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Programma – 18 april 2019
Datum
Plaats

NVA Voorjaarsvergadering 2019
Donderdag 18 april 2019, 9:30 – 15:30 uur
NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein (www.n-b-c.nl)

9:30

Ontvangst met koffie & thee

Ochtend

59e Dag der Akoepedie (zaal 18-19)
NOAH-protocol, Eenzijdige doofheid, Aggravatie

10:00

Opening dagvoorzitter
Rob Drullman (NVA)
NOAH protocol en leidraad audiologische zorg 2019
Bas Franck (Auris)
CINGLE-studie en éénzijdige doofheid
Jan van Heteren (UMCU)
Aggravatie: wat is het en hoe ga ik ermee om?
Ruben Benard (Pento)

10:05
10:50
11:40

12:30

Lunch (er wordt voor broodjes gezorgd)
Mogelijkheid bezoek te brengen aan exposanten

Middag

Voorjaarsvergadering i.s.m. de KNO-vereniging (Grote zaal)
Thema’s: Richtlijn BCD en casuïstiek oorafdrukken

14:00

Opening dagvoorzitter
Hans Thomeer (KNO)
Richtlijn BCD
Martijn Toll (NVKF - NVA) & Myrthe Hol (KNO - NVA)
Complicaties otoplastieken
Jerome Waterval, Claire Bommeljé, Rob v.d. Hulst (KNO)
Afsluiting

14:05
14:45
15:30

Mededelingen
Nieuwsbrief
De volledige nieuwsbrief wordt alleen elektronisch verstuurd. Wijzigingen van (email)adres
en andere gegevens kunnen leden zelf doorgeven na inloggen op de NVA-website.
Bijwonen van de wetenschappelijk vergaderingen
De wetenschappelijke vergaderingen (3 maal per jaar) zijn kosteloos toegankelijk voor
leden van de NVA. De NVA wil een open vereniging zijn en kennis breed verspreiden. Nietleden zijn hartelijk welkom als gast. Voor degenen die (nog) geen lid zijn en zich ook niet
hebben aangemeld voor het lidmaatschap geldt een bijdrage van € 45.
Aanmelden voor een wetenschappelijk vergadering is verplicht. Informatie over aanmelding
is de vinden op de NVA-website.

In 2020 vieren we het 70-jarig bestaan van de NVA. Leden die willen bijdragen
in de lustrumcommissie kunnen een bericht sturen naar de secretaris.
Voor uw agenda:
Vrijdag 27 september 2019: NVA Najaarsvergadering (Utrecht)
Vrijdag 7 februari 2020: NVA Wintervergadering met algemene ledenvergadering
Verdere data van (inter)nationale bijeenkomsten op het gebied van audiologie zijn te
vinden op http://www.ned-ver-audiologie.nl/agenda-2
OPROEP: Wilt u een presentatie verzorgen? Stuur een e-mail naar de secretaris van de NVA
Informatie vereniging
Nederlandse Vereniging voor Audiologie www.ned-ver-audiologie.nl /
Secretaris: Dr. Rob Drullman (secretaris@ned-ver-audiologie.nl)
Commissie van audiologie-assistenten (audiologie-assistenten@ned-ver-audiologie.nl)
Lidmaatschap van NVA: zie aanmeldingsformulier op website
Lidmaatschap van ISA: NVA leden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van de
International Society of Audiology (ISA). Voor meer informatie zie www.isa-audiology.org
Leerboek Audiologie (www.audiologieboek.nl)
Redactie: Raymond Bonnet, Bas Franck, Sjaak Klis, Vera Prijs, Bert van Zanten
Bijdragen aan het Leerboek worden door de NVKF ondersteund met nascholingspunten.
Email: info@audiologieboek.nl
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OCHTENDPROGRAMMA 18 APRIL
59e Dag der Akoepedie met verschillende onderwerpen:
NOAH-protocol, Aggravatie, Eenzijdige doofheid en revalidatie-opties
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in ruis, lokalisatie van geluid, tinnituslast, en kwaliteit van leven. De CI-gebruikers
ondergaan verder aanvullende onderzoeken, zoals een Vocoder-experiment waarbij we
onderzoeken hoe een CI klinkt.
Op dit moment zijn alle 120 deelnemers geïncludeerd. De baseline gegevens zullen worden
gepresenteerd, evenals resultaten van het Vocoder-experiment.

