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INLEIDING

Deze module van IMPACT educatieve software richt zich in hoofdzaak op
de hulpmiddelen die van nut kunnen zijn voor personen met auditieve
beperkingen.

Eerst wordt de werking van het auditieve vermogen verduidelijkt en
worden de meest voorkomende auditieve beperkingen aangehaald. Daarna
volgt er een overzicht van het aanbod in hulpmiddelen en de wijze waarop
deze hulpmiddelen beschikbaar gemaakt kunnen worden voor diegenen
die er het meest behoefte aan hebben. Tenslotte wordt er dieper ingegaan
op de taak van hulpverleners (zowel uit de gezondheidszorg als de sociale
sector): hoe kunnen ze mensen met auditieve beperkingen in contact
brengen met de geschikte hulpmiddelen?

Na het doornemen van deze module zal je de reikwijdte en de gevolgen
van de meest voorkomende auditieve beperkingen beter kunnen begrijpen,
en zal je tevens een helderder kijk hebben op het uitgebreide gamma aan
hulpmiddelen dat er voorhanden is.

Je zal ook lezen waarom personen met auditieve beperkingen er (soms
wel, soms niet) in slagen zich de nodige hulpmiddelen aan te schaffen, en
welke rol het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector kan
vervullen in de tegemoetkoming van de verschillende noden.

Tot slot zal je weten welke sleutelrol het personeel uit de gezondheidszorg
en de sociale sector vervult als "assistive technology intermediaries
(ATIs)" of "hulpmiddelen intermediair" in drie hulpverleningssituaties -
situaties waarin ongeïdentificeerde auditieve beperkingen ontdekt of
herkend en (in de mate van het mogelijke) verholpen kunnen worden:

•  in de thuisomgeving (bv. een bezoek van een wijkverpleger, een
thuisverpleger of een maatschappelijk assistent)

•  bij medische raadpleging (bv. een bezoek aan de huisarts)
•  in het ziekenhuis (bv. als intern of op het moment van ontslag)

HULPMIDDELEN INTERMEDIAIR (ATI)

Uit de inleiding leerde je het volgende:
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Een ATI is een hulpverlener uit de gezondheidszorg of sociale sector die, hoewel
hij geen specialist is wat hulpmiddelen betreft, er toch in slaagt zijn patiënten de
geschikte hulpmiddelen toe te wijzen. Een ATI zijn, betekent oog en oor open
houden voor die onontdekte of niet-(h)erkende behoeften die ontstaan als gevolg
van auditieve beperkingen. Een ATI zijn, vraagt tevens inzet: de nodige stappen
ondernemen na het ontdekken van specifieke behoeften.

Zo kan je bijvoorbeeld doorverwijzingen maken naar bezigheidstherapeuten of
andere specialisten inzake hulpmiddelen, maar je kan evengoed een directe rol
vervullen en de volledige begeleiding op je nemen. In feite zouden al diegenen
die tijdens de uitoefening van hun medisch en/of sociaal beroep in contact komen
met oudere of mindervalide mensen, als ATI moeten kunnen optreden.

Doorheen deze module zal je een patiënt van nabij kunnen volgen: Mary.
Met haar heb je trouwens in de inleidende module reeds kennisgemaakt.
Ter illustratie van bepaalde problemen en oplossingen zullen er ook enkele
verhalen van andere patiënten aan bod komen.

Mary

Mary Sommers is 91 jaar oud en woont al sinds 1925
in haar eigen huis, in een klein dorp. Driehonderd
meter verder woont haar dochter. Mary vindt het
helemaal niet nodig om opgenomen te worden in een
rust- en verzorgingstehuis: "Ik woon hier zo graag,
en weggaan schrikt me af. Dit huis heeft zoveel
mooie herinneringen aan Will, mijn echtgenoot, die vijftien jaar geleden
overleed. En al onze kinderen werden hier geboren."
Sinds het overlijden van haar man is Mary erg onafhankelijk geworden. Allerlei
hulpmiddelen helpen haar de typische ouderdomsproblemen te verlichten. Ze
staat erg open voor nieuwe hulpmiddelen, zolang deze haar leven maar
eenvoudiger kunnen maken. Deze open houding is het resultaat van haar
auditieve problemen, die opdoken in een tijd dat ze zulke problemen niet wilde
erkennen en ze nog erg wantrouwig was ten opzichte van hulpmiddelen.
Gelukkig besefte ze tijdig dat haar wantrouwen haar leven alleen maar moeilijker
maakte.
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1 AUDITIEVE BEPERKINGEN

Dit onderdeel behandelt enkele essentiële gegevens (o.a. epidemiologische
data) over auditieve beperkingen in het hedendaagse Europa. Ook volgt er
een beschrijving van de werking van het oor en worden er verklaringen
geboden voor het ontstaan van auditieve beperkingen.

Daarna wordt er ingegaan op de (vaak ingrijpende) gevolgen van auditieve
beperkingen. Ook de belangrijkste symptomen waaraan je personen met
auditieve beperkingen kan herkennen, worden beschreven.

Vervolgens krijg je een overzicht van de belangrijkste types hulpmiddelen
en kan je lezen hoe mensen met (h)erkende auditieve beperkingen
gewoonlijk in contact komen met de nodige hulpmiddelen.

Tot slot van dit onderdeel worden er enkele verwachtingen geschetst:
welke vaardigheden en welke vakbekwaamheid wordt er van de (medische
en sociale) hulpverleners vereist opdat ze als volwaardige ATI zouden
kunnen functioneren?

1.1 De grote verscheidenheid aan auditieve beperkingen

Gehoorverlies kan tot praktische problemen leiden, maar kan ook
uitgroeien tot een regelrechte handicap. Maar zoals je reeds weet uit de
inleidende module, is het afhankelijk van de omgeving en de persoonlijke
omstandigheden of het gehoorverlies daadwerkelijk uitgroeit tot een
handicap. Een loodgieter, bijvoorbeeld, kan hardhorig zijn zonder dit als
handicap te beschouwen (tenminste niet in de context van zijn werk). Een
pianist met slechts een miniem gehoorverlies, zal dit meteen als een
storende handicap ervaren.

Hardhorig of doof zijn, moet eerder als een beperking en niet zozeer als
een handicap, beschouwd worden. Het wordt slechts een handicap als de
omgeving het probleem niet op de geschikte manier aanpakt. Een groep
van doofgeboren personen die communiceren via gebarentaal zullen geen
ingrijpende problemen ervaren, op voorwaarde dat ze in een gemeenschap
leven waarin gebarentaal wordt gebruikt. Een keer ze buiten deze
gemeenschap treden, wordt hun auditieve beperking een handicap. Je kan
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het vergelijken met het niet kennen van een vreemde taal. Mensen uit een
ander deel van Europa die geen kennis hebben van het Grieks (een
onbekwaamheid veroorzaakt door een onderwijsbeperking?), ervaren dit
niet als een handicap. Maar wanneer ze naar Griekenland reizen en
telefonisch hun accommodatie moeten verzorgen of een plaatselijke bus
moeten nemen, ervaren ze hun beperking als een handicap.

Wanneer men over auditieve beperkingen spreekt, wordt er meestal een
onderscheid gemaakt tussen doofheid en hardhorigheid. Maar omdat er
geen wettelijke bepalingen zijn voor 'doofheid', kunnen er verschillende
betekenissen aan deze termen toegekend worden.

Mogelijke definities zijn:
•  Personen met een mild tot ernstig gehoorverlies krijgen de term

'auditief beperkt'. Personen met een gehoorverlies boven 110 dB
worden 'doof' genoemd (Oticon, 1997). (Hoewel deze definitie soms al
vanaf 100 dB gebruikt wordt).

•  Hardhorigheid is een vermindering van de hoorkracht, maar met nog
de mogelijkheid om spraak of andere geluidsindrukken te detecteren
via het auditief orgaan, zelfs met een hoorapparaat. (Chorus, Kremer,
Oortwijn, & Schaapveld, 1996)

•  De onmogelijkheid om spraak te verstaan -zelfs met een hoorapparaat
en in optimale omstandigheden- zonder het liplezen.

Het gebruiken van termen als 'doof' of 'auditief beperkt', voor iedereen met
hoorproblemen, verdoezelt het feit dat er een grote verscheidenheid is
binnen de groep van personen met hoorproblemen. Opdat je deze
verscheidenheid beter zou kunnen begrijpen, zal je in deze module
informatie vinden over de verschillende soorten hoorproblemen. Maar
eerst bestuderen we de twee basisconcepten van het horen: geluid en oren.

1.2 De verspreiding van auditieve beperkingen

Zoals reeds in de inleidende module vermeld werd, krijgt naar schatting 4.7% van
de
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de Europese Unie ongeveer 18.8 miljoen mensen (zowat de bevolking van
Nederland en Vlaanderen samen) een hoorprobleem hebben!

Oudere mensen zijn gevoeliger voor hoorproblemen dan andere
leeftijdsgroepen. Cijfers uit de VS bijvoorbeeld, wijzen erop dat mensen
van 65 en ouder acht keer meer kans hebben op hoorproblemen dan
mensen uit de leeftijdsgroep 18 tot 34 (Statistics, 1994).

Naarmate de Europese bevolking verouderd mogen we ons verwachten
aan een gelijklopende stijging in de verspreiding van auditieve
beperkingen.

! Mensen met auditieve beperkingen die je kent

Denk even aan mensen uit je familie, je kennissenkring ... die hoorbeperkingen
hebben. Beantwoord dan de volgende vragen:

•  Hoe weet je dat ze hoorproblemen hebben?
•  Hoe ernstig zijn hun hoorproblemen?
•  Tot welke leeftijdscategorie behoren ze?
•  In welke mate is je ervaring vergelijkbaar met de hier aangereikte statistische

gegevens? Leg de mogelijke verschillen uit.

! Hoeveel mensen in jouw land hebben een auditieve beperking?

In deze module presenteren we enkele cijfergegevens die betrekking hebben op
auditieve beperkingen in Europa. Probeer cijfergegevens te vinden over het aantal
mensen met auditieve problemen in jouw land. Probeer gegevens te vinden die
auditieve beperkingen relateren aan andere variabelen zoals leeftijd of geslacht.

Hoorproblemen kennen verschillende oorzaken. Slechts 4.4% van het
gehoorverlies is reeds bij de geboorte aanwezig, 33.7% is het gevolg van
blootstelling aan lawaai, 28% van het gehoorverlies is te wijten aan
ouderdom en 17.7% is te wijten aan infectie of kwetsuren.

Hoorproblemen kunnen zich langzaam en onopvallend ontwikkelen,
bijvoorbeeld als gevolg van het ouder worden. Het kan ook chronisch zijn,
bijvoorbeeld als gevolg van een aanhoudende oorontsteking, of het kan
heel acuut opduiken, bijvoorbeeld na bootstelling aan een kort maar
'oorverdovend' geluid.

Meestal gebeurt het gehoorverlies gradueel en progressief, en duurt het
enkele jaren vooraleer de gevolgen merkbaar worden. Wat de auditief
beperkte persoon merkt is niet het gehoorverlies zelf, maar het feit dat
mensen minder duidelijk lijken te praten, of dat de wereld blijkbaar veel
rumoeriger is geworden dan vroeger. In het begin zal men de
hoormoeilijkheden op externe omstandigheden projecteren: "Waarom roep
je altijd zo? Ik ben niet doof!"
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! Herhalingsoefening

Wat is de boodschap van dit onderdeel? Kies het beste antwoord:

•  De mate waarin auditieve beperkingen in Europa voorkomen, stijgt.
•  Auditieve beperkingen kennen verschillende oorzaken.
•  Auditieve beperkingen zijn wijdverspreid en vermenigvuldigen zich naarmate

de bevolking verouderd.

1.3 De werking van het gehoor en de oorzaken van auditieve beperkingen

Geluid

Geluiden verschillen van elkaar in termen van trillingsgetal (of frequentie),
volume en timbre. Het trillingsgetal wordt beschreven als hoog of laag, of
bas of sopraan. Het volume wordt omschreven in termen van zacht of luid,
terwijl het timbre de termen warm of koud toegekend krijgt. Op een piano
kan je lage tonen spelen (linkerhand) en hoge tonen (rechterhand), maar je
kan zelf bepalen of je ze luid of zacht speelt. Met een viool kan je dezelfde
tonen op het hetzelfde volume spelen als met een saxofoon, maar ze zullen
een totaal verschillend timbre hebben.

Het oor

Onze oren hebben het fascinerende vermogen om geluidsgolven en
trillingen op te vangen, en deze te transformeren tot begrijpelijke
informatie voor onze hersenen.
Het oor beschikt hiervoor over
drie verschillende onderdelen:

•  het externe oor
•  het middenoor
•  het inwendige oor
•  
Figuur 1: de anatomie van het oor

! Virtuele oren

Als je op het Internet de begrippen 'anatomie' en 'oor' opzoekt (of de Engelse
varianten anatomy en ear), zal je vele tekeningen en voorbeelden van
oorontledingen vinden. Twee voorbeelden zijn:

•  http://www.gen.umn.edu/faculty_staff/jansen/1132/webanatomy/wa_earl.htm
l

•  http://www.kumc.edu/research/medicine/pharmacology/CAI/webCAI/ear.ht
m
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Menselijke oren kunnen zowel geluiden met een laag trillingsgetal
(100Hz) als geluiden met een hoog trillingsgetal opvangen (20.000 Hz).
Dit betekent echter niet dat de geluiden over de hele lijn evengoed waar te
nemen zijn: menselijke oren zijn gespecialiseerd in het opvangen van
geluiden tussen 500 en 8000 Hz, het interval waarbinnen zich ook het
trillingsgetal van de menselijke stem bevindt.

Wat veroorzaakt auditieve beperkingen?

Het is onjuist te denken dat de meeste mensen met hoorproblemen in een
geluidloze wereld leven. Iemand die hardhorig is leeft doorgaans niet in
een wereld waar de radio voortdurend uitstaat en de mensen zich gedragen
alsof ze oordopjes inhebben. Geluiden blijven aanwezig, maar worden bij
een bepaald trillingsgetal slechts als doorheen een filter (of een storing),
opgevangen.

Wat verschillende mensen met hoorproblemen precies horen bij ‚‚n
bepaald geluid, kan ontzettend variëren. Er zijn geen twee dezelfde
gevallen, en wat mensen horen is afhankelijk van de schade of de letsels
aan het oor.

! Gehoorverlies 'horen'

Op de multimedia CD-ROM die aan cursus is toegevoegd, hebben we
gehoorverlies trachten te simuleren. Luister naar enkele voorbeelden. Wat zijn je
observaties/bedenkingen?

Problemen in elk van de drie delen van het oor kunnen tot gehoorverlies
leiden.

In het externe oor kunnen er oorbolletjes optreden, alsook ontstekingen
van het externe oorkanaal of gaatjes in het trommelvlies. Deze kunnen nog
door medicatie of operatie verholpen worden. Een ontsteking van het
middenoor of een verminderde beweeglijkheid van het gehoorbeentje kan
eveneens succesvol behandeld worden.

De meeste mensen die hardhorend zijn, hebben echter een letsel aan het
inwendige oor. Wanneer de haarcellen van de cochleae (slakkehuis) geheel
of gedeeltelijk vernietigd zijn, worden geluiden van buitenaf wel
opgevangen, maar niet voldoende doorgezonden naar de hersenen. Deze
vorm van auditieve beperking is meestal te wijten aan ouderdom en is niet
behandelbaar met medicatie, en kan ook niet operatief verholpen worden.
Er zullen dus andere oplossingen gezocht moeten worden.

Andere factoren die aan de basis kunnen liggen van auditieve beperkingen
omvatten zenuwletsels en hersenletsels, medicatie die nefast is voor het
oor, schedelfractuur, diabetes mellitus, een beroerte, AIDS, of bepaalde
erfelijkheidsfactoren. Daarbij komt nog de blootstelling aan heel sterke
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geluiden, bijvoorbeeld luide muziek in een dancing, of het voortdurend
openzetten van je stereo-installatie thuis.

Classificatie van gehoorverlies

Volgens plaatsbepaling van het gehoorverlies

Conductief gehoorverlies
Gehoorverlies wordt omschreven met de term 'conductief' als het
gelokaliseerd wordt in het externe oor of het middenoor. Zoals je al weet is
dit type gehoorverlies tijdelijk en kan het verholpen worden door operatie
of door orale of plaatselijke medicatie. Conductief gehoorverlies komt het
meest voor bij kinderen als gevolg van terugkerende oorinfecties, objecten
die in het oor worden gestoken, of andere oorletsels. Voor de meeste
gevallen van conductief gehoorverlies bestaat er een nuttig hulpmiddeltje:
een porseleinen conductor (hoorapparaat).

