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Wat zijn de WHO guidelines?
● Document met richtlijnen en aanbevelingen van de WHO
● Gericht op bescherming gezondheid tegen negatieve effecten
omgevingslawaai
● Ontwikkeld door het Regional Office for Europe van de WHO, geldig voor de
Europese regio
● Doel: (lokale) professionals en beleidsmakers te ondersteunen bij het maken
van regels, beleid of advies op het gebied van geluid en gezondheid
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Waarom nieuwe richtlijnen ?
● 12 maart 2010, Parma, 5e Ministeriele Conferentie Leefmilieu en
Gezondheid: Europese ministers nemen een verklaring aan waarin ze
beloven in komende decennium de negatieve impact van omgevingslawaai
op gezondheid te reduceren.
à Daarmee wordt WHO opgeroepen om daarvoor nieuwe, geschikte
richtlijnen op te stellen
● Het is al hele tijd geleden dat WHO gezondheidskundige richtlijnen voor
geluid heeft gepubliceerd
● In tussentijd: veel nieuwe studies gepubliceerd met nieuwe eindpunten
● Oude richtlijnen vooral focus op geluid van weg- en vliegverkeer
● Nieuwe richtlijnen zijn ook van belang voor Europese geluidwetgeving
(END): geluidkaarten en actieplannen, annex 3
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Wie waren betrokken?
● Ontwikkeling gebeurt volgens een vast protocol

Verschillende groepen zijn betrokken:
● Steering Group (SG): biedt administratieve ondersteuning bij het
ontwikkelen van de richtlijnen. Draagt zorg voor scope en hoofdvragen van
de richtlijnen. Vaststellen Systematic Review team en methodologie
● Guideline Development Group (GDG): Verantwoordelijk voor afleiden
van evidence-based aanbevelingen, gebaseerd op resultaten evidence
reviews
● External peer-review group (EPRG): zij moeten “het materiaal”
(reviews, richtlijnen, etc.) op verschillende momenten in proces beoordelen
(div. inh. experts, end-users, stakeholders, geïnteresseerden)
● Systematic review team (SRT): Experts die de evidence-reviews
uitvoeren
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Het opstellen van de richtlijnen (1)
● Opstellen van belangrijkste onderzoeksvragen,
● Selectie & identificatie belangrijkste gezondheidseindpunten en
indeling naar belang
Tabel 1. Door de GDG geindentificeerde gezondheidseindpunten tbv de WHO richtlijnen, ingedeeld naar belang

Kritische
gezondheidseindpunten
Hart –en vaatziekte
Hinder
Effecten op de slaap
Verminderde leerprestaties
Gehoorverlies en tinitus

5

Belangrijk, maar niet essentiele Minder relevante
gezondheidseindpunten
gezondheidseindpunten
Negatieve geboorte uitkomsten Kwaliteit van leven, welzijn en
mentale gezondheid
Metabole uitkomsten
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Het opstellen van de richtlijnen (2)
● Voor alle geselecteerde gezondheidseindpunten is door het SRT op
systematische wijze gezocht naar bewijs.
● Aangetroffen bewijs is systematisch en methodologisch beoordeeld
● Resultaten beschreven in evidence reviews:

à
à
à
à
à
à
à
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Hinder
Effecten
Effecten
Effecten
Effecten
Effecten
Effecten

op slaap
op leerprestaties en mentale gezondheid
op ongeboren kind
op cardiovasculaire en metabole systeem
op gehoor
van interventies
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Het opstellen van de richtlijnen (3)
● Afleiden advieswaardes (“noise guideline value”)
● “Noise exposure level above which GDG is confident that there is an
increased risk of adverse health effects”
● Jaargemiddelde niveaus uitgedrukt in LDEN en Lnight, buitenniveaus, hoogst
belaste gevel
● Methode:
Benchmark dosis methode:
“De Benchmark Dosis (BMD) is de ondergrens van het 95%Bthi van de dosis
die een bepaalde respons van een toxicologisch effect veroorzaakt boven de
achtergrond incidentie (Crump, 1984)”
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Toepassing benchmark methode door WHO
à Voor elk kritisch gezondheidseindpunt werd m.b.v. expert judgement een
relevante respons bepaald
à Op basis van beschikbare BR-relatie bepalen bij welk geluidsniveau deze
relevante respons werd bereikt, ten opzichte van het laagst gemeten
blootstellingsniveau

