één 
enkel symptoom betrof, weten we nu dat dit ene symptoom veel verschillende 
varianten kent, net als de tinnitusklacht (Vinck, 2020). 

Het eerste meest voorkomende gevolg is slechthorendheid. 
Slechthorendheid kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan luide 
geluiden waardoor de haarcellen minder informatie van een bepaalde 
frequentie doorgeven. Wanneer een grote hoeveelheid haarcellen afsterft, 
kan er zelfs een totale doofheid ontstaan voor die specifieke frequentie. Dit 
is een fenomeen dat regelmatig voorkomt in de bouw- en de muzieksector. 
Een elektrische boormachine produceert 95 dB. Langdurige blootstelling 
aan dit geluid kan voor permanente slechthorendheid zorgen (CM, z.d.). 
Een tweede voorkomend probleem zijn oorsuizingen. Bij tinnitus, beter 
gekend als oorsuizen, hoort de persoon een geluid dat niet aanwezig is. 
Tinnitus kan voorkomen in één oor, in beide oren of in het hoofd. Er zijn 
twee soorten tinnitus: objectieve en subjectieve tinnitus (’t Oorhuis, z.d.). 
Objectieve tinnitus komt het minste voor en is een vorm van tinnitus die ook 
door een andere persoon waarneembaar is, via bijvoorbeeld een 
stethoscoop. Bij subjectieve tinnitus kan het geluid enkel door de patiënt 
zelf worden waargenomen. De meerderheid van de personen die aan 
tinnitus leidt, heeft subjectieve tinnitus. Verder kan er een onderscheid 



Gehoorschadepreventie op Vlaamse muziekfestivals 12

gemaakt worden tussen acute tinnitus en chronische tinnitus. Bij acute 
tinnitus wordt er slechts tijdelijk een oorsuizing waargenomen. Vaak 
ondervindt de persoon acute tinnitus na bijvoorbeeld het uitgaan of het 
bijwonen van een concert. Bij chronische tinnitus hoort de patiënt 
permanent een geluid zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. 
Deze vorm van tinnitus kan de kwaliteit van het leven nadelig beïnvloeden 
en kan zorgen voor hoofdpijn, slaapproblemen, concentratieproblemen en 
angst. Oorsuizen kan een eerste signaal zijn van permanente gehoorschade. 
In dit geval gaat het over chronische subjectieve tinnitus. Bij het terug 
wegtrekken van de pieptoon, gaat het over acute subjectieve tinnitus. 
Tot slot komt ook overgevoeligheid of hyperacusis als gevolg van 
gehoorschade voor. Hyperacusis is minder onderzocht dan de prominente 
tinnitus. Het woord hyperacusis is afgeleid uit het Grieks (hyper en akouein) 
en betekent zoveel als ‘ik hoor te veel’ (Vinck, 2020). 
Professor Richard Tyler, hoogleraar aan de Universiteit van lowa in de 
Verenigde Staten, deelde dit symptoom op in vier deelcategorieën: 

1. luidheidshyperacusis;
2. hinderhyperacusis;
3. pijnhyperacusis;
4. angsthyperacusis.

Bij patiënten van de eerste categorie worden alledaagse geluiden met een 
matige geluidssterkte reeds als te luid ervaren. Hun gehoordrempels zijn 
vaak nog in orde, maar de maximale geluidsniveaus die ze op een 
comfortabele manier kunnen beluisteren ligt gevoelig lager. Geluiden van 
60 dB of minder kunnen reeds problemen opleveren, daar waar een 
normaalhorend persoon vlot 85 tot 90 dB kan verdragen (Vinck, 2020).
In tegenstelling tot luidheidshyperacusis, waar bijna alle geluiden in hun 
omgeving te luid klinken, hebben personen met klachten van 
hinderhyperacusis geen probleem met de sterkte van geluiden. Vooral 
blootstelling aan scherpe geluiden is hinderlijk en deze hinder kan zich uiten 
als angst, spanning en verhoogde irritatie (Vinck, 2020).
Patiënten met de derde vorm beschrijven deze als een gevoel van stekende 
pijn in het oor bij blootstelling aan harde en vaak scherpe 
omgevingsgeluiden zoals een fietsbel of autoalarm. In normale 
omstandigheden treden pijnsensaties in het oor pas op wanneer geluiden 
van 120 dB of meer ons oor bereiken. Deze vorm van hyperacusis komt 
minder frequent voor (Vinck, 2020).
De laatste vorm van hyperacusis wordt vooral bepaald door een heel sterke 
angstrespons op geluid. Patiënten zullen hun sociaal leven sterk inperken 
en klassieke ‘aangename’ bronnen van blootstelling mijden of zelfs 
schrappen. Ze zullen daardoor een routine van vermijdingsgedrag 
cultiveren en daardoor ook meteen hun hele omgeving met zich 
meetrekken. Angst als factor is bij de meeste vormen van hyperacusis 
aanwezig en versterkt in belangrijke mate de ervaren luidheid, maar ook de 
sterkte van de tinnitus, als die aanwezig is (Vinck, 2020).



Gehoorschadepreventie op Vlaamse muziekfestivals 13

Gehoorschade kan naast deze drie gevolgen ook leiden tot een verhoogde 
hartslag, concentratieproblemen of slaapstoornissen.

Sociale problematiek
Een tweede categorie is de sociale problematiek. Patiënten met bovenstaande 
symptomen kunnen vaak gesprekken niet volgen of het geluid ervan niet 
verdragen, waardoor ze makkelijk sociale situaties mijden. Een boodschap bestaat 
uit woorden, tempo en intonatie. Mensen met gehoorschade kunnen deze drie 
elementen vaak niet volledig onderscheiden en ondervinden 
communicatieproblemen met vrienden, familie en collega’s. Dit alles kan leiden 
tot maatschappelijke isolatie of zelfs depressie. Uit onderzoek van het National 
Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) blijkt dat 
11,4% van de deelnemers met gehoorschade, een matige tot ernstige depressie 
blijkt te hebben (Li, 2020). 

Veiligheidsprobleem
De laatste categorie is het veiligheidsprobleem. In het verkeer zijn er dagelijks 
verschillende geluiden die als communicatie of waarschuwing beschouwd worden. 
Denk hierbij maar aan het geluid van een naderende auto, het rinkelen van een 
fietsbel en het claxonneren van een auto. Dit zijn geluiden die mensen helpen om 
verkeersituaties in te schatten. Een mens creëert in de loop der jaren onbewuste 
reflexen als reactie op deze geluiden. Wanneer deze geluiden niet of niet meer 
voldoende hoorbaar zijn, kan dit leiden tot veiligheidsproblemen.

1.3.  Behandeling
Omdat gehoorschade onomkeerbaar en permanent is, bestaat er niet één remedie 
die dit kan oplossen. Wel bestaan er enkele behandelingen die de klachten helpen 
te verminderen. De behandeling hangt af van de klachten en er wordt altijd samen 
met de behandelende arts gezocht naar de juiste behandeling voor elke persoon. 
Veelal krijgen patiënten van een hulpverlener te horen dat ze ermee moeten leren 
leven. Deze stelling is verkeerd (Vinck, 2020).  De hulpverlener is vaak niet 
wegwijs in deze wereld. Hij ziet in veel gevallen tijdens het onderzoek geen of 
weinig afwijkingen op vlak van gehoorverlies ten opzichte van andere 
leeftijdsgenoten (Vinck, 2020). 
Wanneer men door gehoorschade gehoorverlies oploopt, is het aangeraden om 
een hoorapparaat te gebruiken (CM, z.d.). Een hoorapparaat werkt samen met wat 
er overblijft van het gehoor na het gehoorverlies om deze mensen terug zo goed 
mogelijk te laten horen. Het hoorapparaat versterkt de verschillende tonen die 
worden opgevangen door de haarcellen in het gehoororgaan. Niet in alle situaties 
kan een hoorapparaat helpen. Bij een gesprek op grote afstand of in een luide 
omgeving wordt het ook met hoorapparaat moeilijk om alles duidelijk te horen. 
Dat komt omdat het apparaat ook de omgevingsgeluiden versterkt. 
De behandeling voor tinnitus hangt af van de soort tinnitus: acute of chronische. 
Bij de eerste groep oorsuizingen, mensen met acute tinnitus, is het cruciaal dat de 

https://medicalresearch.com/mental-health-research/depression/depression_and_hearing_loss_in_adults/4071/
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patiënt contact opneemt met een neus-, keel- en oorarts binnen vijf dagen en 
zeker niet na langer dan een maand (Vinck, 2020). In de Benelux worden er vaak 
zware corticosteroïden toegediend en een hyperbare zuurstofbehandeling gestart 
(Merckpoel, 2019). In een vroeg stadium heeft de combinatie van beiden het 
meeste kans op slagen. De precieze werking van de corticosteroïden is nog niet 
geheel gekend. Vermoedelijk heeft de verhoogde dosis cortisone een 
ontstekingsremmend effect in het oor en het zou de zwelling van de zintuigcellen 
verminderen (Vinck, 2020). Bij deze hyperbare zuurstofbehandeling neemt de 
patiënt plaats in een tank waar de begeleider gedurende twee uur de luchtdruk 
verhoogd (Universitair Ziekenhuis Antwerpen, 2016). Deze druk is vergelijkbaar 
met wat een duiker zou ervaren wanneer hij vijftien tot achttien meter onder het 
wateroppervlak zou zwemmen (Vinck, 2020). Tijdens de twee uur durende sessie 
wordt er een zuurstofmasker gedragen met een zuurstoftoevoer van 100%. Deze 
zuurstofbehandeling dient enkele keren herhaald te worden afhankelijk van de 
klachten. 
Bij de tweede groep, patiënten met chronische tinnitus, bestaan er verschillende 
behandelingen voor de verschillende klachten. Sommige patiënten hun symptoom 
verdwijnt (soms heel langzaamaan), maar bij anderen verergert het alleen. De 
laatste groep heeft nood aan professionele hulp (Vinck, 2020). 
Voor de behandeling van chronische oorsuizen maken nog veel hulpverleners 
gebruik van geluidsverrijking. Deze techniek helpt niet en wordt door experten 
zoals professor Bart Vinck ten strengste afgeraden. 
De psychologische behandeling om chronische oorsuizingen aan te pakken, is 
cognitieve gedragstherapie. Tijdens deze therapie leert de patiënt om beter om te 
gaan met tinnitus in het dagelijkse leven. Na de therapie zou de patiënt minder 
stress en negatieve gevoelens moeten ervaren. Het doel is om de levenskwaliteit 
van deze mensen te verbeteren. Het kan zowel bij een psycholoog gedaan worden 
als via zelfhulpboeken. 
Overgevoeligheid aan geluid, hyperacusis, is minder onderzocht dan de 
prominente tinnitus. Mensen met een overgevoeligheid aan geluid gebruiken vaak 
oordopjes om alle geluiden te verzwakken of een hoorapparaat om bepaalde 
frequenties te dempen naar een niveau dat aangenaam is voor de hersenen 
(Lapperre, z.d.). Naast deze hulpmiddelen wordt er hier gebruik gemaakt van 
dezelfde psychologische behandelingen als bij tinnitus: cognitieve 
gedragstherapie (“Hyperacusis: oorzaken en behandeling”, 2019). 
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2. Regelgeving en richtlijnen
2.1. Internationaal

De huidige regelgeving voor festivals, indien aanwezig, is in veel Europese landen 
vaak gebaseerd op de internationale norm (International Organization for 
Standardization - ISO 1999) en/of de Europese Richtlijn (2003/10/EC - lawaai) die 
de blootstelling aan lawaai op het werk regelt. Volgens de ISO-norm mag een 
werknemer gedurende zijn hele werkcarrière elke dag gedurende acht uur worden 
blootgesteld aan 85 dBA zonder dat hij kans maakt om gehoorschade op te lopen 
door lawaai. De Europese richtlijn beperkt de blootstelling van werknemers tot 87 
dBA per werkdag van acht uur en stelt de ondergrens ("gehoorbescherming moet 
ter beschikking worden gesteld") en de bovengrens ("gehoorbescherming moet 
worden gedragen") vast op respectievelijk 80 en 85 dBA (Tronstad & Gelderblom, 
2016).
ISO 1999 berust ook op de Equal Energy Hypothesis (EEH), die ervan uitgaat dat 
een gelijke hoeveelheid geluidsenergie altijd een gelijk schadelijk potentieel heeft. 
Een gevolg van deze hypothese is dat men de verdeling van de blootstelling aan 
lawaai kan veranderen en/of het niveau kan verhogen terwijl de blootstellingstijd 
wordt verkort, of omgekeerd, zonder dat het schadelijk potentieel wordt beïnvloed, 
zolang de energie maar constant blijft (Tronstad & Gelderblom, 2016).
We kunnen dus concluderen dat er geen specifieke Europese wetgeving is rond 
het geluidsniveau op muziekfestivals. Wel zijn er door de Europese Commissie 
bepaalde richtlijnen in het leven geroepen, maar deze zijn niet enkel van 
toepassing op de muzieksector. De richtlijnen zijn algemeen van toepassing op 
lawaai op de werkvloer. 
In tegenstelling tot de Europese Commissie, doet de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wel aanbevelingen voor de blootstelling 
aan geluid tijdens ceremonies, festivals en amusementsevenementen (Berglund 
et al., 2000). Ten eerste stelt de WHO de grens op Lp,A,4 h=100 dB en beperkt ze 
ook het aantal van dergelijke blootstellingen tot minder dan vijf per jaar. Zij 
bevelen ook aan dat het geluidsniveau nooit hoger mag zijn dan LA,Fmax=110 dB. 
Uit studie van Beach et al. (2020) bleek dat negen Europese jurisdicties 
gedetailleerde en goed ontwikkelde regelgevingen hebben. Deze staan 
beschreven in tabel 1. Een belangrijke opmerking is dat de jurisdicties een 
verschillende nomenclatuur gebruiken om de niveaus van de geluidslimieten te 
specificeren. In de meeste gevallen specificeren de voorschriften de grenswaarde 
voor het geluidsniveau als een maximaal voortschrijdend gemiddelde (dBLAeq of 
dBLCeq) over een bepaalde meetperiode, bijvoorbeeld 102 dBLAeq,15min. Andere 
voorschriften beschrijven het geluidsniveau daarentegen als een 
blootstellingsgrenswaarde over een periode van 3 tot 4 uur of de duur van het 
evenement, bijvoorbeeld 93 dBLAeq,3h. Tot slot leggen sommige voorschriften een 
maximale geluidsgrenswaarde vast naast de Leq-grenswaarde, bijvoorbeeld 125 
dBLAFmax en andere voorschriften bevatten ook een piekgeluidsniveau, bijvoorbeeld 
135 dBLCPeak (Beach et al., 2020). De exacte regelgevingsmaatregelen voor elk van 
deze rechtsgebieden, met uitzondering van België, worden onder in bijlage 
uiteengezet. De Belgische regelgeving – meer bepaald de Vlaamse – wordt later 
in deze bachelorproef grondig besproken.
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Tabel 1: Voorbeelden van richtlijnen en aanbevelingen voor continue 
blootstelling tijdens concerten

Land Limiet

België 
(Vlaanderen) Lp,A,60 min=100 dB or Lp,A,15 min=102 dB

Duitsland Lp,A,60 min=99 dB, LC,peak=135 dB
Frankrijk LAeq,15min =102 dB, LCeq,15min =118 dB 

Nederland Lp,A,15 min=103 dB
Noorwegen Lp,A,30 min=99 dB, LC,peak=130 dB
Oostenrijk Lp,A,1 min=100 dB
Verenigd 
Koninkrijk Lp,A,Event=107 dB, LC,peak=140 dB

Zweden Lp,A,T=100 (97) dB, LA,Fmax=115 (110) dB
De getallen tussen haakjes gelden voor evenementen die 
toegankelijk zijn voor kinderen onder de 13 jaar.

