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SLECHTHORENDHEID



DE ANATOMIE VAN HET 

MIDDENOOR



KERNBOODSCHAPPEN 

BETREFENDE 

SLECHTHORENDHEID

• Actief opstellen t.o.v. slechthorendheid
• Actief vragen naar de gevolgen, school, werk, psychosociaal, relatie
• Audiometrie verdient de voorkeur boven fluisterspraak
• Actualiseer hoe het gaat met hoortoestel en hulpmiddelen na enige tijd



DEFINITIE 

SLECHTHORENDHEID

• Slechthorendheid betreft een verzamelnaam voor verminderd gehoor
• Het gaat om de hoeveelheid dB verlies bij 1000 / 2000 / 4000 Hz
• De drempelwaardes opgeteld meer dan 105 dB komt in aanmerking voor

prothese
• Minder dan 35 dB lichte slechthorendheid
• Tussen 35 en 60 dB verlies matige slechthorendheid
• Tussen 60 en 90 dB ernstige slechthorendheid



DE COCHLEA



ERNSTIGE SLECHTHORENDHEID.

WANNEER COCHLEAIR IMPLANTAAT??



AUDIOMETERS

• Screeningsaudiometer
• Klinische audiometer, waarmee je luchtgeleiding, beengeleiding kunt 

meten en maskeren



TINNITUS 

EN 

SLECHTHORENDHEID

• Onderzoek bij 55 plussers heeft aangetoond dat 14,8% milde klachten 
heeft

• 4,8% heeft ernstige tinnitusklachten
• Hoe ernstiger de tinnitus hoe vaker er sprake is van ernstig gehoorverlies



GELEIDINGSVERLIES

VERSUS

PERCEPTIEF VERLIES

• Gebruik de stemvork C256 Hz of C512 Hz
• WEBER
• RINNE



SUDDEN HEARING LOSS

• Plots optredend perceptief gehoorverlies aan één oor, 8 per 100.000
• Gebruik de stemvork ALTIJD ter differentiatie
• Weber gaat naar het goede oor
• Sluit uit dat er blaasjes, die wijzen op herpes zoster, bestaan rondom het oor
• Prednison kuur
• Overleg met de KNO-arts, een patiënt ervaart plotse uitval als zeer 

bedreigend



CERUMEN

• ICPC-code H81
• 26 keer per duizend per jaar gesteld
• Zelf doen als HA versus de assistentie??
• Doe het in ieder geval af en toe zelf!
• Let op rechts links verschillen



OTOSCLEROSE

• Autosomaal dominant met wisselende penetratie
• Minder dan 1% leidend tot klinische diagnose
• Operatie versus hoortoestel



CHOLESTEATOOM

• Zeldzaam voor de huisarts
• Veelvoorkomend voor de otoloog
• Ook hier weer de stemvork gebruiken
• Klassiek is vaak de geur, dus neus bij het oor!



BEGRIP RECRUITMENT

• Slechthorenden kunnen geen zachte geluiden waarnemen,
• Maar kunnen harde geluiden heel slecht verdragen
• Grens van onaangenaamheid ligt bij goedhorenden op 90-100 dB
• Bij slechthorenden op 70-80 dB
• Versnelde toename van de luidheid heet recruitment en geeft vaak aan 

hoe “fijn” we een hoortoestel zullen vinden
• Dus niet “schreeuwen” bij een slechthorende



OORZAKEN

PERCEPTIEF GEHOORVERLIES

• Lawaai-expositie gedurende het gehele leven
• Hoogfrequent geluid schadelijker dan laagfrequent geluid
• Ziekte van Ménière, is zeldzaam en wordt te eenvoudig gesteld in de 

eerste lijn
• Ototoxiciteit (bijvoorbeeld Gentamicine, chemotherapie in de oncologie,

Platinum)
• Acusticusneurinoom



NOGMAALS HET AUDIOGRAM



RISICOFACTOREN VOOR 

SLECHTHORENDHEID

• Roken is een onafhankelijke risicofactor
• Diabetes Mellitus type 2
• Syndroom van Down (levenslange 3 jaarlijkse controle geadviseerd)
• Mensen met verstandelijke handicap eens per 5 jaar audiogram indien

mogelijk



KWALITEIT VAN LEVEN BIJ 

GEHOORVERLIES

• Psychosociale klachten met name in de groep van 40–60 jaar
• 80 plussers ook heel veel hinder van hun SH
• Let ook op beroepsmusici
• Relatie tussen slechthorendheid en dementieel syndroom



HOORTOESTEL 

EN 

HOORHULPMIDDELEN

• Recht op hoortoestel en de wet (Fletcher index >105 dB)
• Recht op hulpmiddelen
• Zijn er verschillen tussen audiciens?
• Wat kost een hoortoestel??
• De vergoeding varieert van 100 tot 750 Euro per hoortoestel



HULPMIDDELEN KUNNEN 

ZEER HANDIG ZIJN

• Bijvoorbeeld Flitslicht als vervanging van de deurbel
• Trilwekker
• Sennheiser set voor bij de TV
• Soloapparatuur
• Ringleiding
• Roger Pen



EN TOT SLOT 

GEHOORBESCHERMING



IEDERE NEDERLANDER ZIJN 

EIGEN BESCHERMER!!


