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Dit proefschrift gaat over de effecten van geluid op de mens, met een specifieke focus op 

vliegtuiggeluid. Er is een brede aanpak gehanteerd die heeft geleid tot een proefschrift in 

twee delen: een deel over subjectieve en een deel over fysiologische effecten van geluid, 

waarbij ook specifiek is gekeken naar de rol van geluidgevoeligheid.

 In het subjectieve deel beschrijft hoofdstuk 2 wat de invloed is van factoren zoals de 

identiteit van de geluidsbron en attitudes op de geluidhinder. In hoofdstuk 3 ligt de nadruk 

op het effect dat het al dan niet uitvoeren van een taak heeft op geluidhinder, waarbij ook 

is gekeken naar volgorde-effecten. Hinder door Continuous Descent Approaches (CDA’s; 

soort glijvluchten naar de landingsbaan) wordt in hoofdstuk 4 vergeleken met de hinder 

veroorzaakt door gewone (getrapte) landingen. Hierbij is ook gekeken naar de voorspellende 

waarde van de overvliegduur op de hinder.

 In het fysiologische deel wordt in hoofdstuk 5 eerst ingegaan op de effecten van geluid 

bij hoog en laag geluidgevoeligen op EEG-maten zoals de Mismatch Negativity (MMN) en 

de P3 (aandachtsmaat). In hoofdstuk 6 staan vervolgens de effecten van vliegtuiggeluid op 

het hart en zenuwstelsel centraal.

De resultaten van al deze hoofdstukken worden hieronder uitgebreider besproken.

Deel 1 – Subjectieve effecten van geluid 

 In hoofdstuk 2 staan drie experimenten beschreven over de invloed van de identiteit 

van een geluidsbron op geluidhinder. Tijdens het eerste experiment voerden de deelnemers 

een moeilijke cognitieve taak uit (3-backtaak), terwijl ze via een hoofdtelefoon luisterden 

naar vier verschillende geluidsfragmenten (van 45 s) die elk op vier geluidsniveaus (55, 65, 75 

en 85 ASEL) werden afgespeeld. Twee van deze fragmenten waren opnames. Het betrof een 

opname van een A320 (Airbus 320) vliegtuig en een opname van wegverkeer (het langsrijden 

van vijf auto’s en één vrachtwagen). De twee andere geluidsfragmenten waren bewerkingen 

van de opgenomen fragmenten, waarbij de geluidssterkte en het verloop van de fragmenten 

werden gehandhaafd, maar de inhoud van het fragment door ruis werd vervangen. Dit heeft 

onherkenbare fragmenten opgeleverd die toch even ‘luid’ waren, dezelfde toonhoogtes 

bevatten en op dezelfde manier in de tijd fluctueerden als de originele fragmenten. Na elk 

geluidsfragment werd de deelnemers gevraagd een hinderscore toe te kennen aan het zojuist 

gehoorde fragment. De hypothese was dat deelnemers aan de studie de originele fragmenten 

hinderlijker zouden vinden dan de bewerkte geluidsfragmenten. Deze hypothese kwam voort 

uit het idee dat attitudes een rol spelen terwijl mensen naar herkenbare geluiden (zoals van 

vliegverkeer) luisteren, en dat dit niet het geval is bij het horen van onherkenbare geluiden. 

Aangezien transportgeluid vaak als een ongewenst bijproduct wordt gezien (attitude), werd 

verwacht dat de originele fragmenten in verhouding tot hogere hinderscores zou leiden. 

Dit was inderdaad het geval. De hinderscores waren hoger voor de originele dan voor de 
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bewerkte geluidsfragmenten.

 In de opzet van experiment 1 is echter niet gecontroleerd voor de eventuele effecten 

van tonale componenten (opvallende tonen in een fragment of ruis), die wel aanwezig zijn 

in de originele fragmenten maar die bij de bewerkingen verloren zijn gegaan. Van deze 

tonale componenten is bekend dat ze hinderlijker zijn dan bijvoorbeeld een constante 

ruis (Landström et al., 1995; Torija et al., 2008; Vos et al., 2010). Om te achterhalen of 

de afwezigheid van tonale componenten de gevonden effecten van experiment 1 konden 

verklaren, is een nieuw geluidsfragment gemaakt voor experiment 2. Dit nieuwe fragment 

was ook een bewerking van de originele A320-opname, maar bij dit fragment zijn alleen de 

belangrijkste tonale componenten (zoals Dopplereffect) eruit gefilterd en als ruis verspreid 

over de rest van het fragment. Het resultaat was een geluidsfragment dat nog wel herkenbaar 

is als afkomstig van een vliegtuig, maar zonder de prominente tonale componenten van 

het origineel. Omdat het op die manier bewerken van het wegverkeersgeluid technisch niet 

goed mogelijk was, zijn de wegverkeersgeluiden niet meegenomen in dit en in het derde 

experiment. Uit de resultaten van dit tweede experiment kwam naar voren dat deelnemers 

het originele geluidsfragment het meest hinderlijk vonden, gevolgd door het fragment zonder 

prominente tonale componenten (het nieuwe fragment). Het onherkenbare fragment werd 

wederom als minst hinderlijk ervaren. Deze resultaten geven aan dat de tonale componenten 

inderdaad van invloed waren, maar niet hoe belangrijk deze invloed was.