Zwitserland Lp,A,60 min=100 dB, LA,Fmax=125 dB
WHO Lp,A,4 h=100 dB, LA,Fmax=110 dB
Tabel 1: Voorbeelden van richtlijnen en aanbevelingen voor continue blootstelling tijdens concerten
Gelderblom, F.B., & Tronstad T.V. (2016). Sound exposure during outdoor music festivals. 
Geraadpleegd op 27 februari 2021 via 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5187664/#ref14 

De betrokkenheid van meerdere overheidsniveaus en verschillende regels en 
voorschriften verhoogt de complexiteit van de naleving en kan leiden tot 
aanzienlijke verwarring voor muziekpodia. Om met succes door de 
regelgevingsinfrastructuur te navigeren en ervoor te zorgen dat de nieuwe 
voorschriften in overeenstemming zijn met de reeds bestaande voorschriften, is 
samenwerking tussen de verschillende groepen vereist. Het is opmerkelijk dat de 
Europese landen met enkele van de meest ontwikkelde systemen voor het beheer 
van geluidsniveaus van amusementsvoorstellingen het resultaat zijn van 
gezamenlijke actie van beleidsmakers en vertegenwoordigers van de 
muziekindustrie (Beach et al., 2020).
In sommige landen bestaan voorschriften voor amusementsgelegenheden en zijn 
er initiatieven om soortgelijke voorschriften ook op andere markten in te voeren. 
Beach et al. (2020) zijn van mening dat voorschriften moeten worden beschouwd 
als onderdeel van een bredere oplossing die ook voorlichting en bewustmaking 
van bezoekers, musici, geluidstechnici en zaalpersoneel omvat. De voorschriften 
moeten eenvoudig, praktisch en gemakkelijk te begrijpen zijn en goed 
geïntegreerd zijn met de bestaande regelgevingskaders voor blootstelling aan 
omgevings- en beroepsgeluid. Er moet ook aandacht worden besteed aan 
handhavingsprocedures en kostenimplicaties. Idealiter zal de ontwikkeling van 
nieuwe regelgeving de steun en betrokkenheid hebben van meerdere 
belanghebbenden die geloven in het belang van het verminderen van 
gehoorrisico's in amusementsgelegenheden. Alle betrokkenen moeten het 
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implementatieproces steunen, ondanks de wijdverspreide opvatting in de 
muziekindustrie dat harder geluid beter is. De belanghebbenden zullen moeten 
samenwerken om passende geluidsniveaulimieten en praktische maatregelen 
voor de gezondheid van het gehoor vast te stellen die haalbaar zijn voor een breed 
scala van soorten uitgaansgelegenheden, van grote muziekfestivals die meerdere 
dagen duren tot kleine uitgaansgelegenheden in binnensteden (Beach et al., 
2020).

2.2. Nationaal
Federaal niveau

In België is het zo dat niet elke bevoegdheid op elk niveau besproken wordt. Als 
het op de bevoegdheden van de federale regering aankomt, gaat dit over het 
algemene belang van alle Belgen. Deze regering is bevoegd voor financiën, leger, 
justitie, sociale zekerheid, buitenlandse zaken, belangrijke delen van 
volksgezondheid en binnenlandse zaken. De gemeenschappen en gewesten 
beheren alle andere instanties sinds de zesde staatshervorming van 2014 
(belgium.be, z.d.).
De bevoegdheid Omgeving spreekt over gehoorschadepreventie en geluidshinder. 
Het Vlaams Gewest beheert dit deel. In onze huidige Vlaamse regering Jambon is 
Zuhal Demir minister van Omgeving. Een federale bevoegdheid hiervoor bestaat 
niet. Dit heeft tot gevolg dat er geen federale regelgeving bestaat over 
gehoorschadepreventie en geluidshinder. 
Het koninklijk besluit van 24 februari 1977 omvat de regelgeving over 
geluidsnormen voor openbare en private etablissementen. Het maximale 
geluidsniveau is vastgesteld op 90 dB. Het gaat om blootstelling aan geluid van 
zowel de bezoekers als aan de omwonenden en geldt voor elk soort locatie, ook 
openluchtfestivals. Dit koninklijk besluit is niet langer van toepassing op het 
Vlaams Gewest. Het Waals Gewest heeft dit besluit overgenomen. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds 2018 ook zijn eigen regelgeving over 
geluidsnormen.
Op federaal niveau is er wel een wetenschappelijk adviesorgaan, namelijk de Hoge 
Gezondheidsraad (HGR). De adviezen die hieruit voortvloeien dienen als leidraad 
voor de beleidsmakers. Het recentste rapport dateert van juni 2017. De HGR 
bracht toen een adviesrapport uit omtrent gezondheidseffecten van 
vrijetijdsgeluiden. Hieruit kwamen twee benaderingen voor preventiemaatregelen 
op muziekevenementen. 
Als eerste leggen ze de focus op de bewustmaking van het volk over de gevolgen 
van overmatige blootstelling aan geluid. Deze inspanning moet opgenomen 
worden in het leerplan van zowel het lager als het secundair onderwijs. Daarnaast 
willen ze dat er bevolkingscampagnes georganiseerd worden door de overheden, 
volksgezondheidsorganisaties en jongerenfora. Ook evenementen met 
muziekoptredens zijn een geschikte plaats voor dergelijke campagnes. Op 
zestienjarige leeftijd beginnen adolescenten naar zulke evenementen te gaan. 
Volgens de HGR is het precies tijdens deze levensfase dat de preventie-initiatieven 
nodig zijn. De campagnes moeten zowel over symptomen op lange als korte 
termijn gaan. Daarnaast moeten ze permanent deel uitmaken van een programma 
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en niet van een eenmalige inspanning. Alleen op die manier kunnen ze 
doeltreffend zijn. 
Vervolgens raden ze aan om evenementen te reguleren. De meest recente 
regelgeving is een verbetering ten opzichte van het koninklijk besluit uit 1977, 
maar garandeert geen volledige bescherming. De regelgeving is een compromis 
tussen de belangen van bezoekers, organisatoren van muziekevenementen en de 
gezondheidsbelangen. De HGR raadt aan om regelmatig de efficiëntie van de 
regelgeving te beoordelen en pleit voor harmonisatie en uniformiteit in het hele 
land van de geluidsnormen (Hoge Gezondheidsraad, 2017).

Vlaams niveau
Vlaamse muziekfestivals moeten zich steeds aan de regels houden die opgelegd 
zijn door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM). 
VLAREM onderscheidt drie categorieën met verschillende geluidsnormen. 
Evenementen die binnen categorie één vallen moeten zich houden aan een 
maximale geluidslimiet van 85 dB gemeten over vijftien minuten. Evenementen 
die onder categorie twee vallen dienen zich te houden aan een maximale 
geluidslimiet van 95 dB gemeten over vijftien minuten. Zowel evenementen 
binnen categorie één en twee moeten geen akoestisch onderzoek uitvoeren. 
Muziekfestivals en concerten vallen onder categorie drie. Evenementen die binnen 
deze categorie vallen, mogen een maximaal geluidsniveau hanteren van 
gemiddeld 100 decibel (dB), gemeten over 60 minuten (ikorganiseer.be, 2019). 
Indien het maximale geluidsniveau 102 dB niet overschrijdt, gemeten over vijftien 
minuten, wordt dit ook geaccepteerd. Muziekevenementen met een geluidsniveau 
dat gedurende 60 minuten gemiddeld hoger is dan 100 dB, zijn verboden. Aan het 
organiseren van een muziekfestival binnen categorie drie zijn strenge 
voorwaarden verbonden. Op initiatief en kosten van de festivalorganisator moet 
het geluidsniveau continu gemeten en geregistreerd worden via een 
meetapparatuur. Alsook moet het geluidsniveau te allen tijde zichtbaar zijn voor 
en bewaakt worden door de organisatie van het desbetreffende muziekfestival. De 
meetapparatuur is echter niet verplicht indien de organisatie van het 
muziekfestival een geluidsbegrenzer gebruikt. Deze zorgt ervoor dat de grens van 
100 dB niet overschreden wordt (art. 5.32.2.2bis VLAREM II 1995). Ook moet de 
organisatie van het festival ervoor zorgen dat het maximaal toegestane 
geluidsniveau duidelijk wordt weergegeven ter hoogte van de ingang en ter 
hoogte van de mengtafel.
Evenwel kan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar 
het muziekfestival plaatsvindt extra beperkende maatregelen opleggen. Het 
maximale toegelaten geluidsniveau of de duur van het muziekfestival kan beperkt 
worden door deze instantie.
Daarenboven is de festivalorganisator verplicht om:

 gratis gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking te 
stellen voor alle bezoekers;
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 een geluidsplan op te maken dat de opstelling van de luidsprekers, de 
meetplaatsen, het maximaal toegestane geluidsniveau, de plaats waar 
het geluidsniveau geregeld wordt en een plattegrond bevat.

Dit geluidsplan moet opgemaakt worden door een milieudeskundige die erkend is 
in de discipline geluid en trilling (art. 5.32.2.2bis VLAREM II 1995).
Minstens tien dagen voor de aanvang van het muziekfestival moet de 
festivalorganisator op zijn kosten een akoestisch onderzoek laten uitvoeren door 
een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trilling. Dit onderzoek moet 
gevoerd worden bij het maximale geluidsniveau dat tijdens het muziekfestival 
gehaald wordt. Het verslag van dit akoestisch onderzoek bestaat minstens uit: 

 een gedetailleerde beschrijving van de opstelling en het vermogen van 
alle geluidstoestellen en geluidsinstallaties die enig effect kunnen 
hebben op de geluidsbelasting van de omgeving;

 een duidelijke beschrijving van de toegepaste meetmethode en de 
meetomstandigheden zodat de metingen steeds onder dezelfde 
omstandigheden kunnen gebeuren;

 de gemeten geluidsniveaus op het festivalterrein en in de omgeving, met 
een duidelijke vermelding van de verschillende meetpunten (art. 
5.32.2.3 VLAREM II 1995).

Bij het niet naleven van de eerder vermelde regelgeving wordt er een 
saneringsonderzoek uitgevoerd door een milieudeskundige erkend in de discipline 
geluid en trillingen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er niet wordt voldaan aan de 
regelgevingen, wordt de aanvang van het muziekfestival stopgezet of wordt het 
opgeschort tot de toegewezen saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd. Nadat de 
festivalorganisatie deze maatregelen heeft uitgevoerd, wordt in overleg met de 
toezichthouder een nieuw en volledig akoestisch onderzoek uitgevoerd door de 
aangestelde milieudeskundige (art. 5.32.2.3 VLAREM II 1995).
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3. Voorgaande preventiecampagnes 
3.1. Help ze niet naar de tuut 

