
  

De Kennis van Nu in de klas 
Ziek worden van 
geluidsoverlast 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Blootstelling aan herrie kan ernstige 
gevolgen hebben voor de gezondheid. En 
door toenemende druk, verstedelijking en 
technologische vooruitgang neemt het 
probleem alleen maar toe.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Geluidsoverlast, menselijk lichaam, 
techniek, akoestiek.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma biologie: havo/vwo 
Subdomein A15: Kennisontwikkeling en  
–toepassing.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Hulp bij hersenimplantaat bij locked-in’.  
 
Antwoorden 
1a 50% b B 2 Bij langdurige blootstelling 
aan hinderlijk geluid is er grote kans op 
hoge bloeddruk. Dit kan leiden tot hart- en 
vaatziekten.  3 1 Toenemende drukte 2 
Verstedelijking 3 Technologische 
vooruitgang 4 In je slaap reageert je 
lichaam wel op geluid. Je hartslag gaat 
dan omhoog. 5a Het is een 
verdedigingsmechanisme, zo blijven we 
alert op gevaar of bedreiging. b Reukzin 6 
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Ja, ik doe 
beschermende oordoppen in bij 
concerten. Nee, ik ervaar minder plezier 
met oordoppen in.  

Kijkvragen 
 

1 Veel Nederlanders ondervinden last van 
geluid. 
a Hoeveel procent van de Nederlanders 
ondervindt last van geluid?  
b Diederik Jekel noemt de top 5 van 
geluidsoverlastbronnen. Welke wordt niet 
genoemd? 
A Vliegtuigen 
B Festival- en kermisgeluid 
C Industrie- en verbouwingsgeluid 
D Wegverkeer 
 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is: 
Bij langdurige blootstelling aan hinderlijk 
geluid is er grote kans op hoge/lage 
bloeddruk. Dit kan leiden tot diabetes/hart- 
en vaatziekten.  
 
3 Elisabeth van Nimwegen noemt drie 
oorzaken die het lastig maken om aan de 
herrie te ontsnappen. Welke drie zijn dat? 
 
4 In je slaap reageert je lichaam wel/niet 
op geluid. Je hartslag gaat dan 
omlaag/omhoog.  
 
5 Zelfs in je slaap blijf je alert op geluid.  
a Waarom reageren we in slaap op geluid? 
b Welk zintuig is nog meer actief in onze 
slaap? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Wetenschappers raden aan om onszelf te 
beschermen tegen blootstelling aan 
langdurig geluid, omdat het anders schade 
kan toebrengen aan ons gehoor. Bescherm 
jij jezelf tegen blootstelling aan langdurig 
geluid? Zo ja, hoe doe je dat? Zo nee, 
waarom niet? 
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