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a c t u e e l

Liever gewekt door een 
trilwekker of door de geur 
van wasabi?

In de rubriek ‘Gezond’ onderzocht de Volkskrant waar-
om we niet niezen en hoesten in onze slaap. Het blijkt 
dat dergelijke reflexen doorgaans onderdrukt worden 

wanneer we slapen. Als de stimulans van buitenaf echter 
sterk genoeg is, zullen we toch overgaan tot niezen of hoes-
ten. Maar daar worden we wel eerst wakker voor. Japanse 
onderzoekers maakten van dat fenomeen gebruik om een 
nieuw type rookmelder te ontwikkelen. 

Het ding is zelfs geschikt voor doven en slechthorenden, 
zo schrijft de Volkskrant, want in plaats van een snerpend 
geluid verspreidt de rookmelder een sterk indringende geur. 
Van de 15 proefpersonen bij wie de werking werd getest, 
werden er 14 wakker - eentje had een verstopte neus. De 
Japanners testten de rookmelder met honderden soorten 
geuren, waaronder die van rotte eieren. Maar het best uit 
de test kwam wasabi, het scherpe gifgroene goedje uit de 
sushikeuken. De stof die wasabi zo scherp laat smaken, irri-
teert de neus zo zeer dat mensen ervan wakker worden. Het 
Japanse onderzoeksteam won voor deze studie in 2011 de 
ludieke Ig Nobelprijs voor chemie.

Wie toch liever gealarmeerd wil worden door flitslicht of tril-
lingen in plaats van door de geur van wasabi, verwijzen wij 
graag naar hoorwijzer.nl voor meer informatie over wek- en 
waarschuwingssystemen. Bij Oorakel en GGMD Oorzaken 
kunt u (op afspraak) deze hulpmiddelen uitproberen.

Combinatie gentherapie 
en cochleaire implantatie 
moet zorgen voor beter 
gehoor

Door via een cochleair implantaat gentherapie 

toe te passen in het slakkenhuis zou het gehoor 

verbeterd kunnen worden. Dat ontdekten onder-

zoekers van de Universiteit van New South 

Wales in Sydney, Australië. OPCI en de Vlaamse 

CI-organisatie ONICI maken er melding van, op 

basis van een artikel in het wetenschappelijk 

tijdschrift 'Science Translational Medicine' in 

april van dit jaar. 

Als de haarcellen in het slakkenhuis afsterven, 
vermindert ook de werking van aangrenzende 
neuronen (zenuwcellen). Zo ontstaat er een 

soort gat tussen deze zenuwcellen en de elektroden 
van het implantaat. Daarom gebruikten de onderzoe-
kers een proces dat 'elektro-poratie' genoemd wordt. 
Terwijl een cochleair implantaat wordt geplaatst, wordt 
er DNA in het slakkenhuis geïnjecteerd. Door impul-
sen via de elektroden van het CI ontstaan poriën in de 
celwanden, waardoor het DNA (neurotrophine gen) 
de cellen kan binnendringen. Zo wordt de groei van 
zenuwcellen richting de elektrodenbundel van het CI 
gestimuleerd. Hierdoor wordt het gat overbrugd. 

Testresultaten
Deze procedure werd uitgetest op marmotten en na 
enkele weken stelden de onderzoekers al vast dat de 
gehoorzenuw van deze dieren sneller reageerde op 
geluidssignalen van het implantaat, wat zou kunnen 
leiden tot beter horen. Het onderzoeksteam werkt nu 
samen met CI-firma Cochlear om in klinische studies 
deze techniek toe te passen bij mensen die geïmplan-
teerd worden.
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Omgaan met tinnitus met behulp van een computerspel 

Door de klap van de bomaanslag bij de marathon van 
Boston in 2013 zijn er opeens veel meer tinnituspa-
tiënten in Boston (V.S.). Er zijn zelfs wachtlijsten 

ontstaan, zo meldt de lokale krant Boston Globe. Een deel 
van de mensen op de wachtlijsten gaat nu als testpersoon 
meewerken aan de ontwikkeling van een computerspel 
dat het hinderlijke geluid dat mensen met tinnitus ervaren 
minder hard moet maken. NVVS-afdeling Alkmaar schreef 
onlangs over het computerspel in de afdelingsnieuwsbrief.

