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Geacht Bestuur/leden van de Provinciale Staten.
Talloze mensen hebben geen idee van de negatieve doorwerkingszaken van laagfrequentgeluid
(afgekort LFg) wat is “onhoorbaar” geluid onder 125 Hz. Het is een toenemend en onderschat
maatschappelijk probleem omdat er steeds meer zware installaties (om een paar te noemen
warmwater/ pompen, compressors, condensors, mechanische ventilatiesystemen,
koelmachines, trafohuizen) met buisleidingen in gebouwen en woningen, op en in de grond
komen te staan of te liggen. Het aantal gehinderde tot ernstig gehinderde ingezetenen in
Nederland ten gevolge van LFg neemt almaar toe, het betreft geen tientallen of honderdtallen
maar een aantal ver boven de miljoen (cijfers van het RIVM) en dan heb ik het alleen nog maar
over degenen die zich gemeld hebben bij GGD, gemeenten, milieudiensten en andere
organisaties.
Over het algemeen wordt alleen gedacht aan een reductie van het aantal decibels, door minister
Ollegren voor warmwaterpompen nu gesteld op 40 Db, maar eigenlijk heeft men het over een
verouderde regelgeving van de Rijksoverheid, waarbij regelgeving specifieke regelgeving voor
LFg ontbreekt. De stichting Laagfrequentgeluid, kantoor Groningen klopt al sinds 2009 aan
deuren van politiek en overheden. Zie de bijlagen.
De morele verantwoordelijkheid van de woningcoöperaties en betrokken installatiebedrijven
vanwege de energie-transitie wordt de komende jaren extra verzwaard, maar de vraag is blijven
liggen “wie draagt de consequenties m.b.t. de volksgezondheid van de te verwachten
uitbreidende hinder tot ernstige hinder van LFg door bijvoorbeeld (warmwater)pompen”? Het
RIVM verwacht dat LFg hinder de komende tijd zal toenemen.
Recent, 22 augustus 2019. Als antwoord op persoonlijk onderhoud bij I & W en een uitgebreide
briefwisseling- ook met het ministerie van Volksgezondheid (WSW) -was het algemene antwoord
aan mij van de Rijksoverheid als volgt:

“”Interdepartementaal is er op dit moment aandacht voor het onderwerp
laagfrequentgeluid. Ook de Rijksoverheid heeft behoefte aan meer kennis over
laagfrequentgeluid. Kennisontwikkeling vraagt tijd. Het staat een ieder natuurlijk vrij om
zelf onderzoek te doen en om een nieuw onderzoek op te starten. Samenwerking tussen
overheden, burgers, NGO’s, kennisinstellingen en bedrijfsleven dient daarbij kansen.
Voorts stelt zij “dat over laagfrequentgeluid op dit moment nog onvoldoende bekend is
om over te kunnen gaan tot landelijke regelgeving bijvoorbeeld in het Bouwbesluit. Maar
hoe kan dat?

Eind vorige eeuw lag er al een rapport klaar over LFg van de Gezondheidsraad over de ernstige
consequenties m.b.t. tot gezondheid en welbevinden op tafel van de Rijksoverheid, vervolgens
viel er een stilte. Het is een zorgelijke ontwikkeling als de Overheid ter zake LFg geen of
onvoldoende beleid voert, terwijl mensen almaar zieker worden. Te verwachten is dat bij
huurders van woningen van woningcoöperaties- die te maken krijgen met opgelegde plaatsing
van warmwaterpompen – zich in de loop van de tijd gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen.
Het RIVM verwacht immers toename. Ingezetenen van Nederland worden in deze tijd van
energie-transitie onvoldoende voorgelicht, dat komt omdat de nieuwe wetgeving weinig
aandacht heeft voor het probleem LFg. Feitelijk vindt er geen structureel onderzoek plaats.
Afgezet tegen het onderzoek ( met vermelding van consequenties ) in de 20ste eeuw door de
Gezondheidsraad is er meer dan 20 jaar voor nodig geweest om bij de Rijksoverheid tot inzicht te
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Jaarrapportage 2018 Stichting Laagfrequent geluid 

De jaarrapportage 2018 van Stichting Laagfrequent geluid is uit. Het is het tweede jaar op rij dat we een overzicht van de LFg-problematiek in deze vorm presenteren.

