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Interventies na gehoorscreening bij volwassenen

Marieke Pronk, Sophia Kramer

Gehoorscreeningsprogramma’s zouden kunnen bijdra-

gen aan de opsporing en behandeling van slechthorendheid. 

Een recent Brits onderzoek toonde aan dat systematische ge-

hoorscreening van patiënten van 55-74 jaar in de eerste lijn de 

proportie hoortoestelgebruikers kan doen toenemen van 5-6% 

naar 15-20% van degenen die slechthorend zijn.9 De lage accep-

tatiegraad van hoortoestellen (eenderde van de mensen met 

een gebleken gehoorverlies weigert ze) en het beperkte gebruik 

van de wél geaccepteerde hoortoestellen waren tot nu toe voor 

de Gezondheidsraad belangrijke redenen om af te zien van de 

implementatie van grootschalige gehoorscreeningsprogram-

ma’s.9-11 De NHG-Standaard Slechthorendheid heeft dit stand-

punt overgenomen en systematische gehoorscreening komt 

tot op de dag van vandaag niet in haar adviezen voor.12

Bij gebleken slechthorendheid wordt het aanmeten van 

een hoortoestel vaak als eerste en enige behandeloptie gezien. 

Meestal is de behandeling dan vooral gericht op de elektro-

akoestische aspecten, het functieverlies en de anatomische 

afwijkingen: de impairment-benadering.13 Er komt echter steeds 

meer steun voor een holistische benadering van gehoorreva-

lidatie,14 die naast gehoorfuncties en anatomie ook de alge-

mene dagelijkse levensverrichtingen en de participatie in de 

samenleving als uitgangspunt neemt. Die benadering houdt 

ook rekening met invloeden uit de fysieke en sociale omge-

ving (achtergrondlawaai, partner, werk) en met de persoon-

lijke achtergrond van de slechthorende (copingstrategieën).

Achtergrond

Wereldwijd is ongeveer 8% van alle volwassenen slechtho-

rend,1 en op volwassen leeftijd ontstane slechthorend-

heid draagt van alle aandoeningen het sterkst bij aan het to-

taal aantal levensjaren met beperkingen.2 Talloze onderzoeken 

tonen aan dat slechthorendheid samenhangt met psychosoci-

ale problemen zoals eenzaamheid.3 Verscheidene onderzoe-

ken hebben aangetoond dat een hoortoestel gehoorbeperkin-

gen daadwerkelijk vermindert en zorgt voor een betere 

gehoorgerelateerde, en in mindere mate ook algemene, kwali-

teit van leven.4 In de praktijk heeft echter hooguit 20-50% van 

de slechthorende volwassenen een hoortoestel.5,6  Van die vol-

wassenen gebruikt minstens 10% het toestel niet7 en is slechts 

60% er tevreden mee.8
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Doel Nederland kent momenteel nog geen grootschalige pro-
gramma’s voor het systematisch screenen van het gehoor bij vol-
wassenen. Relatief weinig (oudere) volwassenen gebruiken een 
hoortoestel en gebruikers zijn maar matig tevreden over deze 
toestellen. De klinische praktijk zou derhalve gebaat zijn bij ander-
soortige interventies, bijvoorbeeld communicatieprogramma’s, 
zoals training in spraakafzien, advies over hoortactieken en per-
soonlijke aanpassing, en hoorhulpmiddelen, zoals versterkers 
voor tv, radio en telefoon. Het is echter niet bekend of dergelijke 
interventies ooit daadwerkelijk zijn aangeboden in screenings-
programma’s. Ons onderzoek had tot doel een overzicht te krijgen 
van alle soorten interventies die tot nu toe zijn aangeboden en 
beschreven.
Methode Systematische literatuurreview van gehoorscreenings-
programma’s onder volwassenen aan wie bij gebleken slechtho-
rendheid een gestandaardiseerde interventie werd aangeboden. 
Wij doorzochten PubMed, EMBASE, Cinahl, de Cochrane Library 
en privébibliotheken.
Resultaten Wij includeerden 37 screeningsprogramma’s. Daarbij 
waren er 28 die deelnemers bij gebleken slechthorendheid verwe-
zen naar een hoorzorgverlener (van wie 23 geen verdere behande-
ling specificeerden) en 9 die hoortoestelrevalidatie aanboden (van 
wie 7 geen andere interventie). Slechts in 4 onderzoeken werd na 
de gehoorscreening (ook) een andersoortige interventie aange-
boden, zoals advies over hoortactieken, training in spraakafzien 
en advies over andere hoorhulpmiddelen.
Conclusie Er is erg weinig onderzoek gedaan naar screeningspro-
gramma’s die andere interventies dan hoortoestelrevalidatie aan-
bieden. Omdat dergelijke interventies tot bredere acceptatie van 
gehoorrevalidatie kunnen leiden, zou het goed zijn de (kosten)ef-
fectiviteit van dergelijke interventies nader te onderzoeken door 
middel van gerandomiseerde experimenten.
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Wat is bekend?
 ▪ Slechthorendheid komt zeer veel voor onder volwassenen, 

maar wordt te weinig gediagnosticeerd en behandeld.
 ▪ In de praktijk accepteren veel slechthorenden geen hoortoe-

stel en mensen die er een hebben, gebruiken het lang niet altijd.

