
Lawaai beïnvloedt ziekenhuiszorg 
Onderzoek en feiten



Betere slaap en sneller herstel
Slaap is belangrijk voor de gezondheid in het algemeen, 
en fundamenteel voor het herstel van de patiënt. De World 
Health Organization (WHO) stelt als voorwaarde dat voor 
een goede nachtrust het continue achtergrondgeluid niet 
hoger mag zijn dan 30 decibel. Overig geluid van meer dan 
45 decibel moet worden vermeden.

Eerdere onderzoeken naar geluid in ziekenhuizen over de 
hele wereld, hebben aangetoond dat geen enkel ziekenhuis 
voldoet aan de richtlijnen van WHO. Het gemiddelde 
geluidsniveau was 60 decibel tijdens de nacht en 70 decibel 
tijdens de dag.

Een onderzoek naar slaapverstoring bewijst 
dat het vervangen van een stucplafond door een 
geluidsabsorberend plafond leidt tot een vermindering van 
verstoringen met 40%.

Lawaai beïnvloedt prestaties
Er is een beduidend verschil of een complexe taak 
wordt uitgevoerd in een rustige of in een rumoerige 
omgeving. In een rumoerige omgeving is de uitvoering 
ongeveer 50% minder accuraat. Stel je voor hoe dit de 
taken in ziekenhuizen, spoedeisende hulpafdelingen en 
operatiekamers kan beïnvloeden, waar het gemiddelde 
geluidsniveau vaak boven 70 decibel stijgt.

Schreeuwen om gehoord te worden
In het algemeen dient een duidelijke spraakcommunicatie 
tenminste 15 decibel luider te zijn dan het 
achtergrondgeluid. Aangezien het gemiddelde 
geluidsniveau bij spoedeisende hulpafdelingen en 
operatiekamers vaak hoger is dan 70 decibel, moet de 
communicatie plaatsvinden op ongeveer 85 decibel. Met 
andere woorden, men moet net zo luid spreken als het 
geluid van een cirkelzaag. 

Minder lawaai – minder medicijnen
Onderzoeken tonen aan dat in rumoerige omgevingen 
meer patiënten medicatie krijgen. Uit een studie bij de 
afdeling hartbewaking (CCU) is gebleken, dat het aantal 
patiënten met pijn op de borst die bètablokkers nodig 
hadden, met 67% verminderde, eenvoudigweg door het 
geluidsreflecterende plafond te vervangen door een klasse A 
geluidsabsorberend plafond.
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De meest kwetsbaren lijden het meest
Op de afdeling neonatologie adviseert de Amerikaanse 
Academie van Kindergeneeskunde geluidsniveaus onder 
45 decibel. Talrijke onderzoeken bij Neonatale Intensive 
Care Units tonen echter gemiddelde geluidsniveaus van 
55-89 decibel aan. De hoge geluidsniveaus verhogen de 
hartslag, het ademhalingsritme en de bloeddruk en verlaagt 
de inname van zuurstof bij zuigelingen. Het is een bekend 
gegeven dat slechthorendheid zeven keer vaker voorkomt 
bij kinderen die in NICU’s opgenomen zijn geweest.

Minder lawaai – minder stress
Een onderzoek naar stresshormonen toonde aan dat 
het adrenalineniveau met 43% steeg na slechts drie 
uur blootstelling aan geluid met een lage intensiteit, in 
vergelijking met een rustige omgeving.

Conclusie
Een goede geluidsomgeving

• Verlaagt de bloeddruk

• Verbetert de kwaliteit van slaap

• Vermindert de behoefte aan pijnmedicatie

• Maakt betere communicatie mogelijk

• Verlaagt stressniveaus

• Verbetert de veiligheid van de patiënt

• Verbetert welzijn, prestaties en werktevredenheid van het   

   zorgpersoneel

Meer weten? Download het 
complete onderzoeksrapport via 
ecophon.nl/lawaai-in-de-zorg
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Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
werden geproduceerd ter verbetering van de 
werkomgeving. Op dit moment is Ecophon een 
wereldwijde leverancier van akoestische systemen 
die bijdragen aan een goede ruimteakoestiek en 
een gezond binnenmilieu met de focus op kantoren, 
onderwijsgebouwen, zorginstellingen en industriële 
productiegebouwen. Ecophon is onderdeel van de 
Saint-Gobain Groep en heeft verkoopkantoren en 
distributeurs in tal van landen. 

Ecophon’s activiteiten worden geleid door een 
visie: wereldwijd marktleider worden in ruimte 
akoestisch comfort door geluidsabsorberende 
systemen die de prestaties en het welzijn van de 
eindgebruiker verbeteren. Ecophon is voortdurend 
in gesprek met overheidsorganen, arbo-organisaties 
en onderzoeksinstituten en is betrokken bij de 
uitwerking van nationale normen op het gebied van 
ruimteakoestiek. Hierdoor draagt Ecophon bij aan 
een betere werkomgeving, overal waar mensen 
werken en communiceren.
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