
 

Antwoorden college 2 - Het Gehoor 

 

1. Beschrijf de twee functies van onze gehoorschelp. 

 

De oorschelp dient voor het “trechteren” (beter opvangen) van het geluid. Tevens werkt 

deze als een natuurlijk EQ die het geluid filtert afhankelijk van de hoek van inval, waardoor 

we kunnen bepalen waar een geluid vandaan komt. 

 

2. De gehoorbeentjes bevinden zich in het: 

a) uitwendig oor. 

b) midden oor. 

c) inwendig oor. 

 

3. De frequentie analyse van geluiden die het oor opvangt vind plaats in: 

a) de gehoorgang. 

b) de buis van Eustachius. 

c) het slakkenhuis. 

 

4. Voor welke frequentiegebied zijn onze oren het meest gevoelig? 

a) voor de hoge frequenties. 

b) voor de midden frequenties. 

c) voor de lage frequenties. 

 

 

5. Welke frequentie is voor ons gevoel het “midden” van het hele frequentie spectrum? 

a) 640 Hz. 

b) 1000 Hz. 

c) 10 kHz. 

 

6. Het bereik van het menselijk gehoor qua volume (het zachtste en het luidste niveau wat 

je zonder pijn kunt waarnemen) ligt tussen de: 

 

a) 0 dB – 120 dB. 

b) 10 dB – 130 dB. 

c) 10 dB – 140 dB 

 

 

 

 



 

7. Als we de volumeknop flink opendraaien, dan: 

a) horen we alle frequenties in gelijke mate luider. 

b) lijkt de muziek in verhouding aan bas en tophoog te winnen.  

c) lijkt de muziek in verhouding aan bas en tophoog te verliezen. 

 

8. Een van de belangrijkste eigenschappen van je gehoor wat betreft werken met geluid is 

het verschijnsel “maskering”. Geef een uitgebreide omschrijving wat maskering inhoudt. 

 

Ons slakkenhuis kent een aantal “kritische banden” die zorgen voor de frequentie analyse. 

Meerdere geluidsbronnen binnen dezelfde kritische band zijn door ons niet goed te 

onderscheiden van elkaar. Dit noemen we maskering.  

 

9. Hoe luid een signaal voor jouw gevoel klinkt, hangt niet alleen af van het daadwerkelijke 

volume, maar ook van: 

a) de lengte van het geluid (zeer kort durende geluiden klinken zachter). 

b) de frequentie balans van het geluid (bas – midden – hoge tonen).  

c) beide bovenstaande zaken. 

 

10. Wat houdt het “Haas effect” in? 

 

Als twee identieke geluiden zeer kort op elkaar volgen (binnen ongeveer 40 ms) neemt ons 

gehoor het waar als zijnde 1 geluid en niet als een echo van het originele geluid. Hierbij 

wordt ons gevoel van welke richting het geluid komt, bepaald door het geluid dat het eerste 

bij ons oor arriveert (precedence effect) en niet in de eerste plaats door het volumeverschil 

tussen de 2 geluiden. 

 

11. Is het mogelijk om door een operatie of andere medische ingreep eenmaal opgelopen 

lawaaischade te herstellen? 

 

Nee, schade aan de trilhaartjes in het slakkenhuis is permanent 

 

12. Waarom verdwijnt bij natuurlijke slijtage door ouderdom het vermogen om hoge 

frequenties te horen het eerst? 

a) de trilhaartjes voor de hoge frequenties zijn dunner en kwetsbaarder. 

b) de trilhaartjes voor de hoge frequenties liggen vooraan in het slakkenhuis en krijgen 

bij lawaai dus de volle laag te verwerken. 

c) de trilhaartjes voor de hoge frequenties worden op een hogere frequentie in trilling 

gebracht en slijten daarom het snelst. 

 

 



 

13. Waarom zijn geluiden met een snelle attack (zoals drums of percussie) schadelijker voor 

je gehoor dan even harde geluiden met een langzame attack (bijvoorbeeld een 

strijkersorkest)? Denk hierbij aan de anatomie van het oor. 

 

De spiertjes in het middenoor werken als een natuurlijk gehoorbescherming, een soort 

compressor. Ze zitten bevestigd aan de middenoor beentjes (die de trilling overbrengen 

naar het slakkenhuis) en die worden strakker gehouden bij hoge volumes. Echter, bij harde 

geluiden met een snelle attack (zoals een snare drum) trekken de spiertjes niet snel genoeg 

samen (reactiesnelheid) om ook het allereerste stukje van bv een snare drum te 

onderdrukken. De natuurlijke bescherming schiet hierdoor tekort. 

 

14. Waarom is het onverstandig, nog afgezien van eventuele gehoorschade, om lange tijd op 

luid volume af te luisteren?. 

 

De trilhaartjes voor de hoge tonen worden na verloop van tijd minder gevoelig, waardoor 

foute mixbeslissingen op de loer liggen. 

 

15. Je zit te mixen in een live-situatie en de geluidsdruk is 101 dB SPL. Hoelang mag je in 

deze ruimte wettelijk gezien verblijven (Arbowet)? 

 

Je mag volgens de Arbowet 8 uur verblijven in een ruimte waar 80 dB SPL heerst. Elke 3 dB 

erbij, betekent een halvering van de tijd dat je in die ruimte mag verblijven. Dus:  

 80 dB = 8 uur 

83 dB = 4 uur 

86 dB = 2 uur 

89 dB = 1 uur 

92 dB = 30 minuten 

95 dB = 15 minuten 

98 dB = 7,5 minuut 

101 dB = 3,75 minuut 

 

16. Wat is tinnitus? 

a) een gehoorziekte waarbij men voortdurend geluid zoals fluiten en suizen ervaart 

zonder dat dat geluid in werkelijkheid bestaat. 

b) de wetenschappelijke naam voor gehoorverlies van het binnenoor. 

c) het vermogen frequentiegebieden (laag – midden – hoog) op het gehoor te kunnen 

herkennen. 

 