Het computerspel is eigenlijk een puzzel op een tablet. 
Eerst zijn de puzzelstukjes niet te zien. Die zijn te vin-
den door spelletjes te doen die gericht zijn op geluid. 
Vervolgens komen de puzzelstukjes beetje bij beetje 

tevoorschijn en kan er gepuzzeld worden. Elke speler 
krijgt zijn eigen geluiden aangeboden. Via het spel bekij-
ken de onderzoekers welke geluiden het best aansluiten 
bij de tinnitus die de persoon heeft. Met die geluiden zou-
den de zenuwcellen - die uit balans zijn geraakt door de 
tinnitus- weer in balans gebracht kunnen worden. Door 
het beperkte gebruik van visuele elementen, worden de 
spelers gedwongen om op hun gehoor te vertrouwen. 

Inmiddels is het onderzoek van start gegaan met tachtig 
proefpersonen. Het budget voor het onderzoek komt uit 
een fonds dat is opgezet voor slachtoffers van de bomaan-
slag. De NVVS blijft de ontwikkelingen rond dit spel met 
interesse volgen. 

Helft muziekspelers 
voldoet aan EU-norm

Van de 31 door de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) geteste muziekspelers voldoen er 
slechts 16 aan alle Europese veiligheidsvoorschriften 

die zijn ingesteld om gehoorschade terug te dringen.

Sinds januari 2013 gelden binnen de Europese Unie nieuwe 
veiligheidsvoorschriften voor muziekspelers (mp3-speler, 
iPod, smartphone etc.) die na deze datum op de markt zijn 
gebracht. Deze nieuwe norm stelt dat een muziekspeler met 
bijbehorende hoofdtelefoon niet meer dan 85 decibel (dB) 
produceert. Indien niet aan deze grens wordt voldaan, moet de 
muziekspeler de volgende aanvullende bescherming bieden: 
een voorziening tegen onbedoeld hoog volume; een standaard 
volume van <85dB; een actieve waarschuwing bij volume 
>85dB; een maximum van 100 dB en een waarschuwingstekst 
en symbool op de speler, verpakking of in de handleiding.

Onderzoek NVWA 
Uit onderzoek van de NVWA vorig jaar bleek dat 80% van de 
31 geteste muziekspelers niet volledig voldeed aan de nieu-
we norm. Voordat het onderzoek, inclusief productnamen, 
openbaar kon worden gemaakt, zijn fabrikanten van de 
onderzochte spelers in de gelegenheid gesteld te reageren 
op het onderzoek en eventueel aanvullende informatie aan 
te dragen. Naar aanleiding hiervan zijn de resultaten bijge-
steld en voldoet nu 50% aan de EU-norm. Check de tabel op 
hoorstichting.nl. Op www.mp3check.nl kunt u testen hoe 
veilig u naar muziek luistert.

Na tweemaal ‘wat zeg je?’ 
geven we het op

Meer dan de helft van de Nederlanders vraagt maar 
één of twee keer of de ander een zin wil herhalen 
voordat ze besluiten te doen alsof ze het begrij-

pen. Bovendien doet 5% zelfs direct alsof ze hun gespreks-
partner snappen. Dit blijkt uit onderzoek van Van Boxtel 
hoorwinkels en Multiscope onder ruim 1000 respondenten.

Slechts drie op de tien Nederlanders zijn zo aanhoudend 
dat zij net zo lang doorgaan tot ze hebben begrepen wat de 
ander zegt. Driekwart geeft het direct eerlijk aan als zij hun 
gesprekspartner niet kunnen verstaan. 

Ongemak
Het niet goed kunnen verstaan wat anderen zeggen, laat 
de slechthorende Nederlander niet onberoerd. Vaak voelt 
deze een plaatsvervangend ongemak voor de gesprekspart-
ner (20%), raakt geïrriteerd (12%) of heeft het gevoel te 
falen (7%). Opvallend is dat deze emoties vooral in jongere 
leeftijdsgroepen voorkomen. Eenmaal ouder, blijken slecht-
horenden de gehoorproblemen met name op zichzelf te 
betrekken. Zo geven de 55-plussers aan zich oud, eenzaam 
en onbegrepen te voelen als zij moeite hebben met het vol-
gen van gesprekken.

Vraagt u om herhaling tot u het heeft verstaan? Of heeft u een tactiek

 om niet te laten merken dat u het niet begrepen heeft? De NVVS is 

benieuwd! Deel uw communicatie-ervaringen op Ervaringrijk.nl en 

lees daar ook de verhalen van anderen met een hoorprobleem.