à Herhaling van stap 1 en 2 voor elk van de kritische eindpunten
à Op basis van prioritering en het laagste blootstellingsniveau voor de
betreffende geluidbron is een advieswaarde vastgesteld
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Relevante respons
Tabel 3. Overzicht van de door de WHO vastgestelde relevante respons voor de verschillende kritische
gezondheidseindpunten

Gezondheidseindpunt
Incidentie van coronaire
hartziekten
Incidentie van hypertensie
Percentage ernstige
slaapverstoring
Percentage ernstige hinder
Permanent gehoorverlies

Gebruikt disability weight
0,405*

Relevante respons
5% toename in RR

0,117†
0,07‡

10% toename in RR
3% absolute toename

0,02‡
0,0150 **

Begrijpend lezen & oral
comprehension

0,006‡

10% absolute toename
Geen toename tgv
omgevingslawaai
Een maand vertraging in
leesjaren

*) Gebaseerd op WHO, 2003; †) Gebaseerd op Mathers et al., 1999; ‡) gebaseerd op WHO Regional office for Europe and JRC, 2011; **)
Gebaseerd op WHO, 2013.
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Incidentie van coronaire hartziekten
● RR = 1,08 (95% Bthi 1,01 – 1,15) per 10 dB (LDEN) gebaseerd op 3 cohort
studies en 4 patiënt-controle studies
● Door de WHO toegepast vanaf 53 dB (LDEN) = gewogen gemiddelde laagste
blootstellingsniveau in onderliggende studies
● WHO vindt een RR van 1,05 een relevant effect.
● RR = 1,05 wordt bereikt bij 59,3 dB (LDEN)
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Ernstige hinder door geluid wegverkeer
● BR-relatie afgeleid door Guski et al (2017) op basis van 25 studies (34112
deelnemers)
● BR-relatie uitgedrukt dmv een formule, geldig in range 40 – 80 dB (LDEN)
● WHO vindt 10% ernstige hinder een relevant effect
● Relevant effect bereikt bij 53,3 dB (LDEN)
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Ernstige slaapverstoring en overige effecten
● Ernstige slaapverstoring: BR relatie afgeleid door Basner & McGuire (2018) op basis
van 12 studies
● BR-relatie uitgedrukt dmv formule, geldig in range 40-65 dB (Lnight)
● WHO vindt 3% ernstige slaapverstoring relevant effect
● Relevant effect wordt bereikt bij 45,3 dB (Lnight).

● Op basis van de evidence reviews, geen BR-relaties beschikbaar voor incidentie
hypertensie, permanent gehoorverlies en begrijpend lezen irt geluid van wegverkeer.
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Wegverkeer: samengevat
Tabel. Relevante doses vastgesteld voor de verschillende kritische gezondheidseffecten ten gevolge van de
blootstelling aan geluid van wegverkeer
Gezondheidseindpunt
Relevante
BR-relatie
Laagst
Relevante Kwaliteit
respons
gemeten
dosis
van
geluidniveau*
bewijs
Incidentie coronaire
RR = 1,05
RR = 1,08 per 10 dB
53 dB (LDEN)
59,3 dB
Hoog
hartziekten
(LDEN)
(LDEN)
Incidentie hypertensie
RR = 1,10
NB
NB
NB
Laag
Prevalentie ernstige
10% ernstige
%EH = 78,9270 40 dB (LDEN)
53,3 dB
Matig
hinder
hinder
3,1162*LDEN +
(LDEN)
2
0,0342*LDEN
Permanent
Geen extra risico
NB
NB
NB
NB
gehoorverlies
Begrijpend lezen
1 maand
NB
NB
NB
Zeer laag
vertraging
Prevalentie ernstige
3% ernstige
%ES = 19,4312 –
43 dB (Lnight)
45,4 dB
Matig
slaapverstoring
slaapverstoring
0,9336*Lnight +
(Lnight)
2
0,0126*Lnight
Afkortingen: RR = Relatief Risico, dB = decibel, %EH = Percentage ernstige hinder, %ES = Percentage ernstige slaapverstoring, NB = Niet
Beschikbaar. *Laagst gemeten geluidniveau dat is gemeten in de studies waarop in de betreffende evidence review de BR-relatie op is
gebaseerd.
13

