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Voorwoord
Deze scriptie gaat over mogelijke stemproblematiek die kan ontstaan bij cabinepersoneel.
Wij hebben literatuuronderzoek gedaan en interviews afgenomen bij cabinepersoneel van de
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Summary
This thesis describes the possible influences of working in an aeroplane on the quality of the
voice of cabin personnel. In order to check whether cabin personnel experiences problems
with their voices, we did a literature search and interviewed a number of KLM cabin
personnel.
From the literature search it appeared that one can find little direct relations between
working in an aeroplane and avoiding voice disorders. In our investigations on which
conditions in an aeroplane may influence the voice, we concluded that voice disorders
undoubtedly happen with cabin personnel. The in-flight humidity level in an aeroplane is
usually very low, which may cause irritations to the mouth and throat areas.
In the air-conditioning systems bacteria may develop causing determinations of the air
resulting in irritations. In addition to this cabin personnel may misuse their voices to exceed
the high noise levels present during a flight. Misusing voices may also arise, when the
hearing of cabin personnel reduces, resulting in voice disorder. By taking interviews we have
investigated whether the cabin personnel indeed experiences this.
We were in the position to have these interviews with cabin personnel of the Royal Dutch
Airlines. The interview consists of queries and a number of statements from the Voice
Handicap Index. The interviews showed, that eleven out of nineteen persons experienced
voice disorders during and/or after the flights. The most common causes mentioned were
dry air, high noise levels and stress in combination with speech. Complaints which occur
most are dry throat (100%), hoarseness (45%) and pain in the throat area (45%).
The VHI has shown that there are some differences between the group with problems en the
group without problems. Remarkable is that the group without problems certain statements
recognizes. This is the opposite of the answer they gave at the question if they experience
complaints in the quality of the voice. There were also differences between the functional en
physical components.
Between cabin personnel with problems and those without problems, there clear differences.
Various causes can be mentioned for these differences such as differences in the
experiencing in problems, personal factors and other health dedicated problems.
When comparing information from literature with the results from the interviews, it is
obvious that there exists really voice disorder problems with cabin personnel. It appeared,
that more than half of the cabin personnel experiences to a certain level voice disorders.
Because the majority of the cabin personnel we interviewed had voice disorders, we prepared
a digital instruction that will be published on Intranet of KLM. It informs about the factors
which play a role on the quality of the voice when working in an aeroplane and advices about
how to reduce or prevent problems in using one’s voice.
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Samenvatting
Deze scriptie beschrijft de mogelijke invloeden van het werken in een cabine van een
vliegtuig op de stemkwaliteit van cabinepersoneel. Om na te gaan of cabinepersoneel
daadwerkelijk te maken heeft met stemproblemen hebben wij een literatuuronderzoek
gedaan en een onderzoek verricht onder cabinepersoneel van KLM.
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er weinig directe verbanden zijn te vinden tussen
het werken in een vliegtuig en het voorkomen van stemproblemen. Door zelf na te gaan
welke elementen in een vliegtuig invloed kunnen hebben op de stem zijn wij tot de conclusie
gekomen dat stemproblemen wel degelijk voor kunnen komen bij cabinepersoneel. In een
vliegtuig is de luchtvochtigheid erg laag wat voor irritaties in het keelgebied kan zorgen. In
airconditioningsystemen kunnen zich bacteriën vormen waardoor de lucht vervuild kan raken
wat ook kan zorgen voor irritatie. Door het lawaai in een vliegtuig bestaat de kans dat het
cabinepersoneel de stem gaat misbruiken en/of verkeerd gaat gebruiken wanneer zij het
lawaai willen overstemmen. Het verkeerd gebruiken van de stem en/of misbruiken kan ook
ontstaan als het gehoor van het cabinepersoneel slechter wordt. Omdat zij zichzelf niet goed
horen, kunnen zij luider gaan praten, waardoor er stemklachten kunnen ontstaan. Door
interviews af te nemen zijn wij nagegaan of er ook daadwerkelijk stemproblemen door
cabinepersoneel worden ervaren.
De interviews zijn afgenomen bij cabinepersoneel van KLM. Het interview bestaat uit diverse
vragen en uit stellingen afkomstig uit de Voice Handicap Index (VHI). Uit deze interviews is
gebleken dat elf van de negentien ondervraagden stemklachten ervaren tijdens en/of na het
vliegen. Als meest voorkomende oorzaken gaven zij de droge lucht, het lawaai en stress in
combinatie met veel spreken aan. De klachten die het meest voorkomen zijn een droge keel
(100%), hees/schor (45%) en pijn in de keel (45%).
Uit de VHI is gebleken dat er verschillen zijn tussen de groep met klachten en de groep
zonder klachten. Opvallend hierbij was dat de groep zonder klachten bepaalde stellingen wel
degelijk herkent. Dit in tegenstelling tot het antwoord dat zij gaven op de vraag of zij
klachten op stemgebied ervaren. Verder waren er ook verschillen te zien tussen de
functionele en fysieke componenten.
Tussen het cabinepersoneel met klachten en degenen zonder klachten zijn er duidelijke
verschillen te zien. Dit kan komen door verschillen in klachtbeleving, persoonlijke factoren
en overige gezondheidsproblemen.
Als de informatie uit de literatuur wordt vergeleken met de resultaten uit de interviews kan
gezegd worden dat er wel degelijk stemproblemen voorkomen bij cabinepersoneel. Er is
namelijk gebleken dat meer dan de helft van het cabinepersoneel stemklachten, in meer of
mindere mate, ervaart. Omdat het merendeel van de ondervraagden stemklachten ervaart,
maakten wij een digitale voorlichting die gepubliceerd wordt op het Intranet van KLM. Daarin
staat informatie over de elementen in een vliegtuig die invloed kunnen hebben op de
stem(kwaliteit) en adviezen hoe stemproblemen verminderd of voorkomen kunnen worden.
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Inleiding

Door Rob Stallinga, logopedist, zijn wij op het idee gekomen om meer inzicht te krijgen in
mogelijke stemproblematiek1 bij cabinepersoneel2. Hij vertelde ons dat er bij hem in de
praktijk stewardessen komen met stemproblematiek. Met deze informatie zijn wij gaan
nadenken of wij iets met het onderwerp konden doen en hoe wij het project vorm konden
gaan geven.
Wij zijn toen op zoek gegaan naar informatie over elementen in een vliegtuig die invloed
kunnen hebben op de stemkwaliteit en welke stemklachten kunnen voorkomen bij
cabinepersoneel. Over de combinatie van deze twee onderwerpen bestaat weinig literatuur.
Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten om literatuuronderzoek te doen in combinatie
met een praktijkonderzoek om zo de verkregen resultaten te kunnen vergelijken.
Uiteindelijk is de volgende vraagstelling ontstaan:

Welke schadelijke effecten heeft het werken in een vliegtuig
op de stemkwaliteit van het cabinepersoneel?
De doelen die wij hebben opgesteld bij dit project zijn als volgt:
1. Onderzoeken of er een relatie is tussen werken in een vliegtuig en de verslechtering van
de stemkwaliteit door middel van literatuuronderzoek.
2. Onderzoeken of er een relatie is tussen werken in een vliegtuig en de stemkwaliteit door
middel van het afnemen van interviews.
3. Een voorlichting voor cabinepersoneel opstellen, waarin wordt uitgelegd welke elementen
in een vliegtuig een schadelijke invloed kunnen hebben op de stemkwaliteit en hoe men
de stemproblemen kan voorkomen en/of verminderen.
Wij zijn met het literatuuronderzoek gestart. Daarna hebben wij een onderzoek afgenomen
onder cabinepersoneel van de KLM om na te gaan of er daadwerkelijk stemproblemen
worden ervaren door de beïnvloedende elementen, die wij gevonden hebben tijdens het
literatuuronderzoek. Bovendien hebben wij, naar aanleiding van het literatuur- en
praktijkonderzoek, een digitale voorlichting gemaakt. Deze is op het Intranet van KLM
geplaatst en verschaft informatie over stemproblematiek en hoe deze verminderd en
vermeden kan worden. De doelgroep van deze voorlichting is het cabinepersoneel van KLM.

1

In deze scriptie hebben wij het begrip stemproblematiek breed opgevat. Naar onze opvatting vallen de volgende

symptomen onder deze term: keelpijn, schor/hees, droge keel, afonie, hoesten/schrapen en overige klachten die
cabinepersoneel ondervindt in het keelgebied.
2

In deze scriptie hanteren wij de term cabinepersoneel voor de volgende beroepen: senior-purser, purser, steward,

stewardess. Het cabinepersoneel is werkzaam in de cabine en voorraadruimtes, maar niet in de cockpit. Piloten en
co-piloten vallen dus niet binnen onze onderzoeksgroep.
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Hieronder volgt een overzicht van wat er beschreven staat in de diverse hoofdstukken:
In hoofdstuk twee zullen de elementen in een vliegtuig, die invloed kunnen hebben op de
stemkwaliteit, naar aanleiding van literatuuronderzoek beschreven worden. Alle elementen
die voorkomen, zullen gekoppeld worden aan de gevolgen die kunnen ontstaan bij het
cabinepersoneel. Om na te gaan of deze gevolgen daadwerkelijk voorkomen bij
cabinepersoneel hebben wij een praktijkonderzoek gedaan onder deze doelgroep. De
resultaten hiervan staan beschreven in hoofdstuk drie. In het vierde hoofdstuk worden er
verbanden gelegd en conclusies getrokken uit de gegevens van hoofdstuk twee en drie.
Tevens wordt er in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de vraagstelling en worden er
aanbevelingen gedaan.
In het laatste hoofdstuk wordt, naar aanleiding van de gegevens uit hoofdstuk vier, de door
ons vervaardigde digitale voorlichting voor cabinepersoneel toegelicht.
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2

Mogelijke invloeden op de stemkwaliteit

In dit hoofdstuk zullen de elementen in een vliegtuig, die invloed kunnen hebben op de
stemkwaliteit, naar aanleiding van een literatuuronderzoek beschreven worden. Alle
elementen die voorkomen zullen gekoppeld worden aan de gevolgen die kunnen ontstaan bij
het cabinepersoneel.

