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s l e c h t h o r e n d h e i d

hoogleraar sophia kramer:

“Gehooronderzoek? 
Ook naar de ogen kijken!” 
“Als je luistert, kost het meer moeite om een storende spreker op de achtergrond te nege-

ren dan een luid zoemende airco”, meent prof. dr. Sophia Kramer. “Dit verschil kun je zien 

aan de grootte van iemands pupillen tijdens het luisteren.” De afdeling audiologie van 

VUmc heeft hiermee een nieuwe manier ontwikkeld om te achterhalen hoeveel moeite het 

kost om te luisteren in een rumoerige omgeving. Sophia Kramer is sinds 1 januari 2014 

hoogleraar Auditief functioneren en Participatie in het VU medisch centrum en sprak op 12 

september haar oratie uit. NVVS was erbij en vroeg Sophia Kramer om er in HOREN over te 

vertellen. Daar gaf ze graag gehoor aan. 

tekst: Sophia Kramer | beeld: Peter Valckx

In haar oratie gaf Sophia Kramer aan dat, naast de oren, 
het brein ook een belangrijke rol speelt bij het horen. En 
dat kost energie. Naarmate iemand minder goed hoort, 

moeten zijn hersenen harder werken. Een veelgehoorde 
klacht van slechthorende mensen is niet voor niets dat 
luisteren zoveel inspanning kost. Dit veroorzaakt stress en 
vermoeidheid en kan leiden tot ziekteverzuim en soms tot 
maatschappelijke uitval.

Pupilmeting
Het is volgens de onderzoekers dus niet terecht om enkel 
iemands oren te onderzoeken als hij of zij slechthorend is. 
Iemands cognitieve functioneren, oftewel de werking van 
iemands brein tijdens het luisteren, zou ook meegenomen 
moeten worden. Daarom is de afdeling audiologie van 
VUmc begonnen met de ontwikkeling van cognitieve tests 
die de werking van het brein tijdens luisteren zouden kun-
nen meten. Daarnaast werken zij ook aan de ontwikkeling 
van een nieuwe methode om luisterinspanning te meten: via 
de pupil in het oog. De mate waarin de pupil zich verwijdt 
tijdens luisteren, geeft aan in hoeverre iemand zich aan 
het concentreren is. Deze methode kan luisterprocessen in 
kaart brengen die niet met standaard gehoortests te meten 
zijn. Zo is aan de hand van pupillometrie aangetoond wat 
veel slechthorenden uit ervaring weten: dat het inspan-

nender is om een storende spreker op de achtergrond te 
negeren, dan een luid zoemende airco. Dit terwijl de spraak-
verstaanbaarheid in beide situaties identiek is.  

De pupilmeting opent nieuwe mogelijkheden. Het uitein-
delijke doel is om met de opgedane kennis slechthorenden 
nog beter te kunnen helpen en hoortoestellen verder te ver-
beteren. Daartoe moet deze methode echter eerst nog verder 
ontwikkeld worden. Er zal bijvoorbeeld gekeken moeten 
worden in hoeverre de veranderingen in de instelling van 
het hoortoestel ook terug te zien zijn in de pupilmetin-
gen. Dat is nog niet onderzocht. VUmc gaat de komende 
jaren samenwerken met een hoortoestellenfabrikant in 
Denemarken om dat verder uit te zoeken en deze methode 
verder te ontwikkelen en toe te passen.

Leestest
Het is nog te vroeg om de pupilmeting in de patiëntenzorg te 
gebruiken. Wel kan er al rekening gehouden worden met het 
feit dat niet alleen de oren, maar ook het brein meedoen bij 
luisteren. Dat kan door bij de diagnose niet alleen te kijken 
naar de score op een audiogram, maar ook naar de score 
op een vragenlijst. Als er bijvoorbeeld een verschil is tussen 
beide scores en de zelf gerapporteerde beperking is groter 
dan men zou verwachten op basis van het toonaudiogram, 
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dan zou dit kunnen betekenen dat de oren zelf nog relatief 
goed zijn. Het hoorprobleem zou dan vooral veroorzaakt 
kunnen zijn door een verminderd cognitief functioneren.