De jaarrapportage bevat: 


*   beschrijving stand van zaken rondom de LFg-problematiek, 


*   samenvatting van de LFg-materie, 


*   statistieken en grafieken 


*   overzicht van alle meldingen 


Het document beslaat 116 pagina's en verschijnt in twee versies: 


1.  'Spread', pagina's naast elkaar (behalve de meldingen): vooral handig bij de grafieken (en grote beeldschermen); links de tekst, rechts de bijbehorende grafieken. 


2.  'Scroll’, alle pagina's onder elkaar 


Enkele cijfers / aspecten uit de rapportage:

In 2018 zijn 606 meldingen vanwege LFg-hinder bij de Stichting binnen gekomen. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het jaar ervoor. In totaal staan nu 2103 melders bij de Stichting geregistreerd. Vrouwen maken daar ongeveer 58% van uit. Meer dan de helft van de melders valt in de leeftijdscategorie 35 t/m 54 jaar. De meeste meldingen in 2018 komen uit Noord-Brabant.

LFg beperkt zich niet tot geluid. Steeds vaker wordt het gevoel van trilling gerapporteerd. Ook beperkt de waarneming zich niet altijd tot de eigen woning. Een deel van de melders ervaart een brom op meerdere plekken, ook al wordt er akoestisch niet altijd iets bijzonders gemeten. Verder toont onderzoek aan dat blootstelling aan continu en fors LFg schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteerde in 2018 dat 8,1% van de bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. Dat komt overeen met maar liefst 1.3 miljoen, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland. Het RIVM concludeert dan ook “dat de gevonden hinderpercentages een indicatie geven dat blootstelling aan LFg een probleem is dat niet onderschat mag worden en dat de omvang van het probleem een signaal voor de overheid vormt om deze overlast in beleid mee te wegen”. (https://www.rivm.nl/publicaties/beleving-woonomgeving-in-nederland-inventarisatie-verstoringen-2016 / https://www.rivm.nl/publicaties/meldingen-over-en-hinder-van-laagfrequent-geluid-of-horen-van-bromtoon-in-nederland)

In de dagelijkse praktijk ervaren LFg-waarnemers nog steeds weinig erkenning voor hun situatie. In veel gevallen wordt er door de overheid geen meetonderzoek uitgevoerd en stellen medici, naar onze mening, ten onrechte de diagnose ‘tinnitus’, met gedragstherapie als oplossing. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid van de problematiek bij de LFg-waarnemers gelegd, in plaats van te zoeken naar werkelijke oorzaken en oplossingen. Stichting Laagfrequent geluid hoopt met deze jaarrapportage bij te dragen aan het inzicht in en de erkenning van de LFg-problematiek.

De jaarrapportage 2018 wordt digitaal aan alle betrokken groepen toegestuurd (gehinderden, experts, instanties, overheden en pers) en is hier te downloaden:

Spread versie:
https://laagfrequentgeluid.nl/download/Stichting_Laagfrequent_geluid_Jaarrapportage_2018_spread.pdf 

Scroll versie:
https://laagfrequentgeluid.nl/download/Stichting_Laagfrequent_geluid_Jaarrapportage_2018_scroll.pdf 
 
Met Hartelijke groet,
 
Stichting Laagfrequent Geluid
www.laagfrequentgeluid.nl
www.facebook.com/pages/Stichting-Laagfrequent-Geluid/591012707682219
KvK 57179093
TriodosBank NL 62 TRIO 0781401143	
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December 2018 
 
 
Beste Deelnemer aan de Klimaattafel, 
 
Met belangstelling volgen we jullie activiteiten in het kader van het Klimaatoverleg, zowel landelijk, 
als internationaal. Wij steunen jullie inzet ten aanzien van het terugdringen van de CO2 emissie en 
het bevorderen van duurzaamheid en leefbaarheid in onze samenleving.  
 