2.1 Airconditioning & Luchtvochtigheid
Heden ten dagen wordt airconditioning steeds meer gebruikt: thuis, op kantoren, in publieke
gebouwen, auto’s, maar ook in vliegtuigen. Van airconditioning is bekend dat deze een
uitdrogend effect heeft op de slijmvliezen en ook de kans op verspreiding van schimmels
verhoogt. De bovenste luchtwegen worden door airconditioning onnodig belast.
Bekend is dat een luchtvochtigheid van 40 tot 50% procent ideaal is voor de stem. Een lage
luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de slijmvliezen in de keel uitdrogen en de larynx sneller
geprikkeld raakt. De lucht in een vliegtuig is erg droog. De gemiddelde luchtvochtigheid
bedraagt slechts 10-15%. Hoe komt het dan dat de luchtvochtigheid in een vliegtuig zo laag
is en hoe werkt airconditioning?
De passagiersvliegtuigen zijn uitgerust met een luchtcontrolesysteem, Environmental Control
System (ECS) genaamd. ECS zorgt ervoor dat er schone, frisse lucht van buiten naar binnen
komt. Ook wordt een deel van de lucht opnieuw gecirculeerd. Maar op de hoogte waar
vliegtuigen vliegen is de lucht voor een mens onleefbaar. De lucht is immers zeer droog en
bevat onvoldoende zuurstof. Om deze lucht toch ‘leefbaar’ te maken voor de inzittenden
zorgen de vliegtuigmotoren ervoor dat de lucht wordt samengeperst, op temperatuur wordt
gebracht en voldoende zuurstof bevat. Daarna wordt de lucht door het ECS in een juiste
verhouding gemengd met de buitenlucht.
“In alle gevallen moet het klimaat in een vliegtuig zo aangenaam mogelijk zijn”
(Dubbeldam AD 03-2007:16-17). Om dit te bewerkstelligen is een ingewikkeld proces nodig.
De luchtsystemen probeert men zo compact en licht mogelijk te maken, want voor elke 100
kilo aan systeem dat wordt uitgespaard, kan een passagier mee. Dit is uit economisch
oogpunt gunstiger voor vliegtuigmaatschappijen. Dit vormt nu juist een probleem voor de
luchtvochtigheid, want deze zou een stuk aangenamer kunnen zijn als er water in de lucht
aangebracht zou kunnen worden. “Vliegtuigbouwers kiezen helaas voor een ‘marginaal
optimum’. De lucht in een vliegtuig is te verglijken met de lucht als je op een berg van
2.5 kilometer hoog zit. Je kunt er prima overleven, maar aangenaam is het niet”
(Dubbeldam AD 03-2007:16-17).
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Een airconditioning kan aanleiding geven tot allerlei ziekten en allergieën. Dit kan komen
door slecht onderhoud (bijvoorbeeld als de luchtfilter nooit of zelden gereinigd wordt), maar
ook door het feit dat de lucht steeds opnieuw door een ruimte gecirculeerd wordt. Als er
ziektekiemen in de lucht zitten worden deze steeds opnieuw de ruimte ingebracht, waardoor
aanwezigen in de ruimte met deze geïnfecteerde lucht in aanraking komen. “De schimmels
en/of bacteriën kunnen infecties aan het stemorgaan veroorzaken” (Heylen e.a. 2001:65). Dit
is een van de kenmerken van het Sick Building Syndrome. Dit syndroom heeft nog meer
kenmerken dan alleen stemproblemen. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage I.
Aangezien de luchtvochtigheid in een vliegtuig laag is, zijn er weinig schimmels en bacteriën
aanwezig. In hotels kan dit echter wel aan de orde zijn, omdat de luchtvochtigheid daar
mede afhankelijk is van het weer. Cabinepersoneel kan hiermee in aanraking komen op
langere vluchten wanneer zij ergens moeten overnachten.

2.2 Omgevingslawaai
In een vliegtuig kan het rumoerig zijn als het vliegtuig opstijgt, vliegt en landt. Hierdoor kan
men luider gaan spreken, alhoewel men dit vaak niet in de gaten heeft. “Lang praten in een
lawaaierige omgeving is sterk belastend voor de stem” (Heylen e.a. 2001:64). Dit kan
resulteren in verkeerd stemgebruik, maar ook in stemmisbruik. Dit wordt nader toegelicht in
de paragrafen 2.3 en 2.4.
Gemiddeld spreekt een mens met een gemiddelde intensiteit van 65 dB. Het gemiddelde
geluidsniveau in een vliegtuig ligt ongeveer tussen de 70 en 80 dB. Dit is echter afhankelijk
van het type vliegtuig, dus het geluidsniveau kan hoger liggen dan de genoemde waarden.
Om dit niveau te overstemmen, moet men luider spreken. De kans bestaat dat men de stem
gaat overbelasten.
Roepen is een extreem luid stemgebruik dat een intensiteit van 90 tot 100 dB kan
bereiken. (…)Wanneer iemand roept, krijst of gilt treedt er een overdreven laryngeale
contractie op die geleidelijk een irritatie van de stemplooien met secundaire
organische veranderingen zal veroorzaken (chronische heesheid, later
stembandknobbels of andere larynxreacties). (Stes 1994:56)
Deze veranderingen kunnen onder andere heesheid en periodes van volledig stemverlies
(afonie) teweegbrengen.
Ook merkt men bij volwassenen dikwijls overspannen vocalisaties bij het spreken in een
lawaaierige omgeving. “Het hyperkinetisch stemgedrag gaat dan gepaard met een extreme
spanning in de nek. De stem klinkt dan geknepen en ruw” (Stes 1998:57). Omdat het
omgevingslawaai in een vliegtuig aanzienlijk is, is het dus mogelijk dat deze vorm van
stemmisbruik voorkomt.
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Naast het luider moeten spreken, schuilt er ook nog een gevaar in de tijd die
cabinepersoneel mogelijk teveel aan spreken spendeert. Denkend aan het lawaai wat invloed
heeft op het spreekgedrag, zou het aan te raden te zijn om zo min mogelijk te spreken in
deze omgeving. Dit is echter niet altijd mogelijk tijdens het uitvoeren van de verschillende
werkzaamheden, zoals een praatje maken met passagiers, het aanbieden van
levensmiddelen, het geven van informatie en zorgen voor een comfortabele reis voor de
passagiers. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand door de combinatie van veel en luid
spreken stemproblemen krijgt.
Ook de afstand tot de passagiers, met name die een zitplaats bij het raam hebben en
daardoor verder van het gangpad af zitten, in combinatie met het omgevingslawaai heeft
invloed op het gebruik van de stem. Hierdoor moet het personeel luider spreken dan zij in
een normaal gesprek over die afstand zou doen.
J.A.M. Peters-Huismans (2000), arbeidshygiëniste bij KLM Arbo Services, heeft onderzocht
hoe luid cabinepersoneel moet spreken tijdens een vlucht in een Boeing 747-400. Uit dit
onderzoek blijkt dat over het algemeen luid tot zeer luid (72 dB -78 dB) gesproken moet
worden om een redelijke spraakverstaanbaarheid te hebben tussen spreker en luisteraar. Dit
is afhankelijk van de afstand tussen spreker en luisteraar en de plaats in het vliegtuig.
Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van de SIL-methode (ISO, 1996). Deze methode
heeft een meetstandaard ontwikkeld voor de berekening van de vocale inspanning in
combinatie met de communicatieafstand voor personen met een normaal gehoor in de
directe communicatie.

2.3 Verkeerd stemgebruik
Onder verkeerd stemgebruik wordt het foutief gebruiken van de productiegedragingen:
toonhoogte en luidheid verstaan.
De stem wordt verkeerd gebruikt als er sprake is van het volgende:
-

een te hoge of te lage toonhoogte;

-

een te sterke of te zachte luidheid;

-

een hese of ruwe stemkwaliteit;

-

een kelige of nasale stemkwaliteit door een verstoorde balans in de resonantie.

Toonhoogte
Een optimale toonhoogte kan men bepalen als het habitueel gebruik van de
natuurlijke toonhoogte. Het is die reeks van tonen waarop men een optimale
stemkwaliteit en de grootste luidheidsdynamiek bereikt. Normaal valt deze
spreektoonhoogte in het onderste vierde van de gehele stemomvang; ze varieert
volgens leeftijd. (Stes 1998:59)
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Afwijkende toonhoogten zijn als volgt te beschrijven:
-

te hoog

-

te laag

-

monotoon

-

te veel toonhoogtebuigingen

-

stereotiepe dialectische buigingen

-

diplofonie

Meestal gaat een afwijkende toonhoogte gepaard met een afwijking in de luidheid en de
stemconstrictie.

Toonhoogte-luidheid
Meestal, als men in een lawaaierige omgeving moet spreken, betekent het dat de stem naast
luider ook hoger gemaakt wordt.
“Wilson” (1987) bespreekt verschillende studies waaruit blijkt dat het stijgen van de
habituele spreektoonhoogte (samen met luidheid) één van de belangrijkste
etiologische factoren is van het ontstaan van stemstoornissen. Vooral in lawaai
zouden patiënten met hyperfunctionele stemstoornissen reageren met een stijging
van de habituele spreektoonhoogte.(Stes 1998:60)
Het is dus aan te raden dat men niet teveel spreekt in een omgeving waar sprake is van
lawaai. Het spreken gaat namelijk niet alleen gepaard met een stijging in luidheid maar ook
met een stijging in de natuurlijk toonhoogte.
In een vliegtuig, vooral bij de motoren is er sprake van lawaai. Het cabinepersoneel moet
over het lawaai heen spreken, zodat de passagiers hen kunnen verstaan. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid dat cabinepersoneel luider gaat spreken en dat de natuurlijke toonhoogte ook
stijgt. De kans dat het cabinepersoneel de stem gaat forceren, waardoor er stemproblemen
kunnen ontstaan, wordt groter.
Luidheid
“Men moet luid genoeg spreken om zelfs in lawaaierige condities voldoende verstaanbaar te
zijn” (Stes 1998:62).
Afwijkingen in de luidheid zijn als volgt te beschrijven:
-

te luid;

-

te zacht;

-

te weinig luidheidsvariaties;

-

te veel variaties;

-

stereotiepe dialectische buigingen.
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Herhaaldelijk denkt men dat de verstaanbaarheid beter wordt als er luider wordt gesproken.
Dit is echter niet het geval. De verstaanbaarheid wordt bepaald door de consonanten en niet
door de vocalen. Volgens Stes (1998) nemen de vocalen de overhand als er luider gesproken
wordt. Hierdoor verslechtert de verstaanbaarheid.
“Fletcher” beschreef reeds in 1929 in zijn boek Speech en hearing dat vooral een
verbetering van de articulatie, en veel minder een toename van de luidheid, een
sterke verbetering van de spraakverstaanbaarheid veroorzaakt. (wanneer de
articulatie 5 tot 10% verbetert, stijgt de verstaanbaarheid met 20 tot 38%)” (Stes
1998:62).
Zoals bij Toonhoogte-luidheid al beschreven staat, kan cabinepersoneel luider gaan praten
als er sprake is van omgevingslawaai. Het luider spreken bevordert de verstaanbaarheid niet
altijd, waardoor de kans bestaat dat de passagiers het cabinepersoneel niet goed verstaan.
Als het cabinepersoneel de mededeling nog luider herhaalt, kan de verstaanbaarheid nog
meer verminderen. Ook hierdoor kunnen er eventuele stemproblemen ontstaan. Dit kan
enigszins verholpen worden als het cabinepersoneel duidelijk articuleert, waardoor de
verstaanbaarheid beter wordt wanneer ze ook luid moeten spreken. Dit kan eventueel ook de
kans op stemproblemen enigszins verkleinen.

