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CONTEXT
INTERVENTIE – samenvatting van bewijs in kader van de WHO update van de
COMMUNITY GUIDELINES voor de EU regio

WHO Protocol voor dit systematische review heeft een geluid
interventie gedefinieerd als:
Een maatregel gericht op verandering in blootstellingsniveau en
hiermee samenhangende gezondheidseffecten,
Een maatregel gericht op verandering in blootstellingsniveauis
zonder evaluatie van de impact, of
Een maatregel ontworpen om de gezondheidseffecten te reduceren,
zonder reductie in geluidniveaus.
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Omgevingsgeluid bronnen van belang

• Wegverkeer
• Vliegverkeer
• Treinverkeer
• Windturbines
• Ziekenhuis
• Persoonlijke devices en muziek
evenementen

Uitgangspunten
1. Blootstelling aan geluid kan leiden tot gezondheidseffecten :
1. Slaap verstoring
2. Cognitieve ontwikkeling van kinderen
3. Cardiovasculair effecten
4. Hinder …. etc
2.

Verandering in geluid (door geluid interventies, management en
control) zouden de omvang van de gezondheidseffecten kunnen
veranderen.

3.

Taak: review van de literatuur op gebied van effectiviteit van
geluidinterventies.

Waar beginnen we?
We hebben een
model nodig model…..

Air pollution “accountability research” model
after: HEI (2003) & Burns et al. (2014
)

Systeem componenten
van het causale pad
tussen
luchtverontreiniging en
gezondheid.

From van Erp et al. (2012)

Naar van Erp et al. (2012)

Systeem componenten van het
causale pad tussen geeluid en
gezondheid.
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A

Interventie
Categorie
Aan de bron
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Overdracht

Intervention Sub-category

Examples

change in emission levels of motor vehicle emission regulation; playback
sources
levels personal listening devices; rail grinding;
road surface change;
time restrictions on source airport curfew, heavy vehicle curfew
operations
change in the path between noise barrier; creation of dwelling quiet side
source and receiver
path control through
insulation of building envelope; wearing of ear
insulation of
protectors
receiver/receiver’s dwelling

of a new
new flight path; new railway line; new town road
C1 Nieuwe/geslot opening
infrastructure noise source, bypass; new windfarm; or closure of any of these
en
or closure of an existing one
infrastructuur distance controls between urban planning control; ‘buffer’ requirements

D
E

(new) receivers and sources
change in other dimensions appearance of the neighbourhood
of dwelling/neighbourhood

Indirecte
Interventie
in individual
Verandering in change
behaviour to reduce
gedrag
exposures; avoidance or
duration of exposure
community education,
communication

education regarding playback levels on personal
listening devices, or potential hearing damage
through loud music
changing opinions regarding sources, or
explaining reason for noise changes

X

Type A Intervention:
change in emission
level of source

Type A Intervention:
time restriction on
source operation

Type B Intervention:
change to path
between source and
receptor

key:

Emission from
environmental
noise sources

Propagation
paths from
sources to
receivers

Type C Intervention: change
in provision of noise source
infrastructure (new or closed).
Change in presence or location
of receivers near infrastructure

X

measurable change in levels
at locations near sources
(e.g. near roadways, under
flight paths)

Type D Intervention:
change to other, indirect,
physical dimensions of
neighbourhood (e.g.
appearance).

system
components

where changes from
interventions can be measured

measurable (modelled)
change in exposure of a
population of interest

Exposure of
population

Type E Interventions:
education to change
knowledge and risk
avoidance behaviours
to reduce exposure to
the noise source.

measurable change in
receiver knowledge/
attitude/ behaviour/
intentions

measurable
(modelled)
change in health
outcomes

Human health
response

Type E Intervention: education/
communication to effect change in health
outcome (for a given exposure) through
change in attitudes/expectations

key:
Type A Intervention:
change in emission
level of source

Type A Intervention:
time restriction on
source operation

Type B Intervention:
change to path
between source and
receptor

system
components

where changes from
interventions can be measured

Emission from
environmental
noise sources

Propagation
paths from
sources to
receivers

Type C Intervention: change
in provision of noise source
infrastructure (new or closed).
Change in presence or location
of receivers near infrastructure

Type D Intervention:
change to other, indirect,
physical dimensions of
neighbourhood (e.g.
appearance).

measurable (modelled)
change in exposure of a
population of interest

Exposure of
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measurable change in
receiver knowledge/
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intentions

Human health
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Synthese van studies? Bestuderen van
associatie tussen Δniveau and Δuitkomst ?
• Te veel diversiteit tussen studies in:
• ontwerp
• methode van analyse
• blootstellingsniveaus
• Veranderingen in blootstelling binnen studies zijn
complex en niet altijd op adequate wijze gelinkt
aan individuele uitkomsten.
●ERGO: meta-analyse niet mogelijk ….

Alternatief: twee vragen ……
1)
2)

Heeft de verandering geleid tot een verandering in de
gezondheidsuitkomst?
Wat was de relatie tussen de interventie uitkomst en de
blootstelling- respons functie voor die uitkomst ?

Voorspelde verandering in respons op verandering
in blootstelling (INTERVENTION)
Response
Response 2
Voospelde
verandering
in respons

Response 1
Verandering
in Blootstelling

Level 1
Level 2
Blootstelling aan Transport Geluid
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Veranderings Effect – (Excess Response)
Hinder
ResponseB
verwacht

ResponseA
Excess
Response
geobserveerd

LevelA
Blootstelling Transport Geluid

LevelB

1
Number Evidence that health Observed magnitude of
outcome changed? change in health outcome
of
Magnitude
Papers
2
3

at least as Excess
predicted Response
1
by ERF

n.a.

