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Slecht horen kan
behoorlijk wat
consequenties
hebben: vermoeid
heid, depressie,
eenzaamheid, wrevel
in je relatie en een
vergrote kans op
dementie. Blijf dus
niet te lang tobben
met hoorproblemen.
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nieuws
IN HET KORT

VOEDING

Gezond eten,
beter horen
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Een gezonde voeding vermindert
de kans op gehoorverlies bij het
klimmen der jaren. Onderzoekers
van de universiteit van Harvard
komen tot die slotsom na een
studie waarbij ze 70.000 verpleegsters maar liefst 22 jaar
volgden. Vrouwen met een gezond voedingspatroon hebben
30% minder kans op matig of
ernstig gehoorverlies dan vrouwen met een ongezond voedingspatroon.
tinyurl.com/
slechthorendheid-voeding
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Roken beschadigt gehoor
Rokers hebben meer kans op
gehoorverlies dan niet-rokers.
Dat schrijven Japanse onderzoekers in Nicotine & Tobacco
Research. De Japanners volgden meer dan 50.000 werknemers van 20-64 jaar gedurende een periode van 8 jaar. Alle
studiedeelnemers hoorden
prima toen het onderzoek begon, maar 10% was aan het

einde van de studie significant
minder goed gaan horen. Rokers hadden 60% meer kans
op gehoorverlies als het ging
op hogere tonen, en 20% meer
kans op gehoorverlies als het
ging om lagere tonen.
tinyurl.com/
gehoorverlies-roken

GEZONDHEIDSZORG

Medische
missers door
slechthorendheid
Slechthorendheid draagt flink bij aan
het aantal medische missers in de
gezondheidzorg. Dat concluderen
onderzoekers van de universiteit van
Cork in Ierland uit een studie waarin
ze 100 60-plussers uitvoerig interviewden.
Het was al bekend dat miscommunicatie tussen patiënten en hun behandelaars 36% van alle medische
fouten veroorzaakt. De Ieren ontdekten dat maar liefst 43% van de studiedeelnemers hun huisarts, specialist of verplegers weleens verkeerd of
niet verstonden. Meer dan de helft
van de studiedeelnemers had last van
slechthorendheid, maar slechts de
helft van hen gebruikte een hoortoestel.
tinyurl.com/
slechthorendheid-medisch

ZIEKTEKOSTEN

Onbehandelde
slechthorendheid
maakt ziek
Slechthorende ouderen die niets aan hun
aandoening doen, zijn bijna de helft meer
geld kwijt aan ziektekosten dan ouderen
zonder gehoorverlies. Amerikaanse onderzoekers van de Johns Hopkins University komen tot die conclusie na een onderzoek waarin ze 77.000 slechthorenden
een decennium volgden.
Volgens ander onderzoek van dezelfde
universiteit hebben slechthorende ouderen daarnaast 4 keer zo veel kans op valpartijen, 3 keer zo veel kans op dementie
en 9 keer zo veel kans op depressie als
lotgenoten die een hoortoestel aanschaffen of hun aandoening op een andere
manier aanpakken.
tinyurl.com/slechthorendheid-kosten
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Problemen
met je gehoor?
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Blijf er niet mee tobben

Merkt u dat uw gehoor
verslechtert? Wacht niet te
lang met een hoortoestel,
adviseren experts. Zo’n
toestel verbetert de kwaliteit
van leven. En veel geld hoeft
het niet te kosten.
Tekst Willem Koert

‘B

ij het ouder worden verslechtert
het gehoor’, vertelt audioloog
Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum,
LUMC. ‘Dat kan komen doordat het slakkenhuis, de kern van het gehoororgaan,
door te veel lawaai is beschadigd of doordat de bloedtoevoer naar het gehoororgaan door aderverkalking niet meer optimaal is. De verslechtering kan ook een
gevolg zijn van zenuwen die de gehoorprikkels niet meer goed doorgeven naar
de hersenen, of door verouderde hersenen die niet meer goed in staat zijn om
niet-relevante geluiden weg te filteren.’

