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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?


Een kwart van de 4e klassers van het VO heeft meetbare gehoorschade



60% van deze leerlingen hoort een pieptoon



Het horen van een piep is gerelateerd aan luisteren naar luide muziek



Een eenmalige voorlichtingsles heeft geen invloed op het luistergedrag



Klik hier als u tekst wilt invoeren.

www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

Aanbevelingen
Beleid ter preventie van gehoorschade bij jongeren door luide muziek is noodzakelijk.
 De afdelingen Jeugdgezondheidszorg en
Gezondheidsbevordering van de GGD ontwikkelen activiteiten
gericht op bewustwording van de risico’s op gehoorschade en een
verbetering van het luistergedrag van jongeren en draagt zorg voor
de uitvoering.
 De gemeente draagt bij aan opzet, uitvoering en afstemming van
preventieprogramma’s, zoals het voorkomen van gehoorschade in
het uitgaansleven.
 Onderzoek naar effectieve gedragsinterventies is noodzakelijk

Samenvatting van onderzoek
De Oorcheck is een gevalideerd screeningsinstrument voor gehoorschade. Een kwart van de leerlingen
van de 4e klas Voortgezet Onderwijs heeft, vastgesteld met de Oorcheck, meetbare gehoorschade en 60%
al dan niet incidenteel een ‘piep in de oren’, een eerste symptoom van gehoorschade. Er is een
significante relatie tussen bloostelling aan luide muziek en het al dan niet horen van een piep.
In een voorlichtingsles werden de resultaten van de gehoormeting, zowel individueel als op groepsniveau
teruggekoppeld. Daarnaast werd hierin aandacht besteed aan gedragsmatige mogelijkheden om de
blootstelling aan harde muziek te beperken. Deze eenmalige les leidde niet tot een meetbare
gedragsverandering.

Link naar onderzoeksrapport
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Gebruik van de Oorcheck in de Jeugdgezondheidszorg

Contactgegevens onderzoeker
Wim Niessen
GGD Groningen
wim.niessen@ggd.groningen.nl
050 – 367 41 45

Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.

www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