2.4 Stemmisbruik
Door de verschillende omgevingsfactoren die aanwezig zijn in een vliegtuig tijdens het
vliegen, kan het gebruik van de stem beïnvloed worden. “Dit kan onbewust of bewust leiden
tot stemmisbruik. Onder stemmisbruik (slechte stemhygiëne) verstaan wij die
traumatiserende gedragingen die nadelig zijn voor de stem.” (Stes 1998:56). Naast het veel
en overdreven luid spreken (zoals genoemd in de paragraaf over omgevingslawaai) zijn er
nog meer vormen van stemmisbruik. Deze zullen hieronder nader uitgelegd worden.
Gedrag dat op kan treden bij cabinepersoneel is het habitueel (uit gewoonte) kuchen,
overdreven hard hoesten en krachtig keelschrapen. “Zulk gedrag wordt na een infectie van
de bovenste luchtwegen gemakkelijk habitueel” (Stes 1998:58). Naast het ontstaan door een
infectie kan het ook ontwikkeld worden door de constante prikkeling die ervaren wordt door
de lage luchtvochtigheid en de schimmels en bacteriën die kunnen ontstaan in en/of door
een airconditioningsysteem.
“Veelvuldig keelschrapen is waarschijnlijk één van de meest voorkomende vormen van
stemmisbruik”(Stes 1998:58).
De laatste vorm van stemmisbruik die bij cabinepersoneel kan voorkomen is explosief
vocaliseren en het gebruik van glottisslagen. Dit bestaat uit het opstapelen van lucht onder
de glottis (ruimte tussen de stemplooien) met stevig gesloten stemplooien, gevolgd door het
plots openen met het explosief ontsnappen van lucht. Glottisslagen zijn een vorm van
stemmisbruik en komen voor tijdens de gewone spraak.
Deze vorm kan voorkomen wanneer er sprake is van veel lawaai en het cabinepersoneel
daardoor de stem mogelijk gaat forceren en dus meer kracht gebruikt bij het spreken.
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2.5 Fysieke factoren
Verschillende fysieke factoren kunnen invloed hebben op de stem en het stemgeluid.
Bijvoorbeeld bij het ouder worden veranderen de stemkenmerken. Dit komt door het gevolg
van veranderingen in de werking van het stemapparaat en de bouw van het stemapparaat.
Daarnaast weerspiegelt de stem de groei en fysieke (hormonale) veranderingen van het
lichaam. Bij mannen zal de stem eerst dalen om vervolgens weer te gaan stijgen. Bij vrouwen
is dat andersom. De leeftijd van cabinepersoneel varieert in de leeftijd van ongeveer 20 tot
65 jaar dus is het mogelijk dat de genoemde veranderingen kunnen voorkomen bij deze
doelgroep.
Allergieën en infecties kunnen ook een invloed hebben op het stemorgaan. Vooral als deze
zich rond de neus, keel en longen voordoen. De stemgeving kan hierdoor worden aangetast.
Blijven spreken met een aangetaste stem, bijvoorbeeld een stem die hees is tijdens een
infectie, kan blijvende schade toebrengen. Een infectie kan ontstaan door de airconditioning.
De bacteriën komen in de lucht terecht die vervolgens ingeademd worden door het
cabinepersoneel. Volgens Dubbelman (2007) loopt cabinepersoneel met een goede
weerstand minder risico dan cabinepersoneel dat een minder goede weerstand heeft.
Vrouwen kunnen rond de menstruatie en de menopauze veranderingen in de stem
ondervinden. Tijdens iedere menstruatieperiode kan er sprake zijn van steminstabiliteit,
stemvermoeidheid en verminderde kracht van de stem. In het algemeen heeft de spreker hier
zelf meer last van dan de luisteraar. De kans is groter dat cabinepersoneel de stem gaat
forceren als er sprake is van verminderde kracht in combinatie met het lawaai in een
vliegtuig en het veel spreken tijdens de vlucht.
Ook de overgang kan zorgen voor stemveranderingen, zoals vermoeidheid en vermindering
van het stembereik. Dit kan voorkomen bij het oudere cabinepersoneel.
Door vermoeidheid kan de stem minder krachtig, maar daarnaast ook hoger en instabieler
klinken. Dit kan ontstaan doordat het cabinepersoneel niet fit is. Het lange reizen, het snel
weer door moeten reizen en dus het tekort aan een rustperiode kan invloed hebben op de
fysieke gesteldheid van het cabinepersoneel omdat hun bioritme verstoord raakt.

Conditioneel bepaalde oorzaken
Bij iedereen is de larynx op een verschillende manier gebouwd. Hierdoor zijn er anatomische
variaties die onder andere het verschil kunnen verklaren tussen mannen- en
vrouwenstemmen. “Een constitutioneel zwak gebouwde larynx maakt dat een stem weinig
belastbaar is. De spreekstem heeft dan weinig dynamische mogelijkheden. De
belastbaarheid van de stem is verlaagd” (Schutte & Goorhuis-Brouwer 1992:61). Met een
zwakke stem luid spreken, waar sprake is van lage grondfrequenties, is vrijwel onmogelijk.
Als de grondfrequenties hoger zijn, nemen de dynamische stemmogelijkheden wel toe, maar
men moet dan wel op een ongebruikelijke spreektoonhoogte spreken.
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Dit is te verklaren doordat larynxmusculatuur zo verandert “dat door een sterkere mediale
compressie van de stemplooien de glottissluiting zal verbeteren” (Schutte & GoorhuisBrouwer 1992:62). Dit is echter niet lang vol te houden, omdat deze wijze een grotere
inspanning vereist.
Ook emoties kunnen invloed hebben op de stem. Emoties kunnen regelmatig voorkomen en
horen bij de communicatie, maar ze kunnen wel een verstorend effect hebben op het
stemgebruik. Met name bij veel stress die te lang duurt. Spreken onder stress zonder de
stem te forceren kan men leren. Iemand met een goed getrainde stem kan het zich
veroorloven onder stress te spreken zonder dat er schade wordt ondervonden aan het
stemorgaan. “Uit de praktijk blijkt dat het belasten van de stem in stresssituaties beduidend
kan verminderen als de stressbeleving vermindert“ (Dinger e.a. 1998:62).
Regelmatig moet cabinepersoneel stand-by staan. Dit betekent dat zij te allen tijden te
bereiken moeten zijn en zij binnen een bepaalde tijd op de luchthaven aanwezig moeten zijn.
Dit kan stress veroorzaken bij het personeel aangezien zij geen echte zekerheid hebben dat
zij moeten vliegen. Daarnaast kan stress ook ontstaan tijdens het vliegen wanneer er zich
problemen voordoen, zoals problemen met passagiers, technische mankementen en andere
incidenten die zich voor kunnen doen tijdens een vlucht.

2.6 Gehoor: Invloed op de stemkwaliteit
Slechthorendheid door langdurige blootstelling aan lawaai is de belangrijkste beroepsziekte
in Nederland (Rodenburg 1999:105). Slechthorendheid ten gevolge van lawaai ontstaat door
beschadiging aan het orgaan van Corti. (zie bijlage II voor meer informatie) In het begin
wordt het frequentiegebied rond de 4000 Hz aangetast. Vaak ontstaat dit zonder dat het
wordt opgemerkt. Gaandeweg worden er ook andere frequentiegebieden aangetast, zodat
het verstaan van spraak steeds moeilijker wordt.
Het optreden van lawaaislechthorendheid is afhankelijk van een drietal factoren:
-

De sterkte van het geluid. Hoe harder het geluid is, hoe eerder een beschadiging
van het gehoor optreedt. Lawaai harder dan 80 dB kan een lawaaibeschadiging
geven.

-

De duur van het geluid. Langdurige inwerking van het geluid geeft meer kans op
beschadiging dan kortdurende inwerking.

-

De gevoeligheid voor lawaaislechthorendheid. Deze verschilt van persoon tot
persoon. (Rodenburg 1999:106)

Als het cabinepersoneel slechthorend is of wordt, kunnen zij luider gaan spreken doordat zij
zichzelf minder goed horen. De kans bestaat dat het cabinepersoneel de stem verkeerd gaat
gebruiken of misbruiken (zie paragrafen 2.3 en 2.4), waardoor er stemproblemen kunnen
ontstaan. Dit kan komen doordat de auditieve feedback mogelijk verminderd is.
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2.7 Stempathologie als beroepsziekte.
Op grond van een epidemiologisch onderzoek zijn duidelijk bepaalde risicogroepen
aan te wijzen, die significant ruimer vertegenwoordigd zijn in de populatie
stempatiënten. (…) Het betreft voornamelijk vrouwen, waarschijnlijk vooral door de
hogere gemiddelde spreek- en zangtoonhoogte. (Titze e.a., 1997; Dejonckere, 1994,
2000) (Dejonckere 2001:3).
Twee verschillende aspecten van stemgebruik bij spreekberoepen3 zijn:
a. Zwaardere kwantitatieve stembelasting. Het is aangetoond, vooral met behulp van
stemaccumulatoren (vergelijkbaar met geluidsdosismeters), dat er in deze
beroepen intensiever gesproken wordt dan bij de uitoefening van andere
beroepen (Buekers, 2001; Titze 2001) (Dejonckere 2001:4)
b. Hogere kwalitatieve eisen. In spreekberoepen spreekt men vaak luider dan
normaal wordt gesproken. Ook wordt er vaak met meer intonatie gesproken (in
het openbaar spreken). Uit fysiologisch oogpunt betekent dit dat er hogere en
meer gevarieerde spierspanningpatronen aanwezig zijn waardoor er sneller
vermoeidheid optreedt.
Bij dit type stemgebruik hoort vaak ook een mentale spanning. Door middel van
de stem wil de professionele gebruiker een bepaald doel bereiken. In sommige
gevallen kan deze mentale stress zorgen voor ongunstige fysiologische aspecten,
zoals een droge mond, een hoog thoracaal ademhalingspatroon, algehele
verhoging van de spiertonus etc. Soms is de professionele spreker gebonden aan
bepaalde ‘prestaties’ die niet kunnen worden onderbroken of vroegtijdig
beëindigd kunnen worden. Bij deze professionele sprekers kan de neiging tot
compensatie of forceringsgedrag ontstaan met als gevolg een gevaar voor een
vicieuze cirkel. (Dejonckere, 1994; Vilkman, 1996: Wellens & Van Opstal, 2001)
(Dejonckere 2001:4).
Wat ook een rol speelt, zijn de individuele eigenschappen van een persoon. “Sommige
stemmen lijken namelijk duidelijk meer belastbaar te zijn dan gemiddeld, terwijl er in andere
gevallen een neiging is om stemproblemen te ontwikkelen, ook bij beperkte belasting” (Titze,
1994; Gould e.a. 1995). (Dejonckere 2001:4).

3

Onder spreekberoepen verstaan wij beroepen waarbij iemand intensief en langdurig spreekt. Voorbeelden hiervan

zijn: leerkrachten, verkopers, zangers. Omdat cabinepersoneel veel spreekt tijdens een vlucht definiëren wij dit
beroep als spreekberoep.
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2.8 Tussentijdse conclusie
Uit de literatuurstudie is gebleken dat er verschillende elementen in een vliegtuig zijn die
invloed kunnen hebben op de stemkwaliteit van het cabinepersoneel. Zo is er een lage
luchtvochtigheid, veroorzaakt door airconditioningsystemen, die een uitdrogend effect heeft
op de slijmvliezen in het keelgebied. Ook is er veel omgevingslawaai waardoor het personeel
luider moet spreken dan de gemiddelde luidheid. Hierdoor kan onbewust de gemiddelde
spreektoonhoogte stijgen. Daarnaast hebben ook fysieke factoren invloed op de
stemkwaliteit. Zo kunnen onder andere de weerstand en hormonen invloed hebben op de
stemkwaliteit. Ons lijkt het aannemelijk dat er verschillende vormen van stemmisbruik en
verkeerd stemgebruik kunnen voorkomen bij cabinepersoneel, want door de verschillende
omgevingsfactoren en fysieke factoren kan het gebruik van de stem beïnvloed worden. Om
erachter te komen of deze klachten ook daadwerkelijk ervaren worden, hebben wij een
onderzoek onder cabinepersoneel van KLM gehouden. In het volgende hoofdstuk wordt hier
nader op ingegaan.
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3

Praktijkonderzoek
raktijkonderzoek

In dit hoofdstuk wordt de doelstelling, de onderzoeksgroep, de afname en analyse van het
praktijkonderzoek beschreven. In bijlage III zijn de interviewvragen te vinden.

