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Aanleiding





Aanleiding

� Klachten over slechte akoestiek in nieuwe sporthal:

� Gezondheidsklachten: vermoeidheid, hoofdpijn, stemproblemen, pieptoon in oor

� Hoge achtergrondgeluidniveaus, met name van aangrenzende gymzalen

� Instructies alleen mogelijk met stemverheffing

� Slechte spraakverstaanbaarheid

� Risico:

� Gehoorschade op lange termijn

� Verzuim

� Geen prettige werksfeer



Aanleiding

� Arbo-onderzoek naar lawaaiblootstelling

� Geluidonderzoek:

� Metingen met dosimeter tijdens gymlessen

� Gemeten niveaus tussen 81,0 dB(A) en 87,4 dB(A)

� Piekgeluiddruk ≤ 140 Pa (137 dB(C))

� Conclusies:

� Te hoge geluidniveaus ≥ 85 dB(A)

� Gemelde klachten mogelijk werkgerelateerd

� Sporthal afgekeurd, maatregelen verplicht

� Docenten moeten gehoorbescherming verplicht dragen



Richtlijnen ruimteakoestiek

� NOC*NSF-richtlijnen (ISA-US1-BF1 juni 2005)

� Doel:

� Beheersen optredende geluidniveaus, luidheid

� Verbeteren spraakverstaanbaarheid

� Beperken gehoorbelasting docenten

� Eisen:

� Nagalmtijd

� Achtergrondgeluidniveau

� Voldoen aan richtlijnen = goede sportzaal



Richtlijnen ruimteakoestiek

� Nagalmtijd:

� Afhankelijk van volume

� Gemiddelde over 125 Hz t/m 4.000 Hz

� Gelijkmatigheid over frequenties

� Hoeveelheid effectieve geluidabsorptie:

� Gebaseerd op gemiddelde α = 0,25 

over alle omhullende vlakken 



Arbo-wet

� Bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de 
veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen

� Doel:

� Voorkomen van ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk

� Eisen gesteld aan gehoorbelasting (afdeling 3 - Lawaai):

� Piekgeluiddruk (Ppiek)

� Dagelijkse blootstelling (LEx,8h)

� Wekelijkse blootstelling (LEx,8h)

� Voldoen aan Arbowet = verantwoord werken



Arbo-wet



Ruimteakoestiek

� Grote sportzaal

� 48,3 m x 28,2 m x 10,5 m (V = 14.300 m3)

� Categorie D1, Tgem ≤ 2,0 s

� Houten sportvloer

� Indeelbaar in 3 deelzalen (V = 4.700 m3)

� Categorie B3, Tgem ≤ 1,5 s

� Gymzaal

� 14,0 m x 22,0 m x 5,5 m (V = 1.700 m3)

� Categorie A1, Tgem ≤ 1,0 s





Ruimteakoestiek

� Meetresultaten



Geluidisolatie



Ruimteakoestiek

� Conclusies:

� Zalen voldoen ruimschoots aan de richtlijnen

� Middelste deelzaal voldoet niet

� Geluidisolatie tussen deelzalen onderling beperkt

� Houten sportvloer straalt relatief veel geluid af



Geluidniveaus

� Gemeten waarden gehoorbelasting 

erg hoog

� Alleen klachten in de sporthal

� Nieuwe metingen:

1. Geluidniveau bij docent (dosimeter)

2. Geluidniveau bij medewerker (dosimeter)

3. Twee vaste posities in de zaal

� Job based onderzoek:

1. Verschillende docenten

2. Verschillende sporten

3. Minimale lesperiode 45 minuten



Casestudy - Geluidniveaus



Geluidniveaus

� Meetresultaten:



Geluidniveaus

� Conclusies:

� Gemeten niveaus bij docenten ≥ 80 dB(A), veroorzaakt door:

� Eigen geluid

� Spreken met stemverheffing, schreeuwen

� Fluiten

� Bij medewerker ≤ 80 dB(A)

� Achtergrondgeluid (P5) ≤ 60 dB(A)

� Nauwelijks verschil tussen ‘goede zaal’ en sporthal

� Bij gerichte instructies relatief lagere niveaus

� Schreeuwende kinderen zorgen voor hoogste niveaus, daarna stuiteren van 

basketballen



Conclusies

� Alleen klachten in de sporthal, niet in de gymzaal

� Hoge niveaus worden vooral veroorzaakt door eigen geluid docent

� Ruimteakoestiek voldoet in alle zalen, met uitzondering van de middelste 
deelzaal

� Overschrijding van de grenswaarden uit het Arbobesluit

� De werkgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid 
van de werknemers

� Maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie (verplicht!)



Mogelijke oplossingen

1. Bronmaatregelen:

• Toevoegen geluidabsorptie, alleen effectief in middelste deelzaal

• Verbeteren geluidisolatie flexibele scheidingswanden

• Stillere sportvloer

2. Collectieve maatregel:

• Gymzalen niet tegelijkertijd gebruiken

• Niet alleen geluidbelastende sporten op een dag, afwisselen

3. Individuele maatregel:

• Andere manier van lesgeven, praten zonder stemverheffing

• Instructies in groepjes, kortere afstanden, afspraken docent/leerlingen

• Beperken fluitsignalen



Mogelijke oplossingen

4. Gehoorbescherming:

• Toepassen bij geluidbelastende sporten

• Toch al verplicht, aannemelijk

• Zorgvuldig en individueel aangemeten

� Belemmering in communicatie, verminderd horen van akoestische signalen?

• Verhogen gehoordrempel is doel

• Demping afstemmen op dagdosis van 80 dB(A) (7 á 10 dB demping)

• Communicatie blijft gelijk, verhouding tussen signaal-ruis blijft gelijk.



Ondanks alle aandacht voor akoestiek lijkt het niet 
mogelijk om zonder organisatorische maatregelen of 

gehoorbescherming aan de Arbo-eisen te voldoen!


