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Akoestiek en gehoorbelasting 
bij orkestmusici
Professionele orkesten besteden veel aandacht aan het 
terugbrengen van de gehoorbelasting van musici. Kan een 
andere akoestiek voor verbetering zorgen?

INLEIDING

Het is bijna 10 jaar geleden dat de Arbocatalogus Nederlandse 
Orkesten is opgesteld met daarin Arbo richtlijnen voor professio-
nele orkestmusici. Een belangrijk aspect in deze catalogus is het 
risico van ‘lawaai’, waar men in het geval van muziek liever van 
‘geluid’ spreekt. Bekend is dat vrijwel alle musici te maken heb-
ben met een dagdosis van tenminste 80 dB(A). In de catalogus 
worden maatregelen genoemd die ervoor moeten zorgen dat de 
blootstelling aan geluid zo veel mogelijk beperkt wordt. De be-
langrijkste maatregel die genoemd wordt is een plan van aanpak, 
met daarin technische en/of organisatorische maatregelen die 
wezenlijk bijdragen aan reductie van de dagdosis. Periodiek au-
diometrisch onderzoek en voorlichting over de risico’s van bloot-
stelling aan lawaai moeten ook worden aangeboden volgens de 
catalogus. Als dit het geluid niet voldoende reduceert, wat vaak 
het geval is, dienen aanvullende maatregelen genomen te wor-
den. Uiteraard is het aanbieden of verplichten van gehoorbe-
scherming in de vorm van oordoppen de laatste mogelijkheid. 
Nieuwe ontwikkelingen zoals oordoppen met regelbare verzwak-
king worden op de voet gevolgd. Echter, onderzoeken hebben 
aangetoond dat oordoppen voor musici zeer onpraktisch en on-
wenselijk zijn. Het afsluiten van de gehoorgang verstoort bijvoor-
beeld de perceptie van toonhoogte (occlusie-effect) en actieve 
oordoppen zorgen nog voor een onnatuurlijk klankbeeld vanwege 
onzorgvuldige compensatietechnieken. In de catalogus worden 
ook andere akoestische maatregelen voorgesteld zoals het zorgen 
voor voldoende afstand tussen musici, het aanbrengen van 
schermen tussen musici of het geluidabsorberend maken van 
wanden. Akoestische maatregelen, waaronder het gebruik van 
oordoppen, hebben echter mogelijk een negatief effect op de sa-
menspelcondities. Het is immers de bedoeling dat men elkaar 
kan horen tijdens het spelen van een muziekstuk! Dit artikel gaat 
in op de mogelijkheden van metingen en rekenmodellen om 
meer grip te krijgen op de relatie tussen akoestiek en geluidni-
veaus bij orkesten.

DOSISBEPALING

Geluid kan schadelijk zijn wanneer het geluidniveau én de bloot-
stellingstijd een bepaalde drempel overschrijdt. Die drempel, een 
grootheid waarbij het geluidniveau en de blootstellingstijd zijn ge-
combineerd tot een dagdosis, is vastgesteld op 80 dB(A). Vele stu-
dies hebben aangetoond dat overschrijding van de 80 dB(A) dagdo-
sis de kans op beschadiging aan het perifere gehoororgaan 
aanmerkelijk vergroot. Ook zijn er duidelijke relaties tussen de hoe-
veelheid overschrijding en de te verwachten ontwikkeling van ge-
hoorverlies over de jaren. Het is in Nederland sinds 2006 wettelijk 
verplicht dat artiesten in de muziek- en entertainmentsector ge-
hoorbeschermende voorzieningen ter beschikking moeten krijgen 
als de geluidblootstelling potentieel schadelijk is, vanaf een dagdo-
sis boven de 80 dB(A) (of 112 Pa piekgeluiddruk). Vanaf 85 dB(A) 
(of 140 Pa piekgeluiddruk) is het gebruiken van gehoorbescher-
mende voorzieningen verplicht. Een dagdosis van 87 dB(A) (of 200 
Pa piekgeluiddruk), met alle geluiddempende voorzieningen inbe-
grepen, is een grenswaarde waarbij de arbeid niet meer mag plaats-
vinden. Het mag duidelijk zijn dat hiermee een behoefte ontstaat 
om de ‘lawaaidosis’ bij musici te bepalen.

