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Draag oordoppen, raadt akoesticus 
Remy Wenmaekers zowel amateur-
muzikanten als professionele or-
kestleden aan. Uit zijn promotie-
studie blijkt dat veel musici 
gehoorschade riskeren.

Trompettisten, fluitisten en violisten 
lopen een groot risico op gehoorbe-
schadigingen. Tot wel 74 procent van 
de professionele muzikanten heeft 
last van zulk letsel. Op de podia van 
concertzalen worden daarom preven-
tieve maatregelen genomen, zoals het 
opstellen van schermen tussen or-
kestleden en het vergroten van de af-
stand tussen hun plaatsen, maar 
bouwkundig wetenschapper Remy 
Wenmaekers (35) concludeert in zijn 
promotieonderzoek dat die weinig 
helpen. Sterker nog: hobbyisten die 
thuis zonder medespelers musiceren, 
hebben bijna net zoveel kans op ge-
hoorschade. Het eigen instrument 
draagt namelijk — zelfs in een orkest 
— het sterkst bij aan de overschrijding 
van een verantwoord geluidsniveau. 

drilboor
‘Ik weet waar ik het over heb’, zegt 
Wenmaekers, die vroeger drumde en 
al zijn hele leven piano speelt. Dat le-
verde hem blijvende gehoorschade 
op. ‘Bij hoge tonen gaan mijn oren 
kraken, alsof er iemand een zak chips 
opent.’ Om het voor musici onmisba-
re zintuig niet te beschadigen, raadt 
hij hen sterk aan oordoppen te dra-
gen. De onderzoeker erkent dat die 
oplossing niet ideaal is. Lachend: ‘Ik 
doe het zelf ook liever niet; je geniet 
nu eenmaal meer van muziek als je 
die goed hoort. Maar het is de enige 

manier om gehoorschade te voorko-
men.’
De studie van Wenmaekers, die hij 
woensdag aan de Technische Univer-
siteit Eindhoven verdedigde, laat zien 
dat de huidige meettechnieken van 
geluidssterkte in concertzalen tekort-
schieten. Zo toonde hij met behulp 
van paspoppen aan dat aanwezigen 
een groot effect hebben op akoestiek. 
Bestaande methoden meten geluids-
sterkte met slechts lege stoelen en 
standaards op het podium. Vanwege 
die ontoereikende metingen ontwik-
kelde Wenmaekers een rekenmodel 
dat het geluidsniveau ter hoogte van 
de oren van musici becijfert. 
Geluidbelasting wordt weergegeven 
in A-gewogen decibelwaarde: dB(A), 
dat komt het dichtst in de buurt van 
menselijke geluidsbeleving. Europese 
regels verplichten het dragen van ge-
hoorbescherming op de werkvloer bij 
geluid hoger dan 85 dB(A). Volgens 
het onderzoek halen violen geluidsni-
veaus boven de 90 dB(A), vergelijk-
baar met het volume van een gil. 
Trompetten en fluiten leveren zelfs 
95 tot 100 dB(A) — vergelijkbaar met 
een drilboor of een straaljager op 
driehonderd meter hoogte. Alleen de 
cello en contrabas lijken niet zo scha-
delijk.
Volgens Wenmaekers, die naast zijn 
universitaire activiteiten werkzaam is 
als akoestisch adviseur, hoeven 
 orkestliefhebbers niet te vrezen. ‘Het 
risico bestaat uit een combinatie van 
het geluidsniveau en de tijdsduur 
waarin je daaraan wordt blootge-
steld. Hoewel het volume in de zaal 
ook kan oplopen, vormt dat voor het 
publiek dus niet zo’n gevaar.’ <

den. Dat is een stijging van 7 procent 
ten opzichte van 2009. ‘We hebben 
bij deze vraag niet specifiek vermeld 
of het om een schooluniform of een 
bedrijfsuniform ging’, zegt Eustatia. 
‘Toch is het een interessante ontwik-
keling, want je zou het uniform kun-
nen zien als tegenhanger van de indi-
vidualisering.’ <

Eymeke Verhoeven nd.nl/nederland beeld anp / Robin van Lonkhuijsen 

Vaak gehoorschade 
bij hobbymuzikant

 ▶ Eindhoven

Arjan van der Linden nd.nl/nederland beeld anp / Robin Utrecht

Studie moet vooral een baan opleveren

Een trompet kan 95 tot 100 dB(A) produceren. Dat komt overeen met het 
geluid van een drilboor of een straaljager op driehonderd meter hoogte.

naam: Bas Papenhuijzen (17)

Bas Papenhuijzen (17) doet tweetalig 
vwo aan het Cals College in Nieuwe-
gein en zit in het examenjaar. Hij 
weet al welke studie hij gaat doen: 
International Business Administra-

tion in Tilburg. ‘Dat is een soort in-
ternationale bedrijfskunde in het 
Engels’, vertelt hij. ‘Het sluit goed 
aan bij mijn Economie en Maat-
schappij-profiel en op tweetalig 
onderwijs.’ Bas wist al langer dat hij 
‘iets met economie’ wilde gaan 
doen, maar twijfelde lang over wel-
ke studie hij precies wilde volgen. 
‘Ik heb er best wel serieus naar ge-
keken. Vorig jaar ben ik naar de 
open dagen van alle grote universi-
teiten geweest. Dit jaar heb ik ook 
een aantal keer meegelopen bij stu-
dies die me leuk leken. Mijn broer 
adviseerde me dat te doen, want hij 
begon pas in zijn examenjaar te kij-
ken en dat was toch wat laat.’ Op 
baankans of carrièreperspectief 
heeft hij niet echt gelet. ‘Dat zit bij 
alle economische studies wel goed’, 
zegt hij. Ook zijn klasgenoten be-
steden daar weinig aandacht aan bij 
het kiezen van een studie. ‘Mijn 
vrienden kiezen in elk geval alle-
maal wat ze leuk vinden’, zegt hij. 