Er zijn dus een heleboel oorzaken mogelijk, verzucht De Laat. Maar waar het in
de praktijk op neerkomt, is dat tests laten
zien dat bij vrijwel iedereen boven de 70
jaar het gehoor merkbaar is verminderd.
Dat betekent nog niet dat ook iedereen
ouder dan 70 een hoorapparaat nodig
heeft. Het is bijna normaal dat ouderen
moeite hebben om bij een druk feest, als
de kamer vol visite zit, een gesprek te
volgen.
‘Dat is nog net niet genoeg aanleiding
om naar een huisarts of audicien te stappen’, legt De Laat uit. ‘Maar wanneer je
pas hulp gaat zoeken als je niet meer met
goed fatsoen een een-op-eengesprek
kunt voeren, dan wacht je te lang. Mijn
criterium is het kunnen volgen van een
gesprek in een gezelschap van vier of vijf
personen. Als dat niet meer goed gaat, is
het tijd om stappen te zetten.’
Dat doen velen niet, weet onderzoeker
Marieke Pronk. Zij onderzoekt momenteel wat ouderen met gehoorproblemen
ervan weerhoudt iets aan hun probleem
te doen. ‘Slechts 60% van de slechthorende ouderen zoekt überhaupt hulp.

Experts
aan het
woord

JAN DE LAAT
(1955) is klinisch fysicus
en audioloog en
verbonden aan
het LUMC en de
TU Delft. Hij
doet onder
meer onderzoek
naar geluid en
gehoorschade.

MARIEKE
PRONK (1985)
is als onderzoeker verbonden
aan het Amsterdam UMC. In
2013 promoveerde ze op
een onderzoek
naar de sociale
en psychologische effecten
van de verslechtering van het
gehoor door
veroudering.
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suggereren zelfs dat een onverholpen
gehoorprobleem de kans op dementie
vergroot.’
Bij een gehoorverlies van 35 decibel of
meer vergoedt de basisverzekering driekwart van de kosten van een hoortoestel.
Maar toch betalen velen voor hun gehoor meer dan noodzakelijk is. En dat
komt door de technologie. Hoortoestellen worden niet alleen steeds kleiner en
beter, maar krijgen ook steeds meer aanvullende functies. ‘Het is ongelooflijk wat
sommige hoortoestelletjes allemaal kunnen’, zegt De Laat. ‘Rinkeltjes horen als je
wordt gebeld, of een mailtje krijgt? Kan.
Via je oortelefoontje muziek horen? Of
het geluid van de televisie? Kan ook.’

©
Gemiddeld duurt het zo’n 7 tot 10 jaar
voordat ze zo ver zijn. En dan heb ik het
nog niet eens over de stap om zich een
hoortoestel te laten aanmeten. Die stap
komt nóg weer later, en dit doet maar
40%.’
En dat is zonde, ontdekte Pronk toen
zij als promovendus bij het Amsterdamse VUmc de gevolgen van gehoorverlies
bij ouderen bestudeerde. ‘Als ouderen
niets aan hun gehoorverlies doen, lopen
ze kans om te vereenzamen. Omdat ze
geen gesprekken meer kunnen volgen,
laten ze sociale activiteiten vaak maar
voor wat ze zijn.’

Wrevel
In intieme relaties kan gehoorverlies
bovendien een bron van irritatie zijn. ‘Als
je partner altijd maar alles moet herhalen, en er een eind komt aan gemeenschappelijke activiteiten, kan dat op de
lange termijn wrevel doen ontstaan’,
vertelt Pronk. ‘Bovendien gaan diverse
activiteiten steeds meer geestelijke energie kosten. Slecht horen en vermoeidheid gaan hand in hand.’ Het is daarom
ook niet zo verwonderlijk dat uit onderzoek blijkt dat mensen met gehoorproblemen vaker uitvallen op het werk en
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Geroezemoes
vaker depressief zijn dan mensen met
een goed gehoor.
Pronks advies bij gehoorproblemen?
‘Blijf er niet mee rondlopen. Ook al zijn
hoortoestellen nog lang niet perfect, ze
zorgen meestal voor een flinke verbetering van de kwaliteit van leven.’ Wetenschappelijke studies suggereren bovendien dat gehoorverlies mentale en
cognitieve veroudering versnelt. ‘De
hypothese is dat hersenen prikkels nodig hebben om gezond te blijven’, zegt
Pronk, die nu als onderzoeker is verbonden aan Amsterdam UMC. ‘We weten al dat mensen die te lang wachten
met de aanschaf van een hoortoestel
grote moeite hebben om eraan te wennen. Hun hersenen zijn verleerd met
geluid om te gaan. Sommige studies

‘Als ouderen niets aan
hun gehoorverlies
doen, lopen ze kans
om te vereenzamen’

