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Ergotherapie voor 
mensen met een 
auditieve beperking

Hanneke Cobelens en Immy van Dijk
Jaarcongres EN 2021

26 maart 2021

Aanleiding van deze workshop
▪ Wie zijn wij?

Hanneke Cobelens en Immy van Dijk en onze schrijftolk Anne 
Bastings

▪ Waarom aandacht voor deze ‘nieuwe’ doelgroep?

▪ Begin werkgroep EN 2017, start presentaties hogescholen, REN, 
EA, Jaarcongres..

▪ Start praktijk ergotherapie voor mensen met auditieve 
beperking

 Aanleiding van 
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Inhoudsopgave

 Auditieve beperkingen

 Oorzaken en gevolgen auditieve beperkingen

 Hoe hoort het?

 Kansen voor ergotherapeut

 Hulpmiddelen en voorzieningen

 Wek- & waarschuwingssysteem

 Communicatie tips en COVID-19

 Afsluiting

Prevalentie auditieve beperkingen

 Prevalentie 2017 ; 10 % vd bevolking

 Toename aantal ouderen met gehoorverlies

 Mannen > vrouwen, maar neemt af!

 Doof of slechthorend?
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Oorzaken gehoorverlies

▪ Erfelijk belast

▪ Lawaaidoofheid

▪ Akoestisch trauma 

▪ Medicijnen

▪ Chronische ziektes

▪ Enz……

Presbyacusis
 We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken!

 Mankementen in cochlea zorgen voor gehoorverlies op latere leeftijd

 Verschil tussen mannen en vrouwen nu minder t.o.v. 15 jaar 
geleden!

 Negatieve invloeden: bijv. lawaaiblootstelling, ongezonde leefstijl, 
hoog BMI,    atherosclerose..

 Nader onderzoek  naar effecten op het brein en cognitief 
functioneren en relatie tussen slechthorendheid en dementie

 Perceptief verlies: oorzaak in binnenoor en zenuwgeleiding naar 
brein

 Gevolgen : o.a. eenzaamheid, isolatie, rouw om verlies gehoor en 
afnemende gezondheid, afname zelfredzaamheid
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Gevolgen auditieve beperking

▪ Persoonlijkheid
▪ Assertiviteit
▪ Incasseringsvermogen
▪ Karakter
▪ Zelfbeeld
▪ Intelligentie
▪ Oplossingsvermogen
▪ Leervermogen
▪ Aangeleerde compensatie 

technieken(Aangeboren of 
verworven)

Hoe hoort het?

Zo hoort het

Tijdens workshop die in het najaar georganiseerd gaan 
worden via ergotherapie Nederland, kan men fysiek 
ervaren hoe het is om een auditieve beperking te 
hebben

7

8



9-4-2021

5

Kansen voor de ergotherapeut

Hulpmiddelen en voorzieningen

Veiligheid en zelfredzaamheid in eigen 
woonomgeving
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Veilig en ontspannen wonen

Wek- en waarschuwingssysteem/

Vergoedingen wek- en waarschuwingssystemen

Algemene regels

 Wordt vergoed vanuit de basisverzekering

 Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 db aan tenminste 1 oor (bij 1000, 
2000 en 4000 Hz)

 Functioneel voorschrift van KNO arts, audioloog of triage 
audicien(afhankelijk van verzekering en gehoorverlies)

 Audiogram mag niet ouder dan een jaar zijn

Per verzekering kunnen er nog verschillen zijn
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Communicatietips voor zorgverleners

Maak afspraken over wensen van de cliënt

Laat de cliënt belangrijke informatie herhalen

Biedt afspraken schriftelijk/visueel aan

Praat met de cliënt zelf en niet buitensluiten

Praktische communicatietips

Bron: 
https://www.stichtinghoormij.nl/CmsData/Flyers/111010Ziekenhuisbrochurezorgverlener.pdf

EXTRA: Slechthorend COVID-19 crisis
 Gebruik van mondkapjes: spraakafzien en mimiek aflezen is voor 

doven/slechthorenden onmogelijk.!

 Mondkapjes met doorzichtig scherm; helaas niet overal zichtbaar, 
beslaan en zijn net als reguliere mondkapjes geluiddempend

Tips:

 Maak oogcontact, wuif even met je handen.

 Check hoe je met elkaar kan communiceren

 Doe het mondkapje even af en houdt afstand, dit mag!

 Spreek rustig en duidelijk, articuleer goed maar niet overdreven.

 Gebruik logische gebaren ter ondersteuning van je woorden

 Maak gebruik van een ondertitelapp, bijv. Google Live Transcribe, AVA 
app

Meer tips: https://www.dovenschap.nl/wp-
content/uploads/2020/09/dovenschap_corona_omganginfo_def1.pdf
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Workshop 6 oktober

Doelen workshop
 Kennis opdoen over (soorten) gehoorverlies
 Zelf ervaren van het hebben van gehoorverlies
 Meerwaarde van de ergotherapie voor mensen met een 

auditieve beperking
 Vergroten kennis hoorhulpmiddelen en voorzieningen
 Kennis opdoen over aanvraagprocedures 

(samenwerkingspartners, leveranciers)

Inschrijven via website: 
https://info.ergotherapie.nl/cursus/avondworkshop-ergotherapie-
voor-mensen-met-een-auditieve-beperking

Vragen?
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