3.1 Doelstelling onderzoek
Het doel van het onderzoek is, door middel van interviews, een overzicht te krijgen van de
eventuele stemklachten die ondervonden worden door cabinepersoneel. Aan de hand van
ons literatuuronderzoek hebben wij een aantal interviewvragen op het gebied van de
stemkwaliteit van cabinepersoneel opgesteld. Daarnaast hebben wij een aantal stellingen op
fysiek en functioneel gebied uit de Voice Handicap Index (VHI, zie bijlage IV voor meer
informatie) in het interview verwerkt. Dit om een aantal fysieke en functionele componenten
in kaart te kunnen brengen. De stellingen op emotioneel gebied hebben wij achterwege
gelaten, omdat deze stellingen dieper op de emotionele kant van een klacht ingaan en een
gebied weergeven die wij niet aan de orde laten komen in ons onderzoek. Met de opgestelde
vragen en stellingen wilden wij de mogelijke effecten van airconditioning, lage
luchtvochtigheid, omgevingslawaai, stress, lichamelijke conditie, stemmisbruik en
persoonlijke factoren op de stemkwaliteit bij cabinepersoneel in kaart brengen. Wij hebben
als onderzoeksmethode voor een interview gekozen, omdat wij op deze manier dieper op de
antwoorden van de geïnterviewden in kunnen gaan. Ons onderzoek is zowel kwalitatief als
kwantitatief te noemen. Het is een kwalitatief interview, omdat wij tijdens de interviews
doorgevraagd hebben om dieper op problematiek in te kunnen gaan. Bovendien is het een
kwantitatief onderzoek, omdat wij onderzocht hebben hoe vaak bepaalde klachten
voorkomen binnen de onderzoeksgroep.

3.2 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestaat uit cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij KLM. Ons is
de mogelijkheid geboden om ongeveer 30 personen te interviewen. Helaas hebben wij door
tijdgebrek en te weinig aanbod van cabinepersoneel maar 19 interviews kunnen afnemen. De
groep van 19 ondervraagden bestaat uit mannen (5) en vrouwen (14) in de leeftijd 27 tot 55
jaar. Zij hebben de volgende functies:
-

purser (5)

-

steward/stewardess (14)

Wij zijn via Kenniskring Arbeid en Gezondheid van de Hogeschool Rotterdam in contact
gekomen met Hans de Ree, arbeidsergonoom bij KLM Health Services. Hij heeft ons de
mogelijkheid geboden om bij cabinepersoneel van de KLM die naar het spreekuur van een
bedrijfsarts gaan, een interview af te nemen. De klachten (bijvoorbeeld rugpijn,
vermoeidheid, etc.) van het personeel waarmee zij bij de bedrijfsarts komen, zijn bij ons niet
bekend en staan los van het onderzoek. Bij de receptie krijgt het cabinepersoneel een brief
waarin zij ingelicht worden over onze aanwezigheid. Ook staat hierin de vraag of zij mee
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willen werken aan ons onderzoek. Aan het eind van het bezoek aan de bedrijfsarts vraagt
deze of de persoon in kwestie mee wilt werken. Als dit het geval is, wordt hij of zij door de
bedrijfsarts bij ons gebracht waarna wij een interview afnemen. Dit interview vindt met één
van ons plaats. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat dit minder bedreigend overkomt bij
degene die geïnterviewd wordt.
Wij realiseren ons dat de onderzoeksgroep te klein is om een betrouwbare conclusie te
kunnen trekken. Bovendien zijn wij er ons van bewust dat de onderzoeksgroep
gezondheidsklachten heeft, die mogelijk van invloed kunnen zijn op de resultaten. Hier
houden wij rekening mee tijdens het schrijven van onze conclusie.

3.3 Afname
Aan de hand van de informatie die wij in literatuur hebben gevonden, hebben wij vragen met
betrekking tot airconditioning, lage luchtvochtigheid, omgevingslawaai, stress, lichamelijke
conditie, stemmisbruik en persoonlijke factoren op de stemkwaliteit bij cabinepersoneel
opgesteld voor ons onderzoek. Hiermee kunnen wij onderzoeken of de mogelijke
stemproblemen ook daadwerkelijk door het cabinepersoneel worden ervaren.
In de periode van 08-05-2007 tot en met 16-05-2007 hebben wij interviews afgenomen bij
cabinepersoneel van de KLM. Dit hebben wij gedaan op de afdeling Arbodienst van KLM
Health Services. Het interview bestaat uit een aantal vragen en uit een aantal stellingen
(afkomstig uit de VHI). De gegevens die zijn voort gekomen uit de interviews zijn anoniem
verwerkt in een verslag.

3.4 Analyse
Uit de interviews zijn de volgende uitkomsten gekomen:
Wel klacht(en)

Geen klacht(en)

Man

2

3

5

26,32%

Vrouw

9

5

14

73,68%

Totaal

11

8

19

58%

42%

Totaal in %

Totaal

100%

Tabel 1: Overzicht prevalentie stemklachten
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat 58%, oftewel elf van de negentien ondervraagden,
stemklachten heeft op het stemgebied. Hieronder zullen de gegevens van de twee groepen,
met stemklachten en zonder stemklachten, besproken worden.
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3.4.1 Cabinepersoneel met stemklachten
Er worden verschillende (stem)klachten ervaren door het cabinepersoneel.
Deze klachten bestaan uit (zie tabel 2):
-

Droge keel (100%)

-

Hees/schor (45%)

-

Afonie (18%)

-

Pijn in de keel (45%)

-

Hoesten/schrapen (18%)
Droge keel

Aantal
Aantal in %

Hees/schor Afonie

Pijn

Hoesten/schrapen

11

5

2

5

2

100%

45%

18%

45%

18%

Tabel 2: Overzicht verschillende stemklachten
De genoemde stemklachten ontstaan bij alle ondervraagden tijdens het vliegen en houden
hierna enige tijd aan, variërend van enkele uren tot een aantal dagen.
Het merendeel van de geïnterviewden denkt dat deze stemklachten ontstaan door de droge
lucht in het vliegtuig. Ook lawaai, moeheid en te weinig drinken worden als mogelijke
oorzaken van de stemklachten genoemd. Als laatste reden werd ook het veel moeten
spreken tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden genoemd als mogelijke oorzaak.
Er worden verschillende compensatiemiddelen gebruikt om met de stemklachten om te gaan.
Veel voorkomend compenserend gedrag is het forceren van de stem door harder en met
meer kracht te gaan praten, minder te praten of te gaan fluisteren. Niet iedereen
compenseert zijn stemklachten. Een groot aantal zoekt naar andere oplossingen om zijn
stemklachten te verminderen. Hierbij worden vooral meer drinken (warme en koude dranken),
keeltabletjes/hoestpastilles, drop, zuurtjes en pijnstilling genoemd.
Van het cabinepersoneel met stemklachten dat wij geïnterviewd hebben, was er één persoon
die een stembelastende hobby heeft. Deze stewardess zingt eenmaal per week in een koor
en ervaart hierbij geen stemklachten.
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Stress tijdens werk

Stress buiten werk

Nooit

1

1

Bijna nooit

2

5

Soms

5

5

Bijna altijd

3

0

Altijd

0

0

Tabel 3: Stress bij cabinepersoneel met stemklachten
Tabel 3 geeft een overzicht weer van stress die ervaren wordt tijdens en buiten het werk van
cabinepersoneel. Het merendeel geeft aan soms stress te hebben tijdens een vlucht. Dit
komt met name voor op drukke vluchten met veel passagiers. Ook de lengte van de vlucht is
van invloed op de stressbeleving van het cabinepersoneel. Op korte vluchten (binnen Europa)
moet in korte tijd veel gebeuren, bovendien is er dan geen rustmoment. Ook vinden er
meerdere korte vluchten op één dag plaats, waardoor vermoeidheid en stress toenemen. Op
langere vluchten wordt het cabinepersoneel verplicht om enige tijd te rusten, hierdoor kan
de stressbeleving anders beleefd worden.
Onder de geïnterviewden met stemklachten bevindt zich één persoon die rookt. De overige
tien roken niet, maar een aantal van hen bevindt zich wel met enig regelmaat in een rokerige
omgeving.
Van de elf personen met stemklachten zijn er 4 (36%) die minder dan 1,5 liter vocht per dag
drinken, terwijl 1,5 liter per dag wordt aanbevolen door Stichting Voedingscentrum
Nederland4. Twee van de ondervraagden met stemklachten drinkt anderhalve liter per dag en
vijf krijgen meer dan anderhalve liter vocht per dag binnen.
Opvallend is het feit dat sommige personen meer drinken tijdens het werk dan buiten het
werk. Als reden hiervoor geeft het cabinepersoneel de droge lucht en pijn in de keel.

4 “Het Voedingscentrum wil het inzicht in de kwaliteit van voedsel vergroten en stimuleren dat de consument
gezond en veilig eet, met als doel een bewust kiezende consument en gezondheidswinst.” (Stichting
Voedingscentrum Nederland)
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Vermoeide stem

Totaal in %

Nooit

4

36%

Bijna nooit

3

27%

Soms

3

27%

Bijna altijd

0

0%

Altijd

1

9%

Tabel 4: Vermoeide stem tijdens of na het werk bij cabinepersoneel met stemklachten
In tabel 4 staat vermeld hoeveel personen een vermoeide stem ervaren tijdens of na het werk.
Ruim eenderde van de geïnterviewde heeft in meer of mindere mate last van deze klacht.
Acht van de elf ondervraagden met stemklachten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij
over het lawaai van het vliegtuig heen moeten praten. Vier van hen gaan harder praten om
het lawaai te overstemmen. De anderen geven aan dit niet te doen.
Drie van de elf zeggen geen hinder van het lawaai te ondervinden en gebruiken hun stem
niet bewust anders.

3.4.1.1 Voice Handicap Index van cabinepersoneel met klachten
Een deel van het interview bestond uit stellingen die afkomstig zijn uit de Voice Handicap
Index (VHI, zie bijlage IV voor meer informatie). Omdat niet alle stellingen van toepassing
zijn op cabinepersoneel is er een selectie van de stellingen aan het interview toegevoegd.
Deze stellingen hebben de ondervraagden zelf gelezen en ingevuld.

Stelling één gaat over een klacht
0

op functioneel gebied. 27%

0

ervaart deze klacht soms. De

3

overige ondervaagden gaven aan
4

Nooit

nooit of bijna nooit deze klacht

Bijna nooit

te ervaren.

Soms
Bijna Altijd
Altijd

4

1. Door mijn stem kan ik mij moeilijker verstaanbaar maken.
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Stelling twee gaat over een
fysieke klacht. 55% ondervindt

0
2

deze klacht bijna nooit. 27%

3
Nooit
Bijna nooit
Soms

ondervindt de klacht soms. De
overige twee ondervraagden
hebben hier nooit last van.

Bijna Altijd
Altijd

6

2. Ik raak buiten adem tijdens het spreken.

Deze stelling gaat over een
1

0

klacht op functioneel gebied. 55%

0

van de ondervraagden ervaart

bijna nooit dat hij of zij moeilijk

6

4

Nooit

te verstaan is in een lawaaierige

Bijna nooit

omgeving. 45% geeft aan dit

Soms

soms of bijna altijd te ervaren.

Bijna Altijd
Altijd

Waarschijnlijk hebben zij hier last
van tijdens het werk en kunnen
zij hierdoor stemklachten
krijgen.