 Om te achterhalen of de identiteit (en daarmee de herkenbaarheid) ook een aandeel 

had in de resultaten van de voorgaande experimenten is een derde experiment uitgevoerd. 

Dit derde experiment was in opzet een replicatie van experiment 2, behalve dat de helft van 

de deelnemers vooraf andere instructies kreeg. De deelnemers werden aselect toegewezen 

aan één van twee deelnamegroepen. Voor groep 1 was dit experiment een volledige replicatie 

van experiment 2, dus de deelnemers in deze groep wisten niet dat het bewerkte geluid 

vliegtuiggeluid als basis had. Dit was niet het geval voor de deelnemers in groep 2. Aan 

hen werd voor het experiment tussen neus en lippen door verteld dat alle geluid tijdens 

het experiment afkomstig was van vliegtuigen, of het nu herkenbaar voor ze was of niet. 

Getracht werd om dit gedeelte van de instructie zodanig te brengen dat het leek alsof het 

geen officieel onderdeel hiervan was. De resultaten van de eerste groep (niet op de hoogte) 

waren een replicatie van de resultaten van experiment 2, dus zij vonden het onherkenbaar 

gemaakte geluid het minst hinderlijk. De deelnemers van de tweede groep (volledig op de 

hoogte) rapporteerden echter dat zij het onherkenbare, bewerkte geluid het meest hinderlijk 

vonden. Zij weken hiermee af van de resultaten van de eerdere experimenten. Op grond 

daarvan valt te concluderen dat het (her)kennen van (de identiteit van) een geluidsbron 

volgens verwachting ook van invloed was, naast het effect van eventueel aanwezige tonale 

componenten.
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 Hoofdstuk 3 is een methodologisch vervolg op hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 voerden 

de deelnemers altijd een taak uit terwijl de geluidsfragmenten speelden. Deze taak kan van 

invloed zijn geweest op de absolute resultaten (maar niet op het patroon ervan). Het doel 

van dit experiment was om het effect te achterhalen van het al dan niet uitvoeren van een 

taak. Daarnaast is er bekeken of er sprake was van volgorde-effecten. Tijdens dit experiment 

luisterden de deelnemers naar de geluidsfragmenten die hierboven beschreven zijn voor het 

eerste experiment van hoofdstuk 1, op dezelfde vier geluidsniveaus (55, 65, 75 en 85 ASEL). Ze 

voerden nu echter maar tijdens de helft van de tijd de 3-backtaak uit (taakconditie; 20 min), 

en mochten tijdens de andere helft lezen in een tijdschrift naar keuze (geen-taakconditie; 

20 min). Of men begon of eindigde met de taak werd willekeurig bepaald. Ook tijdens 

dit experiment werd de deelnemers na elk fragment om een hinderscore gevraagd. Uit de 

resultaten bleek dat het type activiteit (wel of geen taak) hoegenaamd geen effect had op de 

hinderscore. Wel vertoonden de deelnemers in de geen-taakconditie relatief sterk stijgende 

hinderscores met toenemende geluidsniveaus, met name tijdens de bewerkte fragmenten.

Mogelijk woog de sterkte van het geluid relatief sterk op het moment dat men niet werd 

afgeleid door een taak en ook geen vooraf gevormde attitude over het geluid had.

 Volgorde-effecten werden echter wel gevonden: de hinderscore was hoger in de eerste 

conditie die mensen doormaakten en dit effect was het sterkst als men gestart was met de 

taak. De resultaten van hoofdstuk 3 zijn daarom een methodologische waarschuwing om bij 

labonderzoek waakzaam te blijven voor dit soort onwenselijke bijverschijnselen.