Sensorieel gehoorverlies
Sensorieel gehoorverlies is permanent en is meestal te wijten aan
beschadigde haarcellen in de cochleae. Dit type van gehoorverlies kan het
resultaat zijn van het natuurlijke verouderingsproces (ook wel presbycusis
genoemd). Gewoonlijk worden beide oren in dezelfde mate aangetast, en
wordt het stelselmatig erger. Sensoriaal gehoorverlies kan spijtig genoeg
niet medisch behandeld worden.

Omwille van het stijgende aantal 60+ers in Europa, en de wijde
verspreiding van auditieve beperkingen, gaat de meeste aandacht uit naar
dit type van gehoorverlies.

Neuraal gehoorverlies
Neuraal gehoorverlies is het gevolg van een storing in het auditief
zenuwsysteem. Het is ook een permanent gehoorverlies. Sensorieel en
neuraal gehoorverlies worden ook wel eens onder de term sensorineuraal
gehoorverlies geclassificeerd. Het sensorineuraal gehoorverlies kan,
afhankelijk van de ernst, verlicht worden door een hoorapparaat.

Gemengd gehoorverlies
Gemengd gehoorverlies is een combinatie van conductief en sensori-
neuraal gehoorverlies. Ook hier kunnen hoorapparaten een oplossing
bieden.

Volgens aantasting van het oor
Gehoorverlies kan één of beide oren aantasten: mono-auditief (in één oor)
of bi-auditief (in beide oren). Het gehoorverlies kan ook symmetrisch
(gelijk in beide oren) of asymmetrisch (verschillend in elk oor) zijn.

Volgens ernst
Gehoorverlies wordt niet omschreven in percentages. In plaats daarvan
wordt er een omschrijving van de ernst van het gehoorverlies gebruikt:
mild, matig, matig-ernstig, ernstig, zeer ernstig.
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Volgens hellingsgraad
De term hellingsgraad beschrijft de relatie tussen de frequenties (of
trillingsgetallen) die aangetast zijn door het gehoorverlies. De
hellingsgraad kan bijvoorbeeld beschreven worden als zacht hellend, stijl
hellend, plat of omgekeerd (meer verlies in de lage frequenties).
Gehoorverlies heeft gewoonlijk een groter effect op de hoge frequenties.
Spijtig genoeg is dit de frequentie waar de menselijke stem zich situeert.

Volgens frequentie
Het beschrijft de frequentiereeks die aangetast is door het gehoorverlies.
Bijvoorbeeld: gehoorverlies bij lage, midden of hoge frequentie, of bij de
lawaaigraad (ongeveer 4000Hz).

Gehoorverlies als gevolg van het verouderingsproces

Hardhorigheid op latere leeftijd is meestal het gevolg van een aantasting
van de hoge tonen. Mensen die op deze manier aan gehoorverlies lijden,
kunnen nog moeilijk gesproken klanken opvangen, maar kunnen
bijvoorbeeld wel voorbijrazende auto's of het fluiten van de vogels horen.
Let wel, ze kunnen spraakklanken opvangen, maar geen woorden
onderscheiden. Je kan het vergelijken met een kamer vol anderstalige,
kwetterende mensen waarvan je geen enkel zinnig woord kan opvangen.

Gehoorverlies in de hoge tonen bemoeilijkt het identificeren en
onderscheiden van consonanten: het verschil tussen 'bed' en 'pet' en 'bes',
bijvoorbeeld, zal niet meer gehoord worden.

Ons geschreven (Romeinse) alfabet bestaat uit vocalen (a, e, i, u, o) en
consonanten (alle andere letters). Gesproken taal bestaat uit fonemen. Om
een taaluiting te begrijpen, zijn consonanten belangrijker dan vocalen.
Consonanten bestaan uit hoge tonen en klinken meestal zacht. Vocalen
bestaan uit lagere tonen en klinken meestal hard.

Als we vocalen uit een woord weglaten, kunnen we het woord meestal nog
begrijpen, zeker als we op de hoogte zijn van de context. Laten we echter
de consonanten weg, dan wordt het woord moeilijk te ontcijferen.

! Gelukkige verjaardag

Je ontvangt het onderstaande verjaardagskaartje. Welke versie is het makkelijkst
te begrijpen?

! Vocalen en consonanten in taal

Waarom is het luidop uitspellen van woorden geen goede oplossing?

•  Schrijf enkele woorden of zinnetjes neer.
•  Schrap de vocalen en schrijf enkel de consonanten neer.
•  Schrap nu de consonanten en schrijf enkel de vocalen neer.
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•  Kan iemand anders de woorden ontcijferen?

Andere hoorproblemen kunnen optreden wanneer een persoon met een
auditieve beperking zich in een groep of in een luidruchtige omgeving
bevindt. Mensen zonder hoorproblemen kunnen onderscheid maken tussen
de voor hen relevante geluiden en de geluiden die slechts tot de
achtergrond behoren. Wanneer je tot iemand spreekt in een groep,
bijvoorbeeld, geef je enkel aandacht aan datgene wat die persoon je
antwoordt. De achtergrondgeluiden worden weggefilterd. Sommige
mensen met hoorproblemen vinden het moeilijk om de voorgrondgeluiden
te onderscheiden van de achtergrondgeluiden. Voor hen zijn
achtergrondgeluiden, zoals het ratelen van kopjes en glazen in een kroeg,
erg storend. Het wordt wel eens beschreven als 'het cocktailfeest-effect',
hoewel het helemaal niet met bepaalde sociale omgevingen moet
geassocieerd worden. Het cocktailfeest-effect is bijvoorbeeld aanwezig in
de volgende situatie: "Telkens ik in de tuin zit met mijn dochter, lijk ik wel
gek te worden van het aanhoudende vogelgekwetter. Menselijke stemmen
kan ik namelijk heel slecht horen, terwijl ik hoge tonen nog uitstekend
hoor." (NVVS, 1998)

! Herhalingsactiviteit

Noteer de hoofdoorzaken van auditieve beperkingen en bespreek de kenmerken.

1.4 De impact van auditieve beperkingen

Mary

Op een dag kreeg Evelyne, Mary's dochter, een
bezorgd telefoontje van Mary's vriendin: "Gisteren
wilde ik Mary onverwacht bezoeken, maar ze was niet
thuis. Vanmorgen belde ik weer aan, maar kreeg geen
respons. Weet jij waar ze is?"

Evelyne was erg verbaasd: "Mijn moeder niet thuis? Dat is vreemd. Ik heb haar
gisterenavond nog aan de lijn gehad! Ik zal eens even bij haar binnenwippen en je
daarna opbellen, OK?

Evelyne ging meteen naar haar moeder en trof haar aan in de woonkamer, waar
ze een boek aan het lezen was. Mary schrok hevig wanneer ze haar dochter zo
plots voor haar zag staan. Ze had haar niet horen aankloppen, en had haar ook
niet horen binnenkomen.

Mary en Evelyne dronken daarna een kopje thee in de tuin en Evelyne vroeg haar
moeder of ze was uitgeweest. "Neen, ik ben de hele tijd thuis, in de tuin,
geweest." Op dat moment ging de deurbel, waarop Mary niet reageerde.

Auditieve beperkingen kan je niet zien, maar ze kunnen wel een grote
impact hebben op de levenskwaliteit. Niet alleen het leven van de persoon
zelf, maar ook het leven van familie, vrienden,... wordt erdoor be‹nvloed.
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Verlies aan hoorkracht Gevolgen voor het begrip
van taal en spraak

0-30 dB normaal tot mild
gehoorverlies

Hoorproblemen kunnen
eventueel optreden bij
erg zachte conversaties
of conversaties op grote
afstand

30-50 dB mild tot matig
gehoorverlies

Eveneens hoorproblemen
bij erg zachte
conversaties en
conversaties waarbij de
afstand > 1m is.
Groepsconversaties zijn
moeilijk te begrijpen

50-70 dB ernstig gehoorverlies Alleen luide conversaties
kunnen duidelijk
begrepen worden

70-90 dB ernstig tot zeer ernstig
gehoorverlies

Harde geluiden, binnen
een - gehoorafstand van
30 cm zijn verstaanbaar,
en omgevingsgeluiden
zijn herkenbaar. Niet alle
consonanten zijn
verstaanbaar.

90-120 dB doof Soms kunnen erg harde
geluiden nog herkend
worden (wat meestal te
wijten is aan de trillingen
van het geluid).

! Simulatie-oefening: matig gehoorverlies

Doe deze oefening per twee.

De eerste persoon sluit de oren af met oordopjes (verkrijgbaar in de apotheek).
Dit simuleert licht conductief gehoorverlies; geluiden zullen normaal klinken,
maar niet luid genoeg. Probeer te communiceren aan de hand van gebaren,
pantomime of briefjes, maar niet door te spreken.

De tweede persoon observeert.

Bespreek je observaties, ervaringen, gevoelens, inzichten en tot slot de
veranderingen in je perceptie van mensen met gehoorverlies.

! Problemen in bepaalde domeinen van het dagelijks leven

In welke domeinen van het dagelijks leven zou een auditieve beperking
problemen kunnen brengen?

In en uit het bed stappen, wakker worden, een douche of een bad nemen, zich
wassen, tandenpoetsen, zich scheren, make-up aanbrengen, juwelen omdoen,
vingernagels schoonmaken, zich aankleden, naar het toilet gaan, televisie kijken,
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thee of koffie zetten, koken, eten, drinken, de afwas doen, schoonmaken,
winkelen, de ramen lappen, het huis stofzuigen, de vloer dweilen, bedden
opmaken, wassen en strijken, de vuilnisbak legen, de bloementuin verzorgen,
gezelschapsspelen spelen, hobby uitoefenen, sporten, wandelen, sociale
contacten, lezen, schrijven, telefoneren, converseren, medicijnen nemen, deuren
openen en sluiten, de deurbel horen, de klok lezen, roken, voor anderen zorgen.

Mary

Op een maandagochtend bezocht Mary haar tandarts.
De tandarts had een nieuwe assistent, die de patiënten
vanuit de praktijkkamer binnenriep. Mary hoorde
echter haar naam niet roepen. Patiënten die na haar
waren binnengekomen, gingen naar binnen, terwijl
Mary nog steeds wachtte. De assistent dacht dat Mary niet was komen opdagen.

Gehoorverlies is niet het enige problematische gevolg van auditieve
beperkingen. Omdat het binnenoor het evenwichtsgevoel onder controle
houdt, kan een auditieve beperking dit laatste negatief beïnvloeden. Een
persoon met gehoorverlies kan tevens leiden aan tinnitus. Tinnitus of
'oorsuizingen' heeft tot gevolg dat een persoon geluiden hoort die er
helemaal niet zijn. Voor mensen die een ernstig gehoorverlies hebben, kan
het optreden van oorsuizingen uiterst vervelend zijn.

! Tinnitus

De aard en de gevolgen van tinnitus zijn erg complex. Er zal hier dan ook niet
verder op ingegaan worden. Tinnitus kent immers verschillende oorzaken. Er zijn
verschillende types van tinnitus en evenveel behandelingen. Het Internet zal je
ongetwijfeld meer informatie kunnen bezorgen.

Gevolgen van auditieve beperkingen

Mary

Mary zingt ontzettend graag, en ze is al jaren lid van
een koor. Ook het sociale aspect van het zingen is
belangrijk voor haar. De laatste jaren vindt ze het
bijwonen van de zangrepetities erg vermoeiend. Ze
hoort de aanwijzingen van de dirigent niet, omdat hij
steeds naar de grond kijkt als hij spreekt. Op de achtergrond is er steeds
pianomuziek, en de koorleden praten door elkaar. Wanneer iedereen begint te
zingen, moet Mary nog steeds de juiste pagina van het koorboek vinden. Ze vindt
het erg vermoeiend steeds achterop te moeten hinken, en ze heeft beslist haar
kooractiviteiten te stoppen.

Kunnen horen is erg belangrijk voor onze sociale contacten. Het is de basis
voor taal- en spraakontwikkeling. We communiceren door middel van taal.
Gewoonlijk is het de taal die we spreken en horen die ons in staat stelt te
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communiceren, informatie uit te wisselen, plannen te maken, te troosten en
te grappen. Mensen die niet goed kunnen horen, en dus ook niet altijd
begrijpen wat anderen hen willen zeggen, hebben het moeilijker om
nieuwe contacten te leggen, of om hun oude contacten te onderhouden. Dit
kan isolatie tot gevolg hebben.

Doorgaans zijn we ons amper bewust van de enorme hoeveelheid
informatie die ons via de oren bereikt: conversaties, verhalen, telefoon,
radio, televisie, lezingen, gasten die zich via de intercom aankondigen en
nog veel, veel meer. We horen geluiden, en we produceren er zelf. Aan de
hand van het geluid kunnen we weten in welke richting zich iets
voortbeweegt. We kunnen geluiden doorheen de muur opvangen; buren
die kijven op hun hond of op hun kinderen, de telefoon of de deurbel van
de buren, of het geluid van hun televisie. Je hoort iemand de trap oplopen,
je hoort iemand een deur dichtslaan, en je weet of de persoon in kwestie
een goed of slecht humeur heeft. Je hoort aan stemmen of er boosheid of
vriendelijkheid in schuilt, je kan mensen aan hun stem herkennen... Het
horen verbindt ons aan mensen, aan de wereld rondom ons.

Als je hardhorig bent, mis je een heleboel informatie, en dit kan heel wat
verwarring met zich meebrengen. Je kan je eigen observaties niet meer
vertrouwen. Een geluid waarvan je bijvoorbeeld dacht dat het van buiten
kwam, blijkt uit de belendende kamer te komen. Of je denkt dat de
telefoon overgaat, terwijl het slechts een aantal rinkelende theekopjes zijn.
Zulke kleine vergissingen kunnen iemand erg onzeker maken.

Het sociale leven verandert slechts langzaam
Gehoorverlies kan ingrijpende sociale gevolgen hebben, maar de echte
problemen worden slechts na lange tijd ontdekt. De auditief beperkte
persoon wordt zich immers niet bewust van het gehoorverlies op zich,
maar zal merken dat de mensen minder duidelijk spreken dan vroeger, en
dat hun leefwereld met de jaren rumoeriger wordt. Sommige mensen
leggen zich erbij neer: "Je kan er niets aan veranderen, dus moet je er maar
mee leren leven". Maar hun leven zal (in eerste instantie onmerkbare)
veranderingen ondergaan: sociale contacten zullen moeizamer verlopen,
en sommige hobby's of sociale activiteiten zullen onmogelijk worden.
Auditief beperkte personen zullen ook vlugger vermoeid zijn, omdat ze
zich in gesprekken veel intenser moeten concentreren.

Sommige auditief beperkte personen zullen weinig tot geen problemen
hebben om, in ideale omstandigheden (goede verlichting, goed
articulerende gesprekspartner) een één-op-één conversatie te begrijpen.
Maar eens ze in groep zijn, en in ongunstige omstandigheden (bv. met een
groep vrienden in een druk restaurant), zullen ze zo goed als niet kunnen
communiceren met de rest van de groep. Logischerwijs zullen sommigen
zich uit het sociale leven terugtrekken.

Reacties van anderen
Over het algemeen kan men geen geduld opbrengen voor auditief beperkte
personen. Voor velen is het moeilijk te begrijpen dat iemand je wel hoort,
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maar niet begrijpt. Men vindt het vervelend zichzelf steeds te herhalen, en
voor auditief beperkte personen is het beschamend steeds "Wat zeg je?" te
vragen.

Op een bepaald moment zal de auditief beperkte persoon "Laat maar"
zeggen en zich uit het gesprek terugtrekken. En de andere persoon, die
langzaamaan ongeduldig werd, is eveneens geneigd te denken: "Laat
maar". De communicatie houdt hierbij op, en de auditief beperkte persoon
zal na verloop van tijd geïsoleerd raken.

Mary

Op een drukbezocht feest ontmoette Mary haar oude
vriendin Helen. Ze had Helen al jaren niet gezien. Ze
hadden een korte babbel, maar werden dan gescheiden
aan de eettafel geplaatst. Na de maaltijd wilde Helen
het gesprek met haar oude vriendin verderzetten, dus
riep ze Mary. Maar Mary reageerde niet. Helen riep nog een keer, maar kreeg
weer geen reactie. Helen dacht meteen dat Mary blijkbaar niet zo blij was haar
weer te zien, en verliet het feest zonder afscheid te nemen.