Als Stichting Laagfrequent geluid maken we ons echter ook grote zorgen vanwege het ontbreken van 
het milieu aspect ‘(laagfrequent) geluid’ op de Klimaatagenda. Daardoor komen schadelijke gevolgen 
van voorgestelde maatregelen aan de Klimaattafels niet in beeld, met grote gevolgen voor het milieu, 
de gezondheid en leefbaarheid van een sterk groeiend deel van de bevolking. 
 
In het onlangs verschenen RIVM rapport "Inventarisatie Verstoringen" (IV-7)* wordt gesteld dat ruim 
8% van de bevolking (ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland) enige hinder, en 2% van de bevolking 
(ruim 340.000 mensen) ernstige hinder van laagfrequent geluid (LFg) ervaart. Hinder die zich vertaalt 
in lichamelijke en psychische gezondheidsschade en sociaal-maatschappelijke uitval. 
 
Naast het rapport "Inventarisatie Verstoringen" (IV-7), heeft het RIVM onlangs ook een specifiek   
LFg-rapport gepubliceerd**. Ook hierin wordt een toename van het aantal klachten gemeld en aan-
gegeven dat door toekomstige ontwikkelingen laag frequent geluid mogelijk toeneemt. Te denken 
valt, volgens het RIVM, aan een toenemend gebruik van mechanische ventilatie, warmtepompen en 
koeling systemen vanwege klimaatverandering en de energie transitie. Het RIVM raadt daarom aan 
deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en roept de overheid op de problematiek 
serieus te nemen en beleid te ontwikkelen. 
 
In de praktijk zien we deze hinder en gezondheidsschade al op grote schaal plaatsvinden. Groene 
stroom toepassingen zoals windturbines, warmtepompen, elektrische auto’s, alle goed bedoelde  
ontwikkelingen voor het klimaat, hebben een funeste uitwerking op de gezondheid van de mens  
vanwege het laagfrequente geluid en / of elektro-magnetische velden. Hinder die bewust wordt 
waargenomen door een deel van de bevolking, maar uiteindelijk ons allemaal raakt.  
 
De plaatsing van grote aantallen windturbines / windparken zorgt nu al voor ernstige slaapverstoring 
van omwonenden met alle gevolgen voor de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functione-
ren van dien. Experts geven tevens aan dat door de blootstelling aan (laagfrequent) geluid van wind-
turbines, omwonenden tot 6 keer toe meer kans hebben op hartfalen (cardioloog Marc Goethals, Dr. 
Mariana Alves Pereira, huisarts Sylvia van Manen, hartchirurg Prof. Dr.med. Christian-Friedrich Vahl).  
 
Ook op zee zorgen windturbineparken voor een acuut herrieprobleem met grote gevolgen voor na-
tuur en milieu. Volgens de NPO-documentaire “Herrie onder water, een stille ramp in zee” verstoort 
het de communicatie en echolocatie van zeedieren. Daarnaast kunnen vissen en zeezoogdieren doof 
worden en zelfs overlijden aan de gevolgen van lawaai 
(https://npofocus.nl/artikel/7789/herrie-onder-water-een-stille-ramp-in-zee). 
 



https://npofocus.nl/artikel/7789/herrie-onder-water-een-stille-ramp-in-zee





 


 


Een andere zorgelijke ontwikkeling die gaande is het aansluiten van woningen op warmtenetten.    
Nu al regent het aan geluidsklachten over collectieve en individuele warmtepompen en daaraan ge-
koppelde ventilatoren. De massale aanleg van hybride warmtepompen leidt tot een 'kakofonie van 
geluid' en ‘grootschalige geluidsoverlast in Nederlandse straten en een permanent gebrom in woon-
wijken’, vreest Eigen Huis. Met slaapverstoring, stress en schadelijke gezondheidseffecten van laag-
frequent geluid als gevolg. 
 
De elektrificatie van onze maatschappij is een derde zorgenpost, net als het uitbouwen van draadloze 
technologieën. Steeds meer mensen ondervinden hinder en gezondheidsschade als gevolg van elek-
triciteit en elektro-magnetische velden. Het gaat hierbij niet zozeer om geluid, als wel om trillingen in 
het lichaam, mogelijk als gevolg van beïnvloeding van het neurologisch systeem. De massale toepas-
sing van elektriciteit op vervoer, woningen en industrie, o.a. door oplaad- en transformatorstations 
en omvormers, heeft vergaande gevolgen voor de gezondheid van alles wat leeft. 
 