FIGUUR 1: POSITIE VAN DE MEETMICROFOON VOOR HET OOR

De lawaaidosis wordt bepaald vanuit het equivalente geluid-
drukniveau en energetisch vertaald naar de gemiddelde blootstel-
ling over 8 uur (een werkdag). Hoe de dagdosis bij Nederlandse 
orkestmusici exact bepaald moet worden is niet eenduidig vastge-
legd. In de Arbocatalogus staat voorgeschreven dat wanneer op 
basis van de geluidwijzer (een overzicht met de gehoorbelasting 
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voor diverse muziekwerken) een redelijke schatting mogelijk is, 
een dosismeting achterwege mag blijven. Bij twijfel kan de onder-
nemingsraad of de werkgever het initiatief nemen tot het laten 
uitvoeren van een meting. Artikel 6.7 lid 3 van het Arbobesluit 
stelt daarbij: “Wanneer gebruik wordt gemaakt van steekproeven 
zijn die representatief voor de persoonlijke blootstelling van een 
werknemer.” Onderzoek door Schmidt1 heeft laten zien dat ge-
luidblootstelling bij musici het beste bepaald kan worden door 
met twee microfoons vlak voor de oren te meten, zie figuur 1. 
Hiermee wordt ook de beoordeling per oor meegenomen en vormt 
het muziekinstrument geen obstakel bij het meten. Het komt bij 
violisten bijvoorbeeld voor dat het linkeroor 5 dB meer belast 
wordt dan het rechter. Er zijn de afgelopen jaren meerdere studies 
gepresenteerd waarbij de dosis uitvoerig gemeten is bij orkestmu-
sici.1,2 Het is voor de dagdosis van belang om zowel individuele 
oefening, groepsrepetities en uitvoering mee te nemen. De 
meetresultaten tonen de complexiteit van de gehoorbelasting die 
tijdens repetities en concerten varieert tussen de 79 en 98 dB(A), 
afhankelijk van het muziekstuk en uitvoering, het muziekinstru-
ment en de plek in het orkest. Musici met luide instrumenten, 
zoals een trompet, kunnen een hogere gehoorbelasting hebben 
tijdens individueel oefenen dan wanneer ze spelen in het orkest. 
Voor minder luide instrumenten, zoals cello en contrabas, is juist 
het tegenovergestelde vaak het geval. Wanneer we verschillende 
speellocaties vergelijken, dan blijkt de gehoorbelasting in oefen-
ruimtes voor orkesten lager te zijn dan op concertpodia2. 
Ondanks de vaak luidere akoestiek van een oefenruimte is de ge-
hoorbelasting lager door de onderbrekingen tijdens het repeteren. 
Dit soort tegenstrijdige relaties bemoeilijken de beoordeling van 
het effect van akoestiek op gehoorbelasting van musici alleen op 
basis van geluidmetingen. 
Langeduurmetingen zijn nodig voor het beoordelen van de relatie 
tussen gehoorbelasting en gehoorschade. Zo is door meerdere on-
derzoekers bewezen dat muziek even schadelijk is als lawaai van 
machines in een werkplaats. Musici blijken wel enigszins beter te 
presteren in een gehoortest in vergelijking tot mensen van dezelf-
de leeftijd, geslacht en geluiddosis. Het beoordelen van het effect 
van de akoestiek op de gehoorbelasting is echter niet eenvoudig 
op basis van langeduurmetingen in verschillende ruimtes en met 
verschillende muziekwerken. Een geconditioneerd experiment is 
nodig om de invloed van akoestiek te kunnen testen, wat een ac-
tieve inzet van het orkest vraagt. Zo hebben we in 2008 onder-
zocht wat het effect is van het vergroten van de orkestbak op de 
geluidblootstelling bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, bij 
De Nationale Opera en Ballet te Amsterdam. Hetzelfde muziek-
stuk is met identieke bezetting gespeeld op twee opeenvolgende 
dagen met een verschillende grootte van de bak. Het verschil in 
geluidblootstelling wordt tot circa 3 dB(A) lager voor musici die, 
door het vergroten van de bak, niet meer onder de toneelvloer zit-
ten. 