3. Mensen verstaan mij moeilijk in een lawaaierige omgeving.

De vierde stelling is stelling op
fysiek gebied. 64% geeft dat de

0

klank van de stem in de loop van

0

de dag bijna nooit of nooit

3
4

Nooit

varieert. 36% geeft aan dat de

Bijna nooit

klank van de stem soms wel

Soms

varieert in de loop van de dag.

Bijna Altijd
Altijd

4

4. De klank van mijn stem varieert in de loop van de dag.
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Deze stelling geeft een fysieke
component aan. 36% geeft aan
1

0

soms of bijna altijd het gevoel te

2

hebben zich te moeten
3

Nooit

inspannen om stem te geven. De

Bijna nooit

overige 64% heeft dit gevoel

Soms

nooit of bijna nooit.

Bijna Altijd
Altijd

5

5. Ik heb het gevoel mij te moeten inspannen om stem te geven.

45% geeft aan soms last te
0

1

hebben van deze stelling op

1

fysiek gebied. 9% geeft aan dat
Nooit
Bijna nooit

4
5

de stem altijd slechter is na het
werk. Eveneens 45% geeft aan

Soms

nooit of bijna nooit deze klacht

Bijna Altijd

te ervaren. Deze stelling toont

Altijd

aan de elementen in een vliegtuig
wel degelijk invloed kunnen
hebben op de stemkwaliteit.

6. Mijn stem is na mijn werk slechter.

Stelling zeven gaat over een
klacht op fysiek gebied. 9% geeft

1

aan dat spreken altijd een grote

1
Nooit
1

5

Bijna nooit
Soms

inspanning vergt. 9% ervaart dit
bijna altijd. Eveneens 9% ervaart
dit soms. De overige 73% geeft

Bijna Altijd

aan dit nooit of bijna nooit te

Altijd

ervaren.

3

7. Spreken vergt van mij een grote inspanning.
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Deze stelling beschrijft een

2

0

functionele klacht. Ruim 60% geeft

0

deze klacht nooit te ervaren. 18%
ervaart deze klacht bijna nooit. De
Nooit

overige 18% ervaart de klacht

Bijna nooit

soms.

Soms
Bijna Altijd

2
7

Altijd

8. Ik spreek minder vaak met vrienden, buren, verwanten omwille van mijn stem.

conclusie
3.4.1.2 Tussentijdse conc
lusie
Uit het voorgaande blijkt dat er stemklachten bij cabinepersoneel worden ervaren. 58% van
de ondervraagden ervaart klachten op dit gebied. De klachten bestaan voornamelijk uit een
droge keel, heesheid/schorheid en pijn in de keel. De klachten lijken in verband gebracht te
kunnen worden met het werk van cabinepersoneel, aangezien zij er tijdens en na een vlucht
last van hebben. Uit de VHI is gebleken dat sommigen bepaalde klachten altijd ervaren. In
het algemeen geldt dat de klachten soms of bijna nooit ervaren worden. In tegenstelling tot
deze groep is er ook een groep die aangaf geen stemklachten te ondervinden. De groep
wordt in de volgende paragrafen besproken.

3.4.2 Cabinepersoneel zonder stemklachten
De acht personen die geen stemklachten hebben, ervaren wel hinder van de droge lucht en
het lawaai tijdens het werk in het vliegtuig in combinatie met het veel moeten spreken.
Vijf van de acht ondervraagden zonder stemklachten heeft een droge keel tijdens het vliegen,
maar ervaart dit niet als klacht zijnde.
Onder de geïnterviewden zonder stemklachten bevindt zich één persoon met een
stembelastende hobby, namelijk zingen in een rock-/popband. Deze purser heeft
zanglessen gehad, waarbij hij geleerd heeft hoe hij op een correcte manier zijn stem moet
gebruiken.
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Stress tijdens werk

Stress buiten werk

Nooit

2

2

Bijna nooit

2

2

Soms

4

4

Bijna altijd

0

0

Altijd

0

0

Tabel 5: Stress bij cabinepersoneel zonder stemklachten
De bovenstaande tabel geeft een overzicht weer van stress die ervaren wordt tijdens en
buiten het werk van cabinepersoneel zonder stemklachten. Het merendeel geeft aan soms
stress te ervaren tijdens een vlucht en buiten het werk.
Zes van de acht personeelsleden roken niet, maar bevinden zich wel regelmatig in een
rokerige ruimte. Twee personen roken wel, variërend van enkele sigaretten tot een pakje per
dag.
In tegenstelling tot het personeel met stemklachten wordt hier door 87% van de
ondervraagden genoeg gedronken (1,5 liter of meer per dag). 13% drinkt minder dan 1,5
liter vocht per dag.
Vermoeide stem

Totaal in %

Nooit

7

87%

Bijna nooit

0

0,00%

Soms

1

13%

Bijna altijd

0

0,00%

Altijd

0

0,00%

Tabel 6: Vermoeide stem tijdens of na het werk bij cabinepersoneel zonder stemklachten
Slechts 1 ondervraagde uit deze groep heeft soms een vermoeide stem tijdens of na het
werk. De rest ervaart dit fenomeen niet.
Bijna alle ondervraagden uit deze groep geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij over het
lawaai van het vliegtuig heen moeten praten. Zij gaan harder praten, dichterbij de passagiers
staan en duidelijker articuleren om zich verstaanbaar te maken. Één persoon geeft aan dit
ook gedaan te hebben, maar zegt nu gebruik te maken van meer mimiek en gebaren.
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3.4.2.1 Voice Handicap Index van cabinepersoneel zonder klachten
Stelling één gaat over een klacht

0

op functioneel gebied. 25%

2

ervaart deze klacht soms. De
Nooit

overige ondervaagden gaven aan

Bijna nooit

nooit of bijna nooit deze klacht

Soms
4

Bijna altijd
Altijd

te ervaren. Naar onze mening is
de oorspronkelijke stemkwaliteit
dus waarschijnlijk geen oorzaak
van het ontstaan van

2

stemklachten.
1. Door mijn stem kan ik mij moeilijker verstaanbaar maken.

Stelling twee gaat over een
1

0

fysieke klacht. 75% ondervindt
deze klacht nooit. 25%

1

Nooit

ondervindt de klacht soms of

Bijna nooit

bijna nooit. De elementen in een

Soms

vliegtuig lijken dus geen invloed

Bijna altijd
Altijd

te hebben op de ademhaling.

6

2. Ik raak buiten adem tijdens het spreken.

Deze stelling gaat over een
0

klacht op functioneel gebied. 50%

2

4

geeft aan soms last te hebben
Nooit

dat hij of zij moeilijk te verstaan

Bijna nooit

is in een lawaaierige omgeving.

Soms

De andere 50% heeft hier nooit of

Bijna altijd
Altijd
2

bijna nooit problemen mee. Het
komt dus voor dat
cabinepersoneel niet verstaan
wordt tijdens het werk.

3. Mensen verstaan mij moeilijk in een lawaaierige omgeving.
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De vierde stelling is stelling op
0

fysiek gebied. 75% geeft dat de

2

klank van de stem in de loop

4

Nooit

van de dag bijna nooit of nooit

Bijna nooit

varieert. 25% geeft aan dat de

Soms

klank van de stem soms wel

Bijna altijd
Altijd

varieert in de loop van de dag.

2

4. De klank van mijn stem varieert in de loop van de dag.

Deze stelling geeft een fysieke

0

component aan. 13% geeft aan

2

soms het gevoel te hebben zich

4

Nooit

te moeten inspannen om stem te

Bijna nooit

geven. De overige 87% heeft dit

Soms

gevoel nooit of bijna nooit.

Bijna altijd
Altijd

2

5. Ik heb het gevoel mij te moeten inspannen om stem te geven.

25% geeft aan soms last te

0

hebben van deze stelling op

2

fysiek gebied. 75% geeft aan
3

Nooit

nooit of bijna nooit deze klacht

Bijna nooit

te ervaren. Opvallend is dat bij 2

Soms

personen de stem soms slechter

Bijna altijd
Altijd

is na het werk, terwijl zij eerder
aangaven geen stemklachten te
ervaren.

3

6. Mijn stem is na mijn werk slechter.
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Stelling zeven gaat over een
0

klacht op fysiek gebied. 75% van

2

de ondervaagden zonder
Nooit

stemklachten geeft aan dit nooit

Bijna nooit

te ervaren. De overige 25%

Soms

ervaart dit bijna nooit.

Bijna altijd
Altijd
6

7. Spreken vergt van mij een grote inspanning.

De laatste stelling beschrijft een
0

functionele klacht. 100% heeft
hier nooit last van. De
Nooit

stemkwaliteit wordt niet zodanig

Bijna nooit

beïnvloedt door de elementen in

Soms

een vliegtuig dat deze groep

Bijna altijd
Altijd

mensen minder gaat spreken.

8

8. Ik spreek minder vaak met vrienden, buren, verwanten omwille van mijn stem.

3.4.2.2 Tussentijdse conclusie
Uit ons onderzoek is gebleken dat deze groep ondervraagden de omgevingsfactoren in een
vliegtuig niet als belastende factoren voor de stemkwaliteit ervaart. Enkelen spreken zichzelf
tegen, omdat sommige klachten uit de VHI bij hen wel degelijk voorkomen. De acht
ondervraagden zonder klachten ervaren wel hinder van de droge lucht en het lawaai tijdens
het werken in een vliegtuig, maar ondervinden hierdoor geen stemklachten. De
stressbeleving is bij deze groep weinig van toepassing. Dit zou een van de mogelijke
redenen kunnen zijn dat er zich geen stemklachten voordoen. Ondanks dat de
geïnterviewden uit deze groep het idee hebben dat ze over het lawaai van het vliegtuig heen
moeten praten, heeft dit geen invloed op hun stemkwaliteit. Opvallend bij de VHI is dat men
de antwoorden “bijna altijd” en “altijd” niet heeft gegeven. Dit komt mogelijk doordat deze
groep geen stemklachten ervaart.
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4

Eindconclusie

In dit hoofdstuk zal er aandacht besteed worden aan het beantwoorden van onze
vraagstelling: Welke schadelijke effecten heeft het werken in een vliegtuig op de

stemkwaliteit van het cabinepersoneel? Tevens zal er een conclusie getrokken worden uit het
literatuuronderzoek in combinatie met de gegevens uit het praktijkonderzoek.

4.1 Factoren die invloed hebben op de conclusie
conclusie
Omdat onze onderzoeksgroep te klein is, is het niet mogelijk om een significante conclusie
te trekken. De uitkomsten zien wij dan ook als een indicatie van de voorkomende klachten
waar cabinepersoneel mee te maken krijgt.
Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat deze groep gezondheidsklachten
heeft en wij hen na hun bezoek aan de arbo-arts hebben geïnterviewd. Het feit dat de
ondervraagden gezondheidsklachten hebben, kan van invloed zijn op de uitkomst van ons
praktijkonderzoek. De gezondheidsklachten zijn bij ons niet bekend in verband met privacy
en hebben wij dus niet betrokken bij ons onderzoek.