Op 9 april 2012 ging de sensibiliseringscampagne van de Vlaamse overheid Help 
ze niet naar de tuut van start. Deze sloot aan bij de nieuwe geluidsnormen voor 
muziekevenementen in VLAREM die van kracht gingen op 1 januari 2013 (Vlaamse 
Overheid, z.d.). De intentie achter deze campagne was om jong en oud bewust te 
maken van de gevaren van luide muziek. Dit was op vraag van Joke Schauvliege, 
toenmalig minister van Milieu, Natuur en Cultuur (Schauvliege, 2012a).
De campagne bestond uit verschillende onderdelen. Als eerste waren er drie 
radiospotjes die tijdens de eerste week van de campagne gedraaid werden op 
Radio 2, Studio Brussel, Q-Music en Joe. Er was telkens een korte versie van tien 
seconden en een lange versie van 30 seconden. Alle drie schetsten ze een 
dagdagelijkse situatie. De eerste ging over videogamen, de ander over een etentje 
waar een champagnefles geopend werd en de laatste over twee kameraden die 
een voetbalmatch bijwoonden. Op een bepaald moment vervaagde het geluid en 
kwam er een pieptoon op de voorgrond. De spots eindigden met een verwijzing 
naar de website van helpzenietnaardetuut.be. 
Deze website is het volgende onderdeel van de campagne. De bezoekers van de 
website vonden er algemene informatie over gehoorschade zoals de oorzaken en 
de gevolgen, maar hier stonden ook tips over hoe je het best je oren beschermt 
tegen gehoorschade. Op de website was er ook een zelftest. Hierbij 
beantwoordden de respondenten enkele vragen over hoe zijzelf omgaan met 
geluid. Op basis van de antwoorden werd er een schatting gemaakt van het 
risicopercentage op gehoorschade (Schauvliege, 2012a). 
Ondertussen bestaat de website helpzenietnaardetuut.be niet meer. Bezoekers 
worden hiervoor omgeleid naar de website van Departement Omgeving naar een 
pagina specifiek over gehoorschade. Op deze pagina staat dezelfde informatie als 
op de originele website en er is nog steeds de mogelijkheid om een zelftest te 
doen. Hiervoor is er een link naar de website tuut.lne.be, een onderdeel van de 
oude website van Departement Omgeving. Wanneer de respondent na de test 
verder klikt om meer informatie te verkrijgen over gehoorschade in het algemeen, 
krijgt deze een foutmelding (Schauvliege, 2012a).
Een derde onderdeel van de campagne was het educatief materiaal dat vooral 
bedoeld was voor scholen en CLB’s. Dit educatief materiaal is nog steeds 
verkrijgbaar. Hiervoor werd een kortfilm gemaakt, genaamd Ruis. Deze werd niet 
gelanceerd bij de start van de sensibiliseringscampagne, maar enkele dagen na 
de inwerkingtreding van de nieuwe geluidsnormen. De kortfilm van zestien 
minuten is geïnspireerd op het verhaal van Dietrich Hectors. Deze man maakte 
een einde aan zijn leven omdat zijn tinnitus en hyperacusis hem te veel werden. 
Hij was een muziekfanaat die na een metalconcert naar huis ging met een 
pieptoon die nooit meer is weggegaan. In deze kortfilm geeft de regisseur Dirk 
Domen weer hoe zwaar de gevolgen van gehoorschade kunnen doorwegen op het 
dagdagelijkse leven. Dietrich Hector schreef een afscheidsbrief die hij op zijn 
Facebookprofiel plaatste om zo aandacht te vragen voor deze problematiek 
(Departement Omgeving, z.d.).
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Als laatste onderdeel van deze campagne werd er een app ontworpen. Deze werd 
gelanceerd voor de zomer, met als bedoeling om deze te gebruiken op de festivals. 
In deze app kon de gebruiker zijn omgevingsgeluiden laten scannen en op basis 
van het aantal decibels werd er een schatting gemaakt van het risico op 
gehoorschade op deze plek. Daarnaast kon de gebruiker zien of het aangeraden 
was om oordoppen te dragen en hoelang hij zonder oordoppen op deze plaats kon 
blijven zonder gehoorschade op te lopen (Leuci, 2012). De app werd ontwikkeld 
door Bagaar voor een prijs van 9 498,5 euro incl. BTW. Na de lancering kwam er 
veel negatieve feedback op het product. Tom Willox zegt dat smartphones enkel 
ruis registreren bij een hoog aantal decibel, omdat deze niet over de correcte 
microfoon beschikken om een decibelmeting te doen. Dit geeft een verkeerd beeld 
aan de bezoeker. Een geschikt apparaat kost al gauw 2 000 euro (Boekx, 2012). 
Joke Schauvliege verdedigde zich na deze negatieve commentaar. Volgens haar 
stond er in de app duidelijk vermeld dat de metingen van de app geen 
professionele metingen zijn (Schauvliege, 2012b)
Op dit moment loopt de campagne nog. Scholen maken nog steeds gebruik van 
de affiches en folders. Departement Omgeving heeft nooit onderzocht of deze 
campagne effect heeft gehad op de attitude van jongeren ten opzichte van 
gehoorschadepreventie (G. Pée, persoonlijke communicatie, 10 maart 2021).

3.2. Amai ’t piept
Amai ’t piept is een sensibiliseringscampagne, georganiseerd door Thomas 
Piessens en Michel Follet in 2015. Thomas Piessens had enkele jaren daarvoor het 
boek Radio Plug In uitgebracht, een boek dat gaat over oren, geluid en feesten. 
Dit boek vormde de aanleiding voor de campagne Amai ‘t piept. Via deze 
campagne wilden Thomas en Michel de gevolgen van tinnitus en hyperacusis meer 
onder de aandacht brengen bij jongeren. Het duo blijft actief op Facebook en geeft 
tot op de dag van vandaag nog steeds lezingen op middelbare scholen (T. 
Piessens, persoonlijke communicatie, 20 februari 2021). 
De campagne bestond 
enerzijds uit affiches die 
op muziekfestivals 
verspreid werden, zoals 
hier afgebeeld. Deze 
affiches promootten het 
gebruik van oordoppen. 
Anderzijds bestond de 
campagne uit filmpjes 
van verschillende 
politici. Onder andere 
Hilde Crevits, Jan Jambon en Maggie De Block spraken een videoboodschap in die 
later verspreid werd via sociale media. Ook de lezingen die op scholen en 
evenementen gegeven werden, maakten deel uit van de campagne Amai ’t piept 
(T. Piessens, persoonlijke communicatie, 20 februari 2021).
Om te weten te komen wat het precieze effect was van deze studie, werden er 
twee bevragingen gedaan bij een duizendtal veertien- tot achttienjarigen. De ene 
bevraging werd gedaan voor de campagne van start ging en de andere bevraging 
werd gedaan zes maanden na de start. Met deze campagne werden 16 100 

Figuur 5: Ahosa VZW (2015, 1 juni). Amai 't piept. Geraadpleegd op 4 maart 
2021 via 
www.facebook.com/AMAITPIEPT/photos/a.1183214685050658/1194946260
544167.
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jongeren bereikt. Amper 15,6% van deze jongeren gaven na zes maanden 
campagne aan dat ze bereid waren om het volume van hun muziektoestellen 
minder luid te zetten (Vandeurzen, 2015). 
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4. Initiatieven van muziekfestivals per provincie
4.1. Antwerpen: Tomorrowland

Binnen de Tomorrowland-organisatie valt het onderwerp gehoorschadepreventie 
onder de afdeling Risk, waarvan Sammy Lakwijk de hoofdverantwoordelijke is. 
Deze afdeling bestaat uit verschillende teams die voor geluidsmonitoring, 
signalisatie en aanwezigheid van gehoorbescherming zorgen. Elk team is hierbij 
verantwoordelijk voor een van deze thema’s. Aangezien de afdeling intern al zo’n 
uitgebreid team heeft, kiest de organisatie er bewust voor om niet met een 
externe partner zoals Lapperre of Amplifon te werken. Sammy Lakwijk verklaart 
dat het budget dat gereserveerd wordt voor gehoorschadepreventie tussen de €40 
000 en de €50 000 ligt. Dit zorgt ervoor dat Tomorrowland ongeveer 30 000 paar 
oordoppen ter beschikking kan stellen aan hun bezoekers (S. 
Lakwijk, persoonlijke communicatie, 9 maart 2021). In 
vergelijking met de 400 000 bezoekers die Tomorrowland 
per editie ontvangt, is dit een opmerkelijk aantal oordoppen 
(Michielsen, 2019). 
De communicatie omtrent het verhoogde geluidsniveau op 
het festival gebeurt via de site, de verkoopsvoorwaarden en 
op het terrein. Ook kan de bezoeker op het festivalterrein 
posters tegenkomen die hen wijzen op de risico’s die rond 
gehoorschade hangen, waarvan u hier een Franstalig 
voorbeeld ziet. Deze signalisatie hangt aan alle entrees, de 
EHBO-ruimte en aan de informatiepunten. In totaal gaat het hier om een 
honderdtal punten waar dergelijke posters opgehangen worden. 
Voor geluidszaken werkt Tomorrowland met een 
zogenaamde driemachtenleer. Enerzijds worden 
geluidsplannen door een externe geluidsontwerper 
opgesteld. Deze ontwerpen worden op hun beurt uitgevoerd 
door een externe geluidsingenieur en dit alles wordt ten slotte gecontroleerd door 
een externe geluidsmonitor. Dit systeem zorgt volgens Sammy Lakwijk voor een 
evenwichtige balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Om ervoor te zorgen dat deze 
drie partijen zich zo goed mogelijk aan hun functie houden dienen zij elk het 
onderstaande charter te tekenen: 

Dear Soundengineer,

We, Tomorrowland, hereby state that the national charter to keep volumes under 
103 dB(A) Laeq (15 minutes) is applicable in all our events. 

As you are the involved party with the responsibility for our sound management, 
we request that you sign this declaration to ensure Tomorrowland that you shall 
fully comply the aforementioned decibel limit. Attached you will find more 
information about the applicable charter.

Please sign and return this legally binding declaration with an indication of the times 
and places in which you are responsible for the decibel level. Please keep one copy 
of this declaration for yourself and send or bring the other to the Event Control 
Center.

Have a good show! (S. Lakwijk, persoonlijke communicatie, 9 maart 2021).

Figuur 6: Poster 
Tomorrowland (S. Lakwijk, 
persoonlijke 
communicatie, 9 maart 
2021)
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4.2.  Oost-Vlaanderen: Lokerse Feesten
Op het festivalterrein van de Lokerse Feesten worden oordoppen aangeboden van 
Lapperre. Deze oordoppen worden besteld door Peter Laureys, de 
verantwoordelijke voor marketing en partnership binnen de organisatie. Ze 
worden door hun partner gratis aangeboden in ruil voor een aantal gratis tickets 
ter waarde van €2000. De verspreiding van de oordoppen op het terrein gebeurt 
door het team dat de infostand bemant. Bezoekers kunnen aan de zeven 
verschillende togen en de infostand terecht voor gratis oordoppen. Op het terrein 
van het festival worden zo’n 15 000 oordoppen voorzien (P. Laureys, persoonlijke 
communicatie, 5 maart 2021). Dit aantal is niet in verhouding met de 130 000 
bezoekers die Lokerse Feesten jaarlijks mag ontvangen (Metro België, 2019).
Peter Laureys van de organisatie van de Lokerse Feesten laat weten dat het 
festival op eigen initiatief de geluidslimiet iets strenger maakt. Ze leggen elke 
band een geluidslimiet van 100 dB op, waarbij het gemiddelde wordt gemeten 
over 30 minuten. Om ervoor te zorgen dat de bands zich hieraan houden, laat de 
organisatie hen een document ondertekenen genaamd de Local Sound 
Regulations. In dit document staat vermeld dat:

- er op de Lokerse Feesten een geluidslimiet geldt van 100 dB, gemiddeld 
gemeten over een tijdspanne van 30 minuten;

- er een constante monitoring is van het geluidsniveau en dat de 
organisatie dit duidelijk zichtbaar maakt in de front of house (FOH);

- de verantwoordelijkheid bij de band ligt en niet bij de organisatie van de 
Lokerse Feesten, in het geval dat de band hun eigen mixers meebrengt;

- er ondanks de regel dat er vanaf 12 uur ’s middags soundchecks mogen 
doorgaan, deze pas in de late namiddag mogen plaatsvinden. Dit om de 
omwonenden tegemoet te komen. 

Dit document dient ondertekend te worden door elke band die tijdens de tien 
dagen van het festival optreedt (P. Laureys, persoonlijke communicatie, 5 maart 
2021). 
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4.3. Vlaams-Brabant: Rock Werchter
Rock Werchter behoort tot de grootste muziekfestivals van Vlaanderen en heeft al 
meerdere Awards voor beste festival en beste line-up op zijn naam. Het is zeker 
een grote productie waar veel geld wordt ingepompt (Rock Werchter, z.d.).
Op vlak van gehoorschadepreventie werken ze samen met een partner, ’t Oorhuis. 
Bij dit bedrijf zijn gediplomeerde audiologen en audiologen in opleiding 
tewerkgesteld. Op de festivalweide heeft deze partner een eigen stand waar zij 
klaarstaan om advies te geven. De bezoeker kan er zijn (op maat gemaakte) 
gehoorscherming laten nakijken en testen. Voor zij die dit niet bezitten, zijn er 
universele muziekoordoppen met filter te koop. Deze worden voor de 
zomerfestivals met een korting aan de bezoekers aangeboden, om 
gehoorscherming extra in de kijker te zetten. Daarnaast kan je er een paar gratis 
schuimoordoppen vragen. Ook aan de infostand is er gratis gehoorbescherming 
beschikbaar. Op nog enkele andere partnerstanden van onder andere HUMO en 
Het Nieuwsblad zijn er oordoppen te vinden, al wordt dit nergens expliciet 
vermeld. ’t Oorhuis en de infostand voorzien samen een 60 000-tal paar voor het 
hele festival dat zo’n 350 000 bezoekers ontvangt (Festileaks, 2019). Op de grote 
schermen naast de verschillende podia is de informatie van de aanwezigheid van 
deze zaken op het festivalterrein meermaals te zien doorheen de dag. Verder kan 
de bezoeker alles over gehoorbescherming in de app en het programmaboekje 
vinden. Aan de FOH staan er geluidsmeters om de geluidsnormen te monitoren. ’t 
Oorhuis zelf heeft een sonometer bij hun stand hangen. Deze geeft de intensiteit 
van het geluid weer aan de hand van een groen, oranje of rood licht (I. Verheyen, 
persoonlijke communicatie, 11 maart 2021).
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4.4. West-Vlaanderen: Campo Solar
In augustus 2017 organiseerden zes vrienden de eerste editie van Campo Solar. 
Het is een tweedaags festival dat plaatsvindt in een maïsveld, in tegenstelling tot 
de typische grasweide. Op hun laatste editie voor de coronacrisis, mochten ze 10 
000 bezoekers verwelkomen op een weekend. Daarmee is Campo Solar het 
kleinste en jongste festival dat deze bachelorproef behandelt.
Voor Campo Solar is gehoorschadepreventie geen prioriteit. Het is een jong en 
nieuw festival, dat zich voorlopig met de basiselementen bezighoudt. Dit blijkt uit 
de e-mail van een van de organisatoren (T. Martens, persoonlijke communicatie, 
8 maart 2021). De organisatie houdt zich wel aan de wettelijke verplichtingen, 
zoals het beschikbaar stellen van gratis oordoppen. De info over deze gratis 
gehoorbescherming wordt nergens meegedeeld met de bezoekers. Het is aan de 
festivalbelever zelf om naar de infobalie te gaan en te vragen of ze deze ergens 
kunnen verkrijgen. Het is aan diezelfde infobalie dat ze de oordoppen krijgen. 
Volgens T. Martens (2021) zijn er voldoende oordoppen aanwezig voor 8 000 
bezoekers per dag. Daarnaast doen de geluidstechnici ook aan geluidsmonitoring 
met een geluidsmeter bij de front of house. Deze wordt af en toe gecontroleerd, 
maar niet gedurende het hele festival. Ook op hun sociale media en website wordt 
er niets vermeld rond gehoorschade (T. Martens, persoonlijke communicatie, 8 
maart 2021).
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Tabel 2: Overzicht acties per festival
Festival Initiatieve

n
Budget Limiete

n
Sterktes Zwaktes

Tomorrowl
and

Communica
tie via de 
site, 
verkoopsvo
orwaarden 
en op het 
terrein 
(posters)

€40 000 
- €50 
000

103 
dB(A) 
Laeq (15 
min.)