Enkele weken later hoorde Helen van een andere vriendin dat Mary aan
gehoorverlies lijdt. Helen voelde zich schuldig en schaamde zich ervoor dat ze
het feest had verlaten zonder afscheid te nemen.

Een gehoorverlies kan er aldus voor zorgen dat anderen je ruw, ongeïnteresseerd
of verstrooid vinden. Het is vergelijkbaar met slechtziendheid, wanneer vrienden
je ruw vinden omdat je hun begroetingen niet beantwoordt.

Horen en taal
Horen en gehoorverlies zijn niet alleen cruciaal in het ontvangen van
informatie/taal van anderen, maar ook voor het eigen spreken. Via het
gehoor controleren we voortdurend wat we zeggen, en hebben we de kans
onze eigen uitspraken te verbeteren (bv. trager spreken als we over onze
woorden struikelen). Gehoorverlies beïnvloedt dit proces. Gehoorverlies
op jonge leeftijd, dus vooraleer een kind leert spreken, heeft een grote
impact op het leren van de gesproken taal.

Wat kunnen we doen?
Gehoorverlies hoeft niet altijd een beangstigende ervaring te zijn. De
meeste mensen kunnen geholpen worden door hulpmiddelen die het horen
en de communicatie verbeteren. Meer informatie hierover vind je in het
volgende onderdeel.

Zelfs als deze hulpmiddelen het gehoorverlies niet volledig verhelpen,
kunnen ze een oplossing bieden voor vele auditief beperkte personen, en
ervoor zorgen dat ze een zekere onafhankelijkheid in hun leven behouden.
Spijtig genoeg wachten velen veel te lang vooraleer ze een hulpmiddel
aanschaffen, en daarbij komt nog dat het merendeel van het personeel uit
de gezondheidszorg en de sociale sector niet op de hoogte zijn van de
bestaande hulpmiddelen. Deze situatie kan vergaande gevolgen hebben,
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omdat het erg moeilijk is om eens verbroken contacten en verwaarloosde
activiteiten weer te hervatten. De reacties en de steun van mensen uit de
leefomgeving van de auditief beperkte persoon kunnen een grote rol
spelen in het voorkomen van eenzaamheid, afhankelijkheid en isolatie.

Mary

Mary woonde een rumoerige huwelijksviering bij, en
werd daarna uitgenodigd voor een drankje. Mettertijd
werden de conversaties luider. Na een tijd merkte haar
schoondochter dat Mary voor zich heen staarde, en
ging naar haar toe voor een babbeltje. Mary's gelaat
klaarde meteen weer op.

! Gevolgen van auditieve beperkingen

Som de belangrijkste gevolgen van auditieve beperkingen op.

Je antwoord moet het volgend bevatten:
•  onzekerheidsgevoel
•  isolatie

1.5 Hulpmiddelen voor auditieve beperkingen: van Quasimodo tot Clinton

! Hulpmiddelen voor auditieve beperkingen

Som enkele van de meest relevante hulpmiddelen voor auditief beperkte personen
op. Vergelijk je lijst met het overzicht in deze cursus.

Naast rolstoelen en hulpmiddelen bij het lopen, maken hulpmiddelen voor
het horen deel uit van de best bekende, en gemakkelijkst verkrijgbare
hulpmiddelen. Geen wonder, als je denkt aan de wijde verspreiding van
auditieve beperkingen. Tot voor twintig jaar waren de meeste
hoorinstrumenten van het goed zichtbare type: achter het oor of op het
lichaam gedragen.

! Geschiedenis van hulpmiddelen voor het horen

Denemarken heeft een museum over de geschiedenis van hoorapparaten. Je kan
hen een virtueel bezoekje brengen op:
•  http://www.oticon.com/HeaIns/HeaInsSU.html

Maar een hoorapparaat is niet het enige beschikbare hulpmiddel.
Tegenwoordig bestaat er een heel gamma aan producten die het
gehoorverlies kunnen verlichten. Onder invloed van de technologische
ontwikkelingen worden deze producten voortdurend aangepast en
verbeterd.

De pre-historie van hulpmiddelen
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Een universele, simpele en altijd
uitvoerbare techniek om het horen
te verbeteren, is de hand achter het
oor. Ondanks zijn eenvoudigheid,
zorgt dit gebaar er toch voor dat de
achtergrondgeluiden verminderd
worden en dat je je kan
concentreren op de geluiden die je
wil horen. Het is inderdaad de
oudste techniek om beter te horen,
en wordt door iedereen wel eens
aangewend.

Op het einde van de achttiende eeuw waren er zo goed als geen
oplossingen beschikbaar voor mensen met hoorproblemen.
Ook in de vroege negentiende eeuw, de tijd dat Ludwig van Beethoven
hardhorig werd op 28 jaar, waren er niet veel hulpmiddelen. Ondanks het
feit dat hij volledig doof werd op een leeftijd van 49, bleef hij een actief
componist.

De eerste hoorinstrumenten
Het was slechts op het einde van
de negentiende eeuw dat er
eenvoudige hoorinstrumenten
ontwikkeld en gebruikt werden.
Van 1850 tot 1950 waren deze
hulpmiddelen gebaseerd op het
principe van akoestische
geluidsversterking: bv. de
'luisterslang'. Alhoewel dit
hulpmiddel ons tegenwoordig vrij
antiek toeschijnt, zijn de moderne hoorapparaten nog steeds op dit principe
gebaseerd.
Deze methode om het geluid dat het oor normaal bereikt te versterken kan
ook omgekeerd worden zodat het geluid bij de bron versterkt wordt. Een
pratende persoon kan een instrument zoals bijvoorbeeld een megafoon
gebruiken, om zijn woorden te versterken. Een megafoon is heel nuttig
wanneer men een groep wil toespreken, maar is erg onpraktisch bij één-
op-één communicatie.

! Maak je eigen luisterslang

Alhoewel het een instrument is dat nu niet meer gebruikt wordt, is het vrij
makkelijk om je eigen luisterslang te maken en het effect ervan te ervaren.
Bevestig een trechter aan ongeveer 1.5 meter tuinslang. Houd het uiteinde van de
tuinslang aan je oor en laat iemand in de trechter spreken.

Vanaf ongeveer 1870, wilde men hoorinstrumenten ontwikkelen op basis
van elektriciteit. Alexander Graham Bell bijvoorbeeld, wilde de bestaande
hoorinstrumenten verbeteren, en vond zodoende de telefoon uit. Even
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daarna ontwikkelde hij dan toch een hoorapparaat; een instrument dat rond
de nek of in de jaszak gedragen moest worden.  Spijtig genoeg
produceerde het geen kwaliteitsvol geluid, en waren er problemen met de
batterij. Toch duurde het nog tot de Tweede Wereldoorlog (en de
uitvinding van het plastic), dat (h)oorapparaten die rechtstreeks aan het oor
gedragen konden worden, de vroegere hoorinstrumenten vervingen.

De eerste hoorapparaten die zich min of meer op oorhoogte bevonden,
konden ofwel aan het brillenglas, ofwel achter het oor bevestigd worden.
Deze laatste vorm heeft het meest succes gekend.
In de vijftiger jaren sprak de presidentsvrouw Eleanor Roosevelt
publiekelijk over haar gehoorverlies. Ze toonde tevens haar hoorapparaat
(verwerkt in haar brillenglas). Haar openheid is van groot belang geweest
in de ontwikkeling én appreciatie van hoorapparaten.

Hoorhulpmiddelen van vandaag

De nu verkrijgbare hulpmiddelen voor auditief beperkte personen reiken
veel verder dan het simpele hoorapparaat (of hoorprothese). Er is een heel
gamma aan alternatieve en ondersteunende hulpmiddelen die het
gehoorverlies kunnen verlichten. In wat volgt zullen de belangrijkste
hulpmiddelen bondig omschreven worden.

Geluidsversterkers voor telefoon, radio, hifi of televisie
In het dagelijks leven gebruiken we allerlei geluidsproducerende
toestellen, zoals bijvoorbeeld de telefoon, radio, hifi- installaties en
televisie. Voor elk van deze toestellen bestaan er ingebouwde
geluidsversterkers. De nieuwe modellen in telefoontoestellen zijn voorzien
van een volumeregelknop waarmee je het geluid met 6 dB of meer kan
verhogen. Dit is zeer handig als de lijn verstoord of zwak is, als er
kinderen op de achtergrond spelen of als je hoorproblemen hebt. Voor
mensen met ernstig gehoorverlies echter, is 6 dB niet genoeg. Zij hebben
een extra versterker nodig die het telefoonvolume met 20 tot 30 dB kan
verhogen.

Geluidsoverdracht voor telefoon, radio, hifi of televisie
Geluidsversterking is niet altijd d‚ oplossing. Soms is het belangrijker dat
het geluid van de geluidsbron dichter bij het oor gebracht wordt en dat de
achtergrondgeluiden tot een minimum gereduceerd worden.

Mary

Mary kijkt heel graag televisie, maar ze zet het volume
loeihard om goed te kunnen horen wat er gezegd wordt.
Ze zou beter een hoofdtelefoon gebruiken (die via een
kabel of via een draadloos IR-systeem televisiegeluiden
opvangt), zodat ze het volume aan haar eigen noden kan
aanpassen zonder daarbij familie, vrienden of buren te storen.

Je kan je televisie aansluiten op een hoofdtelefoon, maar het
televisiegeluid kan ook rechtstreeks naar je hoorapparaat gezonden
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worden.  Er zijn verschillende technieken en apparaten voor
geluidsoverdracht verkrijgbaar: draadgebonden systemen, (ideaal als de
afstand niet te groot is), draadloze FM-systemen (mobieler, betere
kwaliteit), draadloze IR (infra-rood)-systemen (goedkoper, maar verdraagt
geen helder zonlicht), of magnetische verbindingen. Al deze technieken
verbeteren de geluidskwaliteit.

Vele hoorapparaten hebben een schakelaartje dat op M (voor microfoon)
of op T (voor telefoonspoel of inductiespoel), of op beide, gezet kan
worden. Als het schakelaartje op T staat, worden magnetisch
doorgezonden geluiden opgepikt, bijvoorbeeld de telefoon.

Inductie ringleidingssysteem
Terwijl hoorapparaten verstaanbare geluiden
opvangen via hun microfonen, vangen ze
eveneens de omringende (vaak storende)
geluiden op. Alhoewel de nieuwste
hoorapparaten die met het principe van de
microfoon werken de omringende geluiden zo
goed mogelijk filteren, is het toch beter de
microfoon te vervangen door een systeem
waarbij het geluid overgedragen wordt via een magnetisch veld.  Het
magnetisch veld wordt gecreëerd door een inductie ringleidingssysteem.
Dit kan zowel draadgebonden (een lus van geleidende draden die in de
kamer geplaatst wordt) als draadloos (IR-systeem). Het televisie- of
radiogeluid kan ofwel rechtstreeks op het persoonlijke hoorapparaat, ofwel
op een speciaal ontvangsttoestel met hoofd- of oortelefoon, overgedragen
worden.

Sommige publieke plaatsen (zoals bioscopen, theaters en stationsloketten)
hebben ringsleidingssystemen geïnstalleerd. Ze geven dit aan door het
universele symbool voor auditief beperkte personen op een duidelijke
plaats te hangen, met daarnaast het symbool voor het inductie
ringleidingssysteem (T-symbool).

! Is jouw stad toegankelijk?

Ga naar de belangrijkste publieke gebouwen in je stad (station, postkantoor,
bank,...) en ga na of je het T-symbool kan terugvinden. Als er geen is, vraag dan
waarom: hebben ze geen stickers/posters met het T-symbool, of hebben ze geen
ringleidingssysteem?
Bespreek op welke wijze dit aan het medische en sociale model voor beperkingen
(zie inleidende module) kan gerelateerd worden.

Wek- en waarschuwingstoestellen
Veel apparaten in en om het huis hebben een geluidsalarm. Bijvoorbeeld
de deurbel, het telefoongerinkel, de elektronische wekker, de babyfoon,
het rookalarm, de brandmelder ... Elk van deze alarmsystemen is
verkrijgbaar in speciale uitvoeringen waarbij de geluiden worden omgezet
in een signaal dat door een doof of hardhorend persoon gemakkelijk kan
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worden waargenomen. De geluiden kunnen omgezet worden in
lichtsignalen (meestal lichtflitsen), of in trilsignalen (ook vibratorische
signalering genoemd), of beide. Een trilwekker, bijvoorbeeld, is een
wekker voorzien van een vibratiekussen, dat onder de matras of onder het
hoofdkussen kan gelegd worden.

Het merendeel van deze producten zijn standaard alarmtoestellen waaraan
een extra alarm gemonteerd wordt. Natuurlijk zijn er ook toestellen
verkrijgbaar die speciaal ontworpen zijn voor dove of hardhorende
personen. De prijzen variëren van ongeveer 30 Ecu tot 150 Ecu. Zelden is
er terugbetaling vanwege de sociale zekerheid, maar de producten kunnen
wel tijdelijk geleend worden van het plaatselijk departement voor
thuisverzorging. Zelfs al heb je de producten voor lange tijd nodig, is het
aangeraden ze eerst te lenen, zodat je kan testen of het product inderdaad
aan je noden voldoet.

Teksttelefoons en videotelefoons
Indien het versterken van het telefoongeluid niet voldoende is, is de
teksttelefoon een goed alternatief. Teksttelefoons zijn uitgerust met een
toetsenbord en een scherm, zodat conversaties getypt kunnen worden, en
de beide gesprekspartners de geschreven boodschappen kunnen aflezen.

Personen die reeds op jonge leeftijd doof zijn geworden, hebben
moeilijkheden met de geschreven taal. Maar ook zij kunnen voordeel halen
uit de telecommunicatie: met behulp van videotelefoons kunnen zij hun
meest geliefde (en vaak ook eerste) taal gebruiken, namelijk gebarentaal.
De kostprijs van een videotelefoon ligt redelijk hoog, maar het blijft een
belangrijke oplossing voor veel dove personen. Jammer genoeg volstaat de
bandbreedte van de huidige video's niet om beelden met een voldoende
resolutie en veranderingssnelheid door te zenden. Om gebarentaal te
kunnen interpreteren moet je immers alle, zelfs de kleinste, bewegingen
van de zender kunnen zien. In sommige landen wordt er via de
televisiekabel toegang verleend tot de telefoon, en dit creëert natuurlijk
nieuwe mogelijkheden voor videotelefonie.

Over het algemeen moeten beide gesprekspartners beschikken over een
teksttelefoon of een videotelefoon, ‚n zijn er aan beide einden van de
communicatielijn gelijke of compatibele toestellen nodig. Maar spijtig
genoeg zijn toestellen van verschillende fabrikanten niet altijd compatibel
met elkaar. Meer dan de helft van de Europese landen hebben nu een
telecommunicatiedienst voor teksttelefonie, waar getraind en
gespecialiseerd personeel vertaald tussen tekst en spraak. In Zweden is er
reeds een nationale telecommunicatiedienst voor videotelefonie in
werking.

Ondanks het feit dat ontwikkelingen als e-mail en beeldtelefoon vele
nieuwe mogelijkheden bieden voor dove en hardhorende personen, zijn
deze toch niet vergelijkbaar met de onmiddellijke en flexibele
communicatiemogelijkheden die de teksttelefoon biedt.
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Fax
De fax is een algemeen bekend telecommunicatiemiddel, en wijd verspreid
bij bedrijven en openbare instanties. Maar het is ook een belangrijk
communicatiemiddel voor hardhorende personen. Terwijl dove personen
(die liever gebarentaal gebruiken) de videotelefoon prefereren, is de fax
erg nuttig voor die personen die een ernstig gehoorverlies leden op latere
leeftijd.

Ondertiteling
Voor vele dove en hardhorende personen, brengt het televisiekijken vele
moeilijkheden met zich mee. Ondertiteling van programma's is een goede
oplossing voor velen, maar jammer genoeg is het aantal ondertitelde
programma's in vele landen nog erg beperkt. Daarbij komt nog dat het
merendeel van de videorecorders de speciaal geleverde ondertiteling
(teletekst) 'vergeet' op te nemen.