4.2 Conclusie
In de huidige literatuur zijn zeer weinig directe verbanden tussen werken in een vliegtuig en
stemproblematiek bij cabinepersoneel te vinden. Wij hebben wel informatie gevonden over
stemproblematiek in verband met diverse beïnvloedende oorzaken. Bovendien hebben wij
informatie gevonden over de werkomstandigheden in een vliegtuig. Uit ons onderzoek is
gebleken dat stemproblematiek mogelijk voor kan komen als de diverse informatie met
elkaar in verband gebracht wordt.
Bekend is dat de luchtvochtigheid in een vliegtuig erg laag is. Dit kan mogelijk leiden tot
irritaties in het keelgebied. In airconditioningsystemen kunnen zich diverse schimmels en
bacteriën vormen en ophopen. Door constante luchtcirculatie kan de lucht in een vliegtuig
vervuild worden. Als de vervuilde lucht wordt ingeademd, kan dit voor geïrriteerde
slijmvliezen in het keelgebied zorgen. Aangezien de luchtvochtigheid erg laag is, is het
onwaarschijnlijk dat er zich bacteriën en schimmels vormen in airconditioningsystemen. In
hotels is in principe de luchtvochtigheid hoger dan in een vliegtuig waardoor bacteriën en
schimmels daar wel de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Dit is alleen aan de
orde als airconditioningsystemen niet goed onderhouden worden. Een volgend “probleem” in
een vliegtuig is het lawaai. Vooral bij de motoren is het geluidsniveau aanzienlijk. Om het
lawaai te overstemmen, lijkt het ons aannemelijk dat het cabinepersoneel hun stem gaat
misbruiken en/of verkeerd gaat gebruiken. Het gehoor kan van invloed zijn als het
cabinepersoneel slechthorend is/wordt. Bij een verminderd gehoor bestaat de kans dat men
luider gaat spreken, omdat men zichzelf niet goed hoort. De stem kan hierdoor geforceerd
worden. Daarnaast kunnen ook fysieke factoren invloed hebben op de stem, waardoor de
stem onjuist gebruikt kan gaan worden.
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Wij hebben cabinepersoneel gedefinieerd als spreekberoep zijnde, omdat uit het
praktijkonderzoek blijkt dat zij veel spreken tijdens de werkzaamheden en zij dit als een van
de mogelijke oorzaken van de stemklachten zien. Omdat het cabinepersoneel relatief veel
moet spreken is de kans op het ontwikkelen van stemproblemen groter dan bij mensen die
geen spreekberoep hebben.
Naar aanleiding van ons literatuuronderzoek hebben wij interviewvragen opgesteld. Wij
hebben met deze vragen een onderzoek gehouden onder 19 cabinepersoneelsleden. Naar
onze mening is er geen duidelijk verschil aan te wijzen tussen de antwoorden op de
stellingen op fysiek en functioneel gebied. Uit de interviews is gebleken dat elf van de
negentien ondervraagden één of meerdere klacht(en) ervaart, waarvaan de meesten last
hebben van hees-/schorheid, pijn in de keel en een droge keel (100%). De beïnvloedende
elementen in een vliegtuig en de eventueel daarop volgende stemklachten, die wij
beschreven hebben in de literatuurstudie, komen overeen met diverse antwoorden die de
personeelsleden hebben gegeven. Naar onze mening kan dus gezegd worden dat
cabinepersoneel wel degelijk stemklachten kan hebben door het werk in een vliegtuig.
Uit de interviews is duidelijk geworden dat het cabinepersoneel veel spreekt tijdens een
vlucht. De ondervraagden gaven aan dat dit, in combinatie met de droge lucht die ervaren
wordt in een vliegtuig, de oorzaak is van hun stemklachten. Ook het luider moeten spreken,
in combinatie met het lawaai van het vliegtuig en stress, wordt als mogelijke oorzaak gezien.
Aangezien de klachten ontstaan tijdens een vlucht en daarna bij de meeste ondervraagden
enige tijd aanhouden, vinden wij het aannemelijk dat de klachten gerelateerd kunnen worden
aan de werkomstandigheden van het cabinepersoneel. Bovendien zijn er weinig
personeelsleden die buiten het werk in stembelastende omstandigheden verkeren. Hier zou
de oorzaak dus niet direct gezocht moeten worden.
Er zijn op diverse gebieden verschillen te zien tussen het cabinepersoneel met klachten en
zonder klachten. Ten eerste wordt er door het personeel met klachten meer stress ervaren
tijdens het werk (73%) in tegenstelling tot personeel zonder klachten (50%). Ten tweede
drinkt 36% van het personeel met klachten minder dan 1,5 L vocht per dag, dit in
tegenstelling tot het personeel zonder klachten waarbij maar 13% minder dan 1,5 L vocht
per dag binnen krijgt.
Wij hebben de VHI-uitkomsten van de twee groepen naast elkaar gelegd. Hieruit zijn
verschillende conclusies te trekken. Allereerst is naar voren gekomen dat de groep zonder
klachten bepaalde stellingen wel degelijk herkent. Dit in tegenstelling tot het antwoord dat
zij gaven op de vraag of zij klachten op stemgebied ervaren. Wij denken dat dit mogelijk kan
liggen aan de manier waarop de VHI wordt afgenomen. Doordat de geïnterviewden de
stellingen zelfstandig moesten lezen en invullen, hadden zij meer tijd om na te denken over
het antwoord dat zij hebben gegeven.
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Op functioneel gebied herkent de groep met klachten meer problemen dan de andere groep.
Op fysiek gebied verschilt dit per stelling. Soms ligt de klachtbeleving heel dicht elkaar.
Bijvoorbeeld bij de stelling “Mensen verstaan mij moeilijk in een lawaaierige omgeving”. Bij
deze stelling geeft 45% van de groep met klachten aan dit te herkennen. Bij de groep zonder
klachten is dit 50%. Wij denken dat dit ligt aan het feit dat het voor beide groepen moeite
kost om zich verstaanbaar te maken in een lawaaierige omgeving en dit waarschijnlijk niets
te maken heeft met het wel of niet hebben van stemklachten. Bij deze stelling valt ook op
dat de groep zonder klachten vaker ervaart dat zij moeilijk verstaan wordt in een lawaaierige
omgeving dan de andere groep.
Een stelling waarbij de klachtbeleving aanzienlijk verschilt is de stelling “Mijn stem is na mijn
werk slechter”. Hierbij geeft 55% van de groep met klachten aan dit in meer of mindere mate
te ervaren. Bij de groep zonder klachten is dit percentage maar 25%. Naar onze mening
onderbouwt dit de mening van het cabinepersoneel dat zij wel of geen stemklachten hebben.
Wij kunnen lastig bepalen wat de reden is waarom sommigen wel klachten hebben en
sommigen niet. Volgens ons zijn er verschillende mogelijke oorzaken te noemen. Ten eerste
kan de klachtbeleving per persoon verschillen. Ten tweede hebben persoonlijke factoren
invloed op de mate van een klacht. Als laatste mogelijke oorzaak hebben degenen met
klachten wellicht gezondheidsproblemen die mogelijk invloed kunnen hebben op de
stemkwaliteit.
Wij hebben uit de literatuur veel informatie gehaald die wijst op het mogelijk kunnen
ontstaan van stemproblematiek bij cabinepersoneel. Door middel van het houden van een
onderzoek onder deze beroepsgroep hebben wij onderzocht of de mogelijke stemproblemen
uit de literatuur daadwerkelijk voorkomen bij het cabinepersoneel. Er is gebleken dat 53%
deze klachten inderdaad, in meer of mindere mate, ervaart.

4.3 Aanbevelingen
Naar aanleiding van ons onderzoek zijn wij mening dat er verschillende aanbevelingen
gedaan kunnen worden met betrekking tot het doen van onderzoek onder cabinepersoneel
en het in kaart brengen van mogelijke stemproblematiek bij deze beroepsgroep.
•

Om een zuiver beeld te krijgen van de werkelijke stemproblematiek bij
cabinepersoneel bevelen wij aan om een grootschaliger onderzoek af te nemen. Wij
hebben de mogelijkheid gehad om interviews af te nemen bij negentien
personeelsleden. Als deze groep groter was geweest hadden wij een meer significant
beeld kunnen krijgen van de mogelijk aanwezige stemproblematiek. Dit is aan te
raden bij een eventueel vervolgonderzoek.

•

De negentien ondervraagden hadden op het moment van onderzoek
gezondheidsproblemen. Deze gezondheidsproblemen kunnen van invloed zijn op de
uitkomst van het onderzoek. In een vervolgonderzoek raden wij aan om ook mensen
te onderzoeken die geen gezondheidsproblemen hebben om een zo objectief
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mogelijk beeld te krijgen van de stemproblematiek zonder dat deze beïnvloed kan
worden door overige gezondheidsklachten.
•

Wij bevelen aan om het onderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief te laten zijn,
zodat men een zo volledig mogelijk zicht krijgt op de mogelijke stemproblematiek bij
cabinepersoneel.

•

Om de stemkwaliteit objectief te onderzoeken en dus een vollediger beeld te krijgen,
kunnen er onderdelen van een stemtest afgenomen worden.

•

Wij hebben geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de elementen in een
vliegtuig die van invloed kunnen zijn op de stemkwaliteit. Om na te gaan of
elementen werkelijk van invloed zijn, is het aan te raden om wetenschappelijk
onderzoek te doen, zodat de uitkomsten van ons onderzoek evidenced based
onderbouwd kunnen worden.

•

Het fenomeen ‘stemproblemen bij cabinepersoneel’ is weinig bekend bij
logopedisten. Om meer bekendheid te verschaffen over dit onderwerp is aan te
bevelen om een artikel in bijvoorbeeld het vaktijdschrift Logopedie en Foniatrie te
plaatsen.

•

Bovendien is het onderwerp weinig of niet bekend bij cabinepersoneel. Om het
onderwerp meer bekendheid te geven is het wellicht een idee om op de opleidingen
voor cabinepersoneel een voorlichting te geven, zodat zij in hun toekomstige beroep
hier rekening mee kunnen houden.
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5

Digitale voorlichting

In hoofdstuk 5 wordt, naar aanleiding van de gegevens uit hoofdstuk 4, een digitale
voorlichting voor cabinepersoneel beschreven worden. In deze voorlichting wordt informatie
verschaft over de schadelijke elementen in het vliegtuig en de nadelige invloed daarvan op
de stemkwaliteit en wat men aan eventuele ontstane klachten kan doen. In bijlage V is de
voorlichting te vinden.

5.1 Doelstelling
Uit onze conclusie naar aanleiding van het onderzoek is gebleken dat het cabinepersoneel
klachten ervaart op stemgebied, die mogelijk veroorzaakt worden door verschillende
omgevingsfactoren in een vliegtuig en fysieke factoren. De doelstelling van de voorlichting is
om het cabinepersoneel op de hoogte te brengen van welke invloeden mogelijk een
(schadelijk) effect kunnen hebben op de stemkwaliteit. Daarnaast zullen er adviezen worden
gegeven wat er eventueel gedaan kan worden als het cabinepersoneel problemen aan hun
stem ondervindt, maar ook om eventuele problemen te voorkomen.

5.2 Doelgroep
De voorlichting is bedoeld voor cabinepersoneel van KLM met klachten en zonder klachten
op stemgebied. Deze doelgroep heeft onbeperkt toegang tot het Intranet van KLM. Op dit
Intranet is een apart onderdeel waar KLM Health Services verschillende
gezondheidsonderwerpen beschrijft. Hier zal ons voorlichting aan toegevoegd worden. Op
deze manier heeft het personeel altijd toegang tot de informatie die in onze voorlichting
beschreven staat.

