
 


 














 

 





 


 





 

 
  
  

  
 
  
   

  
 

  
   

  
 





 

 
 
  
  
 


  

    

 



 





mean: 52 dB

10% above 60 dB Lden
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Duitsland (1999)
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total: 86 cases (0.36%)

total: 85 cases (0.36%)
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op basis van hypertensie relatie Babisch (2008)



 
  
  
 
 
  



 

 

 



 





 

 

 

 
























 


 


 


 


 









 


 


 


 


 



 














 






 



















 

 





 








 


 
 

 
  
  


 
 

 

 

 




 


  

 
 
 


 

 


 

 

  