REKENMODEL

Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt gewerkt aan een 
rekenmodel ten behoeve van de bepaling van de equivalente ge-
luidblootstelling bij alle musici in een symfonieorkest-setting als 
alternatief voor het uitvoeren van metingen.3 Dit rekenmodel is 
bedoeld om de geluidblootstelling te bepalen voor verschillend 
repertoire, opstellingen en voor verschillende concertpodia, or-
kestbakken en oefenruimtes. Repertoire is een belangrijke in-
vloedsfactor voor geluidblootstelling. Dit bepaalt bijvoorbeeld de 
orkestsamenstelling, maar vooral ook hoe luid er gespeeld moet 
worden. Het is in Nederland daarom al gebruikelijk om 
luid(ruchtig) repertoire af te wisselen met stiller repertoire. Voor 
de invoer in het model worden anechoïsche opnames voor elk 
individueel instrument gebruikt, waarvoor vier muziekstukken 
beschikbaar zijn. 
De ruimteakoestische kenmerken van het concertpodium – inclu-

sief het aanwezige orkest – hebben ook invloed op de geluidbloot-
stelling. Muziekinstrumenten hebben allen een specifiek richtings-
afhankelijk geluidvermogen. Bij de uitbreiding van het directe 
geluid zorgt het aanwezige orkest voor afscherming én geluidab-
sorptie. Het geluidvermogen, bepaald uit de anechoïsche opnames, 
de richtwerking van bron en oor en de demping door het orkest 
wordt in het model meegenomen bij de berekening van het directe 
geluidpad. Ook zouden maatregelen zoals schermen meegenomen 
kunnen worden in de berekening van het directe geluidpad. 
Aannemelijk is dat zulke schermen alleen voor het reduceren van 
het directe geluid zorgen van het instrument vlak achter of naast 
iemand. Alle andere instrumenten, inclusief het eigen instrument, 
worden niet of nauwelijks afgeschermd waardoor het effect op de 
totale geluidblootstelling waarschijnlijk erg laag is.

De nabije podiumomgeving zal zorgen voor een aantal vroege ge-
luidreflecties via de vloer, wanden, klankkaatsers en plafond. Het 
rekenmodel bepaalt de bijdrage van het vroeg gereflecteerd geluid 
aan de hand van de podiumparameter Early Support over afstand 
(STearly,d in dB, zie kader). Tenslotte levert de rest van de zaal het 
galmgeluid. Deze bijdrage wordt door het rekenmodel bepaald 
aan de hand van de Late Support over afstand (STlate,d in dB). 
Deze parameters worden bepaald uit geluidoverdrachten gemeten 
met een omnidirectionele geluidbron en microfoon op een bezet 
podium, zodat ook de demping van gereflecteerd geluid door de 
orkestleden meegenomen wordt. Voor uitgebreid onderzoek is 
een orkest van dummy’s gebruikt, zie figuur 2.

Early Support

Gade concludeerde dat vroege geluidreflecties (binnen 100 ms na het directe 

geluid) bijdragen aan het horen van jezelf op het podium, maar mogelijk ook 

het samenspel tussen musici bevorderen.4 De mate van ondersteuning door 

middel van vroege reflecties op een podium kan worden beschreven met de 

Early Support parameter. Deze beschrijft volgens ISO 3382-1 de logaritmische 

energieverhouding tussen het directe geluid mét vloerreflectie (tijdsinterval 

0-10 ms) en het vroeg gereflecteerd geluid (tijdsinterval 20-100 ms), op één 

meter van een geluidbron op het podium (1 meter hoogte). Het ‘gat’ tussen 

10-20 ms is bedoeld om het directe geluid beter geïsoleerd te kunnen krijgen 

in de meting van de impulsresponsie. Ons recentelijk onderzoek heeft aange-

toond dat toevallig alle eerste orde reflecties op een concertpodium arriveren 

binnen de 100 ms.5 

Er ontstond behoefte om de ondersteuning van vroege reflecties over langere 

afstanden op het podium te beschrijven in een parameter. Echter, wanneer de 

afstand tussen musici onderling meegenomen wordt, gaan tijdsintervallen 

een grotere rol spelen. Een afstand van 10 meter tussen twee musici zorgt al 

voor een vertraging van 29 ms. Hiertoe zou een ondersteunende bijdrage van 

vroeg gereflecteerd geluid eigenlijk binnen 100–29 = 71 ms moeten arriveren. 