5.3 Opbouw
Er is gekozen voor een digitale voorlichting, omdat het lastig te realiseren is om
cabinepersoneel bij elkaar te krijgen voor een mondelinge voorlichting. Daarnaast is er
vanuit KLM Health Services een onderdeel op Intranet waarop verschillende lichamelijke
aspecten worden besproken. Er bestaat nog geen onderdeel over stemproblemen, daarom
hebben wij de vraag gehad om deze te ontwikkelen.
In de voorlichting zal eerst uitleg gegeven worden over de aanwezige elementen in een
vliegtuig die invloed kunnen hebben op de stemkwaliteit van het cabinepersoneel. Per
element zal informatie verschaft worden over welke invloed het element heeft en wat men
hieraan kan doen om de invloed ervan te vermijden. Ook zal er vermeld worden wat er
gedaan kan worden indien er al klachten aanwezig zijn.
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Bijlagen
Bijlage I

Sick Building Syndrome

De oorzaken van het Sick Building Syndrome (SBS) zijn nog slecht bekend. Er zijn wel
aanwijzingen dat het SBS ontstaat door slecht onderhouden en verkeerd afgestelde
(temperatuur, vochtigheid) aircosystemen, zoals deze ook aanwezig zijn in vliegtuigen (R.
Riven, 2000). De klachten worden grotendeels veroorzaakt door microbiologische vervuiling
van de lucht, slechte stofbeheersing, maar ook een slecht thermisch comfort. Ook andere
verontreinigingen als koolmonoxide en kooldioxide, stof en geur van lijflucht kunnen
bijdragen aan het SBS (Airnic).
Het SBS kent vele symptomen, zoals een zwaar gevoel in het hoofd, hoofdpijn, lusteloosheid,
vermoeidheid, benauwdheid, duizeligheid, irritaties aan de slijmvliezen van neus, keel en
ogen, een schorre keel, concentratiestoornissen en moeite om wakker te blijven.
Ook symptomen als een droge huid, allergische reacties (onder andere loopneus, niezen,
prikkende ogen) en hoesten zijn kenmerken van het SBS. (Jouni J. K Jaakkola, MD, DSc, Pekka
Tuomaala, TechLic, and Olli Seppdnen, TechLic)
Bronnen:
-

Sick Building Syndrome [Internet]. Airnic.[aangehaald 23-05-2007]. bereikbaar op
http://www.airnic.be/details.asp?language=NL&ProductID=13815

-

2005. Als uw werkplek u ziek maakt [Internet] e-gezondheid, 25-10-2005
[aangehaald 23-05-2007]. bereikbaar op http://www.egezondheid.be/nl/tijdschrift_gezondheid/gezondheid_ziekten/uw_werkplek_u_zi
ek_maakt-13110-404-art.htm
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Bijlage II

Orgaan
Orgaan van Corti

Het orgaan van Corti bestaat uit twee soorten haarcellen. Respectievelijk binnenste en
buitenste haarcellen. Er is één rij binnenste haarcellen en drie rijen buitenste haarcellen. Er
zijn ongeveer 3500 binnenste haarcellen waaraan circa 20 zenuwvezels zitten. Aan de
buitenste haarcellen zitten ongeveer 25.000 zenuwvezels.
De haarcellen worden zo genoemd, omdat er op deze cellen hele dunne haartjes zitten. Deze
haartjes worden ook wel de cilia genoemd. De cilia steken naar buiten en worden bedekt
door het tectoriaal membraan, ook wel dakmembraan genoemd.
Als het bassilair membraan (hierin lopen zenuwvezels tot aan het orgaan van Corti) in
beweging komt, buigen de haarcellen. Waarna er vervolgens electrochemische signalen in de
gehoorzenuw ontstaan.
De functionaliteit van de buitenste haarcellen neemt af wanneer men slechthorend wordt
door bijvoorbeeld blootstelling aan lawaai of ouderdom. Men is dan minder goed in staat om
zachte geluiden waar te nemen. Ook zouden de buitenste haarcellen niet betrokken zijn bij
de verwerking van harde geluiden. De binnenste haarcellen zouden hiervoor
verantwoordelijk zijn. Dit zou de reden kunnen zijn dat bij beschadiging van de buitenste
haarcellen het oor ongevoelig wordt voor zachte geluiden, maar dat men hardere geluiden
nog steeds goed kan waarnemen.
Bron:
-

2007. Nederlands Leerboek Audiologie [Internet]. Nederlandse vereniging voor
Audiologie. [aangehaald 24-05-2007]. bereikbaar op
http://www.audiologieboek.nl/
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Bijlage III

Interview
Interviewvragen
nterviewvragen

Vragenlijst stemproblemen bij cabinepersoneel
Man/vrouw*
Leeftijd: …… jaar
Functie: ………………………………………………………………………………………
Aantal jaren werkzaam in deze branche: …… jaar
Gemiddeld aantal vlieguren per vlucht: … uur

1.

2.

Ervaart u stemklachten (bijv. schor/hees, pijn in de keel, geen stem hebben, etc.)
na of tijdens uw werk?**
O

Ja

O

Nee (ga door naar vraag 7)

Wat zijn deze klachten?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2b.

Hoelang duren deze klachten (ook na de vlucht)? En verschillen deze in mate bij
verschillende vluchten (en/of tijdens eenzelfde vlucht)?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3.

Wat is naar uw mening de oorzaak van de klachten?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.

5.

6.

Zijn deze klachten geleidelijk of plotseling ontstaan?**
O

Plotseling

O

Geleidelijk

Gaat u anders praten als u last heeft van uw stem (bijv. harder/zachter, hoger/lager,
etc.) ?** Zo ja, wat doet u dan?
O

Nee

O

Ja, ……………………………………………………………………………

Welke oplossingen heeft u bedacht en gebruikt om uw stemproblemen te
verminderen? Heeft u deze oplossingen zelf bedacht (of therapie gehad?)?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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7.

8.

Heeft u na of tijdens uw werk last van …** (meerdere antwoorden mogelijk)
O

Kriebel in de keel

O

Droog gevoel in de keel

O

Gevoel van een brok in de keel

O

Pijn in de keel

O

Hoesten

O

Schrapen

O

Anders, namelijk …………………………………………………………

O

Geen van bovenstaande mogelijkheden (ga door naar vraag 9)

Hoe vaak treden bovenstaande klachten op?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

9.

Wat zijn uw hobby’s en hoe vaak per week voert u deze uit?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

10.

11.

12.

13.

Bent u uw stem wel eens kwijt geweest?** Zo ja, wanneer en hoe lang?
O

Nee

O

Ja, ……………………………………………………………………………

Rookt u of heeft u recentelijk gerookt?** Zo ja, hoeveel?
O

Nee

O

Ja, ……………………………………………………………………………

Bevindt u zich wel eens in een rokerige omgeving?** Zo ja, hoe vaak en hoe lang?
O

Nee

O

Ja, ……………………………………………………………………………

Hoe vaak ervaart u stress tijdens uw werk?**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd
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14.

15.

16.

17.

Hoe vaak ervaart u stress buiten uw werk?**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Drinkt u alcohol?** Zo ja, hoeveel?
O

Nee

O

Ja, ……………………………………………………………………………

Bevindt u zich buiten uw werk vaak in een lawaaierige omgeving (omgeving waarin u
het gevoel heeft dat u luider moet praten om boven het omgevingsgeluid uit te
komen)?** Zo ja, waar en hoe vaak?
O

Nee

O

Ja, ……………………………………………………………………………

Wat (non-alcoholisch) drinkt u en hoeveel drinkt u per dag (tijdens de vlucht)?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

18.

19.

20.

21.

Heeft u het gevoel dat u over het lawaai van het vliegtuig heen moet praten?**
O

Ja

O

Nee

Hoe is uw gehoor?**
O

Goed

O

Redelijk

O

Onvoldoende

O

Slecht

Hoe vaak heeft u last van een vermoeide stem tijdens of na het werk?**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Krijgt u wel eens commentaar op uw stem?** Zo ja, wat wordt er gezegd?
O

Nee

O

Ja, ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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22.

23.

24.

25.

Wordt u vaak gevraagd of u kunt herhalen wat u gezegd heeft?**
O

Ja, soms/regelmatig/vaak*

O

Nee

Bent u wel eens verkouden? Zo ja, hoe vaak?**
O

Ja, ……………………………………………………………………………

O

Nee

Merkt u wat aan onderstaande gebieden als u in een vliegtuig bent?**
(meerdere antwoorden mogelijk)
O

Ja, aan mijn stem

O

Ja, droge keel

O

Ja, met ademen

O

Ja, namelijk …………………………………………………………………

O

Nee

Merkt u wat als u in een ruimte met airconditioning bent?**
(meerdere antwoorden mogelijk)
O

Ja, aan mijn stem

O

Ja, droge keel

O

Ja, met ademen

O

Ja, namelijk …………………………………………………………………

O

Nee
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Nog een paar stellingen … (afkomstig uit: Voice Handicap Index)

Door mijn stem kan ik mij moeilijker verstaanbaar maken.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Ik raak buiten adem tijdens het spreken.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Mensen verstaan mij moeilijk in een lawaaierige omgeving.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

De klank van mijn stem varieert in de loop van de dag.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Ik heb het gevoel mij te moeten inspannen om stem te geven.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Mijn stem is na mijn werk slechter.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd
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Spreken vergt van mij een grote inspanning.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Ik spreek minder vaak met vrienden, buren en verwanten omwille van mijn stem.**
O

Nooit

O

Bijna nooit

O

Soms

O

Bijna altijd

O

Altijd

Einde vragenlijst
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Bijlage IV

Voice Handicap Index

De Voice Handicap Index (VHI) is ontwikkeld in 1997 door Jacobson in het Henry Fordziekenhuis te Detroit. Dit instrument heeft als doel de psychosociale consequenties van
stemstoornissen te meten. “De bedoeling van de VHI was een instrument ontwerpen dat op
een snelle, doelmatige en goedkope wijze de perceptie van de patiënt over zijn eigen stem
meet” (M. de Bodt e.a., 2001). Uit onderzoek is gebleken dat de patiënt heel anders over
eigen klachten kan denken dan de behandelaar.
Het meten van deze consequenties heeft diverse doelen. Zo wordt bepaald hoe de patiënt
over zijn of haar eigen klachten denkt op emotioneel, fysisch en functioneel gebied. De
therapeut kan hiermee rekening houden tijdens de behandeling.
De test bestaat uit 30 stellingen. Deze stellingen zijn gegroepeerd in drie categorieën. De
functionele categorie bevat items die de impact van de stemstoornis op de dagelijkse
activiteiten weergeeft (bijvoorbeeld spreken in een lawaaierige omgeving). De emotionele
categorie bevat items die de emotionele reactie van de patiënt op de stemstoornis in kaart
brengen (bijvoorbeeld minder spontaan zijn door stemprobleem). De fysische categorie
bevat items die de eigen waarneming van laryngeale (bijvoorbeeld moeite met ademen) of
vocale klachten weergeven. Per stelling kan de patiënt een keuze maken uit een
vijfpuntenschaal. Deze schaal bestaat uit de keuzes nooit, bijna nooit, soms, bijna altijd en
altijd.
De patiënt hoort de lijst met stellingen zelfstandig te lezen en in te vullen, zodat de
stellingen volledig volgens de eigen gedachten geïnterpreteerd worden.
Bron:
-

De Bodt, M. e.a. 2001. “De Voice Handicap Index” Logopedie En Foniatrie 73 (6):
159-162.
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Bijlage V