Wat is nieuw?
 ▪ Verreweg de meeste interventies voor slechthorendheid be-

treffen gehoorscreening, gevolgd door hoortoestelrevalidatie.
 ▪ Gerandomiseerd onderzoek naar deze interventies is er nau-

welijks.
 ▪ Gedragsinterventies, zoals training in spraakverstaan en 

communicatiemanagement, zouden beter onderzocht en vaker 
toegepast moeten worden.
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Onder zoek

meestvoorkomende screeningsmethode was toonaudiome-

trie (19 onderzoeken), vaak in combinatie met een vragenlijst 

(12 onderzoeken). In 13 onderzoeken werd naast slechthorend-

heid ook gescreend op cerumenproppen of trommelvliesafwij-

kingen, en in 10 onderzoeken ook op andere aandoeningen 

(depressie, hypertensie).

Verwijzing
In 23 onderzoeken kregen screenpositieven alleen een ver-

wijzing naar een (hoor)zorgverlener, zonder dat de verdere 

behandeling was vastgelegd. In 5 onderzoeken kregen screen-

positieven naast of in plaats van de verwijzing ook een andere 

interventie aangeboden. In 3 daarvan was dit het doorgeven 

van de screeningsuitslag aan de huisarts, in 1 onderzoek be-

trof het adviezen over hoorhulpmiddelen en in 1 onderzoek 

een cursus spraakafzien en counseling. 

[Webtabel 1] vat als voorbeeld drie van de vijf laatstge-

noemde onderzoeken samen. In het screeningsprogramma 

van Moore en collega’s18 werden patiënten van huisartsen en 

internisten vlak voor hun reguliere afspraak gescreend (op-

portunistische screening). De arts kon via een clinical summary 

passend vervolgbeleid voorstellen (cerumenverwijdering, her-

screening en indien wederom positief verwijzing voor audio-

metrie). Hoek en collega’s19 gaven ouderen die alleen bij het 

luisteren naar telefoon, radio of tv gehoorproblemen ervoeren 

advies over hoorhulpmiddelen (in plaats van te verwijzen). 

Het programma dat Harless en Rupp20 onderzochten, was het 

enige waarin een uitgebreide cursus in spraakafzien en coun-

seling werd aangeboden. De cursus besloeg tien wekelijkse 

groepsbijeenkomsten waarin spraakafzien werd geoefend, 

hoortips werden doorgenomen en groepsdiscussies plaats-

vonden.

Hoortoestel
Negen onderzoeken boden een gestandaardiseerd hoortoestel-

revalidatieprogramma aan. Slechts twee daarvan [webtabel 2] 

boden screenpositieven naast de hoortoestelrevalidatie ook in-

formatie of advies aan over andere revalidatiemogelijkheden, 

te weten hoortactieken21,22 en hoorhulpmiddelen.22

Beschouwing
Ons hoofddoel was een literatuuroverzicht te geven van in-

terventies die ooit zijn aangeboden aan volwassenen met ge-

bleken slechthorendheid. Daarbinnen hebben wij onderzocht 

welke andere interventies dan hoortoestelrevalidatie werden 

aangeboden. Verreweg de meeste programma’s beperkten 

zich tot het verwijzen van screenpositieven voor verdere hoor-

zorg. De daaropvolgende interventies waren geen onderdeel 

van deze screeningsprogramma’s en zijn dus niet gespecifi-

ceerd, maar het is aannemelijk dat de verwijzing in de meeste 

gevallen uitmondde in de momenteel meest gebruikelijke 

revalidatievorm: hoortoestelrevalidatie. Slechts 3 van de 37 

screeningsprogramma’s boden een communicatieprogram-

ma aan (advies over hoortactieken; training in spraakafzien 

of counseling) en slechts 2 gaven informatie over andere hoor-

In deze holistische aanpak passen niet-technologische in-

terventies, ook wel ‘communicatieprogramma’s’ genoemd.15 

Van een aantal van deze programma’s, die individueel of als 

groepsinterventie worden aangeboden, is de effectiviteit 

aangetoond.16 Ze richten zich op de verbetering van spraak-

verstaan en communicatiemanagement. De training in 

spraakverstaan omvat zaken als auditieve training en trai-

-

ment heeft betrekking op communicatiestrategieën, zoals 

strategisch positie kiezen ten opzichte van de communica-

tiepartner (rustige plek, gunstige akoestiek, goed zicht op het 

lipbeeld) en effectief communiceren (vraag de communicatie-

partner korte zinnen te gebruiken en langzaam en goed gear-

ticuleerd te spreken, niet per se harder want dat verslechtert 

de articulatie), en op persoonlijke aanpassing (assertiviteit, 

stressmanagement, acceptatie).