NSG Bijeenkomst| Utrecht, 21 februari 2019

Railverkeer: samengevat
Tabel. Relevante doses vastgesteld voor de verschillende kritische gezondheidseffecten ten gevolge van de
blootstelling aan geluid van railverkeer
Gezondheidseindpunt Relevante
BR-relatie
Laagst
Relevante Kwaliteit
respons
gemeten
dosis
van
geluidniveau*
bewijs
Incidentie coronaire
RR = 1,05
NB
NB
NB
hartziekten
Incidentie hypertensie RR = 1,10
NB
NB
NB
Laag
Prevalentie ernstige
10% ernstige
%EH = 38,1596 –
34 dB (LDEN)
53,7 dB
Matig
hinder
hinder
2,05538*LDEN +
(LDEN)
2
0,0285*LDEN
Permanent
Geen extra risico
NB
NB
NB
gehoorverlies
Begrijpend lezen
1 maand
NB
NB
NB
vertraging
Prevalentie ernstige
3% ernstige
%ES = 67,5406 –
33 dB (Lnight)
43,7 dB
Matig
slaapverstoring
slaapverstoring
3,1852*Lnight +
(Lnight)
2
0,0391*Lnight
Afkortingen: RR = Relatief Risico, dB = decibel, %EH = Percentage ernstige hinder, %ES = Percentage ernstige slaapverstoring, NB = Niet
Beschikbaar. *Laagst gemeten geluidniveau dat is gemeten in de studies waarop in de betreffende evidence review de BR-relatie op is
gebaseerd.
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Vliegverkeer: samengevat
Tabel. Relevante doses vastgesteld voor de verschillende kritische gezondheidseffecten ten gevolge van de
blootstelling aan geluid van vliegverkeer
Gezondheidseindpunt Relevante
BR-relatie
Laagst
Relevante Kwaliteit
respons
gemeten
dosis
van
geluidniveau*
bewijs
Incidentie coronaire
RR = 1,05
1,09 per 10 dB (LDEN)
47 dB (LDEN)
52,6 dB
Zeer laag
hartziekten
(LDEN)
Incidentie hypertensie RR = 1,10
NB
NB
NB
Laag
Prevalentie ernstige
10% ernstige
%EH = -50,9693 +
33 dB (LDEN)
45,4 dB
Matig
hinder
hinder
1.0168*LDEN +
(LDEN)
2
0,0072*LDEN
Permanent
Geen extra risico
NB
NB
NB
gehoorverlies
Begrijpend lezen
1 maand
NB
Rond 55 dB
NB
Matig
vertraging
*
Prevalentie ernstige
3% ernstige
%ES = 16,7885 –
35 dB (Lnight)
40 dB
Matig
slaapverstoring
slaapverstoring
0,9293*Lnight +
(Lnight)
2
0,0198*Lnight
De BR-relatie die gebruikt is om de relevante dosis te bepalen is geldig vanaf 40 dB (Lnight). Volgens deze BR-relatie was bij 40 dB (Lnight) al
11% ernstig slaapverstoord. Afkortingen: RR = Relatief Risico, dB = decibel, %EH = Percentage ernstige hinder, %ES = Percentage ernstige
slaapverstoring, NB = Niet Beschikbaar. *Laagst gemeten geluidniveau dat is gemeten in de studies waarop in de betreffende evidence
review de BR-relatie op is gebaseerd.