! Telecommunicatie en auditieve beperkingen

Ondanks het feit dat de telefoon al meer dan een eeuw bestaat, zijn er pas met de
introductie van de mobiele telefoon nieuwe mogelijkheden ontstaan. Onderzoek
de verschillende aspecten van deze nieuwe ontwikkeling: welke gevolgen heeft
het voor auditief beperkte personen?

! Voor- en nadelen van hulpmiddelen voor auditieve beperkingen

Vermeld zowel de voor- als nadelen van hulpmiddelen die het geluid van een
bepaalde bron versterken of doorzenden.

Hoorhonden
Zoals blinde personen geleid kunnen
worden door een blindengeleidehond,
kunnen ook auditief beperkte personen
gebruik maken van hoorhonden. Vele
dove personen voelen zich geïsoleerd,
eenzaam en sociaal achteruitgesteld.
Ze zijn niet alleen afgesneden van elke
vorm van conversatie, maar ook
alarmsignalen horen ze niet. De
hoorhond maakt de hardhorende of
dove persoon alert voor geluiden in en
rond de woning. De hond stelt bij elk
geluid een bepaalde reactie, zodat de
dove persoon weet welk geluid de
hond heeft waargenomen. Ook in het verkeer hebben deze honden een
belangrijke signalerende functie. In het gezelschap van de hond krijgt de
dove persoon een grotere onafhankelijkheid, een groter vertrouwen en
veiligheidsgevoel. Een "verbeterd gehoor" zal leiden tot een beter contact
met de omgeving een een actievere deelname aan het dagelijks leven.

! Hoorhonden
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Meer informatie over hoorhonden vind je op:
•  http://www.hearing-dogs.co.uk/

Cochlea- (of slakkehuis-) implantatie
Hoorapparaten zijn meestal gebaseerd op het principe van (gefilterde)
geluidsversterking. Geluidsversterking is echter volkomen nutteloos voor
dove personen.  Een cochlea-implantatie daarentegen, kan w‚l van nut zijn.
Dit is namelijk een piepklein elektronisch apparaatje dat het geluid niet
versterkt maar 'vertaald': er worden impulsen doorgegeven aan de
zenuwen van het binnenoor. Het operatief inbrengen van het apparaatje en
het leren gebruiken ervan kost echter handenvol geld.

Ruisonderdrukkers
Oorgeruis doet zich vooral voor wanneer er geen externe geluiden
aanwezig zijn. Een manier om het oorgeruis te reduceren is het creëren van
achtergrondgeluiden, zodat het geruis zich minder zal manifesteren.
Ruisonderdrukkers produceren de nodige achtergrondgeluiden, zoals
natuurgeluiden of muziek. Ook de gewone radiomuziek kan hier van nut
zijn.

Het creëren van achtergrondgeluiden is natuurlijk niet voldoende om het
oorgeruis weg te werken. Oorgeruis is een heel complexe aandoening die
een medische behandeling vergt (zeker als er pathologische oorzaken zijn).
Ook het psychologische aspect van oorgeruis is niet te verwaarlozen.

Hoortoestellen

Het spreekt vanzelf dat het aanbod aan hulpmiddelen uitgebreid moet
worden, indien we het traditionele hoorapparaat er ook in willen
onderbrengen. Bijna alle hoorapparaten gaan uit van hetzelfde principe:

geluidsversterking. En toch zijn er honderd-en-één verschillende maten en
types.  De belangrijkste types hoorapparaten kan je herkennen aan twee
basiskenmerken:
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de grootte (soms ook onder de noemer 'stijl') en de gebruikte technologie.

De grootte van de hoorapparaatjes
De meeste hoorapparaten worden in of achter het oor gedragen. De oudere
versies, die op het lichaam gedragen of in het brillenglas verwerkt kunnen
worden, zijn nog verkrijgbaar, maar niet populair meer. Als gevolg van
technologische ontwikkelingen zijn er nu niet alleen achter-het-oor-
apparaten, maar ook apparaten die in het oor of volledig in de gehoorgang
gedragen kunnen worden. Deze twee laatste types zijn, uit esthetisch
standpunt, het aangenaamst, maar hoe kleiner de apparaatjes, hoe
moeilijker ze te hanteren en te controleren zijn, en hoe lager de
geluidsversterking is. Daarom, het kleinste apparaat is niet altijd het beste.

Achter het oor In het oor In de gehoorgang Volledig in de
gehoorgang

Algemene afkorting BTE ITE ITC CIC

Grootte van hoortoestellen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen traditionele, moderne en digitale
hoorapparaten.

De traditionele hoorapparaten zijn gebaseerd op circuits die een lineaire
versterking van de inkomende geluiden leveren. Aan alle frequenties
wordt dus telkens dezelfde hoeveelheid geluidssterkte toegevoegd. Dit
betekent dat lage frequenties in dezelfde mate versterkt worden als hoge
frequenties. Het is vergelijkbaar met de volumeknop op een stereo-
installatie, die het volume ook op lineaire wijze vermeerderd of
verminderd.

De moderne hoorapparaten zijn beter uitgerust in die zin dat ze het
inkomend geluid niet alleen versterken, maar ook filteren. Dit betekent dat
verschillende frequenties tot verschillende volumes versterkt kunnen
worden. Zulke hoorapparaten zijn dus beter aangepast aan de specifieke
noden van de gebruiker. Een persoon die op bepaalde geluidsfrequenties
aan gehoorverlies lijdt (meestal zijn dit de hogere frequenties), is dus
gebaat bij een hoorapparaat dat alleen de hogere frequenties versterkt.
Hetzelfde geldt voor personen die gehoorverlies lijden op lage
geluidsfrequenties. De moderne hoorapparaten leveren trouwens een
natuurlijker geluid dan de traditionele. Het is vergelijkbaar met de lage- en
hogetonenregelaar op een stereo-installatie, die alleen specifieke
geluidsfrequenties versterkt.
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De nieuwste technologische ontwikkeling voor wat betreft hoorapparaten
is een digitale: het hoorapparaat bevat een computerchip dat
geprogrammeerd kan worden volgens de noden van de auditief beperkte
persoon. Het voorziet een grotere flexibiliteit en geluidsaanpassing. Indien
de noden van de gebruiker mettertijd veranderen, kan ook het apparaat aan
de nieuwe noden aangepast worden.

Tenslotte is er ook een hoorapparaat dat niet uitgaat van het
versterkingsprincipe, maar het geluid vervangt door trillingen: een
porseleinen conductor. Het komt erop neer dat er een klein
ontvanginstrumentje in de schedel vastgeschroefd wordt (meestal juist
boven en achter het oor). Eerst wordt er een klein gaatje in de schedel
geboord waarin een ontvanginstrumentje geplaatst wordt dat de vorm heeft
van een Parkerachtig schroefje van ongeveer 8mm lang.  Het ene uiteinde
van het ontvanginstrumentje is op de buitenwereld gericht. Daarna wordt
er een trilapparaat aangebracht, dat op zijn plaats gehouden wordt door een
rubberen ring. Wanneer er iets tegen het uiteinde van het trilapparaat
aanbotst, zal het uit het ontvanginstrument vallen, en niet de schedel
beschadigen. Het trilapparaat is verbonden met de gewone microfoon,
versterker en geluidsprocessor (dit alles is extern, vergelijkbaar met de
cochleaire-implantatie).

Henry

Oom Henry lijdt al tientallen jaren aan gehoorverlies.
Als tiener droeg hij al een hoorapparaat. Eerst droeg
hij de traditionele apparaten, en later programmeerbare
in-het-oor apparaten. Toch zag hij er telkens tegenop
op met zijn vrouw een kop koffie of een biertje te gaan
drinken; de achtergrondgeluiden in de kroeg (of het
station, restaurant, theehuis...) werden onverdraaglijk
hard versterkt door zijn hoorapparaat. En als hij het volume van zijn hoorapparaat
zachter zette, hoorde hij niets meer.
Sinds vorig jaar gebruikt oom Henry een splinternieuw, digitaal hoorapparaat.
Het effect van de geluidsfiltering is zo aangenaam dat hij er weer plezier in heeft
de kroeg in te stappen.

Groot of klein, traditioneel, modern of digitaal... de hoorapparaten zijn in
allerlei vormen en kwaliteiten verkrijgbaar. Zoals reeds gezegd, is het
kleinste en meest moderne hoorapparaat toch niet altijd het beste. Het
hoorapparaat dat men kiest moet afgestemd zijn op de noden van de
gebruiker. De keuze is dan afhankelijk van de aard van de auditieve
beperking en de voorkeur van de gebruiker. Vooraleer men een definitieve
keuze maakt, doet men er goed aan een audiologist of otorinolaryngologist
(neus-, keel- en oorarts) te consulteren.

! Kleine hoortoestellen
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Is er, nu er kleine modellen verkrijgbaar zijn, nog behoefte aan grote
hoorapparaten? Staaf je antwoord.

! Hoorapparaten

Beschrijf de belangrijkste kenmerken (en voordelen) van hoorapparaten.

! Hoe en waar details over producten vinden

Leg een lijst aan van hulpmiddelen voor auditieve beperkingen. Overzichten van
hulpmiddelen kan je op het Internet vinden. Vergelijk je lijst met de
hulpmiddelen die in dit onderdeel vermeld werden. Waar zitten de verschillen?

Een aantal producenten en verdelers hebben een aanzienlijk aandeel in de 'markt'
voor hulpmiddelen voor auditieve beperkingen. Sommigen verschaffen zelfs
informatie op het World Wide Web:

•  Nikon, op http://www.nikon.co.jp/main/eng/society/ism.htm
•  Oticon, op http://www.oticon.com/
•  Philips, op http://www.hearing.philips.com
•  Siemens, op http://www.siemens-hearing.com/

Technologie voorbij

Ondanks de grote keuze in hoorhulpmiddelen, mogen we niet vergeten dat
er weliswaar minder concrete, maar evenzeer belangrijke hulpmiddelen
bestaan. Hoorapparaten, bijvoorbeeld, zijn uiterst nuttig voor hardhorige
personen, maar niet voor dove personen. Voor deze laatste groep zijn
vooral het liplezen en de gebarentaal essentiële communicatiemiddelen.

Houdingen van sprekers
Je wil dat een gesprek met hardhorende of dove personen vlot verloopt?
Houd dan het volgende in je achterhoofd:

•  Praat op een ontspannen manier en articuleer nadrukkelijk.
•  Zorg ervoor dat je mond vrij is; geen hand, sigaret, pijp zakdoek, grote

snor,...
•  Zorg ervoor dat je mond goed zichtbaar is; goede belichting, in de

richting van je gesprekspartner praten,...
•  Roep niet en praat niet te luid, want dit verstoort klanken
•  Ondersteun je uitleg met natuurlijke, spontane gebaren.
•  Reduceer achtergrondgeluiden tot een minimum; televisie uitzetten,

raam sluiten.
•  Spring niet van de hak op de tak, geef duidelijk aan wanneer je een

ander onderwerp wil aanhalen (zeker als je gesprekspartner ernstig
gehoorverlies lijdt).

! De 'menselijke' ondersteuning bij het horen
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Probeer eens een dag lang, tijdens het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten, te
letten op de manier waarop mensen met jou/elkaar communiceren. Je zal
misschien opmerken dat de ene persoon onbewust een hand voor zijn mond
houdt, een ander je toespreekt zonder je aan te kijken, en nog een ander vlugger
spreekt dan je eigenlijk kan luisteren.

Maak een verslag van je observaties en breng sommige mensen op de hoogte van
hun communicatiegedrag. Leg hen uit dat hun manier van praten/bewegen
moeilijk begrijpbaar is voor mensen met auditieve beperkingen.

Akoestische en fysische omgeving
De kwaliteit van ons horen, en ook de manier waarop het geluid zich door
het luchtruim beweegt, wordt ontzettend be‹nvloed door de omgeving.
Eenvoudige aanpassingen kunnen de communicatie sterk verbeteren:
goede belichting en zachte bekleding (om externe geluiden te dempen), het
sluiten van het raam of het uitzetten van de radio.

Liplezen en lichaamstaal
Wanneer we naar iemand luisteren, hebben we de neiging de
gesprekspartner steeds aan te kijken, om zo niet alleen de woorden, maar
ook de non-verbale aspecten van communicatie op te vangen. Auditief
beperkte mensen zullen zich extra concentreren op het liplezen en het
lezen van lichaamstaal.

Het liplezen als enige vorm van communicatie is zeer moeilijk en vergt
enerzijds een enorme vaardigheid van de luisteraar en anderzijds een
positieve communicatiehouding van de spreker.
Toch wordt het liplezen vaak aangewend als een vorm van 'horen'. Meestal
is het zo dat een auditief beperkt persoon nog enig restgehoor heeft, en
deze 'halve' informatie aanvult met de informatie die hij via het liplezen
verkrijgt. Een geoefend liplezer kan tot 40% van de fonemen herkennen.
Lichaamstaal, in tegenstelling tot het liplezen, is belangrijk in alle
communicatiesituaties, of men nu auditief beperkt is of niet.

Gebarentaal
Voor dove personen hebben hoorapparaten zo goed als geen nut.
Gesproken taal kan niet gehoord worden, en er is dus behoefte aan een
alternatief. De gesproken taal kan vervangen worden door geschreven
tekst (teksttelefoon of korte briefjes), maar het meest efficiënte alternatief
is de gebarentaal. Voor mensen die al op jonge leeftijd doof geworden
zijn, is gebarentaal vaak de eerst aangeleerde taal.

Let wel, gebarentaal is geen vaardigheid die het begrip van de gesproken
taal ondersteunt, maar het is een taal op zichzelf. Zoals alle gesproken
talen is gebarentaal ook een natuurlijke, complexe, levendige en rijke taal,
m‚t nationale variëteiten. Noord-Amerikaanse en Nederlandse gebruikers
van gebarentaal zullen elkaar niet begrijpen.

Omdat gehoorverlies vaak gepaard gaat met ouderdom, is er maar een
klein gedeelte van de personen met ernstig gehoorverlies die de
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gebarentaal beheersen (ongeveer 10% in Europa). Toch blijft het
belangrijk dat er rekening gehouden wordt met mensen die de gebarentaal
w‚l als eerste taal hebben.  Al het personeel uit de gezondheidszorg en de
sociale sector zouden tenminste de elementaire gebaren moeten beheersen.
De videotelefoon is een belangrijk instrument voor mensen die gebarentaal
gebruiken. De teksttelefoon of de fax zijn voor hen geen voor de hand
liggende toestellen, omdat ze geschreven taal vaak niet zo goed beheersen.

! Gebarentaal

Zoek informatie over gebarentaal en leer enkele basisbegrippen, zoals je ook de
basisbegrippen uit het Grieks zou leren vooraleer een reis naar Griekenland te
ondernemen.

Je kan eventueel de lokale universiteitsbibliotheek raadplegen, of de verenigingen
voor dove en slechthorende personen, of het Wereldwijde Web.

Totaalcommunicatie
Deze term omvat het geheel aan communicatiemiddelen: gesproken taal,
ondersteund door gebaren, tekens, gelaatsuitdrukkingen en ander
communicatieve elementen.

! 'Menselijke technologie' voor auditieve beperkingen

Beschrijf de basiselementen van dagelijkse communicatie die op een eenvoudige
wijze aangepast kunnen worden aan de noden van auditief beperkte personen.

1.6 Garanderen dat auditief beperkte personen de geschikte hulpmiddelen krijgen

Dit gedeelte beoordeelt eerst of mensen met visuele beperkingen wel de
nodige hulpmiddelen verkrijgen. Ook kijken we hoe dit meestal in Europa
gebeurt. Natuurlijk zal jij, als ATI, er even aan herinnerd worden welke
positieve bijdrage je kan leveren. Daarna zal er dieper ingegaan worden op
de ATI-taak: hoe handel je het best in bepaalde situaties?

Krijgen dove en hardhorende personen de nodige hulpmiddelen?