Driemachte
nleer binnen 
de afdeling 
risk

Signalisatie 
op een 
honderdtal 
punten

Geen interne 
verantwoord
elijke voor 
gehoorschad
epreventie

Ze werken 
niet samen 
met een 
oorspecialist

Lokerse 
Feesten

Verlaagde 
geluidslimie
t

Gratis 
oordoppen 
aan 
togen/infop
unten

€0 
(in kind 
sponsori
ng)

100 
dB(A) 
Laeq (30 
min.)

Ze werken 
samen met 
Lapperre

Ze leggen 
uit eigen 
initiatief een 
lagere 
geluidslimie
t op

Het Local 
Sound 
Regulations 
document

Geen 
communicati
e via de site, 
sociale 
media, op 
het terrein...

Geen interne 
verantwoord
elijke voor        
gehoorschad
epreventie

Rock 
Werchter

Gratis 
oordoppen 
aan 
infostand 
en 
partnerstan
d

Sensibiliseri
ng op grote 
schermen 
naast podia

Info in app 
en 
programma
boekje

Werd 
niet 
gegeven

103 
dB(A) 
Laeq (15 
min.)

Samewerkin
g met ’t 
Oorhuis

Signalisatie 
op grote 
schermen

Geen 
communicati
e 
vorafgaand

Geen interne 
verantwoord
elijke voor        
gehoorschad
epreventie

Campo 
Solar

Gratis 
oordoppen 
aan 
infostand

N.V.T. 103 
dB(A) 
Laeq (15 
min.)

Amper Geen 
uitgewerkt 
plan rond 
gehoorschad
epreventie

Tabel 2: Overzicht acties per festival. Lakwijk, S., Laureys, P., Martens, T., & Verheyen, I.(2021) 
Persoonlijke communicatie.
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Field Research

1. Gekozen onderzoeksmethoden
1.1. De onderzoeksmethoden

Om bijna alle stakeholders te betrekken bij ons onderzoek deden we zowel aan 
kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek. We betrokken de 
festivalorganisatoren én de festivalgangers om het probleem vanuit verschillende 
standpunten te bekijken. Op deze manier krijgen we een globaal beeld van de 
sterke punten en de pijnpunten van ons onderzoek.

1.2. Kwalitatief onderzoek
We organiseerden een focusgesprek met de festivalorganisatoren van Campo 
Solar, Lokerse Feesten, Tomorrowland en Rock Werchter. Door dit gesprek te 
organiseren, wilden we een beter zicht krijgen op de huidige aanpak van deze 
festivals op vlak van gehoorschadepreventie. We wilden vooral dat de 
organisatoren het gesprek geïnspireerd konden verlaten. 

1.3. Kwantitatief onderzoek
Als kwantitatief onderzoek voerden we een marktonderzoek uit in de vorm van 
een online enquête. Deze werd verspreid via sociale media door gebruik te maken 
van onze eigen kanalen alsook via openbare Facebook-groepen die relevant zijn 
voor onze doelgroep. Hiermee wilden we nagaan wat de festivalgangers vinden 
van de maatregelen omtrent gehoorschadepreventie die de festivals nemen. 
Daarnaast polsten we naar hun houding tegenover gehoorbescherming. Wanneer 
de respondent aanduidde dat hij reeds gehoorbescherming draagt op 
muziekfestivals, gingen we dieper in op hoe en waarom ze dit doen. Wanneer ze 
nog geen gehoorbescherming gebruiken, gingen we ook na waarom dit zo is. Ook 
probeerden we hen bewust te maken van de gevaren aan de hand van het feit 
mee te delen dat iemand al risico loopt op gehoorschade na 36 seconden 
blootgesteld te worden aan 102 dB (de wettelijk vastgelegde limiet). 
Deze survey was van belang voor het onderzoek, omdat we op deze manier 
konden aantonen of de maatregelen die al genomen worden door de 
organisatoren ook een effect hebben op de bezoeker.
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2. Gekozen doelgroep
2.1. Theoretische populatie

De beoogde doelgroep voor dit onderzoek is breed gekozen: iedereen die op een 
muziekfestival aanwezig is. Het projectteam had hier in eerste instantie de 
organisatoren van muziekfestivals, de bezoekers en de artiesten in gedachten. 
Ook de medewerkers en vrijwilligers op het festivalterrein behoren tot de 
doelgroep. 
Het doel van deze bachelorproef is om een document op te stellen waardoor 
organisatoren makkelijker aan gehoorschadepreventie kunnen doen op hun 
festival. Daarom is hun input een cruciale factor in het onderzoek. Het projectteam 
heeft verschillende organisatoren bevraagd om zo te bekijken of ze de huidige 
regelgevingen kennen en ook toepassen op hun respectievelijke festivals. Zij 
hebben namelijk de beste positie om een directe impact te hebben op het beleid 
rond gehoorschadepreventie.
De perceptie van de bezoekers en medewerkers mag ook niet onderschat worden. 
Daarom heeft het team zoveel mogelijk bezoekers van verschillende 
muziekfestivals bevraagd via een enquête. Op basis van verschillende 
standpunten omtrent het gekozen onderwerp kon het onderzoek nauwkeurig 
worden uitgewerkt.

2.2. Operationele populatie
De enquête is afgenomen bij personen die muziekfestivals in Vlaanderen 
bezoeken. Er werden geen specifieke criteria gehanteerd om de doelgroep af te 
bakenen. Het doel was om de mening en ervaring rond het thema gehoorschade 
af te toetsen bij bezoekers van muziekfestivals. Het was enkel van belang dat de 
bevraagde personen reeds één of meer Vlaamse muziekfestivals bezochten. Hoe 
meer respondenten, hoe beter. Eén van onze eerste vragen peilde naar de leeftijd 
van de respondenten. We bakenden een ondergrens af van zestien jaar, aangezien 
jongeren rond deze leeftijd voor het eerst muziekfestivals bezoeken. We hebben 
geen bovengrens vastgelegd, aangezien er geen leeftijd staat op het bezoeken 
van muziekfestivals. 
Voor het focusgesprek beperkte het projectteam zich tot de vier verder vernoemde 
organisatoren of afgevaardigden van muziekfestivals uit verschillende Vlaamse 
provincies.

2.3. Personae
Om een goed zicht te krijgen op wie er allemaal de Vlaamse muziekfestivals 
bezoekt, hebben we enkele personae opgesteld. We hielden rekening met het feit 
dat er verschillende types festivals zijn, waarop verschillende genres muziek 
worden gespeeld.  
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Maarten
Maarten is een jongeman van 18 jaar oud en heeft net zijn middelbaar 
diploma op zak gestoken. Hij heeft zich ingeschreven aan de universiteit 
van Hasselt om er psychologie te gaan studeren. Sinds enkele jaren 
houdt hij zich fanatiek bezig met skaten en luistert hij in zijn vrije tijd 
vooral naar hip-hop en elektronische muziek. Zijn stijl is dan ook te 
omschrijven als ‘urban’. Maarten is zeer actief op sociale media en volgt 
alle nieuwste trends op de voet. 

Samina en Joris
Samina en Joris zijn een gelukkig koppel van 29 en 33 jaar oud. Ze hebben 
elkaar tijdens hun studententijd leren kennen en hun liefde is sindsdien 
nooit meer uitgedoofd. Vijf jaar geleden zag hun dochtertje Fay het 
levenslicht. Samen wonen ze in een leuk rijhuis net buiten het centrum 
van Lokeren. Samina en Joris hebben allebei een vaste job, maar in de 
weekends maken ze graag tijd voor hun gezin om een daguitstap te 
maken. In de zomer gaan ze graag naar zee of bezoeken ze overdag een 
festival samen met kleine Fay. Af en toe schakelen ze een babysitter in, 
zodat ze ‘s avond zelf nog eens een stapje in de wereld kunnen zetten.

Erik
Erik is een vitale HR-manager, woonachtig in het mooie Leuven. Hij is 50 
jaar oud en is gelukkig getrouwd met Sonja. Het contact met zijn vrienden 
is cruciaal voor Erik. Zo gaat hij om de twee weken mountainbiken of 
fietsen met hen. Het is voor hem de ideale uitlaatklep om te ontspannen 
van zijn drukke job. Sinds jaar en dag gaat hij met zijn kameraden een 
weekend per jaar erop uit zonder hun vrouwen en kinderen. Het zijn echte 
muziekliefhebbers met gevoel voor nostalgie en alles wat met gitaren te 
maken heeft.

Zoë
Zoë is een echt feestbeest en houdt van dansen. De laatste nieuwe 
modetrends volgen, zichzelf haarfijn schminken en opmaken, 
extravagante kleren kopen, ze doet het allemaal. Als 27-jarige consultant 
komt ze graag onder de mensen en vindt ze het uitermate belangrijk dat 
ze er ook pico bello uitziet. Haar imago is zeer belangrijk en dat laat ze 
ook graag zien op de sociale media. Met 8 500 volgers op Instagram, 
wordt ze zelfs door sommige bedrijven gesponsord als zogenoemde 
‘influencer’. Ze gaat graag naar festivals voor de beleving, de muziek is 
minder van belang. Zoë zal zeker niet op een euro kijken op het 
festivalterrein en legt maar al te graag wat extra geld neer voor exclusieve 
producten of diensten.

(Von, 2020)

(Freepik, 
2020)

(Dean, 2020)

(Freepik, 
2017)
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3. Gekozen steekproef
3.1. Kwalitatief onderzoek

De samenstelling van de steekproef voor het focusgesprek bestaat uit 
festivalorganisatoren van muziekfestivals van verschillende groottes en uit 
verschillende provincies. 

Tabel 3: overzicht deelnemers focusgesprek
Naam Festival Functie
Sammy Lakwijk Tomorrowland Head of Risk
Yo Van Saet
Tom Van der Elst

Rock Werchter Festivaldirecteur
Festivalmanager

Peter Laureys Lokerse Feesten Verantwoordelijke partnerships, 
marketing & communicatie

Tom Martens Campo Solar Co-founder

3.2. Kwantitatief onderzoek
De samenstelling van de steekproef hangt niet af van een specifiek profiel van de 
respondent. Dit wil zeggen dat de steekproef kan gedefinieerd worden als 
toevalsteekproef. Met deze survey wilden wij festivalgangers bevragen naar hun 
ervaring met gehoorschadepreventie op de Vlaamse muziekfestivals. De 
respondenten die binnen de steekproef vallen kunnen dus verschillende profielen 
aannemen, zoals eerder vermeld bij 2.3 Personae. Door de survey op verschillende 
platformen en via verschillende kanalen te verspreiden, probeerden we een zo 
gevarieerd mogelijk aantal respondenten te bereiken.
De steekproefgrootte is gebaseerd op het huidig aantal meerderjarige Vlamingen. 
Dit aantal ligt momenteel rond de 4 000 000 mensen (Statbel, 2020). Rekening 
houdend met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutenmarge van 5% 
komen we uit op een vereiste steekproefgrootte van 385 respondenten 
(Steekproefcalculator, 2020). Door een mogelijke uitval in te calculeren mikten we 
met onze survey op 400 respondenten.  
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4. Afname onderzoek
4.1. Focusgesprek

Het focusgesprek met verschillende organisatoren van Vlaamse muziekfestivals 
vond plaats op 1 april 2021 van 11u00 tot 12u00. Het gesprek is georganiseerd 
via Zoom, waarvoor alle deelnemers op voorhand een uitnodiging ontvingen. 
Samen met deze uitnodigingen kregen de festivalorganisatoren een kort overzicht 
van de onderwerpen die besproken zouden worden tijdens het gesprek. Op deze 
manier konden de deelnemers zich - indien gewenst - voorbereiden op de vragen 
die gesteld zouden worden. Elke deelnemende festivalorganisator heeft het 
informed consent document gelezen en ondertekend. Via deze weg hadden wij de 
toestemming om het gesprek op te nemen om verdere analyse te 
vergemakkelijken. 
De onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het gesprek, zijn: 

- hoe de organisatie momenteel kijkt naar gehoorschadepreventie;
- wat de huidige regelgeving is en wat de deelnemers daarvan vinden;
- welke steun er al vanuit de overheid komt en wat de deelnemers daarvan 

vinden;
- waar volgens hen de verantwoordelijkheid ligt of wie deze moet nemen;
- in welke mate preventiecampagnes aanwezig zijn op sociale media;
- de nieuwe inzichten die de festivalorganisator eventueel gekregen heeft.
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4.2.  Enquête
De survey werd online afgenomen via Google Forms. Dit formulier is via 
verschillende onlinekanalen verspreid vanaf zaterdag 27 maart 2021.

Tabel 4: overzicht posten van de survey
Platform Groep of pagina Verantwoordelijke Bereik
Facebook Eigen profiel Sam, Kevin & Nina 724, 1496 & 858
Facebook Curatio Kevin 279
Facebook Ideefix Kevin 213
Facebook Confrater Kevin 157
Facebook Muzikanten Kevin 9500
Facebook AHS - OFM Sam 814
Facebook Immaculata Instituut De 

Panne 2017
Nina 70

Facebook DynamiCrew Nina 10
Facebook Evenementen, festivals 

en meer
Kevin 5600

Facebook Conservatorium Gent - 
Jazz, pop en 
muziekproductie

Kevin 881

Facebook Conservatorium 
Maastricht - JAZZ

Kevin 315

Facebook Metal optredens en 
festivals in Vlaanderen

Kevin 3000

Facebook 13e zeescouts Sint-Joris 
Antwerpen

Nina 40

LinkedIn Eigen profiel Sam, Kevin & Nina 74, 247 & 84
Instagram Eigen profiel Sam, Kevin & Nina 509, 599 & 531

Door de huidige COVID-19 maatregelen is het niet mogelijk om personen fysiek te 
bevragen. De survey is uitsluitend online verspreid.
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5. Inhoud bevraging
5.1. Focusgesprek

Voor het focusgesprek nodigden we de festivalorganisatoren uit voor het online 
gesprek via het platform Zoom. Zodra iedereen aanwezig was, begon de inleiding. 
De moderatoren stelden zichzelf voor en bedankten iedereen voor hun komst. 
Hierna gingen ze over naar het doel van het gesprek en de voorziene tijd per topic.
Het doel van het gesprek was om de festivalorganisatoren elkaar te laten 
inspireren en om tot de gepaste deliverable te komen.
1. Welke score op 10 geef je je eigen festival op vlak van 

gehoorschadepreventie? 
Met deze vraag willen we aftoetsen wat de organisatoren vinden van hun eigen 
prestaties op vlak van gehoorschadepreventie. Het is belangrijk om te zien of ze 
zichzelf bij de beste leerlingen van de klas rekenen of juist niet. Het antwoord op 
deze vraag laat zien hoe bewust ze zijn van het probleem en hoeveel actie ze zelf 
al nemen in de strijd tegen gehoorschade. 