 In hoofdstuk 4 staat een experiment beschreven dat, meer dan het eerdere werk in 

dit deel, een toegepast karakter heeft. Aan de deelnemers werd gevraagd zich in te leven in 

een virtuele omgeving bestaand uit een 360° foto van een landweggetje tussen weilanden 

langs een vaart (nabij Castricum, Noord Holland). Deze virtuele omgeving werd gerealiseerd 

met behulp van een Virtual Community Noise Simulator (VCNS) van het Nederlands 

Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). De deelnemers kregen in deze virtuele omgeving 

acht overvliegende vliegtuigen (Airbus A330) te zien en horen, die bezig waren aan een 

reguliere landingsprocedure op een constante 610 m hoogte (omgerekend 2000 ft.), of een 

Continuous Descent Approach (CDA) waarbij het vliegtuig overvloog op respectievelijk 

1525, 1220 of 915 m hoogte (5000, 4000 of 3000 ft.). De geluidsfragmenten van de reguliere 

landing op 610 m hoogte en de CDA op 1220 m hoogte waren geluidsopnames die op 

de fotolocatie bij Castricum gemaakt zijn. De andere CDA-fragmenten waren bewerkingen 

van de 1220 m CDA. Het doel van deze studie was om te achterhalen of CDA’s als minder 

hinderlijk worden ervaren dan reguliere landingen, zoals vooral in de media voorspeld 

werd voordat op Schiphol werd gestart met deze landingsprocedure. De deelnemers gaven 

wederom een hinderscore na elke overvlucht. Tegen de verwachtingen in werd de CDA op 

915 m hoogte als het meest hinderlijk ervaren, gevolgd door de gewone landing (ondanks 

het feit dat deze dus lager overvloog en harder was) en daarna door de CDA’s op grotere 
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hoogte. Een verklaring voor dit effect zou de overvliegduur kunnen zijn. Het geluid van 

een reguliere landing komt sneller op en ebt ook sneller weer weg (door de snelheid, hoogte 

en hoek) vergeleken met dat van de CDA’s. Kortom, de overvliegduur van de reguliere 

landing is relatief kort. Dit is goed zichtbaar als de verschillende maten om geluidniveaus 

uit te drukken naast elkaar worden gelegd. Terwijl de piekniveaus (LAmax) van de reguliere 

vlucht beduidend hoger waren dan die van de CDA op 915 m, zijn de ASEL-niveaus (waarin 

ook de overvliegduur wordt meegenomen) van de twee vluchten vrijwel aan elkaar gelijk. 

Gezien het feit dat de hinderscores wel verschilden, valt te vermoeden dat de overvliegduur 

dus een aanzienlijk belangrijkere voorspellende factor zou kunnen zijn dan tot nog toe is 

aangenomen (zoals ook al beschreven door o.a. Hiramatsu et al., 1978 en Zimmer et al., 

2008). Het lijkt er dus op dat geluidsduur als voorspeller voor geluidhinder nader bekeken 

moet worden in toekomstig onderzoek. Voor nu kan voorzichtig geconcludeerd worden dat 

ASEL een betrouwbaardere voorspeller is voor hinder dan LAmax.

Deel 2 – Fysiologische reacties op geluid

 Studies naar acute fysiologische reacties op geluid vormen deel 2 van dit proefschrift. 

In dit deel is bekeken wat de acute effecten zijn van geluid op het hart en zenuwstelsel. In 

dit deel speelt geluidgevoeligheid ook een belangrijke rol. De reden hiervoor is deels dat het 

één van de best voorspellende niet-akoestische variabelen is voor geluidhinder. Daarnaast 

zijn er de afgelopen jaren aanwijzingen gevonden voor een mogelijke biologische basis van 

geluidgevoeligheid. Als deze biologische basis bestaat, dan is het bij fysiologisch onderzoek 

van belang om hiermee rekening te houden. Geluidgevoeligheid zou in dat geval namelijk 

van invloed kunnen zijn op de resultaten. Daarom is besloten om bij het bestuderen van 

acute fysiologische effecten ook specifiek te kijken naar de invloed van geluidgevoeligheid 

hierop.

 De auditieve Mismatch Negativity (MMN) respons is een hersenrespons die optreedt 

als de hersenen geconfronteerd worden met een stimulus die afwijkt van een voorgaand 

regelmatig patroon van stimuli. In hoofdstuk 5 is bekeken of deze respons eerder of sterker 

aanwezig is bij hoog dan bij laag geluidgevoelige mensen, omdat dit dan een aanwijzing zou 

zijn voor hersenen die constant overspoeld worden door nieuwe en afwijkende informatie. 

Ook is besloten om te kijken naar de P3-respons. Dit is een respons die, indien aanwezig, laat 

zien dat de persoon in kwestie actief aandacht heeft voor de stimuli. Als deze respons meer 

aanwezig zou zijn bij hoog geluidgevoelige mensen, dan zou dat aangeven dat deze mensen 

meer moeite hebben om zich af te sluiten voor auditieve stimuli. De verwachting was dat 

hoog geluidgevoelige mensen heftiger zouden reageren op de MMN- en op de P3-respons 

dan laag geluidgevoelige mensen.
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 Tijdens dit experiment kregen deelnemers, die vooraf geselecteerd waren op basis van 

een hoge of juist lage score op vragenlijsten over geluidgevoeligheid, een aangepaste versie 

van een auditieve oddballtaak (Näätänen et al., 2004) voor de kiezen. Taak is in dit geval een 

groot woord. De deelnemers hoorden verschillende soorten piepjes via een hoofdtelefoon 

en kregen het verzoek om deze piepjes te negeren en te kijken naar een stomme film van 