NOAH protocol en leidraad audiologische zorg 2019
Bas Franck; Auris AC Rotterdam
(b.franck@auris.nl)

Aggravatie: wat is het en hoe ga ik ermee om?
Ruben Benard; Pento AC Zwolle
(r.benard@pento.nl)

Vanuit de commissie Dag der Akoepedie is er gevraagd uitleg te geven over het NOAH
protocol (veldnorm) en de Leidraad audiologische zorg.
Er zijn vragen over hoe er verwezen wordt op basis van de NOAH veldnorm, hoe ermee om
te gaan, of er controle is op de uitvoering van de veldnorm en wat de rol is van de
verzekeraars hierin. Aangezien diverse partijen zoals audiciens, huisartsen, KNO-artsen en
ACs hierbij betrokken zijn, is het zeker interessant te kijken wat de visie is van de
verschillende partijen op deze veldnorm en leidraad.
Er zal een korte uitleg worden gegeven over de veldnorm en leidraad. Daarna zal gepoogd
worden de verschillende perspectieven in beeld te brengen. Ook zal aan de hand van
enkele casus gekeken worden naar de betekenis van de veldnorm en of deze effectief
gebruikt wordt. En het belangrijkst: wat zijn de consequenties voor de patiënt?
Tot slot zal worden uitgelegd wat er op basis van de leidraad die per 1 januari 2019 van
kracht is, is veranderd.
CINGLE-studie: Cochlear Implantation for siNGLE-sided deafness. Gerandomiseerde studie
naar de behandelingen van eenzijdige doofheid.
Jan van Heteren; UMC Utrecht
(J.A.A.vanHeteren@umcutrecht.nl)
Patiënten met eenzijdige doofheid ondervinden problemen bij spraakverstaan in ruis en
geluidlokalisatie. De huidige behandelingen voor eenzijdige doofheid (Contralateral Routing
of Sound, CROS-toestel, en Bone Conduction Device, BCD) brengen het geluid naar het
werkende oor. In de CINGLE-studie vergelijken we deze huidige behandelingen met een
nieuwe behandeling voor eenzijdige doofheid: cochleaire implantatie (CI). Het CI kan de
functie van het beschadigde slakkenhuis overnemen door de gehoorzenuw direct elektrisch
te stimuleren. Een behandeling met CI wordt in Nederland op dit moment alleen nog
toegepast bij tweezijdig doven.
Volwassen eenzijdig dove patiënten worden gerandomiseerd naar CI of naar proefperiodes
met BCD en CROS (en vice versa). Na deze proefperiode kunnen patiënten kiezen of ze
verder willen met BCD, CROS, of geen behandeling. De uitkomstmaten zijn spraakverstaan
3

In deze interactieve presentatie wordt ingegaan op de achterliggende redenen van
aggravatie, waarom aggraveren kinderen en volwassenen? Verder wordt er dieper
ingegaan op methodes voor het ontmaskeren van aggravanten, welke diagnostische tools
zijn beschikbaar? En bij vermoeden van aggravatie, hoe bespreek je dit dan? De presentatie
is voor mensen die in de praktijk mogelijk met aggravatie te maken hebben, maar nog niet
alle gereedschap in huis hebben als het zich voordoet.
MIDDAG PROGRAMMA 18 APRIL
i.s.m. de KNO-vereniging
Richtlijn BCD
Martijn Toll & Myrthe Hol ; KNO - NVKF - NVA
De KNO-vereniging heeft het initiatief genomen om een richtlijn op te stellen voor bone
conduction devices (BCD’s of beengeleidingstoestellen). Zij heeft dit gedaan samen met de
NVKF. Deze richtlijn gaat in op de medische, audiologische en technische aspecten die
spelen bij indicatie, ingreep en instelling van de BCD. In de presentatie zullen enkele
onderwerpen uit de richtlijn worden besproken, tevens zal er worden ingegaan op het
implementatieplan en de kennislacunes. Als u zich wil inlezen, de richtlijn is te vinden via
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/bone_conduction_devices_bcd
Complicaties otoplastieken
Jerome Waterval, Claire Bommeljé, Rob v.d. Hulst; KNO-artsen
Bespreking van verschillende casussen waar complicaties bij het maken van oorafdrukken
zijn opgetreden. Er zal o.a. een flow-chart voor behandeling worden gepresenteerd.
4