Hieruit volgde een modificatie voor de Early Support parameter waarbij voor 

verschillende afstanden (dus looptijden) een correctie wordt toegepast op het 

tijdsinterval:5

STearly;d =10 lg  
∫10

              p2
d dt103-delay

∫0
     p2

1m, vrije_veld dt10

waarbij STearly;d de Early Support is op afstand d in meter; pd de geluiddruk is 

op afstand d; p1m de geluiddruk is op 1 meter afstand van de bron in het vrije 

veld; en delay de vertraging tussen bron en ontvanger is. (afstand gedeeld 

door de geluidsnelheid). 

Alles tezamen berekent het model de individuele bijdragen van 
direct -, vroeg gereflecteerd - en laat gereflecteerd geluid, voor alle 
musici op het podium. Zo kan er voor elke combinatie van twee 
musici en de totaalsom van alle musici de geluidblootstelling be-
paald worden. 
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RESULTATEN

Hierna worden de belangrijkste eerste inzichten besproken die 
het rekenmodel heeft verschaft. De  resultaten zijn gebaseerd op 
een symfonieorkest op het podium van een concertzaal. De ge-
presenteerde equivalente geluidniveaus zijn representatief voor 
een stevig muziekwerk uit de laatromantische periode, namelijk 
de eerste 2 minuten van het vierde deel van Mahlers eerste sym-
fonie, getiteld Stürmisch bewegt. Muzikaal gezien spettert het aan 
alle kanten in dit werk en daarom is de passage absoluut geen 
doorsnee orkestspel. De keuze hierop berust voor een belangrijk 
deel op het feit dat de meeste instrumentgroepen in een relatief 
kort tijdsbestek (meetperiode)aanwezig zijn en de toevallige be-
schikbaarheid van de anechoïsche opnames hiervan.

Geluidblootstelling aan eigen instrument ten opzichte van de 
blootstelling aan anderen
Figuur 3 toont de geluidblootstellingsbalans van verschillende in-
strumentgroepen op de oren van één eerste violist. Het maakt de 
bijdrage zichtbaar van verschillende instrumentengroepen in verge-
lijking tot het eigen instrument. De hoogste bijdrage wordt bepaald 
door het directe geluid van het eigen instrument, op de voet ge-
volgd door de bijdrage van de eigen instrumentengroep. Andere in-
strumenten veroorzaken een lagere directe deelblootstelling. 

Invloed akoestische velden
Uit figuur 3 kan ook inzicht worden verkregen in de invloed van de 
ruimteakoestiek op de geluidblootstelling. Op korte afstand van een 
instrument domineert het directe geluid, zoals bij de blootstelling 
aan het eigen instrument en afnemend met de afstand voor instru-
menten die zich rondom de eerste violist bevinden. De koperblazers 
zitten op relatief grote afstand van de eerste violist. De blootstelling 
aan koperblazers wordt in mindere mate door direct geluid veroor-
zaakt, maar juist meer door vroeg en laat gereflecteerd geluid. 
Hoewel vroege reflecties het samenspel bevorderen (bij stillere pas-
sages) en gunstig zijn, verhogen deze dus wel de geluidblootstelling 
op het podium. Ook het laat gereflecteerd geluid heeft een hoger 
niveau dan het directe geluid op grotere afstand. Het laat gereflec-
teerd geluid is nodig om de samenklank van het orkest te bevorde-
ren voor zowel orkest en publiek, maar veroorzaakt ook weer hogere 
blootstelling aan geluid van instrumentgroepen die zich aan de an-
dere kant van het podium bevinden. Gezien de invloed van vroege 
en late reflecties van alle verschillende instrumentgroepen kan het 
eerdere vermoeden bevestigd worden dat een geluidscherm een be-
perkte invloed zal hebben op de blootstelling van een musicus.

