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GELUID EN GEZONDHEID

Geluid
Door een geluidsbron (bijvoorbeeld een radio) ontstaan trillingen in de lucht. Wanneer deze trilling in het oor
komt, horen we geluid. Geluid heeft twee kenmerken:
1. Toonhoogte: deze wordt uitgedrukt in frequentie (Hertz). Het menselijk oor kan frequenties horen vanaf
ongeveer 20 Hertz (heel laag gebrom) tot bijna 20.000 Hertz (heel hoog gesis). Hoe hoger de frequentie,
hoe hoger en scherper het geluid klinkt.
2. Sterkte (hard of zacht): deze wordt uitgedrukt in decibel (dB).
Wat is geluidhinder?
Ongewenste geluiden kunnen een gevoel geven van ergernis, wrevel of onbehagen. Er is dan sprake van
geluidhinder. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld niet meer ongestoord slapen of een boek lezen. De
mate van geluidhinder hangt af van een aantal aspecten:
• De kenmerken van het geluid. Bijvoorbeeld de sterkte van het geluid, de toonhoogte en het type
geluidsbron.
• De situatie. Of er sprake is van geluidsoverlast hangt af van het tijdstip, kenmerken van het geluid en
maatschappelijke acceptatie. In bijvoorbeeld een café of disco maakt harde muziek onderdeel uit van
de sfeer. Als de buren ‘s nachts harde muziek draaien, noemt men het geluidsoverlast. Het zijn niet
alleen harde geluiden waar mensen last van kunnen hebben. Ook zachte geluiden, zoals bromtonen van
fabrieken of voetstappen van bovenburen op het laminaat, kunnen hinderlijk zijn.
• De persoon. Iemand kan alleen voor zichzelf bepalen hoe hinderlijk hij het geluid vindt. Mensen die
gevoelig zijn voor geluid en/of behoefte aan rust hebben, hebben het meest last van lawaai.
Gezondheidsklachten door geluid
Mensen reageren verschillend op geluid. Uit onderzoek is bekend dat geluid bij een deel van de mensen
negatieve effecten heeft op de gezondheid. Maar het is niet te voorspellen waarom de één wel klachten
krijgt, en de ander niet.
Effecten van geluid kunnen zijn:
• hinder;
• verstoring van de slaap: slecht slapen, waardoor men minder goed uitrust;
• stress;
• verstoring van sociaal gedrag (agressiviteit, protest);
• hart- en vaatziekten door verhoging van de bloeddruk bij hogere geluidniveaus;
• acute hartinfarcten (naar schatting jaarlijks 21 tot 150 door langdurige blootstelling aan hoge niveaus
geluid van wegverkeer);
• gehoorschade: lawaaidoofheid, oorsuizen (tinnitus).
Geluidhinder heeft ook gevolgen voor prestaties op het werk of school. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
minder goed presteren op een school dichtbij een lawaaiige weg of vliegveld.
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Wet en regelgeving
De regels en richtlijnen zijn gedetailleerd vastgelegd in wetgeving. De geluidsgrenzen die de overheid
hanteert, zijn afhankelijk van de situatie. Zo gelden er ’s avonds en ’s nachts strengere regels dan overdag,
aangezien het ’s nachts stiller moet zijn.
Gemeenten stellen zelf regels omtrent geluid op (geluidbeleid). De gemeente kan gebieden aanwijzen waar
een hoger of lager geluidniveau acceptabel is. Bijvoorbeeld een hoger geluidniveau voor een gebied met
veel horeca gelegenheden, of een lager geluidniveau voor een natuurgebied.
Wat kunt u zelf doen?
Bij geluidhinder
Wanneer de veroorzaker of geluidsbron bekend is, kunt u proberen om samen een oplossing te zoeken.
Goed overleg is dan belangrijk, want spanningen kunnen hoog oplopen waardoor ruzie kan ontstaan.
Probeer op een vriendelijke, rustige manier te spreken met de veroorzaker. Misschien is diegene het zich
niet bewust. Op de website van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (www.nsg.nl) en in de ‘Handreiking
burenlawaai’ van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staan tips. Er staat ook waar u terecht kunt voor
hulp.  
Houd ramen en deuren aan de lawaaikant dicht, zet ze aan de rustige kant open. Slaap, als dat kan, aan de
rustige kant van de woning.
Heeft dit allemaal geen effect? Dan kunt u een klacht indienen bij de overheid. Klachten over geluid kunt
u meestal het best bij de gemeente indienen. De gemeente weet meestal ook welke andere instanties
betrokken zijn en waaraan een klacht eventueel kan worden doorgegeven. In acute situaties met ernstige
overlast kunt u eventueel de politie bellen.
Geluidhinder voorkomen
Maak zelf geen onnodig lawaai: denk aan buren en anderen. Zet daarom de muziek niet te hard en maak
niet te veel lawaai in huis. Kies voor de koeling van uw woning een stille airco en installeer deze op een
plaats die voor de omgeving geen overlast geeft. Koop bijvoorbeeld stille autobanden en rijd rustig in een
woonwijk.
Voorkom gehoorbeschadiging
Zet de muziek op uw mp3-speler, telefoon of I-pod niet te hard.
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Meer informatie
• Voor meer informatie over geluid en gezondheid, kunt u contact opnemen met het Team Milieu en
Gezondheid van GGD Gelderland-Midden via 088 355 63 00 of via milieu-en-gezondheid@vggm.nl.
• Meer informatie over laagfrequent geluid vindt u in de folder ‘Help ik hoor een bromtoon’
(via www.ggdkennisnet.nl).
• Plaatselijke buurtbemiddeling.
• Agentschap NL Milieu en Leefomgeving - Infomil, www.infomil.nl.
• RIVM, www.rivm.nl/gezondheidenmilieu.
• Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG), www.nsg.nl. De NSG heeft een aantal brochures met veel
praktische info en tips over o.a. musiceren, buren, lopen, buitengeluid.
• Rijksoverheid, dossier Geluidsoverlast, via www.rijksoverheid.nl.
• Klachten over lawaai kunt u indienen via www.milieuklachten.nl. Uw klacht wordt naar het juiste bevoegde
gezag verstuurd.

Deze folder is een uitgave van het Team Milieu en Gezondheid van GGD Gelderland-Midden.
Het Team Milieu en Gezondheid houdt zich bezig met de invloed van de (woon)omgeving op onze gezondheid.
Onze medewerkers zijn bereikbaar voor vragen, klachten en meldingen op het gebied van milieu en gezondheid:
op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur op nummer 088 355 63 00 of via milieu-en-gezondheid@vggm.nl.
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