Quality of the Studies evaluated based on
ROAD TRAFFIC NOISE SOURCES
(33) System
GRADE
YES

Outcome: Annoyance (23)
A Source Intervention
9

Bias due to

NO

*****
selection
**

of

n.a.

**

****** ***** **
participants
*
**

Information
bias due to exposure
B Path Intervention
6
*****
****
**?
*
assessment
C New/Closed
2
**
**
**
Infrastructure
Outcome bias I
D Other physical
6
*****
Outcome
bias II
*
Outcome: Sleep Disturbance
(6) to confounding
Bias due
A Source Intervention
1
*
B Path Intervention Count
2 of**low risk of bias
C New/Closed RANGE FROM
2
**VERY LOW TO HIGH
Infrastructure
QUALITY
D Other physical
1
*
Outcome: Cardiovascular Effects (4)
D Other physical
4
***
*
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**

*
**
**

• * Statistisch
significant
resultaat
gerapporteerd in
de originele
studie
• * Resultaat
geïnterpreteerd
gebaseerd op
data, tabellen,
plotjes in de
originele studie
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Studies in categorie D
●
●
●
●
●
●

de Kluizenaar et al (2013): Qside
Babisch et al, 2012 (HYENA)
van Renteghem & Botteldooren (2012)
de Kluizenaar et al (2011) GLOBE
Gidlöf-Gunnarson & Öhrström (2010) MISTRA
Gidlöf-Gunnarsson, & Öhrström (2007) MITRA
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Hinder
Indirect bewijs door groepen te vergelijken
Verschil tussen blootgestelde façade en rustige zijde;
Slaapkamer of woonkamer aan straatkant of stille zijde (variatie in
aanwezigheuid van stille zijde),
Niet akoetstische kwaliteit van een omgeving: (bijvoorbeeld
binnentuin) ;
Rust of stilte in dichtbij gelegen groen gebied/park etc.
Stille zijde op verschillende manieren gedefineerd bijvoorbeeld
10dB verschil tussen belaste en stille zijde of Laeq24h onder 48 dB
in een andere studie.
Overall vonden alle studies een effect,
definitie, aanpak analyse en confounding (bv raam open/dicht) zeer
verschillend
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Slaap
1 studie (van Renteghem & Botteldooren (2012) nam ook slaap mee.
Inslapen voor en na de interventie Verschil significant Odds 5.5
(95%CI 0.7-44.1). Confounding: geluid gevoeligheid, raam
sluitgedrag en Lden op de gevel.
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Hart vaatziekten
●
●
●
●

Babisch, Wölke, Heinrich and Straaf, 2014,
Babisch et al, 2012 (HYENA)
Lercher et al, 2011
Bluhm et al, 2007

Drie van deze studies vonden een effect, waarvan 2 significant (voor
zelfgerapporteerde BP). Eén studie vond geen verandering.
Confounders: leeftijd, geslacht, opleiding, BMI, alcohol, familiaire
belasting, aantal pp per kamer
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Studies voor belangrijk deel ook beschreven in:
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Conclusie I
De huidige strategieën die op dit moment gehanteerd worden
hebben op z’n minst potentieel een gunstig effect op gezondheid.
Soms is het effect sterker dan je op basis van reductie in blootstelling
mag verwachten (“Excess Response”).
Uit de weinige studies die longitudinaal waren kan de voorzichtige
conclusie worden getrokken dat het effect ook duurzaam (blijvend)
is.
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Conclusie II
MAAR:

Dit geldt voor de mensen die de verandering hebben
meemaakt/ondergaan.
Met als voorwaarde: Het moet wel over een significante reductie in
blootstelling gaan (minimaal 3 dB of meer).
Het bewijs is nog wel beperkt en niet goed verdeeld over bronnen,
soorten van interventie en uitkomstmaten.
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Conclusies III

De review levert geen duidelijk bewijs op voor een drempelwaarde
met betrekking tot veranderingen in gezondheidsuitkomsten ten
gevolge van de interventies.
Er is weinig evidentie voor een longitudinaal effect, maar wel
plausibel dat de oorspronkelijk verandering in effect een aantal
jaren gehandhaafd blijft.
“Andere fysieke interventies”(zoals verschaffen van een stille zijde
of groene ruimte in de buurt) kunnen niet beschouwd worden als
interventies in de strikte zin van het woord, omdat er alleen
indirect bewijs is voor een verandering

Implicaties voor geluid management en
Beleid
De huidige strategieën die op dit moment gehanteerd worden
hebben op z’n minst potentieel een gunstig effect op gezondheid. .
Caveat : bewijs is nog magertjes en beperkt en niet goed verdeeld
over bronnen, soorten van interventie en uitkomstmaten.
Omvang van het effect (en duur) nog onbekend.
Hoewel meeste studies voor-na ontwerp hebben wordt er
onvoldoende rekening mee gehouden dat verandering in
blootstelling en respons een ander tijdverloop kunnen hebben;
Een protocol is nodig voor toekomstig onderzoek, >>> lange termijn
effecten (zie oa Brown, 2015)

Dank voor jullie
aandacht
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