Luidste plek op het podium
Figuur 4 toont de gemiddelde equivalente geluidniveaus bij de 
verschillende instrumentgroepen. Een eerste conclusie is dat de 
totale equivalente geluidniveaus allemaal tussen 93 en 101 dB(A) 
liggen en dat wanneer er een geluidmeting gebruikt zou zijn in 
plaats van een berekening, er nauwelijks onderscheid te maken 
lijkt tussen de hoogstrijkers, de houtblazers, de koperblazers en 
het slagwerk. Alleen uit het rekenmodel kan afgeleid worden dat 
de verschillende akoestische velden (het eigen geluid en ander-
mans direct, vroeg en laat geluid) een significante bijdrage heb-
ben op het totale geluidblootstelling.
 
Regelmatig wordt gedacht dat op de plekken direct in het verleng-
de van de koperblazers (trompetten en trombone) de hoogste ge-
luidniveaus te verwachten zijn. Een verleidelijke gedachte hierbij 
is dat deze blaasinstrumenten de grootste gehoorbelasting ver-
oorzaken bij andere orkestleden, terwijl de bespelende musici er 
zelf goed vanaf komen. Echter, niets is minder waar. Metingen 
bij individuele musici in een dode kamer hebben uitgewezen dat 
de koperblazers van alle instrumentgroepen de hoogste geluid-
blootstelling hebben tijdens het spel, zie figuur 5. Toch hebben de 
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FIGUUR 2: UITVOERIGE GELUIDMETINGEN MET EEN ORKEST VAN DUMMY’S OP HET 
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dat voor de onderzochte instrumentgroepen het geluidniveau bij 
spel hoger is dan 87 dB(A) en zelfs oploopt tot 100 dB(A).6 
Daarmee is langdurige blootstelling aan het eigen instrument op 
zichzelf al potentieel schadelijk voor het gehoor. Daarnaast zijn 
onlangs de voorspelde geluidniveaus bij hetzelfde repertoire op 
een aantal Nederlandse concertpodia vergeleken met metingen 
met de Philharmonie Zuidnederland. De resultaten hiervan zijn 
veelbelovend en zullen binnenkort beschikbaar komen in een 
tweede journal-artikel over het onderwerp. De volgende uitda-
ging is om het model in te zetten voor de verdere zoektocht naar 
een optimale balans tussen ‘elkaar goed horen’ en ‘geen risico op 
gehoorschade’. Het zou toch geweldig zijn als orkestmuziek weer 
mag klinken met musici zonder oordoppen? 
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violen een hogere blootstelling aan hun eigen instrument volgens 
het rekenmodel; dit is zo omdat de violisten in de betreffende 
muziekpassage vrijwel continu spelen, terwijl de koperblazers veel 
meer rusten hebben en dus minder lang spelen. We geven hier-
mee aan dat de compositie-inhoud ook een erg bepalende rol 
speelt in geluidblootstelling.

FIGUUR 5: ZELFS IN EEN DODE KAMER IS DE GELUIDBLOOTSTELLING VAN DE BUGEL 

SPELER ZEER HOOG MET 100 DB(A)

VALIDATIE REKENMODEL

In het kader van de validatie van het rekenmodel zijn al diverse 
metingen uitgevoerd. In een dode kamer is de bijdrage van het 
eigen instrument op beide oren geverifieerd voor diverse instru-
mentgroepen. Een belangrijke conclusie van dit deelonderzoek is 

100 100 99

94 93

100 100 101
98

95

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110
Eigen instr.

Direct ander

Vroeg ander

Laat ander

Totaal

L

1
e

v
io

le
n

2
e

v
io

le
n

v
io

la
s

c
e
ll
o

c
o

n
tr

a
b

a
s

k
o

p
e
r

h
o

u
tb

la
z
e
rs

p
e
rc

/p
a
u

k
e
n

h
o

o
rn

s

d
ir

ig
e
n

t

G
e
lu

id
b

lo
o

ts
te

ll
in

g
in

d
B

(A
)

FIGUUR 4: EQUIVALENTE GELUIDBLOOTSTELLINGNIVEAUS IN DB(A) OP HET LINKER OOR, ONDERVERDEELD PER INSTRUMENTGROEP EN GELUIDVELDEN: DIRECTE GELUID EIGEN IN-

STRUMENT - DIRECTE GELUID ANDERE INSTRUMENTEN - VROEG GEREFLECTEERD GELUID - LAAT GEREFLECTEERD GELUID EN DE SOMMATIE.