In voorgaande delen van deze module zal je gelezen hebben dat een
aanzienlijk gedeelte van de bevolking op zekere leeftijd te maken krijgt
met visuele beperkingen.  Het is ook duidelijk geworden dat de nieuwe
technologische ontwikkelingen inzake hulpmiddelen, vele hoorproblemen
kunnen verlichten. Het is echter teleurstellend hoe weinig mensen
werkelijk kunnen profiteren van de bestaande hulpmiddelen. Dit betekent
immers dat velen onnodig lijden en, in sommige gevallen, volledig
geïsoleerd raken van de buitenwereld. Daarbovenop lopen ze het risico in
noodsituaties terecht te komen: ze horen bijvoorbeeld openbare
waarschuwings- en alarmsignalen niet.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Hoorbeperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 29 of 56

Er zijn een aantal factoren die aan de basis liggen van deze vervelende
situatie:
•  auditieve problemen en daarbij horende oplossingen worden niet

voldoende herkend
•  beperkingen van de diensten die instaan voor het aanreiken en leveren

van hulpmiddelen
•  een occasionele onwil om hulpmiddelen aan te wenden, zelfs na

(h)erkenning van de behoeften

Een niet erkend probleem
Zoals je al weet, ontwikkelen de problemen die met gehoorverlies gepaard
gaan zich erg langzaam, en kunnen ze ontzettend verraderlijk zijn. Ze
kunnen immers jarenlang onopgemerkt blijven, zowel door de persoon zelf
als door de familie of de medische en/of sociale hulpverleners. Latere
modules zullen aantonen hoe het personeel uit de gezondheidszorg en de
sociale sector niet (h)erkende noden kan identificeren: zowel bij de
algemene medische raadpleging en de ziekenhuisopname als in de
thuisomgeving van de patiënt.

Slecht georganiseerde leveringsdiensten voor hulpmiddelen
Zelfs nadat de behoeften herkend zijn geworden, is het niet altijd
eenvoudig om de nodige hulpmiddelen in handen te krijgen. Wat betreft de
leveringsdiensten van hulpmiddelen voor auditief beperkte personen, zijn
er een aantal problemen op te sommen.

Een eerste bron van moeilijkheden is de fragmentering van de
leveringsdiensten. Er gaapt bijvoorbeeld een enorme kloof tussen de
leveranciers van hoorapparaten en de leveranciers van andere vormen van
technologische hulpmiddelen. Gewoonlijk wordt een patiënt, na
identificatie van het hoorprobleem, onmiddellijk doorverwezen naar een
openbare (advies)dienst voor hoorapparaten. Af en toe is er
doorverwijzing naar private diensten.

Voor andere hulpmiddelen echter, is het niet zo eenvoudig te ontdekken
waar ze te verkrijgen zijn. Enerzijds zijn er de oorspecialisten die alles
weten over hoorapparaten, maar slechts sporadisch op de hoogte zijn van
alternatieve hulpmiddelen. Ze zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van het
bestaan van teksttelefoons, aangepaste alarmsystemen, hoofdtelefoons etc.,
en ze weten ook niet waar zulke hulpmiddelen te verkrijgen zijn.
Zodoende kunnen ze zelden andere diensten aanwijzen. Anderzijds zijn de
leveringsdiensten van alternatieve hulpmiddelen zo slecht uitgebouwd dat
ze geen overzichtelijk aanbod van hulpmiddelen kunnen bieden.

Het leveren van teksttelefoons aan dove en hardhorende personen,
bijvoorbeeld, verloopt nergens in Europa op dezelfde wijze. Indien er al
leveringsdiensten zijn, worden ze vaak door telecommunicatiebedrijven
ingericht. Soms staan publieke diensten voor hulpmiddelen in voor de
levering van teksttelefoons. Ook voor de andere hulpmiddelen geldt
hetzelfde: het aantal beschikbare producten, en de wijze waarop ze
aangeboden worden, varieert heel sterk per Europees land. In latere
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modules (die toegespitst zijn op specifieke situaties), zal aangetoond
worden wat deskundigen onder verschillende omstandigheden kunnen
doen om hun patinten van de nodige hulpmiddelen te voorzien.

Afkerigheid van nuttige hulpmiddelen
Soms gebeurt het dat patiënten zich heel bewust zijn van hun
hoorproblemen, maar toch onwillig zijn in het zoeken naar oplossingen.
Dit kan omwille van vooroordelen, gefixeerde angsten of negatieve
associaties zijn. In zulke gevallen is het belangrijk dat patiënten bewust
gemaakt worden van de nieuwste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de
steeds kleiner en 'onzichtbaar' wordende hoorapparaten.

! Weigeriging en onwil t.o.v. hoorapparaten

Beschrijf de belangrijkste redenen voor het niet willen benutten van
hoorapparaten. Beschrijf ook enkele strategieën waardoor deze onwil
overwonnen kan worden.

Leveringsdiensten van hoorhulpmiddelen

De openbare leveringsdiensten van hoorhulpmiddelen worden binnen elk
Europees land anders georganiseerd. Sommige landen, en zeker de
noordelijke, hebben een uitgebreid dienstverleningssysteem, dat alle
belangrijke types van hulpmiddelen wijdverspreid (en zo goed als gratis)
ter beschikking stelt. Andere landen kunnen ook een redelijk uitgebreid
gamma aan hulpmiddelen aanbieden, maar het verwerven en het gebruik
van de hulpmiddelen is jammer genoeg onderhevig aan allerlei criteria en
voorwaarden: de ernst van de beperking, de omstandigheden waarin het
hulpmiddel gebruikt wordt (thuis, op het werk), en de financiële
mogelijkheden van de patiënt.

Europese leveringssystemen variëren ontzettend. Er zijn verschillen in de
mate van integratie (bv. is er één winkel waar je alles kan vinden), maar er
zijn evengoed verschillen in:

•  de mate waarin de publieke sector, de vrijwilligerssector en de private
sector betrokken zijn in de hulpmiddelenvoorziening

•  de variatie en de soorten hulpmiddelen die te verkrijgen zijn
•  de mate van financiële bijstand in de aanschaf van hulpmiddelen
•  de mate waarin de gezondheidszorg, de sociale diensten en andere

professionele organisaties betrokken zijn in de
hulpmiddelenvoorziening

! Hoe verwerven auditief beperkte personen in jouw land de nodige
hulpmiddelen?
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Hoe zijn de leveringsdiensten in jouw land georganiseerd?

Om te onthouden
•  Welke organisaties voorzien in hulpmiddelen: de staat, bepaalde centra (bv.

verzorgingsinstellingen voor bejaarden), organisaties voor auditief beperkte
personen, of verenigingen zonder winstoogmerk?

•  Welke procedures worden aangewend om de nodige hulpmiddelen te
bepalen?

•  Is er enige vorm van overheidssteun voor de voorziening van hulpmiddelen?
Wat zijn de voorwaarden inzake overheidssteun? Is de overheidssteun
afhankelijk van het inkomen? Is het aanbod aan hulpmiddelen beperkt of
uitgebreid?

De efficiëntie van hulpverlenings- en leveringsdiensten is afhankelijk van
een goede probleemherkenning en de daaruitvolgende (gepaste)
doorverwijzingen. De persoon in kwestie kan zijn probleem herkennen,
evenals een thuisverzorger of een deskundige. Het is in het stadium van de
probleemherkenning en van de eerste aanzet tot hulp dat de ATI een
belangrijke rol kan vervullen. Zolang de auditieve problemen niet
(h)erkend worden, zal er geen enkel dienstverleningssysteem resultaat
boeken, hoe goed ze ook zijn uitgebouwd.

Het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector: hun rol als
ATI

Vele mensen met auditieve beperkingen glippen via de mazen van het
sociale vangnet: hun noden worden nauwelijks opgemerkt. Zelf weten ze
niet waar en hoe ze de zoektocht naar hulpmiddelen moeten beginnen.

Voor het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector is hier een
belangrijke taak weggelegd: de rol als ATI. Het onderstaande schema
toont de handelingswijzen die toegeschreven worden aan een ATI (herlees
indien nodig ook de inleidende module waarin de taken van een ATI reeds
gedefinieerd werden).
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In wezen is de rol van een ATI eenvoudig en duidelijk: je moet alert zijn
voor auditieve beperkingen en de niet erkende behoefte aan hulpmiddelen.
Eens deze geïdentificeerd zijn, is het jouw taak de nodige stappen te
ondernemen zodat de noden van de patiënt beantwoord worden.

Je hebt drie basisopties:
•  je patiënt adviseren; uitleggen hoe ze zelf hun problemen kunnen

oplossen
•  je patiënt doorverwijzen naar ervaren deskundigen
•  zelf het probleem aanpakken

Natuurlijk heb je ook verantwoordelijkheid in het organiseren van de
nodige nazorg.

Welke keuze je maakt is afhankelijk van de situatie, van je ervaringen met
auditieve beperkingen, van je professionele begrenzingen en vaardigheden,
van de beschikbare hulpmiddelen en van de kenmerken van het
dienstverleningssysteem voor hulpmiddelen in je gebied.

Let wel: deze opties sluiten elkaar niet uit. Soms is het aangewezen de
patiënt simpele hulpmiddelen te adviseren, terwijl je ze tegelijkertijd
doorverwijst naar een specialist voor een grondiger beoordeling van de
problemen.

Je betrokkenheid blijft essentieel, of je de patiënt nu doorverwijst of niet.
Het is immers belangrijk dat je de patiënt blijft begeleiden bij het zoeken
naar andere oplossingen, en dat je geregeld controleert of er inderdaad
voldaan wordt aan de behoeften van de patiënt. Zelfs nadat de patiënt zich
hulpmiddelen verschaft heeft, dien je na te gaan of hij/zij er op de juiste
manier gebruik van maakt.

! Contextactiviteit: Hoe lossen we Mary's problemen op?

Wat kan je doen om Mary te helpen? Kies de beste oplossing:

•  We moeten niets doen. Het is Mary's beslissing dat ze het zingen opgeeft.
•  We moeten Mary begeleiden in haar zoektocht naar oplossingen

(hulpmiddelen) die haar specifiek probleem kunnen verlichten.
•  We moeten haar bijstaan in het aanvaardingsproces van het hoorprobleem, en

haar overtuigen haar huisarts te raadplegen.

! Samenvattende activiteit

Bespreek even hoe je je persoonlijke toekomst ziet: hoe ga je de
bezorgdheid/alertheid voor auditieve beperkingen integreren in je werk? Welke
middelen/vaardigheden heb je om auditieve beperkingen te identificeren? Welke
diensten kan je aanbieden? Wat zijn de belangrijkste informatiebronnen die ter je
beschikking staan?
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Noteer de (tot hiertoe) belangrijkste boodschappen van deze module.
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2 BEHOEFTE AAN HULPMIDDELEN HERKENNEN

2.1 De thuisomgeving

Mary

Na haar bezoek aan de tandarts moest Mary zich
erg haasten. Mary was net op tijd weer thuis om
haar thuiswerkster te ontvangen. Terwijl deze
haar hielp bij het schoonmaken, deed Mary haar
verhaal van de tandarts. Ze vertelde dat ze meer
dan een uur had moeten wachten. Enkele dagen
later vertelde de thuiswerkster Mary's verhaal aan
de tandartsassistent. Zo hoorde ze de andere zijde van het verhaal, namelijk dat
Mary vermoedelijk hoorproblemen heeft. Nu ging er een belletje rinkelen bij de
thuiswerkster. Ze dacht terug aan die keer dat Mary de deurbel niet hoorde en ze
achterom moest om via het keukenraam Mary's aandacht te trekken, en ook aan
die keer dat Mary het volume van de televisie loeihard had gezet. En natuurlijk,
Mary had haar kooractiviteiten zonder duidelijke reden stopgezet.

Of je als verzorger nu dagelijks of slechts occasioneel met auditief
personen in contact komt, je blijft een belangrijke rol spelen. Het is je taak
ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit van deze mensen verbeterd wordt,
en dat ze zo lang mogelijk hun onafhankelijkheid kunnen bewaren. Omdat
hoorproblemen zich heel langzaam, en vaak onopgemerkt, ontwikkelen, is
het belangrijk dat je weet waaraan je hoorproblemen precies kan
herkennen. Ook moet je weten naar welke deskundigen of diensten de
persoon het best doorverwezen kan worden. Tot slot moet je op de hoogte
zijn van de bestaande hulpmiddelen die het leven van auditief beperkte
personen kunnen verlichten.

Er is een groot aantal mensen die in contact komen met thuiswonende
bejaarden: wijkverplegers, thuiswerkers, sociale hulpverleners e.a. Deze
mensen hebben verschillende achtergronden, opleidingen en ervaringen,
én ze hebben verschillende verantwoordelijkheden. Toch hebben al deze
beroepen één ding met elkaar gemeen: ze zoeken de mensen waarmee ze
werken op in hun thuisomgeving, dikwijls voor langere perioden, en ze
bevinden zich dus in de ideale positie om eventuele (auditieve) problemen
op te sporen.
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Het is niet gemakkelijk een hoorprobleem op te sporen, enerzijds omdat
een hoorprobleem niet opvallend is, en anderzijds omdat de persoon in
kwestie zijn probleem zal verbergen voor de buitenwereld. De meeste
dagelijkse activiteiten zijn, ondanks een hoorprobleem, nog perfect
uitvoerbaar. Auditief beperkte personen kunnen zich nog voortbewegen,
aankleden, schoonmaken, lezen, schrijven, enz. De invloed van een
hoorprobleem zal zich pas na enige tijd manifesteren in sociale isolatie en
depressiviteit. Niet (h)erkende hoorproblemen kunnen na verloop van tijd
de levenskwaliteit verminderen. Jij, die beroepsmatig in contact komt met
deze mensen, kan een grote rol spelen in het verbeteren van hun
levenskwaliteit. Je kan hen in contact brengen met hulpverleningsdiensten,
steungroepen en hulpmiddelen. Kortom, je kan hun leven aanzienlijk
verlichten.

Telkens als je auditief beperkte personen advies geeft over hulpmiddelen,
moet je rekening houden met hun individuele noden. Zelfs al wordt van
twee individuen dezelfde diagnosis gesteld, wil dit niet betekenen dat ze
dezelfde behoeften hebben. Het advies naar hulpmiddelen toe, is deels
afhankelijk van hun levensstijl, interesses en verwerkingscapaciteit. Alleen
de persoon zelf kan zijn behoeftes het best beoordelen. Hulpmiddelen of
strategieën die noodzakelijk zijn voor de ene persoon, kunnen irrelevant,
of zelfs hinderend zijn voor een ander.

De taken en verantwoordelijkheden die met beroepen als wijkverpleging,
thuisverzorging, sociale begeleiding etc. geassocieerd worden, zijn
nergens in Europa gelijk. De rol van ATI echter, steunt voor al deze
beroepen op dezelfde principes:

•  Weten hoe je auditieve beperkingen identificeert, en de vele noden die
eraan verbonden zijn.

•  Weten op welke manier hulpmiddelen oplossingen kunnen bieden (zie
ook de inleidende module).

•  Weten hoe je de aanschaf van geschikte hulpmiddelen kan verzekeren
en daarna controleren of ze ook op de juiste wijze gebruikt worden.

! Contextactiviteit: je ervaring met auditief beperkte personen

Denk aan iemand uit je omgeving die een auditieve beperking heeft (mogelijk een
vroegere patiënt). Bespreek dan de volgende punten:

•  Hoe en door wie werd het hoorprobleem voor het eerst ge‹dentificeerd? Door
wie werd het bevestigd? Wie verwees naar wie, etc.?

•  Wat waren de zwakke punten van deze aanpak? Waarom?
•  Wat waren de sterke punten van deze aanpak? Waarom?

! Thuisomgeving en verborgen beperkingen
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Anne, een thuiswerkster, ontving een boodschap over mr. Smith waarin gesteld
werd dat deze vermoedelijk auditieve problemen had. Wat zou Anne kunnen of
moeten doen bij het volgende bezoek aan mr. Smith?

Kies het juiste antwoord en voorzie je keuze van goede argumenten.

•  Anne moet hem aanraden naar de huisarts te gaan om een oortest te laten
afnemen.

•  Anne moet de boodschap maar negeren. Een thuiswerkster moet zich niet
bemoeien met visuele problemen.

•  Anne kan een familielid van mr. Smith contacteren.
•  Anne kan eenvoudige tests ondernemen om de geldigheid van de hypothese

te onderzoeken. Anne kan mr. Smith bijvoorbeeld vragen naar de aard van de
problemen die hij ervaart. Indien mr. Smith hulp wil, kan Anne hierover
informatie bieden. Tenslotte probeert ze hem te overtuigen een bezoekje te
brengen aan de huis- of oorarts.

•  Anne kan zelf naar de huisarts stappen en hem vertellen wat er met mr. Smith
aan de hand is.