Nu is het de vraag of communicatieprogramma’s, maar 

ook andere alternatieve interventies, zoals hoorhulpmidde-

len voor televisie of radio en het verbeteren van de akoestiek 

in de leefomgeving, ooit deel hebben uitgemaakt van de aan-

geboden behandeling na een gehoorscreening. Tot nu toe is 

er nog geen overzicht gemaakt van de betreffende literatuur. 

Wij hebben een systematische beschrijvende literatuurreview 

uitgevoerd om na te gaan welke interventies onderzocht zijn 

bij deelnemers aan een gehoorscreeningsprogramma, bij wie 

slechthorendheid werd vastgesteld.

Methode
-

chrane Library en privé-bibliotheken (zie ons oorspronkelijke 

artikel voor de gebruikte queries).17 Verder controleerden we 

de referentielijsten van de geïncludeerde artikelen en raad-

pleegden we experts in het veld. Onderzoeken werden geïn-

cludeerd als ze voldeden aan drie voorwaarden: 1) de screening 

was gericht op nog niet opgespoorde slechthorendheid; 2) de 

steekproef was population-based en de deelnemers waren 18 jaar 

of ouder; 3) de interventie was voor alle screenpositieven het-

zelfde (gestandaardiseerd) en had tot doel de negatieve effec-

ten van slechthorendheid te beperken.

Twee onderzoekers beoordeelden onafhankelijk van elkaar 

de geschiktheid van de gevonden artikelen en extraheerden 

relevante onderzoekseigenschappen.

Resultaten
Uiteindelijk includeerden wij 37 onderzoeken, waarvan 13 uit-

gevoerd in een huisartsenpraktijk, 6 in buurt- of ouderencen-

tra en 4 bij de deelnemers thuis. De overige 14 onderzoeken 

betroffen gehoorscreenings in een andere setting. In 7 onder-

zoeken werden naast ouderen ook jongere volwassenen of kin-

deren gescreend.

In 13 onderzoeken was het primaire doel van de gehoor-

screening ‘onderzoeksdoeleinden’ (bijvoorbeeld ter validatie 

van screeningsinstrumenten), van de overige 24 onderzoeken 

betrof ongeveer eenderde systematische, eenderde opportu-

nistische en eenderde zelfgeïnitieerde gehoorscreening. De 
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hulpmiddelen dan een hoortoestel. De aard en frequentie van 

de gegeven adviezen en informatie werden helaas amper21 of 

niet22 beschreven.

Geen van de interventies leek gericht op het verbeteren van 

assertiviteit, stressmanagement en persoonlijke aanpassing, 

of op het betrekken van een belangrijke communicatiepart-

ner. Toch zijn dit aspecten die een belangrijke, zelfs essentiële 

voorwaarde kunnen zijn om te starten met gehoorrevalida-

tie. Gedragsveranderingsmodellen ondersteunen de visie dat 

interventies zoals informational counseling, waarbij een profes-

sional de diagnostiek, aard, gevolgen en revalidatiemogelijk-

heden van de aandoening uitlegt, beslissend kunnen zijn als 

aanzet tot revalidatie. Het Health Belief Model stelt dat de 

deelname aan een screening, maar ook de compliance met de 

gegeven adviezen en interventies, sterk beïnvloed wordt door 

de mate waarin iemand zich vatbaar voelt voor een aandoe-

ning en door de waargenomen ernst van die aandoening of 

de gevolgen ervan.23

Model stelt dat er verschillende fasen van gedragsverandering 

zijn die iemands bereidheid beïnvloeden om deel te nemen 

aan een screening of interventie.24 Laatstgenoemd model is 

met succes toegepast in screeningsprogramma’s voor borst-

kanker en dikkedarmkanker, en door een enkeling ook in ge-

hoorrevalidatie.25 Gedragsveranderingsmodellen zijn echter 

nog nauwelijks toegepast bij gehoorscreening.

Interventies gebaseerd op gedragsverandering verdienen 

onzes inziens nader onderzoek, aangezien uit het schaarse 

gerandomiseerde onderzoek gebleken is dat hoortoestelre-

validatie na gehoorscreening niet heel effectief is.26 Geen van 

de onderzoeken naar alternatieve interventies in onze review 

had een gerandomiseerde opzet. Dergelijke onderzoeken zijn 

echter noodzakelijk om de (kosten)effectiviteit van gehoorin-

terventies, ook ten opzichte van elkaar, te bepalen.

Conclusie
Tot op heden is hoortoestelrevalidatie na een gehoorscreening 

veelal de eerste keus bij slechthorende patiënten, ook al is de 

bewezen effectiviteit beperkt. Andersoortige interventies, 

zoals communicatieprogramma’s of hoorhulpmiddelen voor 

radio en tv, zijn echter nog slechts weinig onderzocht. Meer 

aandacht voor én bredere toepassing van zulke andersoorti-

ge interventies én het inbedden van gehoorscreening in een 

gedragsveranderingsmodel kunnen de acceptatie en (kosten)

effectiviteit van screeningsprogramma’s vergroten. Deze al-

ternatieven verdienen nader onderzoek. ▪
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