2. Wat is je sterkste punt op vlak van gehoorschadepreventie op jouw 
festivalterrein?  

Door het antwoord op deze vraag te analyseren komen we te weten wat de 
organisatoren al doen en wat ze zelf zien als hun sterkste punt. Ze kunnen na het 
beantwoorden van deze vraag ook al een eerste keer van elkaar leren.  

3. Dit is de huidige algemene regelgeving op Vlaams niveau: als het 
festival gemiddeld 100 dB gemeten over 60 minuten OF gemiddeld 
102 dB over 15 minuten afspeelt, dan is de organisator verplicht om 
gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking te 
stellen voor alle bezoeker; een geluidsplan op te maken dat de 
opstelling van de luidsprekers, de meetplaatsen, het maximaal 
toegestane geluidsniveau, de plaats waar het geluidsniveau geregeld 
wordt en een plattegrond bevat.  Na onderzoek is gebleken dat er 
risico is op permanente gehoorschade na 36 seconden als je wordt 
blootgesteld aan de maxima. Met dit in het achterhoofd, wat vinden 
jullie dan van deze wettelijk vastgelegde maxima?   

Met deze vraag willen we een eerste keer dieper ingaan op de regelgeving en het 
feit dat de regelgeving eigenlijk niet overeenstemt met het advies van audiologen. 
Met deze vraag kan er gepeild worden naar de kennis van de regelgeving en de 
verschillende meningen over deze regelgeving.  

4. Wat zouden jullie vinden van een verandering van de wetgeving 
omtrent het maximumaantal decibels?  

Het is belangrijk om te weten wat de organisatoren vinden van een verandering 
van de wetgeving. Na het geven van de wetenschappelijke informatie omtrent de 
snelheid waarmee bezoekers gehoorschade kunnen oplopen, willen we graag 
aftoetsen of de organisatoren een aanpassing aan de wetgeving zouden 
accepteren. Vanuit deze vraag kunnen volgende sub-vragen gesteld worden. 
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o Zou een vermindering een grote impact hebben op de beleving op 
jullie festival? 

o Denken jullie dat artiesten een probleem zouden hebben met een 
vermindering van het aantal decibels? 

5. Vinden jullie dat er voldoende steun is vanuit de overheid om het 
probleem van gehoorschade aan te pakken?  

Door het antwoord op deze vraag komen we te weten of er steun is voor 
organisatoren en wat voor steun dat dan precies is. Dit is belangrijk, aangezien er 
een samenwerking is tussen organisatoren en overheid. Zo zijn er vanuit de 
overheid verschillende campagnes rond gehoorschadepreventie gedaan en deze 
sluiten natuurlijk nauw aan bij de muziekfestivals. 

6. Bij wie ligt volgens jullie de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming: bij de overheid, bij de organisator of bij de bezoeker? Of 
zien jullie het als een combinatie van samenwerkende partijen?  

Met deze vraag willen we zien in welke mate de organisatie zich zelf 
verantwoordelijk voelt voor de gehoorschadepreventie bij haar bezoekers. We 
willen hiermee zeker niemand met de vinger aanwijzen, maar wel onder de 
aandacht brengen dat gehoorschadepreventie op meerdere niveaus gebeurt. Het 
is dan ook belangrijk om te zien welke rol de organisatoren voor zichzelf 
weggelegd zien. 

7. We hebben gemerkt dat er op sociale media weinig tot niet gepraat 
wordt over gehoorschadepreventie, is daar een bepaalde reden 
voor?  

Met deze vraag willen we graag de vinger op een wonde leggen. Vooral voor 
jongeren die naar festivals gaan, is sociale media het communicatiekanaal bij 
uitstek. Na het doorspitten van de sociale mediapagina’s van verschillende 
festivals, viel het ons op dat er weinig tot geen communicatie rond de risico’s van 
gehoorschade of gehoorschadepreventie is.  

8. Denk je na dit gesprek anders over gehoorschadepreventie dan voor 
dit gesprek? 

Met deze vraag willen we zien of de participanten iets hebben bijgeleerd tijdens 
het gesprek. Dit is voor het team belangrijk in de verdere ontwikkeling van een 
deliverable. Deze willen we namelijk zo goed mogelijk afstemmen op de noden en 
wensen van de organisatoren. 
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5.2.  Enquête
De enquête is opgedeeld in verschillende delen. In een eerste deel werden de 
personae opgevraagd. Daarna polsten we naar de ervaring van de respondent op 
de festivals. Vervolgens onderzochten we of de respondent zelf aan preventie 
doet. Als laatste gingen we dieper in op het gebruik van gehoorbescherming van 
de respondent, afhankelijk van het feit of hij al dan niet gehoorbescherming 
draagt.
DEEL1: personae

1. Wat is jouw geslacht? 
a. Man
b. Vrouw
c. Wens ik niet te zeggen

Met deze vraag willen we nagaan of er een significant verschil is in houding 
tegenover gehoorschadepreventie op vlak van gender.

2. Wat is jouw leeftijd? 
a. 16-25
b. 26-35
c. 36-45
d. 46-55
e. 56-65
f. 66-75
g. 76+

Met deze vraag willen we nagaan of er een significant verschil is in houding 
tegenover gehoorschadepreventie op vlak van leeftijd.

3. In welke provincie woon je? 
a. Antwerpen
b. Limburg
c. Oost-Vlaanderen
d. West-Vlaanderen
e. Vlaams-Brabant
f. Waals-Brabant
g. Henegouwen
h. Luik
i. Namen
j. Luxemburg
k. Buitenland*

Met deze vraag willen we nagaan of er een significant verschil is in houding 
tegenover gehoorschadepreventie op vlak van woonplaats.



Gehoorschadepreventie op Vlaamse muziekfestivals 38

4. Hoe vaak ga je naar een concert, muziekfestival?  (pré COVID19) 
a. Elke week
b. 2-3 keer per maand
c. 1 keer per maand
d. 2-3 keer per jaar
e. 1 keer per jaar
f. Nooit 

Via deze vraag willen we kijken of mensen die regelmatig muziekfestivals 
bezoeken, een andere kijk hebben op gehoorschadepreventie of niet. 

5. Heb je weleens last gehad van een piep in de oren nadien 
(oorsuizingen)? 

a. Ja
b. Nee

Via deze vraag kunnen we duidelijk het verschil zien qua houding tegenover 
gehoorschadepreventie tussen mensen die wel al of nog geen last hebben gehad 
van (tijdelijke) oorsuizen.

6. Is er tinnitus (blijvende oorsuizingen) medisch vastgesteld bij jou? 
a. Ja
b. Nee

Op deze manier kunnen we nagaan of mensen met de aandoening meer actief op 
zoek gaan naar gehoorschadepreventie op het festivalterrein.  

7. Is deze tinnitus een rechtstreeks gevolg van je bezoek aan een 
muziekfestival? (één antwoord mogelijk)

a. Ja
b. Nee
c. Weet ik niet

Deze vraag zal duidelijkheid brengen of mensen die permanente gehoorschade 
opliepen op een muziekfestival, nu op een andere manier aan 
gehoorbescherming doen op muziekfestivals.
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DEEL 2: ervaring met gehoorschade op muziekfestivals
8. Welk(e) muziekfestivals(s) bezocht je al in Vlaanderen? (Meerdere 

antwoorden mogelijk)
a. Tomorrowland
b. Pukkelpop
c. Rock Werchter
d. Lokerse Feesten
e. WE CAN DANCE
f. Rock Herk
g. Graspop
h. Werchter Boutique
i. Camping Kitsch
j. Sunrise Festival
k. Campo Solar
l. Laundry Day
m. Dranouter
n. Crammerock
o. Geen van bovenstaande
p. Anders:

Op deze manier kunnen we het eindresultaat filteren op onze vier festivals en zien 
of er een duidelijk verschil is in houding tegenover gehoorschadepreventie bij de 
bezoekers van de verschillende festivals.

9. In welke mate ben je akkoord met de volgende stelling (1 = 
helemaal niet akkoord, 2 = eerder niet akkoord, 3 = eerder wel 
akkoord, 4 = helemaal akkoord).
Ik vind de muziek te luid op muziekfestivals.

Via deze vraag willen we te weten komen of festivalbezoekers het geluidsniveau 
als te luid ervaren of net niet.

Ik vind gemakkelijk de infostand op Vlaamse muziekfestivals.
De grote Vlaamse muziekfestivals hebben allemaal een infostand, maar ze zijn 
niet altijd even makkelijk te vinden op het festivalterrein. Dit is zeker wel van 
groot belang voor de bezoekers.

Ik weet waar ik op het festivalterrein gratis oordopjes kan 
afhalen.

Naast de infostands, zijn er vaak nog enkele plaatsen waar de festivalbezoekers 
oordoppen kunnen afhalen. Wij willen te weten komen of de festivalganger op de 
hoogte is van deze andere plaatsen.

De organisatie zorgt ervoor dat ik me meer bewust ben van 
mogelijke gehoorschade (a.d.h.v. flyers, boodschappen op LED-
schermen, infoborden, etc.).
Via deze vraag kunnen we nagaan of de bezoekers voldoende geïnformeerd 
worden op het festivalterrein. Het is belangrijk dat ze weten hoe ze op de juiste 
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manier hun gehoor kunnen beschermen tegen luide muziek.

10. Welke acties op vlak van gehoorschadepreventie 
ondernamen muziekfestivals waar je in het verleden aanwezig 
was? 

a. Gratis oordoppen
b. Infostand
c. Affiches/ flyers om meer bewustwording te creëren
d. Berichtgeving op de schermen langs het podium
e. Mondelinge informatie door medewerkers
f. Via de festival-app
g. Anders:

Momenteel is er een verplichting om gratis oordoppen beschikbaar te stellen, 
maar niet noodzakelijk om mensen actief aan te sporen om deze ook te dragen. 
Via deze vraag willen wij graag onderzoeken of er festivals zijn die er wel proactief 
mee omgaan en personeel/vrijwilligers inzetten om deze aan de man te brengen. 

11. Welke muziekfestivals sprong er voor jou uit op vlak van 
gehoorschadepreventie en waarom? (Open vraag)

Op deze manier kunnen we zien welke festivals er goed bezig zijn en welke 
festivals nog werk aan de winkel hebben.  

12. Welke acties op vlak van gehoorschadepreventie worden 
volgens jou te weinig of niet ondernomen door 
festivalorganisatoren? (Open vraag)

Aan de hand van deze vraag kunnen we te weten komen wat de festivalganger 
zelf nog (extra) verwacht van de organisatoren op vlak van 
gehoorschadepreventie.

13. Heb je zelf nog opmerkingen of suggesties? (Open vraag)
Mocht de festivalganger zelf nog ideeën hebben of vragen bij deze enquête, kan 
hij/zij die hier noteren.

DEEL 3: zelf gehoorschade voorkomen
14. In welke mate ben je je bewust van het volgende (1 = 

helemaal niet bewust, 2 = eerder niet bewust, 3 = eerder wel 
bewust, 4 = helemaal bewust).
Er zijn verschillende types gehoorbescherming.

Hier willen we polsen of de bevraagden de verschillende opties kennen. Er bestaan 
verschillende types bescherming op de markt, elk met een andere kwaliteit of look. 

De mate van geluidsdemping van de verschillende types 
gehoorbescherming.

Hiermee bevragen we de kennis van de respondenten over gehoorbescherming 
om te zien of zij er zelf al mee bezig zijn of niet.
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Het gebruik van de gehoorbescherming heeft impact op de 
geluidsdemping.

Hiermee bevragen we de kennis van de bevraagde over gehoorbescherming om 
te zien of zij er zelf al mee bezig zijn of niet.
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15. Weet je hoe je op correcte wijze gehoorbescherming moet 
dragen?

a. Ja
b. Nee
c. Ik ben niet zeker

Hiermee bevragen we de kennis van de bevraagde over gehoorbescherming om 
te zien of zij er zelf al mee bezig zijn of niet.

16. Gebruik je gehoorbescherming op muziekfestivals?
a. Ja, altijd (doorgestuurd naar vraag 17)
b. Ja, maar niet consequent (doorgestuurd naar vraag 17)
c. Nee, nooit (doorgestuurd naar vraag 21)

Deze vraag heeft twee doelen. Ten eerste om onze bevraagden in twee 
categorieën op te splitsen. Ten tweede om na te gaan hoe veel er van hen reeds 
hun gehoor beschermen op muziekfestivals.

DEEL 4: ik draag gehoorbescherming op muziekfestivals
17. Welke type gehoorbescherming draag je?

a. Op maat gemaakte (+ foto)
b. Schuimoordopjes (+ foto)
c. Wasbolletjes (+ foto)
d. Silicone plugs (+ foto)
e. Gehoorkappen (+ foto)

Met deze vraag willen nagaan welke soort gehoorbescherming het populairste is 
bij de personen die reeds bescherming dragen op een festival.

18. Vanaf wanneer draag je deze?
a. Vanaf ik in de wachtrij voor de ingang sta
b. Vanaf ik het festivalterrein betreed
c. Vanaf ik de muziek als te luid ervaar
d. Vanaf ik pijn ervaar

Deze vraag geeft ons een zicht op waar in het customer experience traject de 
bezoeker zichzelf beschermt tegen harde geluiden. Deze vraag peilt naar een 
persoonlijke ervaring, wat natuurlijk niet de wetenschappelijke context wegneemt.

19. Is er een specifieke reden waarom je gehoorbescherming 
draagt? (Open vraag)

Door te polsen naar de persoonlijke ervaringen, willen we een beter zicht krijgen 
op de beweegredenen van de bezoekers om gehoorbescherming te dragen. 

20. Van welke preventiecampagnes heb je al gehoord?
a. Amai ’t piept
b. Help ze niet naar de tuut
c. Geen van bovenstaande

De Vlaamse Overheid heeft reeds verschillende campagnes uitgewerkt. We willen 
met deze vraag te weten komen of deze campagnes ook gekend zijn bij het grote 
publiek of niet.
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DEEL 5: ik draag geen gehoorbescherming op muziekfestivals
21. Waarom beslis je om geen gehoorbescherming te dragen? 

