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World Hearing Day top 50 – Geniet van muziek bescherm je oren 

Stemming World Hearing Day top 50 geopend 

 

Tilburg – 6 februari 2023 – Vanaf vandaag kan er gestemd worden voor de World 

Hearing Day top 50 die de branchevereniging voor de hoorzorg (NVAB) tijdens World 

Hearing Day, op 3 maart, bekend zal maken. Deze top 50 wordt samengesteld uit 

nummers van muzikanten met tinnitus of gehoorklachten én nummers over oren en 

horen. Met de World Hearing Day top 50 vraagt de NVAB op positieve wijze aandacht 

voor de impact van gehoorklachten op het dagelijks leven en de noodzaak voor 

preventie. 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 3 maart als jaarlijkse World Hearing Day 

uitgeroepen. Met een groeiende populatie van mensen met specifieke gehoorklachten wordt 

aandacht hiervoor steeds belangrijker. Daarom gaat de NVAB door met de focus op 

preventie zoals ook al tijdens de feestdagen is gedaan. Het aantal bezoekers dat gebruik 

maakt van gehoorbescherming bij evenementen, festivals en concerten moet omhoog, want 

de geluidsvolumes zónder gehoorbescherming zijn schadelijk. Resultaat is dat het aantal 

jongeren (maar ook ouderen) met gehoorklachten als tinnitus toeneemt.  

 

Deelnemers kunnen stemmen op favoriet  

Daarom dit initiatief: met deze eerste samenstelling van de World Hearing Day top 50 wordt 

aandacht gevraagd voor het gehoor. Via de NVAB kunnen deelnemers stemmen op hun 

favoriete nummer. Dit kan van een muzikant met tinnitus of gehoorklachten zijn of een 

nummer over oren en horen. Via Spotify is een playlist beschikbaar die tijdens de 

stemweken wordt aangevuld. De spelregels zijn terug te vinden op de website van de NVAB. 

 

De NVAB vindt dat iedereen moet kunnen blijven genieten 

Muziek inspireert, prikkelt, ontspant, biedt herinneringen aan bepaalde momenten. Smaken 

verschillen en ook door de tijd worden nieuwe muziekstijlen ontdekt die intrigeren. Maar wat 

als iemand minder kan horen en niet meer kan genieten van die ene muzikant? Of als een 

muzikant zijn of haar vak niet goed meer kan uitoefenen? Of niet goed meer kan 

communiceren met naasten, omdat diegene, misschien wel door het beroep, te lang te veel 

geluid op de oren heeft ontvangen?  

 

Steeds meer muzikanten zijn open over hún gehoorklachten of tinnitus en spreken zich uit 

over de noodzaak om gehoorbescherming te dragen. Daarom wil de NVAB hen in de 

spotlights zetten én tegelijk via een muziek top 50 de aandacht voor dit thema versterken. 

Dat Beethoven langzaam zijn gehoor verloor en bij het schrijven van zijn negende symfonie 

al stokdoof was, dat is intussen wel bekend. Maar ook artiesten van nu melden problemen. 

Denk aan Sting, Phil Collins, maar ook Huub van der Lubbe (De Dijk) en rapper Sor, de 

winnaar van Maestro 2021/2022, die met zijn 26 jaar lijdt aan tinnitus. Signalen die ons allen 

zouden moeten aanzetten om zuiniger op onze oren te zijn.  

 

Bekendmaking World Hearing Day top 50 

Op 3 maart wordt de allereerste World Hearing Day top 50 bekend gemaakt. Onder de 

inzenders worden vijftig sets gehoorbescherming verloot. De NVAB hoopt dat deze 

muzikanten door kunnen gaan met waar ze goed in zijn - muziek maken - en dat iedereen er 

van kan blijven genieten! 
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Noot voor de redactie: 

De NVAB is de branchevereniging van audicienbedrijven en bestaat sinds 1958. De NVAB 

pleit voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de hoorzorg. Voor nadere 

informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVAB, via 013-5944768 of 

via info@nvab.nl.  
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