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Leeswijzer 
In de inleiding schetsen we de aanleiding voor dit NPG en de ontstaansgeschiedenis op 

hoofdlijnen. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we kort de urgentie van de gehoorproblematiek in Nederland. 

In hoofdstuk 3 worden de zestien onderzoeksprioriteiten voor 2013-2016 uiteengezet. Deze 

prioriteiten zijn onderverdeeld in vier onderzoeksdomeinen: Genezing/Behandeling, 

Revalidatie, Participatie en Preventie. Binnen elk van deze domeinen zijn vier onderzoeks-

prioriteiten gedefinieerd. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het totstandkomingsproces.

In hoofdstuk 5 gaan we in op de noodzakelijke vervolgstappen. 

Termen

Om het leesgemak van het NPG te bevorderen, gebruiken we de koepelterm cliënt. Hiermee 

bedoelen we iedereen met een gehooraandoening én ouders/verzorgers van jonge kinderen. 

De termen gehoorbeperking, -problemen en -aandoeningen moeten breed worden opgevat. 

Deze termen hebben dus niet alleen betrekking op slechthorenden, maar ook op doven en 

mensen met oorsuizen, hyperacusis, dubbele beperkingen en evenwichtsproblemen. 

Meervoudige beperkingen

In dit onderzoeksprogramma worden gehooraandoeningen gecombineerd met meervoudige 

beperkingen buiten beschouwing gelaten. Gehooraandoeningen gepaard met andere 

zintuiglijke beperkingen, een verstandelijke beperking of ernstige motorische problematiek 

leiden tot zeer complexe beelden. Gezien deze problematiek en de beperkte mate waarin 

we deze groep hebben bereikt via ons dialoogproces, hebben wij ervoor gekozen deze 

groepen cliënten als afzonderlijke groepen te beschouwen. Zij verdienen aparte 

onderzoeksprogramma’s met daarin voldoende aandacht voor deze specifieke complexiteit.
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  1 inLeidinG 
Met het Nationaal Programma Gehooronderzoek 2013-2016 

(NPG) willen wij meer focus en massa bereiken in het 

gehooronderzoek in Nederland. Een betere afstemming 

op de ervaren en feitelijke ziektelast van gehoorproblemen 

door cliënten enerzijds en onderzoekers anderzijds. 

Vervolgens is het van belang dat behandelaars zo 

maximaal mogelijk gebruik maken van nieuwe inzichten 

uit dat wetenschappelijke onderzoek. Evenzo is het 

belangrijk dat onderzoekers de dagelijkse KNO-praktijk, 

preventie en revalidatie een voedingsbron laten zijn voor 

fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek 

over gehoorproblemen. Daarmee willen wij uiteindelijk 

een betere kwaliteit van leven voor mensen met een 

gehooraandoening bewerkstelligen. 

Slechthorendheid is de vijfde meest voorkomende 

chronische aandoening in Nederland. Bijna twee miljoen 

Nederlanders kampt met een gehooraandoening. Door de 

vergrijzing zal dit aantal de komende jaren verder 

toenemen. Onderzoek naar oplossingen voor gehoor-

problemen levert voor veel mensen een verbetering van 

de kwaliteit van leven op en komt maatschappelijke 

participatie ten goede. 

In 2003 pleitte de Raad voor Gezondheidsonderzoek RGO 

in het adviesrapport Gehoor voor het gehoor 1 voor een 

bundeling van krachten in gehooronderzoek. De gedachte 

was een platform in te stellen waar onderzoekers, mensen 

met een gehoorbeperking en professionals uit onderwijs, 

zorg en industrie gezamenlijk kunnen nadenken over 

onderwerpen en prioriteiten binnen het gehooronderzoek. 

In antwoord hierop werd eind 2006 het HoorPlatform 

opgericht. Het HoorPlatform geeft jaarlijks de brochure 

Gehoor in onderzoek uit met een actueel overzicht van al 

het in Nederland lopende gehooronderzoek. Dit is vooral 

een aanbodgericht overzicht. Daarnaast beheert het 

HoorPlatform een website met een database van het 

Nederlands gehooronderzoek en een overzicht van 

gepubliceerde proefschriften.