(Open vraag)
De antwoorden op deze vraag zullen heel uiteenlopend zijn. Wij willen te weten 
komen of er een bepaalde reden veelvoorkomend is voor het niet dragen van 
gehoorbescherming. 

22. De geluidslimiet op Vlaamse muziekfestivals ligt op 102 dB. 
Wist je dat je met deze limiet na 36 seconden al risico loopt op 
permanente gehoorschade?

a. Ja
b. Nee

Met dit wetenschappelijk weetje willen we een schokeffect veroorzaken. We willen 
hiermee aantonen dat gehoorschade sneller kan optreden dan mensen denken.

23. Met deze kennis in het achterhoofd, zou je overwegen om in 
de toekomst toch gehoorbescherming te dragen?

a. Ja
b. Nee

Hiermee polsen we naar de gewilligheid van de bevraagden die nog geen 
gehoorbescherming dragen. Sommigen zijn na het informeren van de gevaren nog 
steeds niet bereid om er iets aan te doen.

24. Van welke preventiecampagnes heb je al gehoord? *
a. Amai ’t piept
b. Help ze niet naar de tuut
c. Geen van bovenstaande

De Vlaamse Overheid heeft reeds verschillende campagnes uitgewerkt. We willen 
met deze vraag te weten komen of deze campagnes ook gekend zijn bij het grote 
publiek of niet.
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6. Onderzoeksresultaten
6.1. Focusgesprek

Tijdens het focusgesprek, waar organisatoren van Rock Werchter, Tomorrowland, 
Campo Solar en Lokerse Feesten aanwezig waren, werd er op een open manier 
gepraat over gehoorschadepreventie op hun festivals. De organisatoren vertelden 
dat op hun festivalweides reeds heel wat maatregelen worden genomen op vlak 
van gehoorschadepreventie. Zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van led-schermen 
aan de podia, werken ze samen met gehoorcentra die een standje uitbaten op hun 
terrein, sluiten ze contracten af met artiesten en dringen ze er bij de 
geluidstechnici op aan dat de geluidslimiet niet overschreden mag worden. 
Dit laatste is een probleem waar alle aanwezige organisatoren al mee te maken 
hebben gekregen. Zowel Rock Werchter als Tomorrowland werken beiden met een 
contract tussen de artiesten, hun entourage en het festival, waarin 
overeengekomen wordt dat hun persoonlijke entourage en geluidstechnici de 
geluidsnormen niet zullen overschrijden. Dit charter wordt echter geregeld niet 
gerespecteerd en houdt de artiest en/of zijn entourage zich niet aan de opgelegde 
geluidsnormen. Maar het probleem zit hem volgens de organisatoren niet enkel 
bij de artiesten. Ze haalden aan dat er een sensibilisering op lange termijn moet 
plaatsvinden, zoals dat het geval is geweest met veiligheidsgordels in auto’s. 
De geluidsnormen verlagen is iets waar de festivalorganisatoren niet voor staan 
te springen. Zij pleiten eerder voor een sensibilisering op lange termijn, dan voor 
een inperking van de beleving zoals zij het noemen. Zo probeert Tomorrowland 
zijn bezoekers attent te maken op het dragen van gehoorbescherming via de all 
you need to know, een mail die zij vlak voor het festival versturen naar alle 
tickethouders. Maar de organisatoren benadrukken sterk dat er een goede 
wisselwerking nodig is tussen de overheid, de organisatoren en de bezoekers om 
optimaal aan gehoorschadepreventie te kunnen doen. 
Peter Laureys van de Lokerse Feesten vertelde dat zij hun drempel vrijwillig lager 
leggen dan wettelijk toegestaan, namelijk op 100 dB gemeten over 30 minuten. 
Dit doen ze niet enkel om het gehoor van hun festivalgangers te beschermen, 
maar vooral om hun buren in het stadscentrum tegemoet te komen. 
Niet enkel het volume maar ook de duur van blootstelling aan luide muziek speelt 
een grote rol. Daar zijn de festivalorganisatoren zich enorm van bewust en daarom 
hebben ze elk een ruimte op hun weide gecreëerd waar stilte kan gegarandeerd 
worden. 
Een effectieve manier om bezoekers aan te sporen om oordoppen te dragen zou 
zijn om stewards de festivalgangers te laten aanspreken en hen er attent op te 
maken. Maar de organisatoren lieten duidelijk blijken dat dit een ideale, maar een 
veel te dure en onrealistische methode is. 
Al beweren de organisatoren reeds veel acties te ondernemen op vlak van 
gehoorschadepreventie, geven ze wel toe dat er altijd ruimte voor verbetering is. 
Voor suggesties staan ze open en daar gaan wij met onze deliverable op inspelen. 
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6.2.  Enquête
Om de festivalorganisatoren goed te kunnen informeren over welke inspanningen 
effect hebben en opgemerkt worden door de bezoekers, stelden we een enquête 
op. Om een representatief onderzoek te hebben, mikten we op 400 respondenten. 
We strandden hier op 395 respondenten. We gebruikten vooral ons eigen netwerk 
en sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. We merken op dat er 
bijna dubbel zoveel vrouwen als mannen onze vragenlijst hebben ingevuld. 
Aangezien we actief ons eigen netwerk hebben aangesproken, zien we ook dat de 
grootste groep respondenten tussen de 16 en 25 jaar oud is. Met net geen 55%, 
is deze leeftijdscategorie goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de mensen 
tussen 26 en 35 jaar ook ruim vertegenwoordigd. De twee daaropvolgende 
leeftijdsgroepen zijn met elk ongeveer 10% evenwichtig verdeeld. Tot onze 
verbazing was er ook nog een redelijk aantal respondenten tussen 56 en 75 jaar 
oud. We kunnen dus concluderen dat de leeftijd van onze respondenten 
gevarieerd is, maar dat de meerderheid jonger dan 35 jaar is.
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G R A F I E K  1 :  R E S P O N D E N T E N  P E R  L E E F T I J D S C A T E G O R I Ë

Wanneer we de afkomst van de respondenten bekijken, zien we dat de overgrote 
meerderheid – 215 personen – uit Oost-Vlaanderen komt. 96 personen die onze 
enquête invulden zijn afkomstig uit West-Vlaanderen. De aantallen uit de 
provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant zijn ongeveer dezelfde, met 
respectievelijk 29, 25 en nogmaals 25 antwoorden. Tot slot hebben we ook nog 
drie mensen uit Wallonië weten te bereiken, waarvan er twee in Henegouwen 
wonen en één iemand in Luxemburg.
Zo goed als iedereen die deelnam aan onze enquête is al eens naar een festival 
of groot concert geweest. Slechts 15 mensen (3,80%) zijn er nog nooit geweest. 
Het grootste deel (53,16%) gaat twee tot driemaal per jaar en 20,76% gaat 
jaarlijks eenmalig naar een festival of concert. De overige 22,28% gaat één maal 
per maand of vaker. 
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Een belangrijke vraag voor ons is of de respondent ooit als eens last heeft gehad 
van oorsuizen na een bezoek aan een dergelijk evenement. Uit ons onderzoek 
blijkt dat een kleine 70% dit al eens ervaren heeft in het verleden. Deze waarde 
toont nogmaals het belang van ons onderzoek aan. 

Ja
 69.62%

Nee
 30.38%

G R A F I E K  2 :  L A S T  G E H A D  V A N  O O R S U I Z E N

Voor 29 personen (7%) is de pieptoon niet meer verdwenen en is tinnitus medisch 
vastgesteld. Zeven van hen gaven aan dat deze tinnitus een rechtstreeks gevolg 
was van het bezoek aan een muziekfestival. Voor achttien personen was er een 
andere oorzaak en vier personen wisten niet zeker wat de exacte oorzaak was van 
hun tinnitus.
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G R A F I E K  3 :  F E S T I V A L S  A L S  O O R Z A A K  T I N N I T U S

Door de analyse van dit algemene deel hebben we alvast een beter beeld van 
onze respondenten en kunnen we vervolgens dieper ingaan op hoe zij de 
gehoorschadepreventie ervaren op een muziekfestival.
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Zoals eerder vermeld, bezocht de grote meerderheid van onze respondenten 
minstens één festival in zijn leven. Traditionele festivals met rock- en popmuziek 
zoals Lokerse Feesten, Rock Werchter en Pukkelpop trokken het meeste volk. Zij 
werden kort gevolgd door dancefestivals Tomorrowland en Laundry Day. Ook de 
festivals met een meer alternatieve line-up vielen in de smaak. Zo waren er een 
significant aantal respondenten op bijvoorbeeld Graspop, Crammerock of 
Dranouter. Tot slot was er een aantal mensen die kleinere, minder bekende 
festivals reeds bezochten. Deze uitkomst toont aan dat onze respondenten ons 
doelpubliek goed vertegenwoordigen, namelijk de festivalganger van 
verschillende types muziekfestivals in Vlaanderen.
Op deze reeds bezochte muziekfestivals vindt een kleine meerderheid dat de 
muziek te luid staat en de andere helft vindt dit net niet. 
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Op de festivalweides staan er altijd infostands, maar slechts 53% weet ook 
effectief waar ze deze kunnen vinden. Wanneer je op een festival op zoek gaat 
naar een paar oordoppen, is het belangrijk om de weg naar de infostand te weten, 
zodat men er daar naar kan vragen.
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Vervolgens vroegen we de respondenten of ze weten waar ze de gratis oordoppen 
kunnen vinden op een festivalterrein. De organisatie is namelijk verplicht deze aan 
te bieden. Ook hier zijn de meningen verdeeld. Net iets meer respondenten zijn 
evenwel eerder niet akkoord (30%) of helemaal niet akkoord (23%). Een net iets 
kleiner aantal mensen zijn eerder akkoord (23%) of helemaal akkoord (24%) en 
weten waar ze gratis oordoppen kunnen afhalen.
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G R A F I E K  6 :  L O C A T I E  V E R K R I J G E N  V A N  G R A T I S  O O R D O P P E N

Uit ons focusgesprek bleek dat de organisatoren al veel inspanningen doen om 
hun bezoekers erop te duiden dat de luide muziek significante gevolgen met zich 
meedraagt. We zien dat 267 respondenten eerder niet akkoord (170) of volledig 
niet akkoord (97) zijn met de stelling. Dat staat gelijk aan 68% van al onze 
bevraagden. We kunnen dan ook concluderen dat er zeker nog mogelijkheden en 
kansen liggen voor de organisatoren om de bezoekers van de festivals meer 
bewust te maken van mogelijke gehoorschade. 33% van de respondenten vindt 
dat de organisatoren wel al voldoende werk maken van het bewustmaken van hun 
bezoekers.
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Elk festival heeft een andere aanpak om hun bezoekers bewust te maken van de 
problematiek rond gehoorschade en gehoorschadepreventie. Soms is deze aanpak 
eerder subtiel en soms is hij erg opvallend. Daarom gingen we in dit onderzoek na 
welke initiatieven van de organisatoren zijn blijven hangen bij onze respondenten. 
Zo goed als iedereen (321 respondenten) geeft aan weet te hebben van de gratis 
beschikbare oordoppen op de festivalterreinen. Zoals eerder aangegeven, weet 
ongeveer de helft van alle respondenten (183) ook de infostand makkelijk terug 
te vinden. Minder dan een kwart ziet duidelijk de affiches/flyers waarmee de 
organisatoren meer bewustwording willen creëren. Ongeveer een gelijkaardig 
percentage heeft reeds berichtgeving rond het topic op de schermen langs het 
podium zien passeren. Tot slot heeft slechts een klein percentage van de 
respondenten informatie verkregen via mondelinge informatie die de 
medewerkers meegaven of via de festival-app. 
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G R A F I E K  8 :  I N I T I A T I E V E N  V A N  D E  O R G A N I S A T O R E N

We vroegen onze respondenten welk festival er voor hen het meeste uitsprong. 
Dit kon zowel positief als negatief zijn. Ze noemden hier vooral de namen van 
grotere festivals zoals Tomorrowland, Pukkelpop, Rock Werchter, Lokerse Feesten, 
Graspop, etc. De acties die op deze festivals genomen worden zijn vrij gelijkaardig. 
Het verwondert ons niet dat er op elk festival wel gratis oordoppen te vinden zijn 
aangezien het verplicht is. Ook wordt er al redelijk wat gedaan om informatie 
omtrent gehoorschade te verspreiden. De respondenten waren het over het 
algemeen wel eens dat de gratis oordoppen aan elke bar of aan de ingang zeer 
duidelijk te vinden zijn, indien ze op deze locaties aangeboden worden. Ook enkele 
kleinere festivals vielen op bij onze respondenten. Zo noemde iemand een actie 
op Alcatraz bijzonder effectief. Daar worden gepersonaliseerde oordoppen 
verkocht met branding van het festival. Deze zaten verpakt in een kokertje die je 
aan je sleutelbos kan hangen. Op The Qontinent lopen dan weer medewerkers 
rond die actief oordopjes uitdelen - net zoals dat het geval is op Lokerse Feesten 
en Graspop. Tot slot zagen we dat het hebben van een partner zoals Laperre ook 
zeker bijdraagt aan de visibiliteit op het terrein.
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Ondanks dat er al veel acties plaatsvinden op de festivals, was de respons op de 
vraag naar wat er nog te weinig gedaan wordt bij de respondenten veelal 
gelijkaardig. Zo is het voor veel van de respondenten niet altijd duidelijk waar nu 
precies de infostand is of valt de informatie niet altijd even goed op. Ze vinden dus 
niet noodzakelijk dat er te weinig gebeurt op dit moment, maar dat de informatie 
te weinig opvalt of dat er niet actief genoeg wordt gecommuniceerd over de 
risico's. Zo geeft de meerderheid aan dat het uitdelen van gratis oordoppen aan 
de ingang bijvoorbeeld beter zou werken dan enkel een verdeling aan infostands. 
Nog een opvallend, veelvoorkomend antwoord is dat de muziek te luid staat. Ook 
de afstand tot de speakers zou voor de meesten groter mogen worden of op zijn 
minst meer communicatie over de gevolgen van het te dicht bij de speakers gaan 
staan. Sommige mensen halen ook aan dat de limieten overschreden zouden 
worden. Organisatoren zijn evenwel verplicht zich aan bepaalde normen te 
houden. Dit toont aan dat deze respondenten niet goed geïnformeerd zijn over de 
strenge regels waaraan festivals zich dienen te houden, alsook dat ze de impact 
van luide muziek moeilijk kunnen inschatten.
Op het einde van de sectie rond de ervaring met gehoorschadepreventie, vroegen 
we onze respondenten of zij nog opmerkingen hadden of enkele suggesties. 
Respondenten geven aan dat het een goed idee zou zijn om:

 info over gehoorschade en de preventie op te nemen in de communicatie 
voorafgaand aan het festival;

 oordoppen op maat goedkoper te maken;
 voortdurend kleine en grote impulsen te geven die mensen aanzetten tot 

het dragen van gehoorbescherming;
 te werken met getuigenissen van mensen die tinnitus hebben;
 te werken met toffe & interactieve campagnes of bijvoorbeeld reeds op 

middelbare scholen infosessies houden;
 meer de focus te leggen op de duur waaraan je wordt blootgesteld en zich 

niet alleen maar blind te staren op hoeveel decibel de muziek is;
 verschillende zones te maken op basis van hoe luid de muziek er klinkt;
 bij het ophalen/krijgen van het ticket of bij het betreden van het terrein aan 

de ingang meteen een paar oordopjes te ontvangen.
De verantwoordelijkheid omtrent het voorkomen van gehoorschade ligt niet alleen 
bij de organisatoren van muziekfestivals, maar ook bij de bezoeker zelf. Dus 
gingen we kort even na welke stappen ze zelf al ondernemen.
Eerst gingen we na of onze respondenten op de hoogte zijn dat er verschillende 
types gehoorbescherming bestaan. Alsook of ze weten dat deze elk een 
verschillende mate van demping hebben. Maar liefst 81% van de respondenten 
(40% en 41%) heeft weet van verschillende types gehoorbescherming. Dat is een 
bemoedigend aantal, aangezien er toch wel variatie is in het aanbod. De overige 
19% weet nog niet dat er verschillende soorten bestaan. 
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G R A F I E K  9 :  I K  K E N  D E  V E R S C H I L L E N D E  T Y P E S  G E H O O R B E S C H E R M I N G

