Stemproblemen bij leerkrachten
Klassen die weergalmen, een lawaaierige
omgeving en honderden kinderen die u
meerdere uren per dag bij de les moet
houden… Hoe omgaan met dat constante
omgevingsgeluid? Hoe uw boodschap op
een hoorbare manier overbrengen? Een
stem die moet overtuigen heeft een
hogere intensiteit dan een 'gewone stem':
bij leerkrachten gebeurt dat langdurig en
steeds opnieuw.
Hoe kunt u dit
werkinstrument het best beschermen?

De menselijke stem, een communicatie-instrument bij uitstek
Elke persoon heeft zijn eigen stemintensiteit, frequentie en timbre. Elk van die
stemparameters kan een invloed hebben op de aandacht die wordt gewekt bij het nemen
van het woord. De stemintensiteit varieert tussen 40 en 120 decibel.
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His master’s voice.

Uit wetenschappelijke studies en onderstaande bibliografie blijkt overduidelijk dat
stemproblemen bijzonder vaak voorkomen bij leerkrachten.
In dit beroep worden alle aspecten gecombineerd: duur, volume en hogere stemfrequentie.
De prevalentie van stemproblemen neemt toe met de leeftijd, met een piek tussen 50 en 59
jaar. Vrouwen, de meerderheid van het onderwijzend personeel, zijn er vatbaarder voor dan
mannen: hun stembanden zijn kleiner en korter en raken dan ook sneller versleten.
Percentages stemproblemen - Leerkrachten
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In Groot-Brittannië, Finland en Polen worden stemproblemen erkend als beroepsziekte. Dat
is nog niet zo in België, maar in onderwijscontext is het al voorgekomen dat chronische
strottenhoofdontsteking of stemstoornissen met letsels aan de stembanden wel als
beroepsziekte erkend zijn.
Stemproblemen zijn niet alleen een belangrijke oorzaak van absenteïsme, het verplicht vele
leerkrachten zelfs om hun job vroegtijdig op te geven. Daarom is het belangrijk om in te
zetten op preventie.

Verwarde stembanden
“Een stemstoornis is het aangevoelde, waargenomen of hoorbare gevolg van een
opgelopen of aangeboren organische anomalie of letsel van de stembanden. Het kan ook
gaan om een niet-organische anomalie die te maken heeft met een stoornis van het
stemgedrag (zoals slechte controle van de ademhaling)" (Inserm)
Wanneer de stem slecht behandeld of overbelast wordt, doen zich stemklachten en -letsels
voor:
 Acute infectieziektes: sommige vormen van laryngitis.
 Dysfunctionele stemstoornissen zonder letsel aan de stembanden: vermoeidheid,
geforceerde stem, maagreflux.
 Dysfunctionele stemstoornissen met letsel aan de stembanden: Acute of
chronische laryngitis, poliepen, knobbeltjes, cysten...

Individuen, gewoonten en werkomgeving
De individuele factoren fysiologisch, anatomisch en psychologisch (leeftijd, geslacht,
aangeboren letsels) waartegen weinig preventie bestand is.
Maar leefgewoonten (alcohol, roken, stress, angst), werkomstandigheden (vochtigheid,
luchtvervuiling, nagalm, …) zijn factoren waarvoor wel bepaalde oplossingen bestaan.

Bescherm uw stem
Als er veel lawaai is, zal de leerkracht automatisch de stem verheffen om zich te laten horen.
Maar op die manier gaat hij/zij de stem forceren. Een goede akoestiek en een behoorlijke
isolatie van de klassen kunnen het geluid van buiten en het lawaai in het lokaal beperken.
Ergonomen kunnen ingrijpen op de geluidsbronnen: een lokaal isoleren, het inrichten met
absorberende materialen, gebruik van een fluitje of kleurencodes aanbevelen wanneer een
geluidsniveau wordt overschreden, het gebruik van micro's adviseren...
De klas moet regelmatig verlucht worden, de temperatuur moet er aangepast zijn aan elk
seizoen en de relatieve vochtigheidsgraad moet tussen 40 en 60% liggen.
De leerkracht dient in de mate van het mogelijke blootstelling aan sigarettenrook te
vermijden, net als aan stofdeeltjes of andere vervuilingsbronnen (vooral relevant voor
leerkrachten fysica/chemie). De leerkracht mag niet vergeten genoeg te drinken.
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Om het lerarenkorps behoorlijk te sensibiliseren voor deze problematiek, zou het interessant
zijn informatiecampagnes op te zetten en misschien een verplichte cursus stemergonomie te
voorzien.

Vragen? Neem contact op met onze preventieadviseurs, ergonomen
en arbeidsgeneesheren!
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