
Effect van geluidhinder op de 
gezondheid

dr. Jelle Visser
PUSH

1 November 2021

AREND VAN DAM (WWW.ARENDVANDAM.COM)Contact: jellevisser2000@hotmail.com



Conflicts of interest statement

• Geen belangenverstrengeling.
• Inwoner van de Legmeer (Uithoorn)



Wat is geluidsoverlast? 

Vliegtuigspotten | HLMRMeer

https://hlmrmeer.nl/nl/ontdekken/recreatie/vliegtuigspotten








Gezondheidseffecten

• Hart- en vaatziekten

• Cognitieve ontwikkeling van kinderen

• Slaapproblemen

• Tinnitus (=oorsuizen)

• Ergernissen 

Bron: Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO): Burden of disease from environmental noise 2011



52-jarige vrouw

• Voorheen gezonde vrouw, docente, woont in Uithoorn

• Bloeddruk controle: te hoge bloeddruk (hypertensie)

• Heeft veel last van vliegtuig geluid (o.a. door slechte isolatie van haar 
huurwoning).

• Rookt niet, geen verhoogd cholesterol. 

> Gezonder eten, afvallen en sporten.  



En dan…

• Drukkende pijn op de borst + uitstraling naar linker arm, misselijk en 
overgeven. 

• Met ambulance naar het ziekenhuis

Hartinfarct!



Mathias Basner. Journal of the American Heart Association. 
Environmental Determinants of Hypertension and Diabetes Mellitus: 
Sounding Off About the Effects of Noise, Volume: 9, Issue: 6, DOI: 
(10.1161/JAHA.120.016048) 

Copyright © 2020 The Authors. Published on behalf of the 
American Heart Association, Inc., by Wiley Blackwell





Hoe groot is het effect van vliegtuiglawaai?

• Hoe meer vliegtuiglawaai, hoe hoger de bloeddruk. 
• Vermindering van vliegverkeer zorgt voor daling van bloeddruk.

Minder vliegtuiglawaai tijdens COVID-19 
±

hetzelfde effect als een bloeddrukverlager slikken. 



Wie hebben er last van?

• Vrijwel bij iedereen heeft vliegtuiglawaai een bloeddruk verhogend 
effect. 
• Dag, maar vooral nachtvluchten geven kans op hoge bloeddruk.
• 14-54% meer kans op hypertensie per 10dB stijging.



Oversterfte door geluidsoverlast door 
hartinfarcten
• 314 personen per jaar overlijden (alle verkeersgeluiden inclusief vliegtuigen)*

*Geëxtrapoleerde data uit Duitsland; 849 557 ischemische hartziekte, 133 115 myocardinfarcten, aantal sterfgevallen 76 961, 56 154 gevallen niet resulterend in 
sterfte, 56 154 *2,9% = 1629 per jaar; aanname: zelfde verhouding in Nederland (ratio 5.19 = bevolking in NL/DE in jaar 1999) = 1629/5.19 = 313,8  pers/jaar 
overlijden. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf



DALY =

Gezond leven Ziekte of handicap
Voortijdige dood

Levensverwachting

DALY = gezondheidsverlies is 
opgebouwd uit twee 
componenten: de jaren geleefd 
met ziekte en de jaren verloren 
door vroegtijdige sterfte.

Jaren geleefd met ziekte
+

verloren levensjaren
=



29-jarige vrouw, bewoonster van De Legmeer

• Heeft 2 kinderen van 4 en 6 jaar.

• Na de verhuizing slaapproblemen door vliegverkeer. ‘Goede 
slaaphygiëne’. 

• Zegt wakker te worden van vliegtuigen (met name in de ochtend). 

• Vraagt zich af wat ze moet doen? 



39% 
Uithoorn
inwoners ervaren 
ernstige 
geluidshinder!

Rapport GGD Kennermerland: Geluidhinder en Slaapverstoring van vliegverkeer in de wijde omgeving van luchthaven Schiphol 



Rapport GGD Kennermerland: Geluidhinder en Slaapverstoring van vliegverkeer in de wijde omgeving van luchthaven Schiphol 



Normale slaap



• Proefpersoon (geen geluid)

• Proefpersoon (met geluid)

Gefragmenteerde slaap, verminderde slaap efficiëntie



Gezondheidseffecten van geluid op slaap

• Verminderde slaapefficiëntie (ook bij personen die geen last 
rapporteren van geluidhinder)

• Moeheid en stress
• Slaapmedicatie
• Hart- en vaatziekten
• Concentratiestoornissen
• Psychische problemen

903.000 DALY’s verloren door 
geluidhinder in West-Europa



Terug naar de jonge moeder

• Slaapt nu met oordoppen in zodat ze makkelijker in slaap valt, en ‘s 
ochtends niet (of later) wordt gewekt. 

• ‘Noise Cancelling’ headphones 

> Al met al niet ideaal en nu nog steeds slaapproblemen..



Effect op leerprestaties van kinderen

• München > vliegveld verhuizen – 1992

• Taaltesten en geheugentesten vóór en na de verhuizing 

• Rondom het vliegveld significant meer leerproblemen.  



Lees-test Taaltest

d

Kinderen bij nieuwe vliegveld ervaarden toename van lange termijn 
geheugenstoornissen en taalproblemen, terwijl kinderen na sluiting van het oude 

vliegveld verbetering toonden van het geheugen en taalbegrip. 



Lees-score van kinderen

Uithoorn



Aanbevelingen Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)

• Lden (= gemiddeld 
geluidsbelasting 
over een etmaal)

• WHO: <45 dB

• Lnacht
(=gemiddelde 
geluidsbelasting 
nacht)

• WHO <40 dB



Atlas Leefomgeving: Geluid Vliegverkeer Lden

2016





Prognose 2022

Figuur 5.1: Verwachte 
jaargemiddelde geluidbelasting met 
spreiding als gevolg van bandbreedte 
in verkeersaantallen en 
weersvariaties (Doc.29).
Bron: Gebruiksprognose 2022. 
Schiphol. 



Gezondheidseffecten

• Hart- en vaatziekten (61.000 DALY’s)

• Cognitieve ontwikkeling van kinderen

• Slaapproblemen (903.000 DALY’s)

• Tinnitus (=oorsuizen) (22.000 DALY’s)

• Ergernissen (645.000 DALY’s)

Bron: Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO): Burden of disease from environmental noise 2011



Verder lezen..

https://www.euro.who.int/__data/asset
s/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf



Wat kunt u zelf doen?

• Realiseer welke gezondheidseffect geluidhinder kan hebben.

• Spreek je uit! 

• Vraag de lokale politiek de WHO richtlijnen op te volgen.

• Isoleer uw huis en vraag aan de gemeente ondersteuning hierbij. 

• Zoek de stilte op!

Contact: jellevisser2000@hotmail.com