Al deze klimaatmaatregelen samen, leiden tot een sterk toenemend milieu- en gezondheidsprobleem 
in onze samenleving, met vergaande gevolgen voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal-
maatschappelijk functioneren van de gehele mensheid. Steeds meer mensen geven nu al aan het 
leven onder huidige laagfrequente  geluidsomstandigheden als ondraaglijk te ervaren.  
We willen vanuit onze Stichting Laagfrequent geluid dan ook met klem oproepen niet de ogen te  
sluiten voor deze problematiek, maar deze aspecten mee te nemen in het bepalen van milieumaat- 
regelen. Doen we dat niet, dan beperken we wellicht wel de opwarming van de aarde, maar schaden 
we het milieu en de gezondheid op een andere manier, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van 
onze aarde in de (nabije) toekomst. 
 
 
Met dank voor uw aandacht en hartelijke groet, 
 
Dirk van der Plas, voorzitter 
 
Stichting Laagfrequent Geluid 
www.laagfrequentgeluid.nl 
www.facebook.com/pages/Stichting-Laagfrequent-Geluid/591012707682219 
KvK 57179093 / TriodosBank NL 62 TRIO 0781401143 
 
Genoemde links: 
 


*https://www.rivm.nl/nieuws/geluid-is-belangrijkste-veroorzaker-van-hinder-in-nederland 


**https://www.rivm.nl/publicaties/meldingen-over-en-hinder-van-laagfrequent-geluid-of-horen-
van-bromtoon-in-nederland 







komen dat het maatschappelijk welzijn belangrijk genoeg is om zich te buigen over het LFg 
probleem, ik zie vanuit haar antwoord dus geen ontkenning of onverschilligheid maar wel - nog 
steeds- gebrek aan daadkracht. Het advies van de stichting Laagfrequentgeluid is: een ronde 
tafelgesprek met alle betrokken ministeries en instanties, (Gezondheidsraad, RIVM, GGD) met 
naar mijn mening mede de tegenwoordigheid bij dit gesprek van de Provinciale Staten in ons 
land. Het is van groot belang om beleid en onderzoek te coördineren, om de snel groeiende 
problematiek het hoofd te kunnen bieden. Gezien de grote impact van LFg op de gezondheid 
zouden de ministeries van I & W en Volksgezondheid daarin samen een centrale rol moeten 
nemen.
Gaarne zou ik van u vernemen welk standpunt u in deze inneemt en of zo ja, welke actie ik zo 
mogelijk mag verwachten ten gunste van de ingezetenen in uw provincie?
In afwachting en met vriendelijke groet Reina Opperman

N.B. Helaas ben ik zelf “ ervaringsdeskundige” als het gaat om de impact van LFg op gezondheid 
en welbevinden. Het is geen leven. Ik wil er zo u wilt gaarne een gezicht aan geven en u 
inhoudelijk verder informeren. U kunt mij bereiken op mijn emailadres.

Virusvrij. www.avg.com

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient


stichting
LAAGFREQUENTGELUID

December 2018

Beste Deelnemer aan de Klimaattafel,

Met belangstelling volgen we jullie activiteiten in het kader van het Klimaatoverleg, zowel landelijk,
als internationaal. Wij steunen jullie inzet ten aanzíen van het terugdrÍngen van de CO2 emissie en

het bevorderen van duurzaamheid en leefbaarheid in onze samenleving.

Als Stichting Laagfrequent geluid maken we ons echter ook grote zorgen vanwege het ontbreken van
het milieu aspect '(laagfrequent) geluid'op de Klimaatagenda. Daardoor komen schadelijke gevolgen

van voorgestelde maatregelen aan de Klimaattafels niet in beeld, met grote gevolgen voor het milieu,
de gezondheid en leefbaarheid van een sterk groeiend deel van de bevolking.

ln het onlangs verschenen RIVM rapport "lnventarisatie Verstoringen" (lV-7)* wordt gesteld dat ruim
SYovan de bevolking (ruim 1-,3 miljoen mensen in Nederland)enige hinder, en2%ovan de bevolking
(ruÍm 340.000 mensen) ernstige hinder van laagfrequent geluid (LFg) ervaart. Hinder die zich vertaalt
in lichamelijke en psychische gezondheidsschade en sociaal-maatschappel'rjke uitval.