Maar al die snufjes zijn niet gratis, en
daardoor kan de prijs van een hoortoestel soms flink oplopen. ‘Als je dergelijke
mogelijkheden op prijs stelt,
is dat prima’, zegt De Laat. ‘Maar als je er
niet op zit te wachten, is het zonde van
het geld. Ik adviseer iedereen dan ook
om goed na te denken over welke mogelijkheden je wilt, en welke niet.’
Een ander punt is de service, die in
ieder geval bij de prijsvechters op de
markt te wensen kan overlaten. ‘Soms
hebben gebruikers van een hoortoestel
bijvoorbeeld last van achtergrondgeluiden, zoals afzuigkappen, geroezemoes
of krakende plastic zakjes. Een audicien
kan een hoortoestel zo afstellen dat het
die geluiden wegfiltert.’
Dit soort ‘mankementjes’ komt
alleen pas aan het licht bij het dragen
van een hoortoestel. ‘Voordat je een
hoortoestel aanschaft, zou je het daarom eerst een maand moeten kunnen
uitproberen. Mijn advies is dan ook om
dat gewoon aan je audicien te vragen.
Een proeftijd van vier tot zes weken is
heel redelijk.’ ■
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Beter leven met
een implantaat
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Als hoorproblemen niet zijn op te
lossen met een hoortoestel, dan kan
een hoorimplantaat in beeld komen.
‘Patiënten zijn meestal enthousiast
over het resultaat’, vertelt kno-arts
Kevin Buijssen van het Albert
Schweitzer ziekenhuis.
Tekst Willem Koert Fotografie De Beeldredaktie/Robert Vos

Als een
hoortoestel
geen optie is
Als een gehoorapparaat niet goed werkt,
kan een implantaat een uitkomst zijn. Dat lees
je vaak in tijdschriften en op internet. Is het
echt zo simpel?

‘Voordat we iemand met slechthorendheid geschikt
achten voor een implantaat, doen we grondig onderzoek naar de oorzaak van de slechthorendheid. We
zullen ook kijken of er andere oplossingen of behandelingen mogelijk zijn. Als we bij de patiënt bijvoorbeeld een chronische ontsteking in het oor aantreffen, zullen we die eerst behandelen. Met antibiotica,
en als die niet voldoende werken, proberen we de
infectie te verhelpen met chirurgie, via een zogenoemde sanerende ooroperatie. Daarna wachten we
tot het oor tot rust is gekomen, waarna we opnieuw
kijken wat dan de beste optie is.
Wat ook weleens voorkomt, is dat het gehoor niet
meer werkt doordat de gehoorbeentjes, die het geluid van het trommelvlies doorgeven naar het binnenoor, niet goed contact met elkaar maken of niet
goed bewegen. Dat kunnen we vaak verhelpen door
de niet goed functionerende gehoorbeentjes te verwijderen, en te vervangen door een prothese.’
Wat is het binnenoor precies?

‘In het binnenoor zit het slakkenhuis. Dat is de kern
van het gehoororgaan. In het slakkenhuis zitten heel
fijne haartjes. Als die door geluidstrillingen gaan
bewegen, nemen de hersenen geluid waar.
De implantaten die wij in ons ziekenhuis plaatsen
zijn botgeleidingstoestellen. Die zijn alleen een
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optie als het slakkenhuis nog functioneert. Deze
implantaten brengen we in de schedel aan.’
Hoe werkt zo’n botgeleidingstoestel?

‘Heel simpel gezegd bestaat het implantaat uit een
schroefje dat we achter het oor in de schedel brengen en dat uitsteekt uit de huid. Op dat schroefje
plaatsen we een apparaatje dat geluid opvangt,
versterkt en de trillingen doorgeeft aan de schedel.
Via het bot van de schedel komt het geluid dan bij
het binnenoor. In sommige gevallen plaatsen we
onder de huid een magneet die vastzit met een
schroefje in de schedel, maar voor deze ingreep
komen minder mensen in aanmerking.’

©

Welke patiënten kunt u met deze
implantaten helpen?

Kevin
Buijssen
(1977)

2004
Studeert af in
Groningen in de
medische wetenschappen.

2012
Promoveert op een
onderzoek naar
stemimplantaten.

2012
Voltooit speciali
satie tot kno-arts
bij UMC Groningen.

2012
Kno-arts bij het
Albert Schweitzer
ziekenhuis in
Dordrecht.
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‘Deze implantaten zijn een oplossing voor diegenen die bijvoorbeeld door een aangeboren afwijking geen normale gehoorgang
hebben, maar wel een redelijk goed
functionerend binnenoor. Ze zijn ook
een optie voor mensen die een gewoon
hoortoestel niet kunnen of mogen dragen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij regelmatig terugkerende ontstekingen van de gehoorgang en het middenoor, die ontstaan doordat een gewoon hoortoestel de gehoorgang afsluit. Of bij mensen die
allergisch zijn voor de oorstukjes, en daardoor
eczeem in de gehoorgang krijgen.
We kunnen deze implantaten ook gebruiken
als het binnenoor aan één kant niet meer werkt,
bijvoorbeeld door een ongeluk, een virale infectie of een tumor. Dan ben je doof aan één kant,
maar heb je een goed werkend oor aan de andere
kant. Met behulp van een botgeleidingstoestel
kunnen we dan het geluid van de dove zijde voeren naar het goede binnenoor.
Het is ook wel goed om te vermelden dat het
inbrengen van een implantaat altijd een keuze is.
Een enkele patiënt kiest ervoor, nadat hij alle
informatie heeft gekregen, om toch geen implantaat te laten inbrengen. Deze patiënten vinden
een implantaat, in de vorm van een schroefje in
hun schedel, te ingrijpend.’