Voorlichting
Voorlichting

Stemproblematiek?
Stemproblematiek?
Uit ons onderzoek is gebleken dat er regelmatig stemproblemen voorkomen onder
cabinepersoneel. In verband hiermee hebben wij hieronder informatie over de beïnvloedende
elementen op de stem en tips om mogelijke stemproblemen te verminderen en/of te
voorkomen, verzameld.
Airconditioning & luchtvochtigheid
Heden ten dage wordt airconditioning steeds meer gebruikt: thuis, op kantoren, in publieke
gebouwen, auto’s, maar ook in vliegtuigen. Van airconditioning is bekend dat deze een
uitdrogend effect heeft op de slijmvliezen en ook de kans op verspreiding van schimmels
verhoogt. De bovenste luchtwegen worden door airconditioning onnodig belast.
Een airconditioning kan aanleiding geven tot allerlei ziekten en allergieën. Wanneer een
airconditioning slecht onderhouden wordt, verzamelen schimmels en bacteriën zich in de
luchtfilter. Omdat de lucht zich in een constante circulatie bevindt, zal deze steeds opnieuw
langs de schimmels en bacteriën komen. Hierna wordt de lucht weer in het vliegtuig
geblazen, waardoor de passagiers en het personeel dit inademen. “De schimmels en/of
bacteriën kunnen infecties aan het stemorgaan veroorzaken” (L. Heylen e.a. 2001:65).
Bekend is dat een luchtvochtigheid van 40 tot 50% procent ideaal is voor de stem. “De lucht
in een vliegtuig is erg droog. De gemiddelde luchtvochtigheid bedraagt slechts 10-15%”. Een
lage luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de slijmvliezen in de keel uitdrogen en het
strottenhoofd sneller geprikkeld raakt.
Aangezien de luchtvochtigheid in een vliegtuig laag is, zijn er weinig schimmels en bacteriën
aanwezig. In hotels kan dit echter wel aan de orde zijn, omdat de luchtvochtigheid daar
mede afhankelijk is van het weer.
Cabinepersoneel kan dus door de lage luchtvochtigheid in het vliegtuig en airconditioning in
vliegtuigen en hotels last krijgen van het keelgebied. Hier kunnen zich irritaties voordoen
door prikkeling van de slijmvliezen.
Omgevingslawaai
In een vliegtuig kan het rumoerig zijn als het vliegtuig opstijgt, vliegt en landt. Hierdoor kan
men luider gaan spreken, alhoewel men dit vaak niet in de gaten heeft. “Lang praten in een
lawaaierige omgeving is sterk belastend voor de stem” (Heylen e.a. 2001:64). Dit kan
resulteren in verkeerd stemgebruik, maar ook in stemmisbruik.
Gemiddeld spreekt een mens met een gemiddelde intensiteit van 65 dB. Het gemiddelde
geluidsniveau in een vliegtuig ligt ongeveer tussen de 70 en 80 dB. Dit is echter afhankelijk
van het type vliegtuig, dus het geluidsniveau kan hoger liggen dan de genoemde waarden.
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Om dit niveau te overstemmen, moet men luider spreken. De kans bestaat dat men de stem
gaat overbelasten.
Naast het luider moeten spreken, schuilt er ook nog een gevaar in de tijd dat aan spreken
gespendeerd wordt. Denkend aan het lawaai dat invloed heeft op het spreekgedrag, zou het
aan te raden te zijn om zo min mogelijk te spreken in deze omgeving (uit ons onderzoek is
gebleken dat men doorgaans veel spreekt aan boord). Dit is echter niet mogelijk tijdens het
uitvoeren van de verschillende werkzaamheden. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand
door de combinatie van veel en luid spreken stemproblemen krijgt.
Ook de afstand tot de passagiers, met name die een zitplaats bij het raam hebben en
daardoor verder van het gangpad af zitten. Hierdoor moet er luider gesproken worden dan in
een normaal gesprek met dezelfde afstand. In combinatie met het omgevingslawaai heeft dit
invloed op het gebruik van de stem.
Verkeerd stemgebruik
Onder verkeerd gebruikt worden verkeerde gedragingen in toonhoogte, luidheid en kwaliteit
verstaan.
De stem wordt verkeerd gebruikt als er sprake is van het volgende:
-

een te hoge of te lage toonhoogte;

-

een te sterke of te zachte luidheid;

-

een hese of ruwe stemkwaliteit;

Afwijkende toonhoogten zijn als volgt te beschrijven:
-

te hoog

-

te laag

-

monotoon

-

te veel toonhoogtebuigingen

Toonhoogte-luidheid
Meestal, als men in een lawaaierige omgeving moet spreken, betekent het dat de stem naast
luider ook hoger gemaakt wordt.
In een vliegtuig, vooral bij de motoren is er sprake van lawaai. Het lawaai moet overstemd
worden, zodat de passagiers het gesprokene kunnen verstaan. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid dat er luider gesproken gaat worden en dat de natuurlijke toonhoogte ook
stijgt. De kans dat de stem geforceerd wordt, waardoor er stemproblemen kunnen ontstaan,
wordt groter.

Luidheid en articulatie
Afwijkingen in de luidheid zijn als volgt te beschrijven:
-

te luid;

-

te zacht;
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-

te weinig luidheidsvariaties;

-

te veel variaties;

Herhaaldelijk denkt men dat de verstaanbaarheid beter wordt als er luider wordt gesproken.
Dit is echter niet het geval. De verstaanbaarheid wordt bepaald door de medeklinkers en niet
door de klinkers. Als er luider gesproken wordt nemen de klinkers de overhand. Hierdoor
verslechtert de verstaanbaarheid.
Stemmisbruik
Door de verschillende omgevingsfactoren die aanwezig zijn in een vliegtuig tijdens het
vliegen, kan het gebruik van de stem beïnvloed worden. Dit kan onbewust of bewust leiden
tot stemmisbruik. Onder stemmisbruik (slechte stemhygiëne) verstaan wij die verkeerde
gedragingen die nadelig zijn voor de stem, zoals roepen en roken.
Gedrag dat kan optreden na een infectie van de bovenste luchtwegen is het habitueel (uit
gewoonte) kuchen, overdreven hard hoesten en krachtig keelschrapen. Naast het ontstaan
door een infectie kan het ook ontwikkeld worden door de constante prikkeling die ervaren
wordt door de lage luchtvochtigheid en de schimmels en bacteriën die kunnen ontstaan in
en/of door een airconditioningsysteem. De genoemde gedragingen kunnen dus optreden bij
het cabinepersoneel.
Fysieke factoren
Allergieën en infecties kunnen ook een invloed hebben op het stemorgaan. Vooral als deze
zich rond de neus, keel en longen voordoen. De stemgeving kan hierdoor worden aangetast.
Blijven spreken met een aangetaste stem, bijvoorbeeld een stem die hees is tijdens een
infectie, kan blijvende schade toebrengen. Een infectie kan ontstaan door de airconditioning.
De bacteriën komen in de lucht terecht die vervolgens ingeademd kunnen worden (zoals
besproken in het hoofdstuk airconditioning en luchtvochtigheid).
Mensen met een goede weerstand lopen minder risico dan mensen die een minder goede
weerstand hebben.
Vrouwen kunnen rond de menstruatie en de menopauze veranderingen in de stem
ondervinden. In de premenstruele fase kunnen zich een reeks symptomen manifesteren als
steminstabiliteit, stemvermoeidheid en verminderde kracht van de stem (L. Heylen e.a.
2001:62). In het algemeen heeft de spreker hier zelf meer last van dan de luisteraar. De kans
is groter dat de stem geforceerd wordt als er sprake is van verminderde kracht in combinatie
met het lawaai in een vliegtuig en het veel spreken tijdens de vlucht.
Door vermoeidheid kan de stem minder krachtig, maar daarnaast ook hoger en instabieler
klinken. Dit kan ontstaan doordat men niet fit is. Het lange reizen, het snel weer door
moeten reizen en dus het tekort aan een rustperiode kan invloed hebben op de fysieke
gesteldheid van het cabinepersoneel omdat hun bioritme verstoord raakt.
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Ook emoties kunnen invloed hebben op de stem. Deze emoties kunnen regelmatig
voorkomen en horen bij de communicatie, maar ze kunnen wel een verstorend effect hebben
op het stemgebruik. Met name bij veel stress die te lang duurt. Spreken onder stress zonder
de stem te forceren kan men leren. Iemand met een goed getrainde stem kan het zich
veroorloven onder stress te spreken zonder dat er schade wordt ondervonden aan het
stemorgaan. Bij cabinepersoneel kan stress regelmatig voorkomen.
Gehoor
Slechthorendheid wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan lawaai en is de
belangrijkste beroepsziekte in Nederland.
Het optreden van lawaaislechthorendheid is afhankelijk van een drietal factoren:
-

De sterkte van het geluid. Hoe harder het geluid is, hoe eerder een beschadiging
van het gehoor optreedt. Lawaai harder dan 80dB kan een lawaaibeschadiging
geven.

-

De duur van het geluid. Langdurige inwerking van het geluid geeft meer kans op

-

De gevoeligheid voor lawaaislechthorendheid. Deze verschilt van persoon tot

beschadiging dan kortdurende inwerking.
persoon. (Rodenburg 1999:106)
Als men slechthorend is of wordt door bijvoorbeeld het lawaai in het vliegtuig, kan men
luider gaan spreken doordat men zichzelf minder goed hoort. De kans dat de stem verkeerd
gebruikt en/of misbruikt gaat worden, is groter waardoor er stemproblemen kunnen
ontstaan.
Hieronder volgen er tips om stemproblemen te voorkomen en/of te verminderen.
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TIPS
Tips m.b.t. airconditioning & luchtvochtigheid
1. Drink veel (water) tijdens een vlucht, minimaal 1 ½ liter vocht.
2. Drinkt niet teveel koffie. De cafeïne heeft een uitdrogend effect.
3. Probeer ruimtes met airconditioning te vermijden als u gevlogen heeft.
Tips m.b.t. omgevingslawaai & gehoor
1. Probeer bij omgevingslawaai duidelijker te articuleren, zodat de verstaanbaarheid
verbeterd wordt.
2. Ga niet hoger spreken, maar probeer de eigen natuurlijke toonhoogte te behouden.
3. Vermijd zoveel mogelijk te harde geluiden, denk aan harde muziek in een discotheek
of van een MP3-speler.
Tips m.b.t. verkeerd stemgebruik & stemmisbruik
1. Als u last heeft van uw stem, probeer dan buiten het werk uw stem te besparen.
2. Vermijd te hoog spreken.
3. Als u het gevoel heeft dat u het lawaai moet overstemmen, probeer de afstand met
de gesprekspartner te verkleinen, zodat u zich minder hoeft in te spannen.
4. Gebruik gebaren om uw boodschap visueel te ondersteunen.
5. Bij een prikkeling in de keel liever wat water drinken i.p.v. hoesten.
6. Praat rustig en neem de tijd voor adempauzes.
7. Vermijd fluisteren.
Tips m.b.t. fysieke factoren
1. Zorg dat u fit aan de vliegreis begint. Mensen die fit zijn, doorstaan de vliegreis beter.
De kans op de infecties is dan kleiner.
2. Probeer buiten het werk zoveel mogelijk stembelastende activiteiten te vermijden.
Bijvoorbeeld veel roepen tijdens sporten, veelvuldig praten in een lawaaierige
omgeving.
Algemene tip
1. Wanneer u serieuze klachten ervaart, ga dan naar uw huisarts.
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