15

Titel | Date_Text

Wind turbines: samengevat
Tabel. Relevante doses vastgesteld voor de verschillende kritische gezondheidseffecten ten gevolge van de
blootstelling aan geluid van wind turbines
Gezondheidseindpunt Relevante respons BR-relatie
Laagst
Relevante
Kwaliteit
gemeten
dosis
van
geluidniveau
bewijs
Incidentie coronaire
RR = 1,05
NB
NB
NB
hartziekten
Incidentie hypertensie RR = 1,10
NB
NB
NB
Prevalentie ernstige
10% ernstige
Janssen et al
~30 dB (LDEN)*
45 dB*
Laag
hinder
hinder
(2011), Kuwano et
(LDEN)
al (2014)
Permanent
Geen extra risico
NB
NB
NB
gehoorverlies
Begrijpend lezen
1 maand
NB
NB
NB
vertraging
Prevalentie ernstige
3% ernstige
OR = 1,60 per 10
31 dB (Lnight)
NB
Laag
slaapverstoring
slaapverstoring
dB
*Om het laagst gemeten geluidsniveau en de relevante dosis te bepalen, heeft de WHO (bij gebrek aan een BR-relatie) de resultaten van 2
studies gebruikt (Janssen et al., 2011; Kuwano et al. 2014). Afkortingen: RR = Relatief Risico, dB = decibel, %EH = Percentage ernstige
hinder, %ES = Percentage ernstige slaapverstoring, NB = Niet Beschikbaar.
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Het opstellen van de richtlijnen (4)
● Advieswaardes worden verwerkt in een aanbeveling
● “Hoe zeker is het dat de gewenste effecten voor reductie van
geluidniveaus tot de gezondheidskundige advieswaardes groter zijn
dan de eventueel ongewenste effecten in geval de geluidsniveaus
niet tot de gezondheidskundige advieswaardes zouden worden
gereduceerd”
● Verschillende overwegingen zijn daarbij gemaakt
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Specifieke overwegingen tbv aanbevelingen
● Hoe is de blootstelling aan geluid van de geluidbron in Europa verdeeld?
● Hoe hoog is de ziektelast en dus de te behalen gezondheidswinst bij implementatie van
de richtlijn/advieswaarde?
● Wat zijn de maatschappelijke nadelen van het implementeren van maatregelen om te
voldoen aan de richtlijn en hoe wegen die op tegen de maatschappelijke voordelen van
het voldoen aan de richtlijn?
● Hoe is het risico op blootstelling verdeeld over de maatschappij?
● Kan een inschatting worden gegeven van de kosten en baten van het implementeren
van maatregelen waarmee geluidniveaus worden gereduceerd (en gezondheid wordt
verbeterd)?
● Hoe haalbaar zijn deze maatregelen? Zijn de kosten acceptabel voor de maatschappij
en zijn ze wel evenredig verdeeld over de maatschappij?
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Geluid van wegverkeer
De WHO doet de sterke aanbeveling om de geluidniveaus door wegverkeer te
reduceren tot onder 53 dB (LDEN), omdat het geluid van wegverkeer boven dit
niveau is geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten
De WHO doet de sterke aanbeveling om de nachtelijke geluidniveaus door
wegverkeer te reduceren tot onder 45 dB (Lnight), omdat het nachtelijk geluid
van wegverkeer boven dit niveau is geassocieerd met negatieve effecten op de
slaap
Om gezondheidseffecten te vermijden, doet de WHO de sterke aanbeveling dat
er door beleidsmakers geschikte maatregelen worden genomen om
bevolkingsgroepen te beschermen tegen blootstellingen aan geluidniveaus van
wegverkeer boven de richtlijnen voor de dag en voor de nacht. Voor specifieke
interventies raadt de WHO aan om geluid bij de bron en op de route tussen de
bron en de populatie te verminderen door veranderingen in de infrastructuur
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Geluid van treinverkeer
De WHO doet de sterke aanbeveling om de geluidniveaus door treinverkeer te
reduceren tot onder 54 dB (LDEN), omdat het geluid van treinverkeer boven dit
niveau is geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten
De WHO doet de sterke aanbeveling om de nachtelijke geluidniveaus door
treinverkeer te reduceren tot onder 44 dB (Lnight), omdat het nachtelijk geluid
van treinverkeer boven dit niveau is geassocieerd met negatieve effecten op de
slaap
Om gezondheidseffecten te vermijden, doet de WHO de sterke aanbeveling dat
er door beleidsmakers geschikte maatregelen worden genomen om
bevolkingsgroepen te beschermen tegen blootstelling aan geluidniveaus van
treinverkeer boven de richtlijnen voor de dag en voor de nacht. Er is niet
voldoende bewijs voor het gebruik van de ene interventie ten gunste van de
andere.
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Geluid van vliegverkeer
De WHO doet de sterke aanbeveling om de geluidniveaus door vliegverkeer te
reduceren tot onder 45 dB (LDEN), omdat het geluid van vliegverkeer boven dit
niveau is geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten
De WHO doet de sterke aanbeveling om de nachtelijke geluidniveaus door
vliegverkeer te reduceren tot onder 40 dB (Lnight), omdat het nachtelijk geluid
van vliegverkeer boven dit niveau is geassocieerd met negatieve effecten op de
slaap
Om gezondheidseffecten te vermijden, doet de WHO de sterke aanbeveling dat
er door beleidsmakers geschikte maatregelen worden genomen om
bevolkingsgroepen te beschermen tegen blootstelling aan geluidniveaus van
vliegverkeer boven de richtlijnen voor de dag en voor de nacht. Voor specifieke
interventies raadt de WHO aan om geschikte aanpassingen te doen in de
infrastructuur
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Geluid van wind turbines
De WHO doet de voorwaardelijke aanbeveling om de geluidniveaus door wind
turbines te reduceren tot onder 45 dB (LDEN), omdat het geluid van wind turbines
boven dit niveau is geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten
Om gezondheidseffecten te vermijden, doet de WHO de voorwaardelijke
aanbeveling dat er door beleidsmakers geschikte maatregelen worden genomen
om bevolkingsgroepen te beschermen tegen blootstelling aan geluidniveaus van
wind turbines boven de richtlijnen voor de dag. Er is geen bewijs aan aanwezig
om aanbevelingen te doen voor het gebruik van de ene interventie ten gunste van
de andere.
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Recreatiegeluid
De WHO doet de voorwaardelijke aanbeveling om de jaargemiddelde
geluidniveaus door recreatiegeluid te reduceren tot onder 70 dB (LAeq, 24h), omdat
het geluid van recreatiegeluid boven dit niveau is geassocieerd met negatieve
gezondheidseffecten. Het ‘equal energy’ principe kan worden gebruikt om
blootstellingslimieten voor andere tijdgemiddelden vast te stellen als dat
praktischer is voor de regulering.
Voor eenmalige gebeurtenissen en impulsgeluid doet de WHO de
voorwaardelijke aanbeveling om bestaande richtlijnen en wettelijke bepalingen
te volgen om het risico van gehoorbeschadiging voor kinderen en volwassenen te
beperken.
Middels het voorzorgsbeginsel, om mogelijke gezondheidseffecten te vermijden,
doet de WHO de sterke aanbeveling dat beleidsmakers actie ondernemen om
blootstelling aan recreatiegeluid boven de richtlijnen voor gemiddelde, eenmalige
en impuls blootstelling te voorkomen. Dit is met name relevant omdat een grote
groep blootgesteld kan zijn en het risico kan lopen op gehoorbeschadiging door
persoonlijke geluiddragers. Er is onvoldoende bewijs aanwezig om aanbevelingen
te doen voor het gebruik van de ene interventie ten gunste van de andere.
NSG Bijeenkomst | Utrecht, 21 februari 2019

