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De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak het voorstel van
resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties
voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus tijdens haar vergadering van
30 januari 2018.
Op dit voorstel van resolutie werd een amendement ingediend. Het is verspreid als
Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1427/2.
1. Toelichting door Freya Saeys
Freya Saeys behandelt als huisarts geregeld mensen met gehoorschade. Tinnitus
blijkt een belangrijk probleem: vaak jonge mensen moeten leven met een continu
gepiep in het oor. In ernstige gevallen leidt dat tot suïcide. Gehoorschade, die al
kan ontstaan bij kinderen vanaf zes jaar, neemt toe.
Vlaanderen beschikt over onvoldoende epidemiologische gegevens over
gehoorschade als gevolg van overmatige blootstelling aan geluid tijdens de vrije
tijd. Er zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen. Het toegestane aantal
decibels tijdens festivals of in dancings is gereglementeerd, en er is werk gemaakt
van preventie. Er zijn campagnes opgezet, brochures verspreid en er is een website
met een zelftest en preventieve tips. Organisatoren en exploitanten zijn gesensibiliseerd. Ziekenfondsen hebben acties opgezet. Dat het gebruik van prefab en
op maat gemaakte oordoppen is gestegen, toont aan dat de campagnes tot een
verhoogd bewustzijn hebben geleid.
Het voorstel van resolutie vraagt deze campagnes verder uit te bouwen door te
sensibiliseren voor het risico op (tijdelijke en permanente) tinnitus, en te informeren
over het correcte gebruik van oordoppen. Oordoppen gebruiken is een stap vooruit.
Oordoppen correct gebruiken is essentieel om nog vooruitgang te boeken. Het is
belangrijk dat oordoppen correct worden ingebracht en dat ze correct gebruikt
worden zolang men aan geluid is blootgesteld. Iedereen, maar voornamelijk kinderen
en jongeren, moeten langs zo veel mogelijk kanalen geïnformeerd worden over het
correcte gebruik van oordoppen. Apothekers, audiologen en gehoorcentra moeten
deze informatie helpen verspreiden. Omdat ook elders oordoppen verkocht worden,
moet de federale overheid richtlijnen over het correcte gebruik van oordoppen
toevoegen aan de gebruiksaanwijzingen. De overheid moet voorts wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar het ondermaatse gebruik van gehoorbescherming
door de verschillende doelgroepen. In onderzoeken zoals de Gezondheidsenquête
moet naar gehoorschade gepeild worden.
2. Bespreking
Tinne Rombouts zegt dat de overheid de afgelopen jaren niet heeft stilgezeten.
Aan dit aandachtspunt is discussie voorafgegaan. Er zijn tal van campagnes op
touw gezet en informatiekanalen geopend. Het is goed dat de bewustwording is
toegenomen in de muziek- en evenementensector. Er lopen ook lokale initiatieven.
Omdat de doelgroep van kinderen, jongeren en hun ouders voortdurend wisselt, is
permanente aandacht nodig.
De bewustwording kan beter. Het voorstel van resolutie haalt een aantal potentiële
kanalen, sectoren en doelgroepen aan. Het limiteren van geluidsbronnen is een
belangrijk element, naast het correct gebruiken van oordoppen. Ook daarvoor moet
worden gesensibiliseerd. Het gebruik van oortjes door kinderen verdient aandacht,
al is het moeilijk om dat voortdurend in het oog te houden. Het is belangrijk dat
ouders daar aandacht voor opbrengen. Tinne Rombouts drukt afsluitend de hoop
uit dat dit voorstel van resolutie unaniem wordt goedgekeurd.
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Peter Persyn wijst op het belang van brede en bevoegdheidsoverschrijdende sensibilisering, en bevestigt het belang van oordopjes en het correcte gebruik ervan. Dat
jonge kinderen soms uren blootgesteld worden aan hoge geluidsvolumes door de
oortjes van mp3-spelers, kan tot onomkeerbare gehoorschade leiden. Ouders en
leerkrachten moeten hiervoor gesensibiliseerd worden langs de klassieke kanalen
en de sociale media.
Rob Beenders dankt de indieners voor hun goede voorstel van resolutie. Omdat
dit thema bij voorkeur kamerbreed gesteund wordt, stelt hij voor het voorstel
van resolutie samen in te dienen. Het voorstel van resolutie focust terecht op
sensibilisering voor de risico’s op tinnitus en gehoorverlies. Hij suggereert twee
aanvullingen. Er zijn middelen die mensen met tinnitus kunnen helpen waardoor
hun levenskwaliteit stijgt. Wie aan tinnitus lijdt, gaat er vaak ten onrechte vanuit
dat er niets aan te doen is. Tijdig gebruik van een gehoorapparaat of een cochleair
implantaat helpt tinnitus te verminderen. De overheid moet dat tijdig promoten en
informeren over hoorzorg.