Buster Keaton (1922), die bedoeld was om de aandacht af te leiden van de piepjes. Tegen de 

verwachtingen in werden er geen verschillen gevonden tussen de groepen. Eerdere resultaten 

op dit gebied van Kliuchko et al. (2016) in een vergelijkbare studie zijn hier dan ook niet 

gerepliceerd. Vanwege een aantal methodologische problemen (ruisige data, drift) is het 

mogelijk dat de resultaten van dit experiment niet optimaal betrouwbaar zijn. Replicatie van 

dit experiment wordt dan ook aanbevolen.

 Acute effecten van vliegtuiggeluid op de hartslag en hartslagvariabiliteit (HRV) zijn 

bekeken in hoofdstuk 6, omdat ze vaak gebruikt worden als maten voor stressreacties. Ook in 

deze studie is geluidgevoeligheid meegenomen als factor. Electrocardiogram (ECG) metingen 

zijn uitgevoerd bij de deelnemers in een goed geïsoleerde ruimte tijdens drie condities die elk 

8 minuten duurden. Tijdens de eerste conditie (baseline) zaten de deelnemers met gesloten 

ogen en hoefden zij niets te doen. Tijdens de andere twee condities voerden de deelnemers 

wederom een 3-backtaak uit met of zonder vliegtuiggeluid over een hoofdtelefoon. Het 

vliegtuiggeluid betrof hetzelfde A320-fragment (75 ASEL) dat ook gebruikt is in hoofdstuk 2 

en 3. Uit de resultaten kwam naar voren dat deelnemers tijdens de taak met vliegtuiggeluid 

een gemiddelde hartslag hadden die 8 bpm (slagen per minuut) sneller was dan tijdens de 

taak in stilte. Dit is een groter verschil dan gevonden werd bij eerdere studies; wel zijn in dit 

experiment relatief luide geluidsniveaus gebruikt. Uit de HRV-analyses kwam naar voren dat 

de parasympatische activiteit van het zenuwstelsel (verantwoordelijk voor vertering, herstel 

en opbouw van het lichaam) lager was tijdens het vliegtuiggeluid dan tijdens het uitvoeren 

van de taak in stilte. Het lijkt er zodoende op dat geluid mogelijk een onderdrukkende 

werking heeft op belangrijke herstelprocessen van het lichaam. Tegen de verwachtingen 

in werd in de geluidconditie geen verhoogde sympatische activiteit van het zenuwstelsel 

(verantwoordelijk voor vecht-, vlucht- en angstreacties, kortom: actie) gevonden. Ook 

was er geen verhoogde activiteit van de sympatovagale balans (indicatief voor stress). Het 

lijkt er zodoende op dat er geen acuut verhoogde stressrespons werd gemeten tijdens het 

vliegtuiggeluid in dit experiment.

 Nadat deze groep van deelnemers in tweeën was gesplitst op grond van hun 

geluidgevoeligheidsscore op vragenlijsten zijn bovenstaande analyses herhaald. Ook al 

was er voor dit experiment niet geselecteerd op geluidgevoeligheid (en betrof het dus geen 

extreme groepen zoals in hoofdstuk 5), toch werd voor de geluidgevoelige groep een hogere 

gemiddelde hartslag, lagere parasympatische activiteit en werden marginaal hogere waarden 

op de sympatovagale balans gevonden, vergeleken met de minder gevoelige groep. Deze 
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resultaten geven aan dat het hart en zenuwstelsel van geluidgevoelige mensen heftiger 

reageren op geluid dan dat van minder geluidgevoelige mensen. Meer onderzoek is nodig 

om deze resultaten te bevestigen.

 Met dit proefschrift is een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar hinder door 

(vliegtuig)geluid. Hierbij zijn zowel subjectieve (identiteit van de geluidsbron, attitudes, 

invloed van type landing en overvliegduur) als fysiologische (hartslag, hartslagvariabiliteit 

en hersenrespons) factoren bekeken, waarbij geluidgevoeligheid ook is meegenomen. 

Uit de resultaten van dit proefschrift kan wederom worden geconstateerd dat geluid als 

omgevingsfactor heel serieus moet worden genomen. Niet alleen veroorzaakt geluid hinder, 

maar ook het lichaam reageert onwillekeurig op de geluiden. De resultaten uit dit proefschrift 

kunnen worden gezien als weer een kleine onderbouwing voor de negatieve verbanden die 

herhaaldelijk bij veldonderzoek tussen geluid en gezondheid worden gevonden en waarvoor 

de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ook recent weer heeft gewaarschuwd.