De behoefte aan hulpmiddelen herkennen

Het kan gebeuren dat de auditieve problemen van de persoon waarmee je
werkt al een hele tijd vastgesteld zijn. Waarschijnlijk zullen ze je dan
vertellen over hun beperkingen en zullen ze je aanwijzingen geven over de
manier waarop je hen het best kan helpen. Maar het kan evengoed
gebeuren dat de mensen waarmee je werkt hoorproblemen ervaren, en dit
niet durven toegeven. Ze beschouwen hun hoorprobleem als een
onvermijdelijk en onoplosbaar gevolg van hun ouderdom. Dikwijls kan er
wél iets aan verholpen worden, en dat is de hoofdreden waarom jij, als
ATI alert moet zijn voor hun noden en problemen.

Meestal hoor je de persoon in kwestie niet klagen over gehoorverlies.
Verschillende redenen kunnen aan de basis van hun zwijgen liggen: het
hoorprobleem heeft zich zodanig traag ontwikkeld dat ze er gewoon aan
geworden zijn, ze schamen zich voor hun hoorproblemen, ze zien het als
een noodzakelijk gevolg van ouderdom, ze ervaren het gehoorverlies niet
als hun probleem maar wijten het aan een veranderde omgeving.

Je moet alert zijn voor veranderingen in gedragspatronen die kunnen
wijzen op gehoorverlies. Je kan bijvoorbeeld opmerken dat iemand die
altijd klassieke muziek op de radio beluisterde dit plots niet meer doet, of
je kan opmerken dat iemand depressief is en niet meer aan sociale
activiteiten deelneemt.

Symptomen van auditieve beperkingen
Er zijn verschillende symptomen die, eenmaal geïdentificeerd, erop kunnen
wijzen dat iemand hoorproblemen heeft, zonder dat de persoon in kwestie
je er iets over verteld heeft. Indien je alert bent voor deze symptomen, kan
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je de daaruit volgende noden bepalen en een helpende hand bieden. Enkele
voorbeelden van symptomen zijn:

•  luider praten dan normaal
•  de televisie, radio,... te luid zetten
•  regelmatig vragen om iets te herhalen
•  problemen hebben bij het telefoneren
•  verbaasd zijn wanneer iemand de kamer binnenkomt of wanneer

iemand plots voor hen staat
•  onaandachtig en verward lijken, niet deelnemen in conversaties

Het valideren van je eerste indrukken
Je kan je diagnose niet alleen op bovenstaande symptomen baseren: eens je
tekenen van gehoorverlies ontdekt hebt, moet je je vermoedens valideren.
Hiervoor zijn er enkele technieken die toegepast kunnen worden zonder dat
de persoon in kwestie er iets van merkt. Je kan bijvoorbeeld met een hele
lage stem een vraag stellen, ervoor zorgend dat je mond niet zichtbaar is. Je
kan hen ook de vragenlijst (die je in de bijlagen vindt) voorleggen (je kan
het hen zelf laten invullen of je kan hen de vragen stellen en zelf hun
antwoorden invullen).

! Valideer je eerste indruk

In een bijlage hebben we een eenvoudige vragenlijst opgesteld waarmee je je
eerste indrukken kan valideren. Het is een kopie uit een brochure van een
Amerikaanse universiteit voor neus-, keel- en oor-, hoofd- en nekbehandelingen.
Op de bijlage en op hun website vind je meer informatie:
•  http://www.netdoor.com/entinfo/hrtstaao.html.

Als je vermoedt dat een kind hoorproblemen heeft, kan je ook enkele
simpele tests ondernemen om je vermoedens te bevestigen. In een
geluidloze omgeving, bijvoorbeeld, kan je de haren dicht bij het oor tegen
elkaar aan wrijven, en het kind daarna vragen of het dit gehoord heeft. Of
je kan een stereo meenemen en controleren of het kind zachte geluiden
hoort. Hiervoor heb je twee hoofdtelefoons nodig, eentje waarmee je zelf
het volume kan bepalen, en een tweede voor het kind.

! Herhalingsactiviteit

Som vijf kenmerken op die erop kunnen wijzen dat iemand hoorproblemen heeft.
Bespreek hoe je zou reageren bij het ontdekken van een hoorprobleem bij ‚‚n van
je patiënten.

Soms zal je patiënt al een deskundige geraadpleegd hebben en zal hij al
advies, een behandeling en enkele hulpmiddelen gekregen hebben. Ook
dan kan het nog gebeuren dat je bepaalde onbeantwoorde noden ontdekt.
Dit kunnen noden zijn die binnen jouw verantwoordelijkheid vallen.
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Als thuiswerker, bijvoorbeeld, kan je met enkele eenvoudige handelingen
het leven van de auditief beperkte persoon verlichten, en kan je hen helpen
bij het aanvaarden van hun probleem. Enkele tips hiervoor zijn:

•  Praat niet harder, maar verzorg je articulatie;
•  Leg je patiënt uit dat hij het best bij het raam kan zitten, zodat het licht

op het gelaat van zijn gesprekspartner valt;
•  Verberg je mond niet en verzorg het oogcontact met je patint;
•  Leg je patiënt uit dat de hoorproblemen verminderd kunnen worden

door tapijten en gordijnen in het huis te plaatsen, op deze manier kan
echo verhinderd worden;

•  Wek een hardhorend iemand altijd heel zachtjes;
•  Begin niet te praten als er nog veel achtergrondlawaai is (radio,

wasmachine,...);
•  Ga naast de patiënt staan als je een vraag stelt;
•  Vraag niets wanneer je achter je patiënt staat;
•  Leg uit waarom je lacht, als je ziet dat je patiënt op een andere manier

reageert dan jij;
•  Toon je patiënt een lijst van de beschikbare hulpmiddelen bij de

plaatselijke diensten.

! Eenvoudige hulpmiddelen

Denk even terug aan Mary's vriendin, die bezorgd was om Mary omdat deze haar
telefoontjes niet beantwoordde. Deze situatie had verhinderd kunnen worden door
het gebruik van een eenvoudig hulpmiddel. Welk hulpmiddel zou jij voorstellen?

Vermeld enkele andere voorbeelden van momenten waarin dit hulpmiddel
aangehaald kan worden. En enkele slechte momenten?

Manuel

Manuel, 21 jaar, woont en studeert in Barcelona. Hij heeft een hoorprobleem en
het communiceren met anderen vraagt erg veel energie. Na een dag
geconcentreerd geluisterd te hebben, brengt hij de avond graag rustig voor de
televisie door. Maar de muren van zijn studentenkamertje zijn dun, en de buren
worden gek van het televisiegeluid. De buren klagen, maar bieden geen oplossing
aan. Gelukkig bestaat er een goedkope en makkelijke oplossing voor dit
probleem; het geluidsvolume kan immers geminimaliseerd worden door het
gebruik van een hoofdtelefoon. De gebruiker van de hoofdtelefoon kan het
volume dan aanpassen naar zijn wensen (eventueel met extra geluidsversterkers),
zonder de buren te storen.

2.2 Tijdens een medische raadpleging

Mary

Sinds het overlijden van haar man, is Mary zeer
onafhankelijk geworden. Ze gaat prat op het feit dat ze
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nog alleen, en in haar eigen huis, woont, en ze doet er alles voor om haar
onafhankelijkheid te behouden. Wanneer Mary's dochter, Evelyne, haar op de
hoogte brengt van haar vermoedens, reageert ze boos en ontkennend. Evelyne
vertelt haar voorzichtig over het wel erg harde geluidsvolume van de televisie, en
over die keren dat haar zoontje dacht dat 'mama en oma ruzie hadden omdat ze
altijd zo luid praatten'.
Na verloop van tijd wordt Mary rustiger en begint ze spontaan
informatiebrochures en tijdschriften voor senioren te doorbladeren, op zoek naar
informatie over gehoorproblemen. Ook zij dacht bij aanvang: "OK, ik word een
jaartje ouder, en er is niets aan te veranderen", maar na het doornemen van een
paar artikels over hoorapparaten en alternatieve hulpmiddelen, besluit ze naar de
huisarts te gaan. Haar dochter vergezelt haar.
De huisarts onderwerpt haar aan een reeks vragen met betrekking tot de mate
waarin ooraandoeningen en gehoorverlies in de familie voorkomen. Ook vraagt
hij of het gehoorverlies problemen veroorzaakt op persoonlijk en/of sociaal vlak
(bv. bij het telefoneren, televisiekijken), en tenslotte vraagt hij naar Mary's
houding ten opzichte van hoorapparaten en hulpmiddelen.
Daarna moet Mary enkele audiometrie-tests ondergaan; ze blijkt een
gehoorverlies te hebben van meer dan 30 dB, en dit in beide oren. Er worden
geen buitenissige oorzaken geconstateerd, het gehoorverlies is het natuurlijke
gevolg van het ouder worden. Omdat Mary een positieve houding vertoont ten
opzichte van hoorapparaten, wordt ze meteen doorverwezen naar een specialist.

In het voorbeeld van Mary wordt het gehoorverlies als een specifiek
probleem behandeld, en het raadplegen van een huisarts is daarvan dan
ook een logisch gevolg. Zoals we al zeiden, kunnen huisartsen een
belangrijke rol spelen in het adviseren van geschikte hulpmiddelen.
Jammer genoeg worden niet alle hoorproblemen aan een arts voorgelegd,
en zijn onontdekte (of geloochende) hoorproblemen een veel voorkomend
fenomeen.

Gehoorverlies is onzichtbaar, maar kan desondanks een grote impact
hebben op de levenskwaliteit van zowel de persoon in kwestie, als van zijn
sociale omgeving. Gehoorverlies verhoogt het risico op sociale isolatie. De
oorzaak van alle problemen (gehoorverlies) wordt pas na verloop van tijd
ontdekt. De auditief beperkte persoon is zich immers niet bewust van het
gehoorverlies op zich, maar denkt daarentegen dat mensen onduidelijker
beginnen te praten, en dat de wereld met de jaren rumoeriger wordt.

Een andere situatie waarmee een (huis)arts geconfronteerd kan worden is
wanneer de patiënt gehoorverlies lijdt als gevolg van een andere, meer
uitgesproken aandoening, zoals een beroerte, diabetes, dementia,
meningitis of AIDS. Hier is het belangrijk dat de arts het hele probleem
behandelt, en niet alleen het primaire, en dat er ook voldoende aandacht
gegeven wordt aan het (eventueel voorkomende) gehoorverlies.

Mr. Pietersen

Mr. Pietersen gaat naar de huisarts met
rugklachten. De huisarts onderzoekt zijn rug en
raadt hem enkele rugoefeningen aan. Mr.
Pietersen begrijpt het niet en vraagt alles nog eens
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te herhalen. De huisarts herhaalt zijn zin, terwijl hij zich over mr. Pietersens rug
buigt. Dan beseft de huisarts dat zijn patiënt hem niet begreep omdat zijn gelaat
niet naar hem toegekeerd was. De huisarts neemt de mogelijkheid dat mr.
Pietersen hardhorig is, in overweging.

! De huisarts en verborgen beperkingen

Wat zou jij doen in bovenstaande situatie? Kies het beste antwoord.

•  Voor de patiënt gaan staan (oogcontact) wanneer je hem vragen stelt.
•  De mogelijkheid dat hij hardhorig is negeren. De patiënt is niet naar je

toegekomen omwille van zijn hoorprobleem.
•  Hem naar de neus-, keel- en oorarts doorverwijzen voor een grondig

ooronderzoek.
•  De hypothesis valideren door enkele eenvoudige tests te doen en de patiënt

naar (zijn ervaringen met) zijn hoorproblemen vragen. Indien gepast, geef je
hem informatie over hardhorigheid, mogelijke hulpmiddelen en
doorverwijzingen.

De behoefte aan hulpmiddelen ontdekken

Ook de huisarts heeft een belangrijke rol als ATI. Veel hoorproblemen
(die met hulpmiddelen verlicht kunnen worden) kunnen tijdens medische
raadplegingen vastgesteld worden. Als huisarts is het belangrijk hiervoor
oog te hebben.

Wanneer iemand naar de dokter gaat met hoorklachten, zal de dokter eerst
zoeken naar de oorzaak van het gehoorverlies. Desondanks worden
auditieve beperkingen vaak niet herkend of niet in acht genomen.
Geriatrisch gehoorverlies wordt vaak genegeerd, omdat gehoorverlies bij
oudere volwassen vaak samengaat met andere, meer gevolgdragende
gezondheidsproblemen. Kortom, leeftijdsgebonden gehoorverlies is
moeilijk te diagnostiseren.

Enkele eenvoudige tips om gehoorverlies te herkennen:
•  een patiënt praat luider dan normaal
•  klachten van anderen)
•  een patiënt vraagt je regelmatig iets te herhalen
•  een patiënt schrikt wanneer iemand de kamer inkomt of plots achter

hem staat
•  een patiënt lijkt onaandachtig en verstrooid, en neemt geen deel aan

conversaties
•  een patiënt draagt een ouderwets hoorapparaat

Zoals het van een professionele aanpak verwacht wordt, zal het ontdekken
van auditieve beperkingen gevolgd worden door een diagnosis, waarna er
de nodige stappen ondernomen worden, om dan tenslotte het hele proces te
evalueren. In het geval van een auditieve beperking, zal de huisarts de
patiënt eerst een aantal gerichte vragen stellen, en zal hij de oren
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onderzoeken om zo de oorzaak van het gehoorverlies te kunnen bepalen.
Indien nodig zal hij bijkomende tests afnemen. E‚n manier om testen af te
nemen is de test met de geluidmeter. Een andere mogelijkheid is de
fluistertest (hiervoor zijn geen instrumenten vereist). Het blijft echter
belangrijk te beseffen dat de testinformatie ons niets vertelt over de
functionele beperkingen die de patiënt in het dagelijks leven ervaart. Vraag
de patiënt er dus naar! Het samenbrengen van de testinformatie en de
informatie die de patiënt je geeft, zal tenslotte leiden tot een goede
diagnosis.

! Context: de voorziening van hulpmiddelen

Haal even een patiënt voor de geest die zich zopas een hoorapparaat aangeschaft
heeft. Beantwoord dan de volgende vragen:

•  Hoe is het hoorapparaat uiteindelijk bij de patiënt terechtgekomen: wie
signaleerde het hoorprobleem, wie valideerde het en welke doorverwijzingen
werden er gemaakt?

•  Wat waren de zwakke punten van deze aanpak? Waarom?
•  Wat waren de sterke punten van deze aanpak? Waarom?

De volgende fase bestaat uit het ondernemen van de nodige stappen.
Afhankelijk van de diagnose moeten we ofwel afwachten, ofwel een
behandeling starten (bv. oorsmeer verwijderen), ofwel de patiënt
doorverwijzen naar een neus-, keel- en oorarts. Natuurlijk kan er ook
doorverwezen worden naar een bezigheidstherapeut of andere deskundigen
op het vlak van hulpmiddelen. De arts moet in elk geval steeds
ondersteunend advies klaarhebben: informatie over de oorzaak van het
gehoorprobleem en de mogelijke behandelingen, advies en informatie over
hulpmiddelen, gegevens over de leveringsdiensten van hulpmiddelen, enz.
(later zal er nog meer ingegaan worden op het adviseren van hulpmiddelen
en het maken van doorverwijzingen).

! Professionele normen

Professionele normen of protocols zijn een veelbesproken middel om de kwaliteit
van professionele beroepen te verbeteren of bij te sturen. Sommige medische
organisaties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Huisartsen,
hebben normen voor de manier waarop auditieve beperkingen tijdens de
medische raadpleging benaderd moeten worden.

Controleer of vergelijkbare organisaties in jouw land ook aan zulke protocols
onderworpen zijn.

Mary

Mary werd zeer goed geadviseerd door haar dokter. Hij
voorzag haar van erg waardevolle informatie over
allerlei soorten hulpmiddelen. Mary wil nu echter een
nieuwe deurbel laten installeren, ééntje met meer
volume, en ze vraagt haar dokter waar ze dit kan vinden,
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en of de kosten terugvorderbaar zijn. De dokter kan zo meteen geen antwoord
geven, maar hij belooft wel informatie in te winnen over dit en andere producten
en hij belooft ook inlichtingen te vragen over eventuele financiële bijstand.
Andere patiënten kunnen immers ook gebaat zijn bij de extra verzamelde
informatie.

! Welke informatiebronnen zijn voor dit specifiek hulpmiddel waardevol?

Kan je in jouw buurt beschikbare producten vinden voor het aanpassen (meestal:
volumeversterkend) van o.a. deurbel, telefoon, televisie en radio?

Verzamel informatieve brochures over deze hulpmiddelen (deze kunnen trouwens
nog van nut zijn in je wachtkamer).