naam: Renée Engelaer (18)

Renée Engelaer (18) zit in het exa-
menjaar van de havo op het Stede-
lijk Dalton Lyceum in Dordrecht. 
Haar zoektocht naar een geschikte 
studie begon in de derde klas. ‘Toen 
kregen we een online studiekeuze-
test. Bij sommige leerlingen klopte 

die uitslag, bij anderen totaal niet. 
Bij mij kwam er pabo uit, en dat 
leek me wel wat.’ Lang twijfelde ze 
tussen die studie en Toegepaste 
Psychologie, maar sinds ongeveer 
een jaar is haar keuze definitief. Het 
wordt pabo. ‘Mijn familie heeft uit-
eindelijk de doorslag gegeven. Zij 
dachten allemaal dat dat beter bij 
me zou passen, omdat ik het altijd 
leuk heb gevonden om met kinde-
ren om te gaan.’
Dat was echter niet de enige reden. 
‘Mijn moeder leek die keuze ook 
verstandiger, omdat in het onder-
wijs de banen nu voor het oprapen 
liggen. Bij Toegepaste Psychologie 
hoor je dat mensen geen werk of 
een baan onder hun niveau vinden.’ 
Of haar klasgenoten diezelfde afwe-
gingen maken? ‘Leraren zeggen 
weleens dat jongens vaak voor het 
geld en de carrièremogelijkheden 
kiezen, en meisjes eerder voor iets 
waar hun interesse ligt. Bij mijn 
vriendinnen zie ik dat wel: die kie-
zen een studie die ze leuk lijkt, en 
letten minder op de baankans.’

‘niet echt gelet op carrièreperspectief’

‘onderwijsbanen liggen voor het oprapen’

GroenLinks wil niet langer vooral 
hoogopgeleide jongeren, maar al-
lerlei soorten kiezers aanspreken. 

Voorman Jesse Klaver gaat daarom de 
komende tijd op ‘kantinetour’, op 
zoek naar ‘leraren, agenten en bus-
chauffeurs’. Deze ‘stille motor van de 
samenleving’ wil de partij voor zich 
winnen door op te komen voor hoge-
re lonen, meer rechten voor werkne-
mers en het beteugelen van markt-
werking.
Juist gewone mensen die voor de klas 
staan, ouderen verzorgen of de buurt 

veilig houden, worden volgens Klaver 
vergeten. Hij hoopt hen te spreken in 
bedrijfs- en sportkantines, gymzalen 
en buurthuizen buiten de Randstad, 
zei hij op een bijeenkomst in Rotter-
dam.
Klaver trok afgelopen jaar een groot, 
vaak jong en hoogopgeleid publiek 
naar concertzalen in studentenste-
den. Hij hoopt zijn aanhang nu te ver-
breden en lijkt te mikken op de tradi-
tionele achterban van de PvdA, die 
nog druk bezig is de verkiezingsne-
derlaag van afgelopen voorjaar te ver-
werken. <

anp nd.nl/politiek   

GroenLinks wil bredere 
kiezersgroep aanspreken

 ▶ Rotterdam

anp 

‘Fatale arrestatie was 
niet schuld agenten’

 ▶ Schiphol
De agenten die betrokken waren bij 
de fatale arrestatie van Mitch Henri-
quez op een Haags muziekfestival 
2,5 jaar geleden, treft geen blaam. 
‘Hoe verschrikkelijk het overlijden 
van Henriquez ook is, het valt de 
agenten niet aan te rekenen.’ Dat be-
toogden de advocaten van agenten 
DH01 en DH02 – zoals zij uit priva-
cyoverweging worden aangeduid – 
woensdag in de rechtbank. Volgens 
hen hadden de twee agenten nooit 
vervolgd mogen worden. Zeker nu 
uit verklaringen van deskundigen 
blijkt dat niet de omstreden nek-
klem Henriquez fataal is geworden, 
maar een acuut stresssyndroom. <

In de strijd tegen overlast, vanda-
lisme en vertragingen gaat spoor-
beheerder ProRail delen van het 
spoor in de gaten houden met mo-
biele camera’s.

Die zijn uitgerust met speciale soft-
ware die afwijkende, gevaarlijke en 
ongebruikelijke situaties sneller moet 
waarnemen. In eerste instantie wor-
den ruim honderd mobiele camera’s 
ingezet. Momenteel heeft de spoor-
beheerder ruim 3500 camera’s op het 
spoor en in de stations, waarvan de 
beelden nu nog worden bekeken door 

medewerkers van de meldkamer. Als 
zij iets vreemds zien, kan worden in-
gegrepen.
Straks gebeurt deze waarneming ech-
ter door de camera zelf, waarna de 
centralist van de meldkamer wordt 
gewaarschuwd. Daarbij kunnen de 
camera’s worden verplaatst als dat 
nodig is, terwijl de oude camera’s op 
vaste plekken staan, zegt een woord-
voerder van ProRail. De oude appara-
ten blijven wel in gebruik. ProRail 
denkt met de mobiele camera’s de 
pakkans te vergroten en gevaarlijke 
situaties te voorkomen. <

anp nd.nl/nederland 

Mobiele camera’s langs 
spoor tegen overlast 

 ▶ Utrecht