Naast het rapport "lnventarisatie Verstoringen" (lV-7), heeft het RIVM onlangs ook een specifiek
LFg-rapport gepubliceerd**. Ook hierin wordt een toename van het aantal klachten gemeld en aan-
gegeven dat door toekomstige ontwikkelingen laag frequent geluid mogelijk toeneemt. Te denken
valt, volgens het RIVM, aan een toenemend gebruik van mechanische ventilatie, warmtepompen en
koeling systemen vanwege klimaatverandering en de energie transitie. Het RIVM raadt daarom aan

deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en roept de overheid op de problematiek
serieus te nemen en beleid te ontwikkelen.

ln de praktijk zien we deze hinder en gezondheidsschade al op grote schaal plaatsvinden. Groene
stroom toepassingen zoals windturbines, warmtepompen, elektrische auto's, alle goed bedoelde
ontwikkelingen voor het klimaat, hebben een funeste uitwerking op de gezondheid van de mens
vanwege het laagfrequente geluid en / of elektro-magnetische velden. Hinder die bewust wordt
waargenomen door een deel van de bevolking, maar uiteindelijk ons allemaal raakt.

De plaatsing van grote aantallen windturbines / wíndparken zorgt nu al voor ernstige slaapverstoring
van omwonenden met alle gevolgen voor de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functione-
ren van dien. Experts geven tevens aan dat door de blootstelling aan (laagfrequent) geluid van wind-
turbines, omwonenden tot 6 keer toe meer kans hebben op hartfalen (cardioloog Marc Goethals, Dr.

Mariana Alves Pereira, huisarts Sylvia van Manen, hartchirurg Prof. Dr.med. Christian-Friedrich Vahl).

Ook op zee zorgen windturbineparken voor een acuut herrieprobleem met grote gevolgen voor na-

tuur en milieu. Volgens de NPO-documentaire "Herrie onder water, een stille ramp in zee" verstoort
het de communicatie en echolocatie van zeedieren. Daarnaast kunnen vissen en zeezoogdieren doof
worden en zelfs overlijden aan de gevolgen van lawaai
(https://npofocus. n l/artikeU7789/herrie-onder-water-een-stille-ra m p-in-zee).
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Een andere zorgelijke ontwikkeling die gaande is het aansluiten van woningen op warmtenetten.
Nu al regent het aan geluidsklachten over collectieve en indivíduele warmtepompen en daaraan ge-

koppelde ventilatoren. De massale aanleg van hybride warmtepompen leidt tot een 'kakofonie van
geluid' en 'grootschalige geluidsoverlast in Nederlandse straten en een permanent gebrom in woon-
wijken', vreest Eigen Huis. Met slaapverstoring, stress en schadelijke gezondheidseffecten van laag-

frequent geluid als gevolg.

De elektrificatie van onze maatschappij is een derde zorgenpost, net als het uitbouwen van draadloze

technologieën. Steeds meer mensen ondervinden hinder en gezondheidsschade als gevolg van elek-

triciteit en elektro-magnetísche velden. Het gaat hierbij niet zozeer om geluid, als wel om trillingen in
het lichaam, mogelijk als gevolg van beïnvloeding van het neurologisch systeem. De massale toepas-
sing van elektricíteit op vervoer, woningen en industrie, o.a. door oplaad- en transformatorstations
en omvormers, heeft vergaande gevolgen voor de gezondheid van alles wat leeft.

Al deze klimaatmaatregelen samen, leiden tot een sterk toenemend milieu- en gezondheidsprobleem

in onze samenleving, met vergaande gevolgen voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal-

maatschappelijk functioneren van de gehele mensheid. Steeds meer mensen geven nu al aan het
leven onder huidige laagfrequente geluidsomstandigheden als ondraaglijk te ervaren.
We willen vanuit onze Stichtíng Laagfrequent geluid dan ook met klem oproepen niet de ogen te
sluiten voor deze problematiek, maar deze aspecten mee te nemen in het bepalen van milieumaat-
regelen. Doen we dat niet, dan beperken we wellicht wel de opwarming van de aarde, maar schaden
we het mílieu en de gezondheid op een andere manier, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van

onze aarde in de (nabije) toekomst.