De onderzoekers van het VUmc hebben dit ook aangetoond 
met behulp van een leestest die ze hebben ontwikkeld. Bij 
de leestest worden de zinnen niet door een hoofdtelefoon 
aangeboden, maar op een computerscherm. De zinnen zijn 
‘verstoord’ door een balkenpatroon dat voor de zin geplaatst 
is, vergelijkbaar met de achtergrondruis in de luistertest. De 
onderzoekers hebben ontdekt dat er een overlap is tussen 
deze lees- en luistertest. Op basis van iemands score op de 
leestest kunnen we al een heel klein beetje voorspellen in 
hoeverre iemand in staat is om spraak in achtergrondruis te 
verstaan. Dat komt best raar over, omdat bij de leestest de 
oren helemaal niet gebruikt worden. Het toont echter aan 
dat een gedeelte van iemands score op de spraakverstaan-
baarheidstest veroorzaakt wordt door deze niet-auditieve 
(cognitieve) component. Elementen die in die leestest zitten, 
zijn: gebruikmaken van context, aandacht en concentratie, 
en taalverwerkingscapaciteit. 

Met een hoortoestel ‘behandelen of verbeteren’ we dus voor-
al de oren, terwijl we andere ‘behandelingen’ nodig hebben 
om die cognitieve component te verbeteren. Voorlopig kan 
dat door het aanleren van de welbekende hoorstrategieën. 
Bijvoorbeeld: zorg voor context-informatie. Als je het 
onderwerp van het gesprek van tevoren al weet, dan is je 
spraakverstaanbaarheid beter. Of: maak optimaal gebruik 
van spraakafzien. Ook dat is context. Richt de omstandighe-
den zo in dat de luisteromstandigheden voor jou optimaal 
zijn. Geen achtergrondrumoer dus. Dan hoeven je hersens 
minder hard te werken, simpelweg omdat je meer hoort en 
je hersens minder van de gemiste informatie moeten invul-

len of compenseren. Dat soort zaken. Dat is allemaal van 
invloed op de luisterinspanning met betrekking tot horen. 

De hele oratie is te vinden op YouTube en op http://www.vu.nl/nl/
onderzoek/onderzoekers/university-research-chair/kramer/index.asp.

Leerstoel ‘Auditief functioneren en participatie’   
Op 1 januari 2014 is Sophia Kramer benoemd tot hoogle-
raar op de afdeling KNO/Audiologie van VUmc binnen het 
prestigieuze University Research Chair (URC)- programma 
van de Vrije Universiteit. De titel van haar leerstoel (leer-
opdracht) is ‘Auditief functioneren en participatie’. Dit is 
het onderwerp waarop de hoogleraar de komende jaren 
onderzoek naar gaat doen. De URC-benoeming is voor vijf 
jaar en zal daarna omgezet worden in een vaste aanstelling. 
Kramer: “Het mooie van deze benoeming is dat slechtho-
rendheid weer eens op de kaart staat. Na de oratie kwamen 
er veel positieve reacties van mensen die vertelden dat ze 
niet wisten dat onderzoek naar slechthorendheid zo inte-
ressant en veelzijdig kon zijn. Audiologie is bij uitstek een 
multidisciplinair vakgebied. Ik hoop daarom dat wij met ons 

onderzoek jonge onderzoekers vanuit allerlei verschillende 
disciplines kunnen enthousiasmeren voor dit vakgebied.” 
Met het aspect van ‘luisterinspanning’ en de mogelijkhe-
den om het te meten, wil Kramer de komende jaren verder. 
Ook wil zij het Nationaal Hooronderzoek verder uitbreiden. 
Dat is onderzoek naar hoe slechthorendheid van invloed 
is op de maatschappelijke participatie van volwassenen 
(www.hooronderzoek.nl). Daarnaast is zij van plan om, 
naast het Arbo Audiologisch spreekuur, andere innovaties 
in de zorg voor mensen met hoorproblemen te realiseren 
en de effectiviteit ervan te onderzoeken. Een belangrijke 
ontwikkeling in dat kader is de implementatie van de 
Amsterdamse Vragenlijst in het nieuwe protocol functie-
gericht voorschrijven van hoortoestellen. 

Hoogleraar Sophia Kramer: “Het mooie van deze benoeming is dat 

slechthorendheid weer eens op de kaart staat.”