Ondanks het hoge percentage mensen dat weet heeft van de verschillende types 
gehoorbescherming, is het voor 35% van de bevraagden (25% en 10%) niet 
duidelijk dat er ook een verschil in de mate van de demping is tussen deze 
verschillende types.
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37% gaat helemaal akkoord en 50% eerder akkoord met de stelling dat het gebruik 
van gehoorbescherming een impact heeft op de geluidsdemping. Toch zeggen 
slechts 217 mensen (55%) volmondig ja op de vraag of ze weten hoe ze correct 
gehoorbescherming moeten dragen. 155 mensen (39%) weten het niet helemaal 
zeker en 23 mensen (6%) zeggen niet te weten hoe ze correct gehoorbescherming 
moeten dragen. Het valt op dat een zeer hoog percentage van de mensen wel 
degelijk op de hoogte is dat de correcte gebruikswijze van gehoorbescherming een 
impact heeft, toch weet maar ongeveer de helft van de respondenten met 
zekerheid hoe ze deze correct moeten dragen. 
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Ja
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Nee
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Ik ben niet zeker
 39%

G R A F I E K  1 1 :  I K  W E E T  H O E  I K  C O R R E C T  M I J N  G E H O O R B E S C H E R M I N G  M O E T  D R A G E N

Als laatste deel van deze sectie werd er gevraagd of de respondent al 
gehoorbescherming draagt. We kunnen concluderen dat twee derde reeds 
gehoorbescherming draagt, al dan niet consequent. 33% van de mensen gaf aan 
nooit gehoorbescherming te dragen We wilden graag de beweegredenen weten 
waarom mensen wel of geen gehoorbescherming gebruiken. Daarom deelden we 
de respondenten op naargelang het al dan niet dragen van gehoorbescherming. 
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G R A F I E K  1 2 :  I K  D R A A G  G E H O O R B E S C H E R M I N G  O P  F E S T I V A L S

263 mensen van de totale 395 gaven aan dat ze al gehoorbescherming dragen. 
Vervolgens is gevraagd naar welk type gehoorbescherming werd gebruikt. De 
schuimoordopjes zijn met grote voorsprong de populairste gehoorbescherming. 
Maar liefst 172 mensen maken gebruik van dit type oordopjes. Op maat gemaakte 
oordoppen en siliconen plugs worden ongeveer even vaak gebruikt en zijn 
vooralsnog iets minder populair. Wasbolletjes en gehoorkappen ten slotte worden 
nauwelijks gebruikt door onze respondenten. 
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G R A F I E K  1 3 :  T Y P E  G E H O O R B E S C H E R M I N G

Een volgend belangrijk onderdeel is vanaf welk punt de oordoppen gedragen 
worden. Slechts drie personen benutten hun oordoppen vanaf het moment dat ze 
al pijn ervaren. De meerderheid (182 mensen) volgt zijn gevoel en zegt de 
gehoorbescherming pas te dragen vanaf ze de muziek als te luid ervaren. 68 
personen dragen de bescherming vanaf ze het festivalterrein betreden, waardoor 
ze vanaf minuut één beter beschermd zijn. Tot slot zijn er tien mensen die op safe 
spelen en al vanaf de wachtrij bij de ingang hun gehoorbescherming dragen. 
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We stelden een open vraag aan de respondenten naar hun beweegredenen om 
gehoorbescherming te dragen. De antwoorden op deze vraag zijn relatief 
eensgezind. De respondenten dragen oordoppen om hun gehoor te beschermen, 
om tinnitus te voorkomen; omdat ze zelf muzikant zijn en hun gehoor dus nodig 
hebben voor hun werk of hobby; familieleden of de ouders van de respondenten 
hebben last van oorsuizen of tinnitus en hebben hun kinderen aangeleerd hun 
gehoor te beschermen. Ook gaven een heel aantal respondenten aan dat ze zelf 
al eens last hebben gehad van een (al dan niet permanente) pieptoon. Om te 
voorkomen dat dit erger wordt, dragen ze nu wel gehoorbescherming.
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Daarna namen we de 172 mensen onder de loep die nog geen bescherming 
dragen. De algemene tendens is dat de respondenten niet echt een blijvend 
negatief effect merken als ze geen gehoorbescherming dragen. Een tweede 
veelvoorkomend antwoord is dat men vindt dat de kwaliteit van de muziek 
afneemt door het dragen van oordoppen of dat men geen conversaties meer kan 
voeren met vrienden. De respondenten vinden dat de oordoppen niet comfortabel 
aanvoelen en de ervaring van het festival verminderen. Een derde reden is dat 
mensen er simpelweg niet aan denken. Het is geen gewoonte, ze vinden dat ze 
ver genoeg van de geluidsbron staan en ervaren de muziek daardoor niet als te 
luid. Tot onze verbazing kregen we niet vaak het antwoord te lezen dat oordoppen 
'niet cool' zijn. Een enkeling gaf wel aan dat er nog steeds dit stigma heerst, maar 
het is wel al verminderd in de loop der jaren.
Om deze mensen toch nog eens met de neus op de feiten te drukken, gaven we 
hen confronterende informatie mee. We gaven hen mee dat ze na 36 seconden 
blootstelling aan de wettelijke limiet van 102 dB al kans hebben op permanente 
gehoorschade. Met dit wetenschappelijke feit wilden we enerzijds een klein 
schokeffect teweegbrengen en anderzijds de respondenten informeren over de 
grote risico's. Niet minder dan 83% van de mensen gaf aan niet te weten dat ze 
na 36 seconden blootstelling aan de wettelijk toegelaten limiet risico lopen op 
permanente gehoorschade. 
Ondanks de wetenschappelijke onderbouwing van voorgaand feit, gaf bijna een 
derde van de respondenten toch aan ook in de toekomst geen gehoorbescherming 
te zullen dragen. Wij vonden dit een bijzonder hoog cijfer en het toont voor ons 
ook aan dat er echt wel nood is aan nog meer sensibilisering.
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G R A F I E K  1 5 :  Z A L  I K  M I J N  G E H O O R  I N  D E  T O E K O M S T  W E L  B E S C H E R M E N



Gehoorschadepreventie op Vlaamse muziekfestivals 55

Tot slot wilden we in beide groepen nagaan of ze weet hadden van reeds 
georganiseerde sensibiliserings- of preventiecampagnes door de overheid. De 
kennis over de campagnes was bijzonder pover. Zowel bij de mensen die reeds 
gehoorbescherming dragen, als bij de personen die nog geen actie ondernamen 
om hun gehoor te beschermen. Maar liefst twee derde van alle respondenten gaf 
aan nog nooit gehoord te hebben van de campagnes 'Amai 't piept' of 'Help ze niet 
naar de tuut'. Dit zijn twee van de grootste campagnes die reeds uitgerold zijn 
door de overheid. Opmerkelijk is dat het verschil in bekendheid tussen de 2 
campagnes ook groot is. Zo heeft slechts 4% van de eerstgenoemde gehoord, 
terwijl er 30% de laatstgenoemde wel kent.

Amai 't piept
 4%

Help ze niet naar de 
tuut
 30%

Geen van 
bovenstaande

 66%

G R A F I E K  1 6 :  K E N N I S  V A N  P R E V E N T I E C A M P A G N E S
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Conclusie
Deze bachelorproef is gestart vanuit een bepaalde probleemstelling, namelijk het 
stijgend aantal mensen dat gehoorschade oploopt op Vlaamse muziekfestivals. 
Nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont aan dat 
meer dan 430 miljoen mensen gehoorverlies hebben. Dit cijfer is zorgwekkend 
hoog en heeft nood aan dieper onderzoek. De WHO schat dat 60% van het 
gehoorverlies bij kinderen te wijten is aan oorzaken die voorkomen kunnen 
worden. Vaak heeft gehoorschade bij jongeren te maken met langdurige 
blootstelling aan te luide muziek (WHO, 2021). Permanente gehoorschade houdt 
in dat de trilhaartjes in het gehoororgaan onomkeerbaar beschadigd worden 
waardoor er een blijvende suis (tinnitus), gehoorschade of gehoorverlies optreedt. 
Organisatoren van Vlaamse muziekfestivals zijn nochtans onder bepaalde 
voorwaarden wettelijk verplicht om oordoppen aan te bieden en om zich aan een 
geluidslimiet te houden, maar dit is niet voldoende. Wij namen de volgende 
muziekfestivals onder de loep: Campo Solar, Lokerse Feesten, Tomorrowland, 
Rock Werchter. Het leek ons interessant om op deze manier te kijken naar het 
gedrag van de organisatoren omtrent gehoorschadepreventie in verschillende 
provincies en van verschillende groottes.
Vanuit deze probleemstelling komt de hoofdvraag van onze bachelorproef: ‘Hoe 
kunnen organisatoren van Vlaamse muziekfestivals meer bewustzijn creëren rond 
gehoorschadepreventie?’
Aangezien dit probleem geen eenduidige oorzaak heeft, onderzochten wij 
verschillende velden. Zo is één van onze deelvragen ‘Hoe voeren de Vlaamse 
muziekfestivals de regelgeving omtrent gehoorschade uit?’. Maar ook de acties 
van de Vlaamse Overheid en de muziekfestivals zelf zijn van naderbij bekeken via 
de deelvragen ‘Welke initiatieven neemt de Vlaamse Overheid om aan 
gehoorschadepreventie te doen op muziekfestivals?’ en ‘Welke initiatieven nemen 
Vlaamse muziekfestivals om aan gehoorschadepreventie te doen op 
muziekfestivals?’. Ook keken we naar buitenlandse wetten in de deelvraag ‘Welke 
regelgevingen en geluidsnormen gelden er in andere Europese landen?’. Ten 
slotte zijn we op zoek gegaan naar een stand van zake op vlak van bewustwording 
via de deelvraag ‘Op welke manier is er al bewustwording rond gehoorschade bij 
bezoekers van Vlaamse muziekfestivals?’.
De Vlaamse Overheid heeft in het verleden al verschillende preventiecampagnes 
op poten gezet zoals Amai ’t piept en Help ze niet naar de tuut. Daarnaast hebben 
we gemerkt dat de door hun vastgelegde geluidsnormen niet gunstig zijn voor het 
gehoor en de bescherming ervan. De blootstelling aan deze wettelijk vastgelegde 
geluidsnormen kunnen na 36 seconden reeds zorgen voor permanente 
gehoorschade. Deze feiten doen de vraag rijzen of deze geluidsnormen wel 
voldoende zijn. 

Als we kijken naar de Europese regelgeving zien we dat de blootstelling aan geluid 
van werknemers wordt gelimiteerd tot 87 dBA per werkdag van acht uur. Wordt 
een werknemer langer dan acht uur of aan meer dB blootgesteld, dan moet 
gehoorbescherming verplicht worden gedragen. Maar wanneer we kijken naar de 
geluidsnormen die gelden in andere Europese landen, merken we dat België haar 
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grenzen relatief laag liggen in vergelijking met landen zoals het Verenigd 
Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland en Frankrijk. Hier is de vraag natuurlijk of de 
beleving het risico waard is. Dit is duidelijk een vraag waar veel verschillende 
standpunten tegenover staan. 

Uit het focusgesprek is gebleken dat alle deelnemende organisatoren zich houden 
aan de regelgeving die hen vanuit de Vlaamse overheid is opgelegd. We merken 
dat grootschaligere muziekfestivals zoals Rock Werchter en Tomorrowland meer 
middelen hebben en dus meer aandacht kunnen besteden aan opgeleide 
geluidstechnici, strikte contracten en voldoende gratis gehoorbescherming. 
Kleinere muziekfestivals zoals het West-Vlaamse Campo Solar geven toe dat ze 
niet voldoende moeite en aandacht besteden aan gehoorschadepreventie, mede 
vanwege hun beperkte middelen.

Er werd al snel duidelijk dat de bereidwilligheid van de festivalorganisatoren groot 
is. Sommigen nemen zelf reeds extra initiatieven zoals partnerships met 
gehoorcentra, extra vrijwillig verlaagde geluidsnormen en interne contracten met 
de optredende artiesten en hun entourage.

