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gehoorverlies kan leiden tot toenemende gevoelens van eenzaamheid. in nederland zijn ongeveer 
1.500.000 mensen slechthorend. zo’n 500 duizend van hen lopen rond met onbehandeld gehoor-
verlies. recent onderzoek onder 60-plussers door deloitte en beter horen, in samenwerking met 
de gemeente den haag, toont aan dat het aantal nauwe contacten afneemt zodra mensen slechter 
gaan horen. earline initieerde op world hearing day een koffietafelgesprek over gehoorverlies en 
eenzaamheid, een belangrijk thema. een gesprek tussen wil verschoor, directeur patiëntenorgani-
satie hoormij·nvvs, en dennis havermans, directeur strategie & allianties bij beter horen/amplifon. 
hij zit vooral aan tafel vanuit zijn verbindende rol tussen de partijen in de hoorbranche. 

TEKST Anneke Pastoor/Marie-Catrien van Deijck BEELD Loek Peters
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GOED HOREN 
IS EEN MIDDEL 

OM DE INCLUSIE 
TE BEREIKEN

wil verschoor

BIJ DE AUDICIEN 
LIGT EEN VEEL 
GROTERE ROL 
IN DE SIGNALERING
dennis havermans

Wil Verschoor Eenzaamheid is een belangrijk thema. Er zijn 
heel veel factoren die kunnen leiden tot eenzaamheid. Ik 
heb het nagezocht en ze op een rij gezet: je partner verlie-
zen, verhuizen, werkloosheid, armoede, mantelzorger zijn, 
pensionering, autisme, dementie, depressie, anders-zijn, 
licht verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psy-
choses... Wat staat er niet bij? Slecht horen! Het is bijna een 
no-go: van de mensen die aangeven zich eenzaam te voe-
len, krijgt niemand ooit een hoortest aangeboden. Daar zit 
de grootste uitdaging voor iedereen in de hoorbranche: hoe 
kunnen wij bij hulpverleners de bewustwording vergroten 
dat, bij het oplossen van eenzaamheid, eerst het gehoor ge-
test moet worden? Als het gehoor niet goed is: meet een 
hoortoestel aan. Ga daarmee beginnen. Dat is stap één.
Dennis Havermans Het heersende gezondheidsparadigma 
is dat gehoorverlies een normaal verschijnsel is. Kijk maar 
eens op een websites zoals dokter.nl, dan zie je hoe daar-
over wordt gecommuniceerd. Bij hulpverleners, mantel-
zorgers, beleidsmakers, onderzoekers, welzijnsorganisaties, 
kortom bij het hele spectrum van hulpverlening, zie je dat 
gehoorverlies nooit wordt gelinkt aan eenzaamheid. Hugo 
de Jonge heeft als Minister van VWS het actieprogramma 
‘één tegen eenzaamheid’ opgezet. Wat mij opviel, is dat 
het vrijwel altijd gaat over de sociale infrastructuur van 
activiteiten en initiatieven die er zijn om mensen uit hun 
isolement te halen. En dat is bijzonder, want in ieder wil-
lekeurig buurthuis waar mensen heen kunnen voor sociale 
activiteiten, is de akoestiek op z’n zachtst gezegd niet heel 
goed. Als je eenzaam bent en je krijgt jezelf zover dat je naar 
het buurthuis gaat om deel te nemen aan een activiteit en 
je verstaat niemand, dan kom je doodmoe thuis en ga je 
nooit meer terug. En wil je eenzaamheid doorbreken, is het 
nodig om juist te werken aan de toegankelijkheid. In het 
actieprogramma was er geen aandacht voor het verband 
tussen slechthorendheid en eenzaamheid, totdat de resul-
taten van het onderzoek werden gepresenteerd. We hopen 
dat er hiermee, naast de sociale infrastructuur in de stad, 
aandacht komt voor wat er nog meer nodig is om mensen 
te laten aansluiten.
Wil Als je denkt in oplossingen, begint het met zorgen dat 
het tussen de oren komt van huisartsen en de welzijnssec-
tor, de buurthuizen. Vanuit de gemeente, WMO-breed, moet 
bewustzijn komen: heb je wel eens gedacht aan slechtho-
rendheid als oorzaak van eenzaamheid? Slechthorendheid 
als ‘ear opener’ dus!
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Dennis Het begint volgens mij bij het met elkaar vaststellen 
dat er een verband is. Ik ben blij dat VWS een budget heeft 
vrijgemaakt voor een interventieonderzoek. Laat mensen bij-
voorbeeld langere tijd een hoortoestel dragen en monitor dan 
of ze daadwerkelijk actiever worden. Kun je de eenzaamheid 
daadwerkelijk doorbreken met een hooroplossing? Wij denken 
dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren, maar dan moeten 
de dragers wel actief worden in de sociale infrastructuur.