Mensen met tinnitus vermijden plaatsen waar geluid is. Audiovisuele berichtgeving
in openbare gebouwen draagt ertoe bij dat zij toch kwaliteitsvol kunnen deelnemen
aan sociale activiteiten. De overheid moet hen helpen om deze plaatsen gemakkelijk
te vinden. Deze twee aanvullingen zouden het voorstel van resolutie nog sterker
maken.
3. Stemmingen
Amendement nr. 1 van Tinne Rombouts, Tine van der Vloet, Peter Persyn,
Freya Saeys, Martine Taelman en Rob Beenders sterkt ertoe in het tweede streepje
een nieuw punt 6°/1 en een nieuw punt 6°/2 in te voegen:
“6°/1 voldoende te sensibiliseren voor de mogelijkheden van secundaire preventie
en behandeling zoals hoorapparaten, cochleaire implantaten, zuurstoftherapie
enzovoort;
6°/2 organisatoren die gebruikmaken van audiovisuele berichtgeving die
toegankelijk is voor mensen met tinnitus en gehoorverlies, aan te sporen om dit
ook bekend te maken;”.
Amendement nr. 1 wordt eenparig met 13 stemmen aangenomen.
Het geamendeerde voorstel van resolutie wordt eenparig met 13 stemmen
aangenomen.
Bart VAN MALDEREN,
voorzitter
Griet COPPE
Martine TAELMAN,
verslaggevers
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TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
Het Vlaams Parlement,
–– gelet op:
1° de al genomen maatregelen op het vlak van informatieverstrekking en sensibilisering, en de huidige VLAREM-wetgeving (Vlaams reglement betreffende
de milieuvergunning) met de nieuwe geluidsnormen;
2° het gebrek aan accurate gegevens op populatieniveau om de prevalentie en
oorzaken van doofheid en gehoorverlies in te schatten;
3° het stijgende aantal jongeren met gehoorschade en tinnitus;
4° de inspanningen van de Vlaamse overheid op het vlak van sensibilisering
voor gehoorschade en het gebruik van oordoppen;
5° de stijgende verkoop van oordoppen en het toenemende bewustzijn bij
jongeren en volwassenen over het risico op gehoorschade bij blootstelling
aan luide muziek;
6° de noodzaak om de sensibilisering te verdiepen, meer bepaald met
betrekking tot het correcte en continue gebruik van oordoppen;
7° de toenemende prevalentie van tijdelijke tinnitus als voorbode van
definitieve tinnitus en blijvend gehoorverlies;
–– vraagt de Vlaamse Regering om:
1° wetenschappelijk onderzoek naar de redenen van verschillende doelgroepen
om geen gehoorbescherming te dragen te stimuleren en in bestaande
onderzoeken zoals de Gezondheidsenquête, leerlingenbevragingen
enzovoort, een indicator in te voeren over het gebruik van oordoppen om
de evolutie in het gebruik ervan in beeld te brengen;
2° de campagnes Help ze niet naar de tuut en Iets minder is de max uit
te breiden met informatie over tinnitus, in het bijzonder bij kinderen en
jongeren onder de 14 jaar;
3° sensibiliseringscampagnes te voeren over de mogelijke gehoorschade die
veroorzaakt wordt door langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus als
een digitale muziekspeler met oortjes of een koptelefoon wordt gebruikt;
4° in alle voorlichtings- en sensibiliseringsacties over het gebruik van
oordoppen die gericht zijn op jongeren, hun ouders en jeugdverenigingen,
te focussen op het correcte gebruik ervan. Dat houdt in dat de oordoppen
correct geplaatst moeten worden met toepassing van de controletest in drie
stappen, regelmatig opnieuw goed moeten worden geplaatst en continu
moeten worden gebruikt zolang er blootstelling is aan geluid;
5° de boodschap over het correcte en ononderbroken gebruik van oordoppen
en het herkennen van alarmsignalen in geval van gehoorschade te herhalen,
zowel bij het medisch onderzoek op school als bij de lessen over de anatomie
van het oor in het lager en middelbaar onderwijs;
6° overleg te plegen met apothekers, audiologen en gespecialiseerde
gehoorcentra om hen te sensibiliseren informatie over het juiste gebruik
van oordoppen aan de koper te verstrekken;
7° voldoende te sensibiliseren voor de mogelijkheden van secundaire preventie
en behandeling zoals hoorapparaten, cochleaire implantaten, zuurstoftherapie enzovoort;
8° organisatoren die gebruikmaken van audiovisuele berichtgeving die
toegankelijk is voor mensen met tinnitus en gehoorverlies, aan te sporen
om dit ook bekend te maken;
9° bij de Federale Regering aan te dringen op initiatieven om de gebruiksaanwijzing bij oordoppen te vervolledigen met gerichte informatie over het
correcte gebruik ervan.
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