Met dank voor uw aandacht en hartelijke groet,

Dirk van der Plas, voorzitter

Stichting Laagfrequent Geluid
www. laa gfreq ue ntge I uid. n I

www.facebook.com/pages/Stichting-Laagfrequent-Geluid/59LOL27076822L9
KvK 57179093 / TriodosBank NL 62 TRIO O78L4OIL43

Genoemde links:

* https://www. rivm.nl/nieuws/geluid-is-bela ngrijkste-veroorzaker-van-hinder-in-nederland

* *https://www. rivm.nl/publicaties/meldingen-over-en-hinder-van-laagfrequent-geluid-of-horen-

va n-bromtoon-i n-nederla nd
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Jaarrapportage 2018 Stichting Laagfrequent geluid 

De jaarrapportage 2018 van Stichting Laagfrequent geluid is uit. Het is het tweede jaar op rij dat we een
overzicht van de LFg-problematiek in deze vorm presenteren.

De jaarrapportage bevat:

beschrijving stand van zaken rondom de LFg-problematiek,
samenvatting van de LFg-materie,
statistieken en grafieken
overzicht van alle meldingen

Het document beslaat 116 pagina's en verschijnt in twee versies:

1. 'Spread', pagina's naast elkaar (behalve de meldingen): vooral handig bij de grafieken (en grote
beeldschermen); links de tekst, rechts de bijbehorende grafieken.

2. 'Scroll’, alle pagina's onder elkaar

Enkele cijfers / aspecten uit de rapportage:

In 2018 zijn 606 meldingen vanwege LFg-hinder bij de Stichting binnen gekomen. Dat is ongeveer
hetzelfde aantal als het jaar ervoor. In totaal staan nu 2103 melders bij de Stichting geregistreerd.
Vrouwen maken daar ongeveer 58% van uit. Meer dan de helft van de melders valt in de
leeftijdscategorie 35 t/m 54 jaar. De meeste meldingen in 2018 komen uit Noord-Brabant.

LFg beperkt zich niet tot geluid. Steeds vaker wordt het gevoel van trilling gerapporteerd. Ook beperkt
de waarneming zich niet altijd tot de eigen woning. Een deel van de melders ervaart een brom op
meerdere plekken, ook al wordt er akoestisch niet altijd iets bijzonders gemeten. Verder toont
onderzoek aan dat blootstelling aan continu en fors LFg schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteerde in 2018 dat 8,1% van de
bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. Dat komt overeen met
maar liefst 1.3 miljoen, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland. Het RIVM concludeert dan ook
“dat de gevonden hinderpercentages een indicatie geven dat blootstelling aan LFg een probleem is dat
niet onderschat mag worden en dat de omvang van het probleem een signaal voor de overheid vormt
om deze overlast in beleid mee te wegen”. (https://www.rivm.nl/publicaties/beleving-woonomgeving-in-
nederland-inventarisatie-verstoringen-2016 / https://www.rivm.nl/publicaties/meldingen-over-en-hinder-
van-laagfrequent-geluid-of-horen-van-bromtoon-in-nederland)

In de dagelijkse praktijk ervaren LFg-waarnemers nog steeds weinig erkenning voor hun situatie. In veel
gevallen wordt er door de overheid geen meetonderzoek uitgevoerd en stellen medici, naar onze
mening, ten onrechte de diagnose ‘tinnitus’, met gedragstherapie als oplossing. Daarmee wordt de
verantwoordelijkheid van de problematiek bij de LFg-waarnemers gelegd, in plaats van te zoeken naar
werkelijke oorzaken en oplossingen. Stichting Laagfrequent geluid hoopt met deze jaarrapportage bij te
dragen aan het inzicht in en de erkenning van de LFg-problematiek.

De jaarrapportage 2018 wordt digitaal aan alle betrokken groepen toegestuurd (gehinderden, experts,
instanties, overheden en pers) en is hier te downloaden:
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