En als slechthorende mensen geen
functionerend slakkenhuis hebben?
Welke opties zijn er dan?

‘Dan is een cochleair implantaat misschien een
optie. Zo’n implantaat zet geluid om in elektrische pulsen en brengt die direct naar het slakkenhuis, dat vervolgens de geluidsprikkels doorgeeft aan de hersenen. Door deze implantaten
kunnen mensen die altijd doof zijn geweest vaak
horen. Ze werken ook bij ernstig slechthorenden.
Een cochleair implantaat zit onderhuids. Aan
de buitenkant van de huid zit een processor met een microfoontje, die met een
magneet vastzit aan het implantaat.
Van het implantaat lopen er elektroden naar het slakkenhuis. Het
aanbrengen van een cochleair
implantaat is een tamelijk ingrijpende operatie, die nu alleen
plaatsvindt in academische ziekenhuizen.’
Is het aanbrengen van een botgeleidings
implantaat een zware ingreep?

‘Nee hoor. We kunnen zo’n implantaat aanbrengen tijdens een dagbehandeling. Wel moet je na
zo’n behandeling enige voorzichtigheid in acht
nemen. Je kunt, vooral in het begin, beter geen
sport doen waarbij je bijvoorbeeld een harde bal
op het implantaat riskeert. Een ander aandachtspunt zijn infecties. Wie een implantaat draagt,
moet de huid eromheen goed schoonhouden.
Gelukkig komen die infecties niet vaak voor.’
Hoe goed werken botgeleidingsimplantaten?

‘Meestal werken ze goed. Voordat we een implantaat aanbrengen, geven we een botgeleidingsapparaat mee om uit te proberen. Met een
beugeltje bevestig je dat om het hoofd, dus zonder schroefje. Als mensen dan terugkomen om te
vertellen hoe dat is bevallen, zijn ze meestal al
enthousiast. Ze horen beter en helderder, en
merken ineens hoeveel makkelijker en beter hun
leven daardoor wordt.’ ■

FEITEN & CIJFERS

1,3 miljoen

In Nederland hebben 1,3 miljoen 60-plussers moeite met
horen in rumoerige ruimten.

883.000

Volgens Nederlandse huisartsen zijn ongeveer 883.000
Nederlanders slechthorend.
Het werkelijke aantal slecht
horenden is waarschijnlijk een
veelvoud daarvan.
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900 miljoen

Door het toenemen van de
levensverwachting zullen er in
2050 zo’n 900 miljoen slechthorende mensen op deze planeet zijn, schat de Wereldgezondheidsorganisatie.

Slechthorendheid

11%

Ongeveer 11% van de
Nederlanders van
65-75 jaar is officieel
slechthorend. Bij
75-plussers is dat 25%.

19%

Onderzoekers van het
New York Medical Colle
ge ontdekten in 2009
dat 19% van de 50-plus
sers die het antibioticum
vancomycine hadden ge
bruikt daardoor minder
goed hoge tonen kan ho
ren. Bij jongere patiënten
leidt dit medicijn niet
tot gehoorverlies.

Volgens oncologen van het Amerikaanse
Oregon Health & Science University
ondervindt 61% van alle kankerpatiënten
die zijn behandeld met medicijnen op
basis van platina gehoorverlies.

28%

61%

Niet-rokers die dagelijks
verblijven in ruimten
waar gerookt wordt,
hebben 28% meer kans
op slechthorendheid
dan niet-rokers die ook
niet meeroken.

De helft van de 50-plussers merkt geregeld dat zijn
gehoor achteruitgaat, aldus een onderzoek dat is
uitgevoerd in opdracht van een Nederlandse audicien.
Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat 5% van de
ondervraagden zegt nooit een hoortoestel te zullen
gebruiken, ook niet als dat noodzakelijk is, en dat
20% van de ondervraagden de aanschaf van een
hoortoestel zo lang mogelijk wil uitstellen.

MEER INFORMATIE

tinyurl.com/stichtinghoormij
tinyurl.com/kiesbeter
kno.nl
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