2.3 In het ziekenhuis

Mary

Mary had al drie weken lang maagpijn. Gisteren werd
ze voor een grondig onderzoek in het ziekenhuis
opgenomen. 's Middags om drie uur had ze een afspraak
voor radiologie. Omdat ze haar maag zouden
onderzoeken, mocht ze gedurende de twee uur die aan
het onderzoek zouden voorafgaan, niets eten.
Eenmaal op de afspraak, werd ze voor een röntgenapparaat gezet en werd haar
een fles gegeven met daarin vloeibaar voedsel vermengd met bariumsulfaat. Ze
moest het goedje in haar mond houden, en pas slikken wanneer ze daartoe teken
kreeg. Omwille van veiligheidsredenen verwijderde de radiologe zich uit de
röntgenkamer. Mary nam een slok van het mengsel en wachtte. Na enkele
minuten keerde de radiologe terug en ze was verbaasd om Mary nog steeds in
dezelfde houding te zien, mét de slok voedsel nog in haar mond. De radiologe
had haar immers al vier minuten geleden teken gegeven dat ze mocht slikken.
Maar Mary had dit niet gehoord. Het onderzoek werd nogmaals (en met succes
ditmaal) herhaald. Over drie dagen ontvangt Mary de resultaten via haar huisarts.

Vooral oudere mensen zijn gevoelig voor allerlei kwaaltjes, en worden
daarvoor af en toe in het ziekenhuis opgenomen. Dit betekent dat het
personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector een belangrijke rol
heeft als ATI. Ze moeten oog hebben voor hoorproblemen (zeker bij
oudere mensen), en alert zijn voor de onbeantwoorde noden aan
hulpmiddelen.

Een ziekenhuisafdeling die voor problemen zorgt bij oudere mensen is de
röntgenafdeling, waar het verboden is hoorapparaten te dragen. De
radioloog of de assistent van dienst verlaten (omwille van veiligheid)
meestal de kamer en roepen instructies naar de patint. Voor mensen met
hoorproblemen, erkend of niet, is dit een moeilijke situatie. Als de
assistent op de hoogte is van de hoorproblemen van de patiënt, kan hij
werken met op voorhand afgesproken (zichtbare) tekens. Maar als hij niet
op de hoogte is, kan het leiden tot een verkeerd lopende communicatie en
een mislukt onderzoek.
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! Wat kan een assistent doen om een situatie als deze te vermijden?

Welke beweringen zijn juist? Welke fout? Duid aan:

•  De assistent moet wat luider roepen.
•  De assistent moet vlakbij de patiënt staan wanneer hij een teken geeft.
•  De assistent moet proberen om patiënten met hoorproblemen te herkennen

vooraleer hij het onderzoek begint. Want pas dan kan hij andere, zichtbare
tekens (zoals een hand opsteken) afspreken.

•  De assistent kan een sticker op het dossier van de patiënt kleven, ter indicatie
dat deze patiënt een hoorprobleem heeft.

•  De assistent kan het onderzoek uitleggen terwijl hij het onderzoeksmateriaal
klaarzet.

•  De assistent moet ervoor zorgen dat er genoeg licht in de kamer is wanneer
hij instructies geeft.

De afdeling voor radiologie kan dus een problematische omgeving zijn
voor auditief beperkte personen. Het personeel van deze afdeling moet dan
ook extra alert en attent zijn voor hoorproblemen.

Het belangrijkste aspect van dit onderdeel situeert zich echter bij het
ziekenhuisontslag. Het is uiterst belangrijk dat er na het ontslag nog
voldoende nazorg geboden wordt; patiënten moeten niet alleen van de
nodige hulpmiddelen voorzien worden, maar er moet ook gecontroleerd
worden of de hulpmiddelen goed gebruikt worden, en of er voor alle
dagelijkse problemen een oplossing voorhanden is.

Het ziekenhuisontslag gebeurt in alle landen op een andere manier. Zelfs
tussen ziekenhuizen of afdelingen onderling kunnen er al verschillen
bestaan. Deskundigen die bij het ontslag betrokken zijn, kunnen zowel
artsen en verplegers als sociale hulpverleners, bezigheidstherapeuten,
assistenten, ... zijn.

! Contextactiviteit: personen met auditieve beperkingen ontslaan

Misschien ben je zopas nog betrokken geweest bij een ziekenhuisontslag.
Formuleer bondige antwoorden op volgende vragen:

•  Wie was er bij het ontslag betrokken?
•  Welke informatie werd er aan de patiënt gegeven?
•  Welke informatie m.b.t. hulpmiddelen werd er voorzien?
•  Wat waren de sterke punten van deze aanpak? Waarom?
•  Wat waren de zwakke punten van deze aanpak? Waarom?

De behoefte aan hulpmiddelen ontdekken

Auditieve beperkingen worden vaak over het hoofd gezien, omdat ze niet
zichtbaar zijn, omdat ze verborgen gehouden kunnen worden door de
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Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern

patiënt zelf, en omdat ze als desoriëntatie ge‹nterpreteerd kunnen worden
bij een beroerte, meningitis, Alzheimer of bij andere aandoeningen die de
hoofdreden tot ziekenhuisopname waren. Ter illustratie volgt nu een
waargebeurd verhaal:

Mary

Mary werd na een valpartij in haar tuin, in het
ziekenhuis opgenomen. Ze moest onmiddelijk
geopereerd worden. De verpleegsters vonden het erg
moeilijk met haar te communiceren: "Ach, ze is wat
verward, ze reageert zo vaag op wat we haar zeggen".
De verpleegsters dachten eerst dat het narcoticum haar versuft had, en later
vermoedden ze dat Mary lichtjes dement was. Totdat Mary's dochter met allerlei
spullen kwam opdagen, inclusief Mary's hoorapparaat.

Enkele eenvoudige tips om gehoorverlies te signaleren zijn:
•  een patiënt praat luider dan normaal
•  een patiënt zet de televisie en radio erg luid (of je hoort hierover

klachten van anderen)
•  een patiënt vraagt je regelmatig iets te herhalen
•  een patiënt schrikt wanneer iemand de kamer inkomt of plots achter

hem staat
•  een patiënt lijkt onaandachtig en verstrooid, en neemt geen deel aan

conversaties
•  een patiënt draagt een ouderwets hoorapparaat

Bovendien mag je niet vergeten dat bepaalde aandoeningen vaak met
hoorproblemen verbonden worden:

Dementie
Onderzoek toont aan dat hoorproblemen vaker voorkomen bij
Alzheimerpatiënten. Tot deze conclusie kwam men na een studie waarbij
het aantal hoorproblemen van een groep Alzheimerpatiënten en van een
controlegroep van 60+ers gemeten en vergeleken werd (Gold, 1996). Het
diagnostiseren van gehoorverlies bij demente patiënten is erg moeilijk,
omdat hun communicatieproblemen zowel aan gehoorverlies als aan
dementie toegeschreven kunnen worden. Ook andere symptomen van
zowel gehoorverlies als dementie vertonen gelijkenissen; bijvoorbeeld het
schrikken wanneer iemand achter je staat of de kamer inkomt, het
onaandachtig of verward lijken, en het niet deelnemen in conversaties. Bij
een lichte vorm van gehoorverlies, kan een hoorapparaat een oplossing
bieden voor het communicatieprobleem.

AIDS
Over de relatie doofheid-AIDS zijn al boeken vol geschreven; dove
mensen blijken vaak ook AIDS-patiënt te zijn. Er bestaat echter te weinig
concrete informatie over deze relatief nieuwe ziekte. Het enige dat met
zekerheid kan gezegd worden is dat gehoorverlies vaak voorkomt bij HIV-
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patiënten, vooral bij patiënten ouder dan 35 die een
antiretrovirusbehandeling ondergaan hebben.

Diabetes
Diabetes is een belangrijke oorzaak van microvasculaire complicaties en
het wordt dan ook verondersteld dat diabetes het risico op gehoorverlies
kan vergroten (er is op dit vlak nog geen consensus). Duck et al
bijvoorbeeld, ontdekten dat de gevolgen van diabetes en hypertensie
oorzakelijke factoren zijn voor, of kunnen leiden tot, de ontwikkeling van
sensori-neuraal gehoorverlies. Daartegenover staat dan weer de conclusie
van een studie, uitgevoerd door de Amerikaanse Vereniging voor Diabetes
(ADA): er is geen verschil tussen diabetespatiënten en niet-
diabetespatiënten voor wat gehoorverlies betreft.

Meningitis
Bacteriële meningitis is een aandoening waarvan het bewezen is dat ze
gehoorverlies tot gevolg kan hebben. Ongeveer 12% van de kinderen die
het slachtoffer worden van bacteriële meningitis, vertonen
hoormoeilijkheden in de beginstadia van de ziekte. Maar in 75% van deze
gevallen is het gehoor weer normaal voor ze uit het ziekenhuis ontslagen
worden (Richardson M P, Reid A, Tarlow M J, & T., 1997).

Beroerte
Een beroerte kan gedefinieerd worden als zich snel ontwikkelende
klinische tekens van een geconcentreerde (soms ook globale) storing van
de cerebrale functies, die meer dan 24 uur aanhoudt, of tot de dood leidt
met geen andere aanwijsbare oorzaak dan een vasculaire (Aho, 1980).
Andere, minder voorkomende symptomen, zijn stuiptrekkingen, coma,
gehoor- of gezichtsverlies, dubbel zien, of een algemene malaise met
algemene pijnen. In het artikel Assistive devices for home-based older
stroke survivors wordt er een studie aangehaald waarin dertig 60+ers (die
een beroerte doorstaan hadden), geïnterviewd werden over het gebruik van
hulpmiddelen. Ongeveer 1 op 4 droeg een hoorapparaat. Gewoonlijk kan
het plotse gehoorverlies na een beroerte niet verbeterd worden door een
hoorapparaat. Wel zijn deze personen gebaat bij andere hulpmiddelen,
zoals bijvoorbeeld een deurbel uitgerust met lichtflitsen.

Eens je tekenen van gehoorverlies ontdekt bij een patiënt, moet je je
vermoedens valideren. Hiervoor kan je enkele simpele tests doen: stel hen
vragen over het geluidsvolume van hun televisie of radio, verberg je mond
als je met hen spreekt, ga achter hen staan of gebruik een zachte stem. Als
deze tests je vermoedens versterken, is het nodig dat je de nodige stappen
onderneemt.

Productinformatie voorzien en/of doorverwijzen naar een specialist
Het is afhankelijk van de aard van de auditieve beperking en van jouw
kennis over hulpmiddelen (en de beschikbaarheid ervan), of je beide doet
of niet. Je mag in elk geval niet niets doen, zeker niet bij het
ziekenhuisontslag, waar er sowieso een zekere vorm van nazorg verwacht
wordt. Enkele hulpmiddelen zullen meestal wel in het ziekenhuis
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aanwezig zijn. Het is misschien handig een lijst bij te houden van de
beschikbare hulpmiddelen.

! Beschikbare hulpmiddelen in het ziekenhuis

Na een eerste speurtocht zal je weten welke hulpmiddelen voor auditief beperkte
personen in het ziekenhuis aanwezig zijn, en of het mogelijk is om, bijvoorbeeld,
een aangepaste telefoon, hoofdtelefoons of hoorslangetjes (indien het
hoorapparaat niet toegelaten is, bijvoorbeeld na een operatie) te krijgen. Ga ook
na of er stickers zijn met daarop het universele symbool voor auditieve
beperkingen (om op het bed van de patiënt te kleven), of posters met de tekst
'Ben je hardhorig? Laat het ons weten!' etc.

! Waar kan ik informatiebronnen over hulpmiddelen vinden?

Tracht uit te vinden welke producten er in jouw regio beschikbaar zijn. Let vooral
op producten die o.a. de deurbel, telefoon, televisie en radio kunnen aanpassen
aan de noden van de auditief beperkte persoon. Verzamel die brochures die je
nuttig genoeg acht om aan patiënten door te geven.

! Mogelijke handeling: een medisch onderzoek

Mary wordt uit het ziekenhuis ontslagen. Omdat Mary een hoorapparaat draagt,
weet je dat ze hardhorig is. Mr. Janson, de logopedist, merkt echter op dat haar
hoorapparaat bepaald ouderwets is.

In de ontslagbrief (een brief van mr. Janson aan de huisarts) wil je de aandacht
trekken op Mary's auditieve beperking. Schrijf de ontslagbrief. Denk ook aan de
mogelijkheden van alternatieve hulpmiddelen.

Een ATI zijn, begint al bij het signaleren van het probleem. Een auditieve
beperking kan lange tijd onzichtbaar blijven. Geriatrische doofheid wordt
vaak over het hoofd gezien omdat het gehoorverlies bij 60+ers meestal met
ernstigere ziektes vergezeld gaat.  Bij 60+ers is het daarom uiterst moeilijk
om gehoorverlies te diagnosticeren als een op zichzelf staand medisch
probleem.

! Ziekenhuisontslag en verborgen beperkingen

Mr. Pol ligt in het ziekenhuis omdat hij enkele dagen geleden zijn heup heeft
gebroken. Verplaatsingen binnen het hospitaal gebeuren per rolstoel. Op een dag
ontdekt de verpleegster dat mr. Pol niet reageert op haar pogingen een
conversatie te starten. Ze haalt nochtans een onderwerp aan waarvoor hij de dag
voordien veel interesse toonde. Pas na een tijd beseft ze dat hij waarschijnlijk niet
reageerde omdat ze zich, terwijl ze de rolstoel duwde, achter mr. Pol bevond.

Hoe zou jij deze situatie aanpakken? Kies het beste antwoord:

•  Voor mr. Pol gaan staan wanneer je met hem wil communiceren.
•  Negeer de mogelijkheid dat hij hardhorig is. Mr. Pol is niet in het ziekenhuis

opgenomen voor zijn hoorprobleem.
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•  Verwijs hem door naar de oorarts voor een grondig ooronderzoek.
•  Valideer je vermoedens door enkele tests af te nemen en mr. Pol vragen te

stellen over zijn hoorprobleem (hoe is de situatie thuis, etc.). Vraag hem ook
of hij wil dat zijn hoorprobleem in de ontslagbrief vermeld wordt.

Er zijn een heleboel hulpmiddelen voorhanden voor mensen met
gehoorverlies, zoals bijvoorbeeld hulpmiddelen die de echo in huis
verminderen. In het (reeds geziene) onderdeel over de leveringsdiensten
van hulpmiddelen gaat er speciale aandacht uit naar dit onderwerp.

In een ziekenhuisomgeving kunnen enkele aanpassingen erg nuttig zijn.
Enkele aandachtspunten zijn:
•  Plaats een auditief beperkt persoon steeds naast het raam. Zo zal het

licht op het gelaat van hun gesprekspartner vallen.
•  Vraag de patiënt met welk oor hij nog het beste hoort. Dit oor moet

dan naar de kamer gericht zijn.
•  Bevestig de sticker met het universele symbool voor auditief beperkte

personen op het bed en op het dossier van de patiënt in kwestie.
•  Een hardhorende patiënt moet je steeds zachtjes wekken.
•  Begin niet te spreken als er nog storende achtergrondgeluiden zijn (bv.

rolwagentjes, televisie).
•  Ga naast het bed van de patiënt staan als je hem iets vraagt.
•  Stel de patiënt geen vragen als je achter hem wandelt.
•  Toon de patiënt een lijst van de hulpmiddelen die in het ziekenhuis

beschikbaar zijn.
•  Gebruik tekens (bv. hand opsteken) tijdens het röntgenonderzoek, het

nemen van een douche etc., en oefen deze tekens eerst in.
•  Als een patiënt al een hoorapparaat draagt en dit moet uitdoen tijdens

een operatie, oefen dan eerst met een hoorslangetje vooraleer je de
operatie start.

! In het verzorgingstehuis

Mr. Pol wordt in een verzorgingstehuis opgenomen voor rehabilitatie. Je schrijft
een brief naar de specialist en de bezigheidstherapeut waarin je hen wijst op mr.
Pols gehoorverlies in het rechteroor. Voeg er ook een tekening bij van de ideale
positie van het bed van de patiënt. Je weet dat er in het verzorgingstehuis van mr.
Pol zes patinten in één kamer liggen. De kamer is hieronder nagetekend, en je
bent vrij om alle bedden te verplaatsen.

Bath-

room

W
indow

s
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3 REFERENTIES

Deze module bood je een bondig overzicht van auditieve beperkingen en
van de belangrijkste (en meest relevante) types van hulpmiddelen. Je kan
deze informatie zelf uitbreiden door publicaties te verzamelen die verdeeld
worden door o.a. onderwijsbibliotheken en plaatselijke organisaties voor
dove en hardhorende mensen.

