
Oorveilig tips  

voor veilig luistergedrag 

 

 

 Voorkom dat je oren té lang aan té harde muziek worden 
blootgesteld. 

Hoe harder de muziek staat, hoe korter je er veilig naar kunt luisteren. 

Iedere 3 decibel geluidstoename, halveert de tijd dat je nog veilig kunt 
luisteren. 

Stel, jij gaat twee keer per week stappen. Dan kan je gehoor bij 97 
decibel al na 2,5 uur schade oplopen, bij 100 decibel al na vijf kwartier 

en bij 103 decibel al na ruim een half uur! 
 

 Sta niet té lang en té dicht bij de boxen.  
Het volumeniveau bij de box is hoger en kan direct zeer schadelijk zijn 

voor je gehoor! 
Bij alle clubs en poppodia met een Oorveilig keurmerk vind je stickers 

of andere waarschuwingen die je hieraan helpen herinneren. 
 

 Geef je oren af en toe rust op een stillere plek.  
Je oren hebben tijd nodig om bij te komen tijdens een avond stevige 

muziek. Zoek af en toe een rustig plekje op. 

In alle clubs met een Oorveilig keurmerk zijn er ’Oorveilige zone’ 
borden geplaatst. Hierop staat aangegeven waar je in de clubs rustig 

kunt staan. 
 

 Check je gehoor één keer per jaar.  
Doe af en toe een gehoortest. Dat kan snel, gemakkelijk en gratis met 

de Oorcheck op deze site. 
Slechte score? Negeer dat dan niet en ga langs bij een arts of audicien. 

 
 Draag altijd oordoppen om lang en veilig van muziek te 

genieten. 
De oordoppen voorkomen overbelasting van je gehoor. Zo blijft je 

hoofd fris en je oren gezond, zelfs na een lange avond. Oordoppen met 
filter zijn nog fijner, omdat je elkaar beter kunt blijven verstaan. In alle 

clubs met een Oorveilig keurmerk hangen er automaten met 

goedgekeurde oordoppen met filter. 

 
  



Wat is veilig voor mij? 

 
 Dat hangt sterk af van de belasting van jouw gehoor. Als je 

bijvoorbeeld vaak naar een concert of dance feest gaat, overdag veel 

naar de iPod luistert en werkt in een luidruchtige omgeving, dan loopt 
het risico snel op. Doe http://www.oorveilig.nl/lovemusic/tests en je 

kunt voor jouw situatie bepalen of je risico loopt tijdens het uitgaan. 
 

 De vuistregel is dat je tijdens het uitgaan acht uur lang veilig kunt 
luisteren naar 85 dB. Bij een verdubbeling van het geluid – dat is een 

toename met 3 dB – halveert de tijd. Dus: vier uur lang bij 88 dB, twee 
uur lang bij 91dB, etc. Een geluidsniveau van 100 dB kun je dus slechts 

een kwartier zonder risico beluisteren.  
 

 Met de clubs, poppodia en festivals is een maximumniveau vastgesteld 
van 103 decibel. Hiermee wordt voorkomen dat het gehoor direct 

beschadigt. Als je hier lang in verblijft, is het dragen van 
gehoorbescherming nog steeds een must. 

 

Hoe weet je wanneer het te hard is? 

 Als je op één meter afstand nog een normaal gesprek kunt voeren, zit 

je in de veilige zone. Het geluidsniveau is dan lager dan 80 decibel. 
 

 Als je na een avond stappen of MP3-luistersessie last hebt van 

oorsuizingen of een fluittoon, dan hebben je oren een beschadiging 
opgelopen. 
 

 Als je de eerste uren na afloop moeite hebt een gesprek of een 

televisieprogramma te volgen was het zeker te hard. 
 
 

 

http://www.oorveilig.nl/lovemusic/tests