Aan de hand van het focusgesprek met de festivalorganisatoren en eigen 
brainstormsessies hebben we enkele aanbevelingen uitgeschreven in onze 
deliverable. Deze aanbevelingen dienen als ideeën-bron voor de 
festivalorganisatoren, mochten zij bereid zijn om meer aan 
gehoorschadepreventie te doen op hun festivalterrein. Op deze manier is er een 
concrete actie als antwoord op onze hoofdvraag ‘Hoe kunnen organisatoren van 
Vlaamse muziekfestivals meer bewustzijn creëren rond gehoorschadepreventie?’
In ons kwantitatief onderzoek polsten we onder andere naar de bewustwording 
rond gehoorschade bij de bezoekers van Vlaamse muziekfestivals. Wat 
opmerkelijk is, is dat ruim 70% van de respondenten wel al eens last heeft gehad 
van oorsuizen na een bezoek aan een muziekfestival en 14% en 39% van de 
respondenten gaan respectievelijk helemaal akkoord en eerder akkoord met de 
stelling dat de muziek op muziekfestivals te luid staat. Dus voor meer dan de helft 
van de respondenten zou de muziek gerust wat stiller mogen staan op 
muziekfestivals. Wanneer we de respondenten vragen of de organisatie genoeg 
werk maakt van de bewustwording rond gehoorschadepreventie zegt maar liefst 
68% eerder niet of helemaal niet akkoord te gaan. Deze cijfers vertegenwoordigen 
de duidelijke stem van de festivalganger. Maar het ligt heus niet enkel aan de 
festivalorganisator want bij de vraag of de respondenten gehoorbescherming 
dragen op muziekfestivals beweert slechts 28% altijd gehoorbescherming te 
dragen. Maar liefst 33% geeft aan nooit gehoorbescherming te dragen en 39% 
zegt gehoorbescherming te dragen, maar niet consequent. 

Wanneer we de respondenten die aangeven geen gehoorbescherming te dragen 
op muziekfestivals confronteren met het feit dat je na 36 seconden al risico loopt 
op permanente gehoorschade wanneer je wordt blootgesteld aan de wettelijk 
vastgelegde maximale geluidsnormen, is er toch een opmerkelijke reactie. Na het 
lezen van deze info geeft 68% aan dat hij in de toekomst wel zijn oren zal 
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beschermen, maar nog steeds 32% van de respondenten geven aan nog steeds 
geen gebruik te willen maken van gehoorbescherming. Dit zijn misschien wel de 
meest opmerkelijke cijfers van deze bachelorproef. 

We zullen onze deliverable verspreiden via de Federatie Muziekfestivals in 
Vlaanderen (FMiV). Op deze manier bereiken we meteen alle organisatoren in 
Vlaanderen die verbonden zijn aan deze federatie. We zullen ook het gesprek 
aangaan met de directeur, Serge Platel, om zo samen met hem te kijken wat er 
nog mogelijk is. Een eventuele piste is om een webinar te organiseren tijdens een 
algemene vergadering.

Aanbevelingen
Aanbevelingen van de deliverable naar de festivalorganisatoren toen:

1. Interactief filmpje

o Waarom geen interactief filmpje opnemen met een bekende kop 
uit de regio? Deze acteur of presenator kan op een luchtige en 
speelse manier het dragen van oordoppen aantrekkelijker maken 
en promoten. Het filmpje kan tussen concerten door op groot 
scherm afgespeeld worden of op de weide van de camping. Voeg 
er een leuke hashtag aan toe en word trending online!

2. Partnership gehoorcentrum

o Werkt jouw festival al samen met een gehoorcentra? Super! Maak 
er optimaal gebruik van door hun zo goed mogelijk in de kijker te 
zetten. Neem hen op in een social media post, promoot hun 
standje op jouw terrein, zorg dat ze goed zichtbaar zijn en enkele 
aantrekkelijke attributen hebben om hun booth zo hip mogelijk te 
maken. Extra budget? Vraag een audioloog om overdag enkele 
(gratis) gehoortesten af te nemen om mensen te wijzen op de 
directe gevolgen van luide muziek. 

3. QR-code giveaway

o Plaatst een QR-code op de verpakking van de gratis oordoppen 
en organiseer een toffe giveaway of korting voor op maat 
gemaakte oordoppen. Promoot deze actie online en je oordoppen 
vliegen in no time de deur uit. Jouw festival krijgt extra visibiliteit 
en krijgt een positieve associatie én jouw festivalgangers 
beschermen hun gehoor, wat moet een mens meer hebben?! 

4. Promoot rustige zone online

o De meeste festivals hebben rustzones om het gehoor even te 
laten bekomen van de vele prikkels. Dit is toch niet altijd duidelijk 
voor de festivalgangers. Maak deze zone zo opvallend mogelijk. 
Duid ze aan op de grondplannen en zorg voor een toffe en 
sfeervolle aankleding.  Daarnaast promoot je deze via de festival-
app of sociale media. Met deze simpele insteek help je de 
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bezoekers om toch een beetje meer zorg te dragen voor hun 
gehoor.

5. Infographic soorten oordoppen

o Velen kiezen er bewust voor om geen gratis schuimoordoppen af 
te halen omdat het de beleving zou inperken. Laat je bezoekers 
weten dat niets minder waar is en laat hun kennismaken met de 
verschillende soorten oordoppen a.d.h.v. een infographic. Op elk 
potje past een deksel, net als bij elke persoon een type 
gehoorbescherming past. Probeer op een ludieke manier de 
goedkope silicone plugs te promoten die vaak voor een kleine 
som verkrijgbaar zijn op jouw festival. Zo hebben de bezoekers al 
een excuus minder!
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6. Wat koop je met de prijs van een behandeling?
o Probeer de mensen te doen inzien dat preventie de goedkoopste 

manier is om met gehoorschade om te gaan. De prijs voor een 
behandeling van gehoorschade weegt niet op tegen de gratis 
schuimoordoppen of de goedkope silicone plugs. Een 
behandeling voor tinnitus kost gemiddeld € XXXXX wat gelijk 
staat aan X aantal pintjes op jouw festival. Kijk naar het voorbeeld 
van de Stad Gent om wildplassen tegen te gaan. 

Figuur 7: Stad Gent (2019). Preventiecampagne tegen wildplassen. Geraadpleegd op 
https://stadgent.myportfolio.com/wildplassen
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Evaluatie
Door de vlotte samenwerking binnen ons team en het goede verloop van onze 
onderzoeken kunnen we met een positieve houding terugkijken naar de voorbije 
maanden. De samenwerking tussen ons team begon eigenlijk al in de tweede schijf 
van onze opleiding binnen het olod Bachelorproef: Concept & Plan. Door de goede 
samenwerking en de positieve feedback besloten wij dit jaar verder te gaan met 
dit thema en deze groep. Dat dit een uitstekende keuze is geweest, blijkt nu nog 
meer dan ooit. 
Het begin van onze bachelorproef was er een met vallen en opstaan. We hebben 
onze deelvragen regelmatig moeten bijsturen en aanpassen om een zo concreet 
mogelijk onderzoek te kunnen voeren. Door steeds kritisch naar elkaars en ons 
eigen werk te kijken, probeerden we het niveau hoog te houden en het resultaat 
zo relevant mogelijk te maken.  Zelfs in een latere fase van ons traject hebben we 
besloten om onze probleemstelling en een deelvraag nog aan te passen. Dit alles 
met het oog op een bruikbare deliverable en correcte resultaten. 
De desk research bestond voor een groot deel uit medische info. Aangezien wij 
hier alle drie weinig kennis over hebben, besloten wij om als externe promotor 
Prof. Dr. Bart Vinck in te schakelen. De professor audiologie aan de Universiteit 
van Gent heeft ons regelmatig korte infosessies gegeven met de nodige medische 
info om de desk research van deze bachelorproef medisch correct uit te schrijven.
De field research van dit onderzoek verliep bijzonder vlot. Na enkele weken 
hadden we reeds voldoende respondenten op ons kwantitatief onderzoek. Dit gaf 
ons ademruimte om op een rustige en grondige manier de resultaten te 
analyseren. Ook het focusgesprek met de organisatoren was sneller geregeld dan 
we eerst verwacht hadden. Het feit dat de festivalorganisatoren veel input gaven 
en enthousiast reageerden, was een grote meerwaarde voor dit onderzoek. Door 
omstandigheden lukte het ons niet meer om een diepte-interview te houden met 
enkele artiesten, wat initieel wel het plan was. Maar het wegvallen van deze 
diepte-interviews zorgde zeker niet voor een minder relevant resultaat van deze 
bachelorproef. 
Het analyseren van de beide onderzoeken verliep buitengewoon vlot. Door de 
goede samenwerking binnen het team zaten we telkens goed op schema, 
waardoor we tijd creëerden om aandacht te besteden aan details en afwerking. 
Ook zorgde dit voor een goede verstandhouding en een bepaalde rust binnen het 
team. 
We kunnen besluiten dat de bijzonder goede sfeer en samenwerking binnen het 
team ervoor gezorgd hebben dat we met weinig stress en zorgen deze 
bachelorproef tot een goed einde hebben kunnen brengen. 
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Begrippenlijst
A-gewogen (dB(A)) of C-
gewogen (dB(C)) schaal

Gewogen schalen integreren geluidsniveaus 
over verschillende frequenties en kennen een 
hoger of lager gewicht toe aan bepaalde 
frequenties. Zo geeft de rapportage van geluid 
in dBA-eenheden meer gewicht aan de hogere 
frequenties die het best door het menselijk oor 
worden gehoord. De C-gewogen schaal omvat 
een breder spectrum van geluidsfrequenties en 
kent een gelijk gewicht toe aan lage en hoge 
frequenties (Jeon et al., 2016)

De amplitude De grootte van de uitwijking (in dB) van een 
(geluids)golf.

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie is een 
behandelmethode uit de psychiatrie, en 
bestaat uit een combinatie van cognitieve 
therapie en gedragstherapie.

 Bij cognitieve therapie gaat men ervan 
uit dat het denken een invloed heeft op 
het gevoelsleven en op het doen van de 
mens.

 Bij gedragstherapie staat het gedrag 
centraal: hoe iemand handelt, bepaalt in 
belangrijke mate ook hoe die persoon 
zich voelt.

(Gezondheid en wetenschap, 2020)
Corticosteroïden Medicijnen die lijken op de hormonen die de 

bijnierschors maakt (Medicinfo, z.d.).
Decibel (dB) De eenheid van geluidsintensiteit (“Decibel”, 

2020).
Equal Energy Hypothesis (EEH) Gaat ervanuit dat een gelijke hoeveelheid 

geluidsenergie altijd een gelijk schadelijk 
potentieel heeft.

De frequentie Aantal trillingen per seconde (“Frequentie”, 
2020).

Front of House (FOH) De knoppen in de zaal worden ‘Front of House’ 
genoemd.
Neemt een artiest zijn eigen geluids- of 
lichttechnici mee, dan zullen zij daar 
plaatsnemen om het geluid en/of licht te 
regelen. Front of House staat op een centrale 
positie in de zaal om zo de juiste balans te 
maken (“Wat is Front of House”, z.d.).
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Gehoorbeentjes De drie beentjes zijn scharnierend met elkaar 
verbonden en dienen als mechanische 
hefbomen om de trillingen van het 
trommelvlies door te geven aan het flexibele 
membraan voor het ovaal venster (Menselijk 
Lichaam, 2013).

Geluidsbegrenzers Dit is een apparaat dat afgeregeld kan worden 
tot een maximaal geluidsniveau waarna het 
wordt verzegeld. De omgeving heeft veel 
minder last van het lagere totaalvolume 
(“Home”, z.d.).

Geluidsniveau-equivalent Dit geeft de gemiddelde amplitude of 
geluidsdruk over een aangegeven interval 
weer.

Hoge Gezondheidsraad (HGR) Het wetenschappelijk adviesorgaan opfederaal 
niveau.

Hyperacusis Overgevoeligheid aan geluid.
Hyperbare 
zuurstofbehandeling

Hyperbare zuurstoftherapie is een medische 
behandeling waarbij u in een ruimte met 
verhoogde omgevingsdruk (2,5 ATA of een 
duikdiepte tot 15 meter) via een masker 100% 
zuivere zuurstof inademt. Periodes van zuivere 
zuurstof worden afgewisseld met korte 
periodes waarbij u normale lucht inademt (UZ 
Antwerpen, z.d.).

Hz (Hertz) Eenheid van trilling (“Hertz”, 2020).
Het interval Tussenruimte, tussenpoos (“Interval”, 2020).
ISO-normen ISO-normen zijn normen op het gebied van 

standaardisatie. ISO is een afkorting voor 
'International Organisation for Standardization, 
in het Nederlands ook wel:  ‘Internationale 
Organisatie voor Standaardisatie’ genoemd 
(BrownPaperAudit, 2021).

Jurisdicties Rechterlijke bevoegdheid (“Jurisdictie”, 2020).
Nomenclatuur Systematische (wetenschappelijke) 

naamgeving (“Nomenclatuur”, z.d.)
De periode Één complete trilling is met een hogedruk- en 

een lagedrukuiterste.
Slakkenhuis Het vormt ons gehoororgaan. Het zorgt voor de 

omzetting van de door geluid veroorzaakte 
mechanische trillingen in elektrische signalen 
(HOorzaken.nl, 2020). 

Sonometer Geluidsniveaumeter.
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Tinnitus (of oorsuizen) Waarnemen van een geluid in het oor of in het 
hoofd zonder dat er een geluidsbron in de 
omgeving aanwezig is, ook wel oorsuizen 
genoemd (UZ Leuven, z.d.).

Trilhaar Geven de trillingen in het gehoororgaan door 
aan de gehoorzenuw (“Hoe werkt het gehoor?”, 
2015).

Trommelvlies Vlies dat de inwendige gehoorholte van de 
uitwendige scheidt (“Trommelvlies”, 2020).

VLAREM Vlaams Reglement betreffende de 
Milieuvergunning. 

Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO)

De primaire rol van deze organisatie is het 
leiden en coördineren van internationale 
gezondheid binnen het systeem van de 
Verenigde Naties. 

Zesde staatshervorming Op 11 oktober 2011 bereikten de politieke 
partijen van de federale regering een akkoord 
over een zesde staatshervorming, waarbij er 
meer bevoegdheden overgeheveld zullen 
worden naar de gemeenschappen en gewesten 
(“Staatshervorming”, z.d.).

Ziekte van Menière Bij de ziekte van Ménière heb je last van 
aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen en 
gehoorverlies. Bij draaiduizeligheid heb je het 
gevoel dat de kamer ronddraait. De 
gehoorklachten zijn meestal beperkt tot een 
kant. Vaak heb je een gevoel van druk in het 
oor kort voor de aanval. Soms wordt het geluid 
vervormd en hoor je een galmende klank 
(Gezondheid en wetenschap, 2019).
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