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Disclosure belangen van de spreker 
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Disclosure belangen 

(potentiële) Belangenverstrengeling Geen 
Relevante relaties  Adviseur Nationale HoorStichting 

Adviseur HearOn 
Sponsoring voor dit werk Nationale HoorStichting 

Ministerie VWS / SZW 
Stichting GAK 
Nederlandse Spoorwegen 

ZZP-bedrijf AudAd: Advies in Audiologie 
 



Relevant voor de revalidatie met hoortoestellen 
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ARBO-curatieve zorg voor het gehoor 

1. Screening waar mogelijk 
• Screeningsaudiometrie / Spraak in ruis / OAE 

2. Een gedegen intake 
Persoonsgebonden: 
• Wat is de restcapaciteit van het gehoor? 
• Hoe is het psychosociaal profiel 
Werkgebonden: 
• Wat zijn de auditieve taken  
• Wat zijn de omstandigheden 

3. Basis diagnostiek 
• Toonaudiogram / spraakaudiogram 

4. Functietesten 
• Spraak in ruis / richtinghoren 

5. Modelmatige benaderingen 
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ARBO-curatieve zorg voor het gehoor 

1. Screening waar mogelijk 
• Spraak in ruis / HearOn, opgericht in 2016 
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ARBO-curatieve zorg voor het gehoor 

2.  Een gedegen intake 
Persoonsgebonden: 
• Wat is de restcapaciteit van het gehoor? 
• Hoe is het psychosociaal profiel 
Werkgebonden: 
• Wat zijn de auditieve taken  
• Wat zijn de omstandigheden 
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Profiel van verschillende auditieve taken 
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Problemen in de Werksituatie

#VERW!
#VERW! #VERW!

#N/B #VERW!
#VERW!

De werksituatie is middelmatig belast
De communicatie kost iets inspanning

geen

laag

matig

hoog

zeer…

intensiteit

inspanning



ARBO-curatieve zorg voor het gehoor 
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Profiel van de persoonlijke beleving 
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Problemen in het Communicatieprofiel

Probleem: #VERW!
#N/B

Diversen: Vragen en opmerkingen
Oorsuizen neen
Hard geluid neen
Gezondheid nu goed
Problemen thuis neen

Strategieen

Onaangepast gedrag

Verminderde Verbale Coping

Verminderde Non-verbale coping

Persoonlijke aanpassingen

Verminderde Zelf-acceptatie

Verminderde Acceptatie gehoorverlies

Stress/vermijdingsgedrag

Beleving Arbeid

Herstelbehoefte

Verminderde Inspraakmogelijkheden

Verminderde Relaties met collega's

weinig  zeer veel



ARBO-curatieve zorg voor het gehoor 

3.  Basis diagnostiek 
• Toonaudiogram / Spraakaudiogram 

4.  Functietesten  
• Richtinghoren / Spraak in ruis 
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Testen ontwikkeld door VUmc 



ARBO-curatieve zorg voor het gehoor 

5.  Modelmatige benaderingen 
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Voorbeeld 1: machinisten NS: 
Model wordt gebaseerd op metingen. 
 achtergrondniveaus in machinistcabine 
 auditieve signalen in machinistcabine 
 communicatie via telefoon/portofoon 



En dan …  

 
 Breed pakket op maat (zie Bas) 
 … inzoomen op de technische revalidatie 

 
 Allereerst natuurlijk hoortoestellen 
 
 Aanvullende hoorhulpmiddelen 

• Microfoons / wek-waarschuwingssystemen / solo-apparatuur 
 

 Aanpassingen aan de akoestiek: minder lawaai / nagalm 
 
 

12 



Het hoortoestel 

 Tegenwoordig best acceptabel 

van vorm en kleur 

 Het stigma van het hoortoestel 

neemt af 

 Betaalbaar (tenzij ….) 

 Hoogwaardige techniek, ook 

werkzaam in achtergrondlawaai 

 Meer aandacht voor 

connectiviteit met de wereld 

om de werknemer heen 
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Solo-apparatuur... 



Connectiviteit 

S. Launer 



Selectie en Aanpassing via compensatie-profielen 

 Profile of disabilities 
• Disabilities: 

 Detection 
 Speech in quiet 
 Speech in noise 
 Noise tolerance 
 Focus 
 Localization 

 

Auditory 
parameters 

Cognition and  
non-auditory 
parameters 



Selectie en Aanpassing via compensatie-profielen 

 Profile of disabilities 
• Disabilities: 

 Detection 
 Speech in quiet 
 Speech in noise 
 Noise tolerance 
 Focus / discrimination 
 Localization 

 

 Target profile 
• Tasks 
• Individual wishes 

Auditory 
parameters 

Cognition and  
non-auditory 
parameters 



Disability profile 

Target profile 

Selectie en Aanpassing via compensatie-profielen 

Compensatie profiel 



Conclusie 

 Een gedetailleerde intake loont 

• Wat zijn de mogelijkheden? 

• Wat zijn de wensen? 

• Wat is nodig? 

 Individuele profielen helpen 

• Voor specifieke beroepsgroepen is een modelmatige benadering soms 

ondersteunend 

 Hoortoestellen zijn krachtig, ook in een omgeving met ruis 

 Hoortoestellen zijn niet meer “stand-alone” 

 Overige hulpmiddelen maken het plaatje compleet  

 Gespecialiseerde kennis kan noodzakelijk zijn (AC) 
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Dank voor uw aandacht 

w.a.dreschler@amc.nl 
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