
Lawaai beïnvloedt zorgpersoneel 
en patiënten 

Onderzoek en feiten



Lawaai heeft negatief effect op 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.

83% van de communicatie is gerelateerd  
aan spraak
In een studie van 6 maanden bij de spoedeisende hulp 
in een Londens ziekenhuis werden meer dan 2.000 
communicatiemomenten vastgelegd en geanalyseerd.  
83% van deze zaken waren spraakgerelateerd en vaak vond 
de communicatie plaats op een moment dat tenminste één 
van de deelnemers aan het multitasken was.

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. 

Ernstige gevolgen
De interpretatie van spraak is vaak een probleem 
vanwege verschillen in accenten, dialecten en uitspraak. 
Achtergrondgeluid, verstoringen en onbekende 
terminologie als het gaat om medicatie, dragen bij aan 
het probleem. Wanneer de akoestische omstandigheden 
slecht zijn, kan het zorgpersoneel de opdrachten of 
medicatiedoseringen verkeerd begrijpen. Een adviserend 
onderzoek in Pennsylvania, USA rapporteerde medische 
fouten door het verkeerd verstaan van de opdracht. Enkele 
voorbeelden uit het onderzoek:
“Een verpleegkundige dacht dat de stagiaire de bloeddruk 
doorgaf als 257 terwijl het 157 was. De patiënt kreeg 6 
eenheden insuline in plaats van 2 eenheden.”
 “Een telefonische bestelling voor Toradol 50 mg werd 
geadministreerd als Toradol 15 mg”
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83%

“Een arts bij de 
spoedeisende hulp 
bestelde mondeling 
‘morfine 2 mg IV’ 
maar de verpleegster 
verstond ‘morfine 10 
mg IV’. De patiënt 
werd geïnjecteerd met 
10 mg en kreeg een 
ademstilstand.”
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Reflecterend 
plafond

Klasse A plafond
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Minder lawaai – minder stress
Tijdens een onderzoek van 8 weken 
bij de hartbewaking (CCU) werkten 
de verpleegkundigen eerst vier weken 
onder een geluidsreflecterend plafond 
en daarna vier weken onder een 
klasse A geluidsabsorberend plafond. 
De akoestische omstandigheden 
verbeterden enorm, maar het meest 
opvallend was de persoonlijke 
ervaring van de verpleegkundigen. Zij voelden een 
aanzienlijke vermindering van hun persoonlijke werkdruk, 
spanning en de eisen die aan hen gesteld werden. 

Minder lawaai – minder medicijnen
Niemand wil meer medicatie dan noodzakelijk is. 
Onderzoeken tonen aan dat meer patiënten medicatie 
krijgen in rumoerige omgevingen. 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.

Een gezonde investering
Een business case in de VS laat zien dat de toepassing van 
klasse A geluidsabsorberende plafonds en wandpanelen in 
patiëntenkamers en behandelruimtes, zorgt voor minder 
slaapverstoring, sneller herstel en minder stress.

De terugverdientijd voor de investering werd geschat op 
3 jaar, met een productlevensduur van tenminste 20 jaar.
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Eisen Nood Druk Spanning
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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

Reflecterend plafond 

Klasse A plafond
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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.

www.ecophon.nl

www.ecophon.nl