Samenvatting WHO advieswaarden
Geluidbron

Weg
Rail
Vlieg
Wind turbines
Recreatie

WHO Gezondheidskundige
advieswaarde in dB
Lden
53
54
45
45

Lnight
45
44
40
-

70

-
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Blootstelling NL-bevolking aan omgevingsgeluid
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Blootstelling NL-bevolking aan omgevingsgeluid

Geluidbron
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WHO
advieswaarde
LDEN

Aantal Nederlanders ≥ WHOadvieswaarde
# personen

%

Wegverkeer

53

6.144.400

36,0

Railverkeer

54

319.100

1,9

Vliegverkeer

45

2.097.800

12,3

Wind turbines

45

9.100

0,1
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Blootstelling NL-bevolking aan nachtelijk omgevingsgeluid
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Blootstelling NL-bevolking aan nachtelijk omgevingsgeluid

Nachtelijk geluid

WHO
advieswaarde
Lnight

Aantal Nederlanders ≥ WHO
advieswaarde
# personen
%

Wegverkeer

45

4.735.000

27,8

Railverkeer

44

468.500

2,7

Vliegverkeer

40

219.800

1,3
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Omvang ziektelast geluid wegverkeer
Voorlopige schatting!
Sterfte coronaire hartziekten
Coronaire hartziekten per jaar

Aantal personen
Gemiddeld
80

95% Bthi
30 – 140

Indicator

Toegepast

LDEN

Vanaf 53 dB

750

35 – 1.665

LDEN

Vanaf 53 dB

Ernstige slaapverstoring

540.300

NB

Lnight

30 – 60 dB

Ernstige hinder

957.400

NB

LDEN

40 – 75 dB
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Verdeling van ziektelast
Voorlopige schatting!

Aantal ernstig gehinderde personen

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
40
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45

50
55
60
65
70
75
Geluid van wegverkeer (LDEN) in dB
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Conclusies
● Proces om tot gezondheidskundige advieswaardes te komen: keuze van
WHO om 10% ernstige hinder en 3% ernstige slaapverstoring als relevant
effect te benoemen was cruciaal.
● Om geluidniveaus bij relevante effecten te bepalen is gebruik gemaakt van
DR-functies afgeleid uit evidence reviews
● In NL zijn ruim 6 miljoen mensen blootgesteld aan geluidniveaus ≥ WHO
advieswaarde wegverkeer. à vooral gemeentelijke wegen
● Ook onder der WHO advieswaardes zullen gezondheidseffecten optreden
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Dank voor uw aandacht!
Contact: Elise.van.Kempen@rivm.nl
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Extra
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De evidence review
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