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1a Slechte kwaliteit 
audiologische gegevens

Objectieve audiometrie

1b Wennen aan HT kan 
langer duren

Hoortoestelgewenning- en 
hoortraining

2 Veel nagalm in woon- en 
werkvertrekken

Optimalisering akoestiek

3 Ondersteunende 
communicatie kan nodig zijn

Beoordeling en advisering 
communicatieve 
vaardigheden en behoefte

4 Begeleiders niet deskundig Deskundigheidsbevordering 
groepsleiding
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Taakverdeling
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Implementatie: plan van aanpak

Onderscheiden van 7 betrokken partijen in de zorginstellingen

Formuleren doelstellingen per betrokken partij

Definiëring problemen

Sterkte/ zwakte/ kansen/ bedreigingen analyse

Kiezen van gerichte implementatiestrategieën
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Akoestiek in zorginstellingen

Ontwikkelen van richtlijnen (Hans Verschuure, Lau Nijs)

Workshop voor afstemming met het veld

Workshopboekje met diskette (geluidsabsorberend materiaal)

Deskundigheidsbevordering audiologen in akoestiek



NVA 26 januari 2007

Consent en Inclusie

Aantal cliënten (licht-ernstig verstandelijk 
beperkt) met slechthorendheid

71

Geen toestemming 7

Toestemmingsprocedure  niet voltooid 4

60

Exclusiecriteria (al eerder een HT > ½ jaar, 
autisme, slechtziend)

28

32

Overleden 1

31
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Realiseerbaar
binnen tijdsbestek studie?

3 mensen: alle 4 modules

14 mensen: een gedeelte van de modules

14 mensen: niets
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Realiseerbaar
binnen tijdsbestek studie?

gelukt niet gelukt

Hoortoesteltraining (bij 26 cliënten) 11 15

Communicatie advisering 30 1

Training groepsleiding 10 21

Beoordeling akoestiek 25 6

Uitvoering akoestische aanpassingen 0 6
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Obstakels module 1

1a Voorschrijven hoortoestellen
Deskundigheidstekort bij beslissers tav HT (training volgde pas als
de cliënt een HT zou krijgen
- slechthorendheid niet erkend
- geen draagvlak voor hoortoestellen

1b Logopedist: hoortoestelgewenning en training
- geen logopedist aan ZI verbonden
- logopedisten onvoldoende beschikbaar
- logopedist niet deskundig 
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Module 1

Aanbeveling:

Hoortoestelgewennings- en hoortraining aanbieden vanuit het 
audiologisch centrum
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Obstakels module 2

2a Beoordeling akoestiek door audiologen
- “is geen taak voor audiologen”

- geen financiële vergoeding

- ZI kan extra kosten niet betalen 

2b Aanpassingen akoestiek
- gecompliceerde besluitvormingsprocedure

- budget jaar tevoren vastgesteld en geoormerkt

- andere prioriteiten mogelijk
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Route audiologische adviezen 
in zorginstelling

Audiologisch Centrum: advies akoestiek

verwijzend arts

persoonlijk begeleider cliënt 

bepaling prioriteit in team groepsleiding 

middenmanagement: beoordeling in relatie tot budget

technische dienst

aannemer: bepaling kostenplaatje

managementteam: bepaling prioriteit

---- > TD: uitvoering --- > aannemer
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Module 2

Aanbeveling:

Bindende bouwvoorschriften voor zorgvoorzieningen voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
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Obstakels module 3

Gespecialiseerde gedragswetenschappers werden door Effatha en 
Viataal beschikbaar gesteld.

Niet gecontinueerd na het project
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Obstakels module 4

Geen of beperkte beschikbaarheid va trainer

Training groepsleiding volgens train de trainersmodel werd niet 
gecontinueerd na het project
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Module 4

Aanbeveling:

Training in slechthorendheid en de behandeling ervan dient 
structureel opgenomen te worden in de basisopleiding van 
groepsleiders

(en eigenlijk van alle disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking)
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En verder……..
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Informatieoverdracht

Informatieoverdracht onvoldoende of slecht 
• informatie over cliënten naar AC´s

• terugkoppeling audiometrie uitslagen

• informatieoverdracht binnen teams van begeleiders

• lezen van post (nog geen E-mailenkele jaren geleden)

• geen aandacht voor post van afwezige collega´s
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Continuïteit

Management: 

wel acties om project te doen slagen

geen acties om behandelingsprogramma te continueren

Acties om continuïteit te bewerkstellingen wel door:

logopedisten 

audiologen
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Samenwerking AC – Zorginstelling

taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk afgesproken

geen coördinatie
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Aanbeveling

Informatieoverdracht

Continuïteit

Samenwerking AC – Zorginstelling

Hoorteams
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Samenvatting aanbevelingen

1. Hoortoestelgewennings- en hoortraining aanbieden vanuit het 
audiologisch centrum

2. Bindende bouwvoorschriften voor zorgvoorzieningen voor mensen 
met een verstandelijke beperking

3. Training in slechthorendheid en de behandeling ervan structureel
opnemen in basisopleiding groepsleiders

4. Hoorteams
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Dank voor uw aandacht

Proefschrift gratis te verkrijgen bij:

i.vandeurzen@erasmusmc.nl

ameuwese@nsdsk.nl

h.evenhuis@erasmusmc.nl
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