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"Audiologie was in die tijd nog een kwestie van schroeven en 

moeren. Dat was veel te technisch voor de KNO-artsen."



• Patiëntenzorg 

• Onderzoek

• Opleiding en Onderwijs

• Besturen en Commissies



"Ik heb altijd de slechthorende mens centraal gesteld 

en niet zozeer het gehoorverlies“



Patiënt:

In 1999 heeft Dr. Kapteyn persoonlijk een gehoortest genomen. Gezien 

mijn geringe gehoorrest heeft hij geadviseerd voor Cochliaire Implantatie en een 

aanbeveling gestuurd aan het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. Evenwel stelt hij zich 

altijd achter de beslissing van de patiënt en is niet teleurgesteld als zijn advies door 

persoonlijke omstandigheden niet wordt opgevolgd. Wat een vriendelijke, 

tolerante en bescheiden Audioloog. Patiënten staan Centraal.



In 1964 zag de wereld er anders uit

• VU ziekenhuis moest nog geopend worden

• Rapport Köster moest nog geschreven worden

• De FENAC moest nog worden opgericht

• Er waren minder deadlines en regels

Patiëntenzorg



• Psychosociale factoren slechthorendheid - maatschappelijk werk

• Werkende slechthorenden – bedrijfsgeneeskunde 

• Kinderen met spraak- taal problemen: introductie klinisch linguïst

• Psycholoog in commissie Köster.

• Onderwijs voor slechthorende kinderen (van Gilseschool, Burgerschool)

Agaath Dondorp

Multidisciplinaire benadering



AC VUmc anno 2019

Interdisciplinaire spreekuren gericht op auditief / communicatief 

functioneren en participatie

• ARBO audiologie: Gehoor, Cognitie, Persoon, Omgeving = Werk

• KindTaalGehoor: Gehoor, Taal, Cognitie, Persoon, Omgeving =  School

• SpraakTaalMolen: Gehoor, Taal, Cognitie, Persoon



Onderzoek



16 maart 1973



II. An investigation into the influence of psycho-social factors.

The relationship between satisfaction and the degree of hearing loss

and discrimination loss is very weak



“Het is verbazingwekkend dat, ook internationaal, uitsluitend gebruik 

gemaakt wordt van het toonaudiogram bij het schatten van de 

validiteit van het gehoor. …….Andere hoorfuncties, zoals het verstaan 

van spraak in lawaai zijn sterk bepalend voor het gevoel van 

veiligheid en welbevinden. ……..Ook de persoonlijke vermogens om 

beperkingen te ondervangen en de akoestische omstandigheden 

moeten in beschouwing genomen worden…..”

T. S. Kapteyn, VU Amsterdam, november 1992





Amsterdamse Vragenlijst voor Auditieve Beperkingen en Handicap



Horen en Gehoord Worden: Hoe kan het beter? 

Programma voor het aanleren van hoorstrategieën,

voor de slechthorende én de communicatiepartner





Pupil onderzoek 



Onderwijs

- Didactische vaardigheden 

- In staat om complexe fysische zaken op begrijpelijke en beeldende manier uit te leggen 

- Kennis overdragen 



Leermeester en opleider







Besturen en Commissies



Humor