Wil In Brabant is er een consultatiebureau voor ouderen, daar 
krijgen ze onder andere een oogmeting, hoortest, diabetes-
test en bloeddrukmeting. Misschien gaan mensen er dan 
wat makkelijker mee om, dan wanneer ze alleen hun gehoor 
laten testen. Slechthorendheid wordt toch altijd jarenlang 
ontkend…
Dennis Ik merk dat het er bij huisartsen en praktijkondersteu-
ners nog niet echt inzit om te focussen op het gehoor, terwijl 
zij toch de poortwachters zijn die moeten signaleren.
Wil Het gaat niet alleen om hoortoestellen, maar ook om an-
dere hoorhulpmiddelen als de schrijftolk, de akoestiek, het te-
gengaan van hinderlijk lawaai en het durven zeggen dat je het 
niet hoort.
Dennis De focus in de dialoog gaat te vaak over de hoortoe-
stelverstrekking, maar het gaat eigenlijk om de gehoorre-
validatie en het voorkomen of verminderen van de daaraan 
gekoppelde maatschappelijk en medische problemen. Als 
je dan het verband legt met eenzaamheid, ligt bij de audi-
cien een veel grotere rol in de signalering. Welke vraag kan 
de audicien stellen om te ontdekken of eenzaamheid een rol 
speelt en wat kan deze dan daaraan doen? Audiciens zien 
eenzame mensen in hun praktijk, er zijn verhalen te over. 
De huisarts en audicien kunnen enerzijds een belangrijke 
signaalfunctie vervullen richting elkaar. Anderzijds kunnen 
beleidsmakers zorgen voor het bevorderen van betere toe-
gankelijkheid tot bepaalde activiteiten in ruimtes met een 
goede akoestiek. Ook kunnen vrijwilligersorganisaties prakti-
sche tips krijgen. Immers, als je vereenzaamt, zoek je minder 
makkelijk grote groepen op. Mensen moeten daarin worden 
begeleid en daar ligt een rol voor de audicien. Zeg tegen de 
cliënt: u bent in nieuwe situaties geweest; hoe kunnen we 
uw hoortoestel zo instellen dat het prettige ervaringen zijn? 
Wil Goed horen is niet het ultieme doel; het is een middel 
om mee te kunnen doen. Onze focus moet niet zijn: u hebt 
een hoortoestel, u kunt nu goed horen, u bent klaar. Goed 
horen is een middel om de inclusie te bereiken. Wat kunnen 
we als sector daarin doen? Hoe kunnen wij boven onszelf 

uitstijgen en het niet alleen laten gaan over hoortoestel-
len? Wat kunnen wij doen om te zorgen dat de wereld in-
clusiever wordt en dat de eenzaamheid, het isolement, de 
wereld uitgaat? Hoe dragen wij daaraan bij?
Dennis Vier jaar geleden was het voornamelijk een product-
georiënteerde discussie over de verstrekking van categorie 
1 tot en met 5 via inzet van het Hoorhulpmiddelen Proto-
col. Vandaag de dag gaat de discussie weg van het product 
en ontstaat veel meer aandacht voor het verband tussen 
gehoorverlies en andere problemen, zoals eenzaamheid, 
burn-out, valincidenten, dementie, etc. We worden daarbij 
geholpen door een toename van de wetenschappelijke lite-
ratuur en onderzoeken die aantonen dat er écht verbanden 
zijn. Gehoorverlies is niet meer een op zichzelf staand pro-
bleem, met een ééndimensionale oplossing. Er moet meer 
ruimte komen voor discussies over het belang van nazorg 
en gehoorrevalidatie. Daarin past dan ook een aanpak te-
gen eenzaamheid, waarin audiciens signaleren, praktische 
oplossingen aanreiken en daarna begeleiden. In het on-
derzoek staat bijvoorbeeld de aanbeveling dat, om beter te 
kunnen signaleren, vragen over eenzaamheid kunnen wor-
den toegevoegd aan de Amsterdamse Vragenlijst. Daarin is 
het dan wel van belang dat als de audicien eenzaamheid 
signaleert, waar deze dat kan melden. 
Beleidsmakers kunnen daarin bijvoorbeeld een rol spelen 
door in beeld te brengen waar audiciens hun bevindin-
gen kunnen melden en waar mensen op gewezen moeten 
worden. Daar heb je in Nederland routekaarten en instruc-
ties voor. Hierin kunnen ook patiëntenverenigingen zoals 
Hoormij·NVVS een rol spelen. Alle groepen dienen actief na 
te denken over de totale keten waarin een slechthorende 
zich bevindt als deze de eenzaamheid wil doorbreken. Het 
gaat niet alleen om het opzetten van een sociale infrastruc-
tuur, maar ook om toegankelijkheid. Zowel slechthorend-
heid als eenzaamheid zijn nog steeds taboethema’s. Ik denk 
dat het goed is dat je stapje voor stapje zo’n maatschappe-
lijk probleem afpelt.
Wil Eenzaamheid is gelinkt aan het sociaal domein. Daar-
binnen moeten we oog hebben voor specifieke doelgroe-
pen; mensen met een migratieachtergrond, mensen die in 
armoede leven en geen eigen bijdrage kunnen betalen. Er is 
een steeds grotere laag in de samenleving die niet mee kan 
en wij moeten ons als sector daarvoor inzetten. 

Reageren op dit artikel? Graag! Stuur een mail naar anneke.
pastoor@ltmedia.nl
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