Voor Vlaanderen kan je uitgebreide informatie over hulpmiddelen verkrijgen
via VLICHT. Algemene informatie is verkrijgbaar via hun centrale
informatiedienst, Tervuursevest 101, 3001 Leuven, tel. 016/32.91.00 of via
http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/
Specifieke informatie over hulpmiddelen voor auditieve beperkingen zijn
verkrijgbaar via hun 'cel gehoor, Labo medische electronica,
universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, 03/820.26.26

Voor Nederland kan je uitgebreide informatie over hulpmiddelen verkrijgen
via IRV. Zij zijn bereikbaar op het adres Zandbergsweg 111, 6432 CC
Hoensbroek, tel. 045-5237600 of via http://www.irv.nl/

Bovendien kan het Wereldwijde Web je nog meer informatie verschaffen.
Je kan zoeken naar woorden als 'deaf', 'hearing impairment' of 'hearing
aid', maar je kan ook de volgende sites raadplegen:
•  The International Federation of Hard of Hearing People:

http://www.ifhoh.org/
•  Deaf World Web: http://dww.deafworldweb.org/
•  The UK Royal National Institute of Deaf: http://www.rnid.org.uk/

Verschillende goede inleidingen zijn beschikbaar. Een voorbeeld daarvan
is: McCall, R. (1992). Hearing loss? A guide to self-help. London: Robert
Hale Limited

Andere informatiebronnen die in de tekst vermeld worden, zijn:

•  Aho, K. (1980). Cerebrovascular disease in the community: result of a
WHO collaborative study. Bull WHO, 58, 113-130.

•  Chorus, A., Kremer, A., Oortwijn, W., & Schaapveld, K. (1996).
Slechthorendheid in Nederland. Leiden: TNO.

http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/
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•  Gold, M. (1996). Hearing loss in a memory disorders clinic,. Arch.
Neurol.

•  NVVS. (1998). www-page Dutch Society for hearing loss.
•  Oticon, A. S. (1997). Sound and hearing .
•  Richardson M P, Reid A, Tarlow M J, & T., R. P. (1997). Hearing loss

during bacterial meningitis. Archives of disease in childhood, 76, 134-
138.

•  National Centre for Health Statistics. (1994). Data from the National
Health Interview Survey. (Vol. Series 10, Number 188).
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4 VERKLARENDE WOORDENLIJST

•  Audiogram: een grafische visualisering van het hoorvermogen van
beide oren.

•  Audiologist: een specialist (maar geen medicus) in hoorproblemen en
doofheid, getraind in audiologie.

•  BTE: Behind-the-ear: een hoorapparaat dat achter het oor gedragen
wordt.

•  CIC: Completely-in-the-canal: een hoorapparaat dat volledig in de
gehoorgang gedragen wordt, en zodoende bijna onzichtbaar is. Bill
Clinton draagt er zo eentje.

•  Cochlea-implantatie: een prothese die door middel van een operatie in
het binnenoor geplaatst wordt, deels achter het externe oor. Het
stimuleert de gehoorzenuwen door geluiden als elektrische impulsen
door te seinen (het geluid wordt dus niet versterkt).

•  Conductief gehoorverlies: gedeeltelijk gehoorverlies omdat
geluidssignalen niet optimaal door het externe en/of middenoor
doorgeseind worden.

•  Frequentie of trillingsgetal: samen met het volume en het timbre is dit
‚‚n van de geluidselementen. Het trillingsgetal verwijst naar het aantal
trillingen per seconde. Hoge tonen hebben een hoog trillingsgetal, en
lage tonen een laag trillingsgetal.

•  Gebarentaal: een taal die gebaseerd is op gebaren, meestal
handgebaren. De gebarentaal is niet uniform, maar varieert, zoals elke
gesproken taal, van land tot land.

•  Hoorapparaat: instrument om geluiden te versterken, zodat iemand
beter kan horen. Het kan op het lichaam gedragen worden, maar
meestal wordt het achter het oor (BTE, Behind-The-Ear), in het oor
(ITE), in de gehoorgang (ITC) of volledig in de gehoorgang (CIC)
geplaatst. Inkomende geluiden worden ook als geluiden
gereproduceerd, maar versterkt. Dit in tegenstelling tot de cochlea-
implantatie die inkomende geluiden als elektrische impulsen
reproduceert.

•  ITC: In-The-Canal: hoorapparaat dat in de gehoorgang geplaatst wordt
en bijna onzichtbaar is.

•  ITE: In-The-Ear: hoorapparaat dat in het externe oor geplaatst wordt.
•  Liplezen: communicatie waarbij de lipbewegingen en de

gelaatsuitdrukkingen geobserveerd worden. Het houdt eigenlijk meer
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in dan alleen het lezen van de lipbewegingen, en daarom wordt er in
het Engels wel eens de term 'speech reading' gebruikt.

•  Oorsuizingen: geluiden die in het hoor of in het hoofd ontstaan, en niet
van buitenaf komen.

•  Ringleidingsysteem: bedrading om uitgezonden geluid (bv.
treinaankondigingen) te versterken; ringleidingsystemen kunnen zowel
in publieke plaatsen (bv. theaterzalen) als in de thuisomgeving
geplaatst worden. Het is erg nuttig omdat enkel het nodige geluid (bv.
een spreker, een orkest), en niet het achtergrondgeluid, versterkt wordt.

•  Sensorineuraal gehoorverlies: gedeeltelijk gehoorverlies omdat de
geluidssignalen niet optimaal door het binnenoor geseind worden.

•  Timbre: samen met het trillingsgetal en het volume, is het ‚‚n van de
geluidselementen. De term timbre wijst op de specifieke aard van het
geluid.

•  Totaalcommunicatie: het combineren (en ook gebruiken) van
verschillende hoorhulpmiddelen en communicatietechnieken.

•  Volume: samen met het trillingsgetal en het timbre, is het ‚‚n van de
geluidselementen. De term volume verwijst naar de geluidssterkte van
een geluid: zacht, luid, of iets ertussenin.

•  Ziekte van Ménière: genoemd naar een Franse 19e eeuwse dokter. Het
is een storing in het gehoor en in het evenwichtsgevoel als gevolg van
overmatige vloeistoffen in het binnenoor.
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5 BIJKOMENDE INFORMATIE

" Research en ontwikkeling in hoorapparaten

Gezien het hoogstaande niveau in de telecommunicatie- en
informatietechnologie, is het niet zo verbazingwekkend dat met de nieuwste
hoorapparaten geluiden digitaal kunnen voortgebracht worden. De huidige
hoorapparaten zijn verfijnd, discreet, ‚n er is een veel grotere keuze en
flexibiliteit (hoorapparaat aanpasbaar aan specifieke noden).

De Europese Unie (via DG XIII-c5, telematica voor beperkte personen en
bejaarden) financiert sommige onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Voorbeelden van projecten met EU-ondersteuning in dit gebied zijn: HEARDIP,
LISCOM en SPACE.

" HEARDIP: Hearing Aid Research with Digital Intelligent Processing

Dit project wil auditieve beperkingen compenseren door een optimale aanpassing
en herstelling van de auditieve functies en een lineaire minimalisering van het
lawaai om zo de verstaanbaarheid van taal te optimaliseren.
Het uiteindelijke doel is om aangepaste procedures en seintechnieken te
ontwikkelen die een nieuwe generatie van selectieve, intelligente digitale
hoorapparaten te introduceren. Er zijn dus drie aparte aspecten aan dit project
verbonden: aanpassingsprocedures, seintechnieken om het verstoorde auditief
doorseiningsvermogen te verhelpen, en seintechnieken om de omringende
geluiden te reduceren.

" LISCOM: Listening Comfort System for Hearing-Instruments and
Telephones
LISCOM wil het luisteren van auditief beperkte personen comfortabeler maken
door lawaaireducerende technologie in de hoorapparaten te verwerken. Diezelfde
technologie kan ook vaste en mobiele telefoons verbeteren. Het project steunt op
het aanwenden van nieuwe lawaaireducerende technologieën die het hoofd
kunnen bieden aan de beweeglijke aard van achtergrondgeluiden.

" SPACE: Signal Processing for Auditory Communication in noisy
Environments.
SPACE wil de auditief beperkte communicatie compenseren d.m.v.
lawaaireducerende algoritmes. SPACE wil tevens de auditieve functies zo goed
mogelijk herstellen om zo de verstaanbaarheid van taal te optimaliseren. De
resultaten zullen leiden tot de ontwikkeling van betere hoorapparaten en
communicatietoestellen. De ontwikkeling van lineaire signaaltechnieken zal
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gericht zijn op het vervangen van de gebrekkige auditieve functies door speciale
technieken. Het eerste doel is het reduceren van de achtergrondgeluiden en het
verlichten van bepaalde communicatieproblemen. De algoritmes zullen na
praktijktesten geëvalueerd worden (hiervoor worden draagbare units gebruikt).

De apparaten moeten optimaal aan het oor aangepast zijn, om zo de gebrekkige
auditieve functies te compenseren. Deze lawaaireducerende technieken zijn
trouwens ook toepasbaar bij normaal horende mensen die auditieve
communicatieproblemen hebben in rumoerige werkplaatsen. SPACE wil de eisen
voor betere communicatiemogelijkheden in rumoerige werkplaatsen omschrijven
en het nut van technische oplossingen promoten. Een (door omstandigheden)
verstoorde communicatie kan immers geoptimaliseerd worden door het gebruik
van intelligente 'communicatiemiddelen'.  De hoofdinteresse van het SPACE-
project gaat uit naar het aanwenden van seintechnieken en er wordt dan ook een
grote nadruk gelegd op de feedback die ze krijgen van een groep potentiële
gebruikers.

" Een audiogram

Een audiogram is
een grafische
visualisering van
de hoorcapaciteit
van beide oren.
Het is eenvoudig
af te lezen: een
matrix met de
reikwijdte van de
frequentie of het
trillingsgetal op
de verticale as (in
Hertz of Hz). De
lage frequenties
(lage tonen) vind
je op de
linkerzijde van de
matrix, en de
hoge frequenties (hoge tonen) vind je op de rechterzijde. De horizontale as
representeert de geluidssterkte (in decibel of dB), met de zachte geluiden
bovenaan het audiogram, en de harde geluiden onderaan. Dit is een minder
traditionele orintatie van de as, maar het verbetert de leesbaarheid.
Op een audiogram kunnen de meest dagdagelijkse geluiden geplaatst worden. Het
belangrijkste geluid, menselijke taal, kan tussen 250 en 5000Hz en 10 tot 50 dB
gesitueerd worden.

Indien een audiogram opgesteld wordt om hoorproblemen te bepalen, registreert
de oorspecialist eerst welke geluiden door het linker- en/of het rechteroor
gehoord worden; zowel de frequentie als de geluidssterkte worden aangegeven
(de geluiden moeten wel minstens 50% van de keren gehoord worden).
De verzamelde informatie wordt dan met twee lijnen grafisch weergegeven op
het audiogram. Deze lijnen duiden dan aan op welke geluidssterkte de patiënt
bepaalde tonen kan horen. Voor elk oor worden gewoonlijk andere symbolen
gebruikt: een blauwe lijn of kruisjes (xxxx) voor het linkeroor, en een rode lijn of
nulletjes (0000) voor het rechteroor.
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Meer informatie over het aflezen van audiogrammen kan je vinden in: Hepfner, S
T (1998). The Audiogram Workbook: Thieme.

" Geluid

Elk geluid wordt gekenmerkt door:
•  het trillingsgetal of frequentie
•  het volume of intensiteit
•  het timbre

" frequentie

Het trillingsgetal of de frequentie van geluid is het aantal trillingen per seconde
van een geluidsgolf. Het wordt aangeduid in Hertz (Hz). De frequentie van een
geluid stijgt als het aantal trillingen per seconde vermeerdert.

Scherpe geluiden, zoals een politiefluitje of een piccolo, hebben een hoge
frequentie met duizenden trillingen per seconde. Lage of bromgeluiden, zoals een
verre donderslag of een tuba, hebben een lage frequentie met slechts enkele
trillingen per seconde.

Trillingen van 20 tot 20.000 per seconde (of 20 tot 20.000 Hz) worden als 'geluid'
ge‹nterpreteerd door een gezond menselijk oor. Dierlijke oren, zoals die van
honden, dolfijnen of vleermuizen, kunnen veel hogere geluidsfrequenties
opvangen.

" Intensiteit

De intensiteit (of sterkte) van een geluid verwijst naar de amplitude van het
geluid en wordt aangeduid in dB (decibel). Het wordt uitgedrukt op een
logaritmische schaal: 10 dB is tien maal luider, 20 dB is 100 maal luider.

Tabel: geluiden uitgedrukt in decibel (dB)

Een gezond volwassen oor is het gevoeligst voor geluiden met een frequentie
tussen de 500 en 8000 Hz. De frequentie van de menselijk stem situeert zich in
hetzelfde interval. Het zachtste geluid (op het randje van het horen) dat het
normale menselijke oor kan waarnemen is ongeveer 0 dB. Het meest intense
geluid (op de pijngrens) dat een menselijk oor kan verdragen is 120-140 dB.

dB Voorbeeld
180 Ruimteraket bij lancering
140 Straalmotor bij het opstijgen
130 Geratel van machinegeweer op korte afstand
120 Rock&Roll band
110 Luide donderslagen
100 Metro
90 Stadsverkeer
80 Luide radio
70 Auto die een garage inrijdt
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60 Gemiddelde menselijke stem
50 Grootwarenhuis
40 Stille residentiële buurt
30 Heel zacht gefluister
20 Ruisende bladeren
10 Normaal ademen
0 Zachtste geluid dat we kunnen waarnemen

" Valideer je eerste indrukken

Dit is een kopie van een brochure uitgegeven door de Amerikaanse Academie
voor neus-, keel-, oor-, hoofd- en nekbehandelingen. Raadpleeg hun website voor
meer informatie: http://www.netdoor.com/entinfo/hrtsaao.html.

Beantwoord de volgende vragen:

1. Ik hoor niet goed als ik telefoneer.
2. Ik kan moeilijk een conversatie volgen als twee of meer personen tegelijk

praten.
3. Mensen klagen dat ik de televisie altijd te luid zet.
4. Ik moet me erg concentreren om gesprekken te begrijpen.
5. Ik hoor dagelijkse geluiden, zoals de telefoon of de deur bel, niet.
6. Ik kan geen conversaties volgen als er rumoer op de achtergrond is (zoals

bijvoorbeeld op feestjes).
7. Ik weet nooit waar een geluid vandaan komt.
8. Ik versta vaak woorden verkeerd, en ik moet mensen dikwijls om herhaling

vragen.
9. Ik vind het moeilijk om vrouwen en kinderen te verstaan.
10. Ik heb in erg rumoerige omgevingen gewerkt (aan de lopende band, in de

buurt van straalmotoren of handhamerboren, ...)
11. Mijn gesprekspartners lijken steeds te mompelen (ze spreken niet duidelijk

tegen me).
12. Mensen worden soms nijdig omdat ik hun zinnen verkeerd begrijp.
13. Ik begrijp veel dingen verkeerd en antwoord ook vaak verkeerd.
14. Ik vermijd sociale activiteiten omdat ik niet goed hoor en bang ben om

verkeerde dingen te antwoorden.
15. (moet door een familie of een vriend beantwoord worden): Denk je dat deze

persoon een gehoorverlies heeft?

Antwoordmogelijkheden:

1. Bijna altijd
2. De helft van de tijd
3. Soms
4. Nooit

Score

Om je score te berekenen, moet je jezelf drie punten geven voor elke keer dat je
'Bijna altijd' geantwoord hebt, twee punten voor 'De helft van de tijd', 1 punt voor
'Soms' en nul punten voor 'Nooit'. Als je een familielid hebt met een
gehoorverlies, moet je nog drie punten extra bijtellen. Tel dan je punten op.

De Amerikaanse academie stelt het volgende:
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•  0 tot 5 punten: je gehoor is in orde, je moet niets doen.
•  tot 9 punten: maak een afspraak bij een oorarts.
•  10 en meer: het is sterk aangeraden dat je een oorarts ziet.

Deze test werd uitgeprobeerd op 71 oudere patiënten uit vijf verschillende steden.
Er werden ook audiogrammen van opgesteld. De resultaten toonden aan dat
diegenen die op de test hoge cijfers scoorden, ook op het audiogram auditieve
gebreken vertoonden.


