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het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen  

van stoornissen van het gehoor. 





Gezondheid werkt! 
Preventie loont! 



360 miljoen kampt  
met onherstelbare  

gehoorschade 



Gezondheid)werkt!)
Preven1e)loont!)

1,1 miljard jongeren  
loopt risico 



Moeten we ons zorgen maken? 

 
•  participeert minder (gezin, 

vriendenkring,  school, jeugd- en 
sportvereniging) 

•  krijgt minder kansen op de 
arbeidsmarkt  

Wie moeite heeft met verstaan 
wat gezegd wordt 



 
 
•  Aantal kandidaat-

militairen ongeschikt 
omwille van 
gehoorstoornissen 
gestegen 

     
    2,4% in 2008  
    4,1% in 2010 

 
•  Het zijn de eerste 

tekenen van een 
maatschappelijk 
probleem.  



900.000 werknemers 
40% van alle meldingen  

top 3 beroepsziekte 



 
•  7-77  
•  ‘on the job’ & ‘off the job’ 
•  10 % van de bevolking heeft moeite om een gespek te volgen 
•  2% BNP(2) 

 
Gehoorschade is een persoonlijk & maatschappelijk probleem met 
een aanzienlijke sociale & economische impact (1) 

 
 

(1) Nationale Hoorstichting, Werkplan 2013-2015 
(2) Redefining the Survival of the Fittest: Communication Disorders in the 21st Century. Ruben RJ. The Laryngoscope, 110.2, p.241, 2000 



 
•  steeds jongere leeftijd  

•  steeds hogere levensverwachting  
•  nog steeds geen behandeling in het verschiet 

Wat brengt  
de toekomst ? 



het proces kan gestopt worden door 
bijkomende overbelasting te vermijden 



Hoe kun je gehoorschade voorkomen ? 

Herken)
alarmsignalen)))
!
•  Piep!in!je!oren!!!
!
•  Moeite!om!

spraak!te!
verstaan!in!
lawaaierige!
omgeving!!

Beperk))
duur)blootstelling)
!
•  Korte!‘s6lle’!pauzes!

inlassen!
(organisatorische!
maatregelen)!

!
•  Beperk!dagelijks!

gebruik!van!MP3!
spelers!<!1uur/dag!!

Check)
geluidniveau))

!
•  Breng!het!risico!

in!kaart!
(bronbestrijding))

•  Streef!naar!
veilige!
luisterniveaus,!
(smartphone!
60%!vermogen)!

Draag))
gehoorbeschermers))
!
•  Gebruik!ze!correct!!

•  Draag!ze!consequent!
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alarmsignalen)))
!
•  Piep!in!je!oren!!!
!
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spraak!te!
verstaan!in!
lawaaierige!
omgeving!!

(Preventief)  
Audioloog 

Persoon 
bedrijf >  < 

Ga))
op)controle)

)
•  Selecteer!juiste!

oordoppen!en!laat!
jaarlijks!de!goede!
werking!controleren!

•  Laat!jaarlijks!je!oren!
controleren!op!
gehoorschade!

!!!!!!!!!
!!!!!!
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Laat jaarlijks je gehoor controleren op 
gehoorschade, net zoals je je tanden 

laat controleren op gaatjes 



Tonale screeningsaudiometrie  

•  Minder geschikt 



•  is een subjectieve methode die de actieve medewerking van de testpersoon 
vraagt 

•  vertoont een tijdsdelay tussen de effectieve blootstelling en de geobserveerde 
schade op het audiogram (TE VROEG)  

•  detecteert gehoorschade enkel daar waar het vermogen om zuivere tonen 
waar te nemen significant beschadigd is (TE LAAT) 

 
•  compromiteert in een arbeidsgeneeskundige omgeving vaak de strikte 

r ich t l i j nen wat resu l teer t i n verminderde bet rouwbaarhe id en 
reproduceerbaarheid.  

Report Int. Expert Symposium 
usefulness OAE in occupational setting 

 
Feb 2011, Manchester (UK)  

Tonale screeningsaudiometrie:   !





!
!



Buitenoor Middenoor Binnenoor 

Otoscopie Tympanometrie 
Oto Akoestische 
Emissies (OAEs) 

Preventief gehooronderzoek 



•   Makkelijk begrijpen (%) 
•   Makkelijk uitleggen ‘sense of urgency’  
•   Makkelijk monitoren  

 
•   Precisie (8 pts/octaaf) 

•   Objectiveren subjectieve klacht  

OHC!scan!

% intacte haarcellen per frequentie 
Relatie naar spraakgebied 

Kwaliteitscontrole 

% Gehoorschade 
 (OHC Damage Index) 

 
•   Meetcondities (ruis) 

•   Professional (technische uitvoering) 

Multivariate interpretatiemodel 



Zeer hoge test/retest betrouwbaarheid  
SubmiRed!by!B.Vinck!et!al.!!

Ear!&!Hearing,!2015!!!



Sterke correlatie tussen  
OHC Damage Index/expertise toonaudiogram 

r!=!0,94!!

SubmiRed!by!Vinck!et!al.!!
Ear!&!Hearing,!2015!!!



Referentiewaarden % gehoorschade 
(OHC damage Index)  



(Preventief) Audioloog 



Continuïteit in de zorg na (vroeg)opsporing; 
daar kan geen oordop tegenop! 





GEHOORSCHADE kost meer dan PREVENTIEVE GEHOORZORG     

 
•  Medische kosten (oorsuizen, slechthorendheid, 

slapeloosheid, verhoogde bloeddruk,…) 
•  Minder kansen op school en arbeidsmarkt 
•  Vermoeidheid (meer concentratie vereist)  
•  Emotioneel is men angstig en achterdochtig   
•  Sociaal isolement  

GEHOORSCHADE!

(Preventieve) 
GEHOORZORG!








