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Geachte heer Kullberg,
De negatieve gezondheidseffecten van gehoorschade en gehoorverlies zijn ernstig.
Eenmaal opgelopen gehoorschade is onomkeerbaar. Bij ouder worden leidt een
opeenstapeling van gehoorschade tot permanent gehoorverlies.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

VWS-beleid
Het beleid voor gehoorschadepreventie in de privésfeer heeft zich vooral
ontwikkeld rondom praktische interventies en initiatieven vanuit het veld om
problematische blootstelling aan te hard geluid aan te pakken. Een kwantitatieve
onderbouwing is daarbij geen vertrekpunt geweest, zoals wel het geval is bij het
alcohol-, voedings-, of rokenbeleid.
Het huidige beleid heeft vijf sporen:
1)
het voorkomen van onverantwoorde blootstelling aan versterkte muziek;
2)
het voorkomen van te lang en te hard muziek luisteren via persoonlijke
muziekspelers en oortjes;
3)
bewustwording en educatie van het publiek;
4)
de ontwikkeling van kennis over de preventie van gehoorschade;
5)
de monitoring van gehoorschade, met name bij jongeren.
Daarnaast is gehoorscreening een onderdeel van het takenpakket van de
Jeugdgezondheidszorg.
In het derde Convenant Preventie Gehoorschade wordt met partijen als de
evenementen- en festivalsector, sportscholen, bioscopen en
studentenverenigingen samengewerkt aan de uitvoering van de eerste en derde
beleidslijn. Het huidige convenant heeft als einddatum 6 dec 2022.
De Kamer volgt het convenant nauwlettend en heeft in 2019 twee moties
ingediend voor uitbreiding van het aantal convenantpartners en het onderzoeken
van de mogelijkheden om het geluidsniveau wettelijk te normeren.
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Ter uitvoering van deze laatste motie is een verkennend onderzoek van
Berenschot naar de mogelijkheden van een wettelijke zorgplicht voor aanbieders
van versterkte muziek uitgevoerd. Dit onderzoek is 9 december jl. opgeleverd.
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Kwantitatieve onderbouwing
Vanuit de wetenschap staat vast dat te lange blootstelling aan te hard geluid leidt
tot gehoorschade. De causaliteit en etiologie van gehoorschade is echter lastig in
kaart te brengen. Er is sprake van cumulatieve blootstelling aan verschillende
bronnen, een lange tijd tussen inductie en manifestatie, en individuele verschillen
in gevoeligheid. Ook de cijfermatige onderbouwing van ernst en omvang van het
probleem in Nederland is niet volledig. Dat het probleem urgent is, blijkt uit
onderzoek in Rotterdam dat laat zien dat 1 op de 7 kinderen al beginnend
gehoorverlies heeft.
Adviesaanvraag
Vraag aan de Gezondheidsraad is óf en welke advisering en prioritering mogelijk is
van bestaande en mogelijke nieuwe beleidssporen ter preventie van
gehoorschade. Ik verzoek u naast een oriëntatie op de laatste stand van de
wetenschap tevens de contouren te schetsen voor een kader, waarin landelijke
interventies in onderling verband kunnen worden bezien, danwel de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijk kader te benoemen.
Graag ontvang ik uw advies voor eind oktober 2022. De aanbevelingen kunnen
dan worden meegenomen bij de verlenging van of het vervolg op het huidige
convenant en bij de besluitvorming over het instellen van een zorgplicht voor
aanbieders van versterkte muziek.
Hoogachtend,
de staatsecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis
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