In maart 2010 verscheen het ZonMw-rapport Eindverslag 

verkenning kansen en mogelijkheden Programma 

Gehoord. In deze verkenning is de belangstelling 

onderzocht voor een landelijk stimuleringsprogramma 

ter versterking van onderzoek en ontwikkeling op het 

 

gebied van gehoorproblemen. De verkenning heeft 

plaatsgevonden onder diverse partijen zoals kenniscentra, 

zorginstellingen, brancheorganisaties en belangen-

organisaties. In de rapportage werd geconcludeerd dat er 

weliswaar draagvlak is, maar dat de partijen onvoldoende 

mogelijkheid hadden om financiële middelen voor het 

programma beschikbaar te stellen. 

In de periode daarna werd door betrokkenen binnen en 

buiten het HoorPlatform bevestigd dat het advies van de 

RGO nog steeds valide was en het ZonMw eindverslag te 

waardevol was om er niets mee te doen. Zonder extra 

energie op het proces en te weinig focus en een tekort aan 

vereende kracht zou succes uitblijven. Dat leidde tot een 

aantal besprekingen binnen en buiten het HoorPlatform. 

Daaruit kwam in 2011 de gedachte voort om onder 

onafhankelijk voorzitterschap een coalitie te vormen van 

relevante partijen om te komen tot het NPG. 

In het NPG ligt de nadruk op de vraagkant naar onderzoek 

rond gehoorproblemen. De meest relevante opvattingen, 

inzichten, gegevens en wensen van betrokken 

stakeholders bij de gehoorzorg werden geïnventariseerd. 

Daarbij is extra veel werk gemaakt om de cliënten (de 

vragers) steviger in positie te brengen en te houden in het 

opstellen van het NPG. Van enkel aanbodgericht onderzoek 

naar vraag- en aanbodgericht onderzoek. Juist deze 

wisselwerking is van belang. Uitgangspunt was dat de 

onderzoeksprioriteiten aansluiten bij de behoeften van 

mensen met gehooraandoeningen. Zij zijn dan ook nauw 

betrokken geweest en hebben een onmiskenbare bijdrage 

geleverd. Met de titel van dit NPG Onderzoek Goed 

Gehoord! willen we dit uitgangspunt beklemtonen. 

Kern van het NPG is luisteren en gehoord worden. Niet 

alleen in fysieke zin, maar ook het proces waarlangs wij 

samen deze agenda hebben opgesteld. Het NPG is tot stand 

gekomen in intensieve samenwerking met onderzoeks-

instanties en maatschappelijke organisaties. De partners 

hebben met mankracht en financiële middelen 

meegewerkt aan de formulering van de onderzoeksagenda. 

In de periode dat dit NPG werd opgesteld werkte de KNO-

vereniging aan de KNO-Wetenschapsagenda 20132. Wij 

hebben door personele unies tussen de KNO-vereniging 

en de Kerncoalitie NPG samen waardevolle stappen kunnen zetten, met gebruikmaking 

van ieders kennis maar met behoud van de eigen verantwoordelijkheid voor het op te 

leveren product. Het NPG sluit aan op, en is voor een deel uitwerking van, de KNO-

Wetenschapsagenda. Beide documenten versterken elkaar. 

De zorgvuldige afweging van prioriteiten binnen de gegeven complexheid van de 

gehoorvraagstukken heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Daarom hebben wij 

pas einde zomer 2013 in plaats van eind 2012 het NPG kunnen opleveren. Het zorgvuldige 

proces heeft er wel voor gezorgd dat er nu een nog solidere basis is voor intensieve 

samenwerking en dat er draagvlak is voor de implementatie van de onderzoeksagenda. 

Dit is in januari 2013 in een bestuurlijke bijeenkomst van de coalitiepartners en andere 

betrokkenen vastgesteld. De succesvolle dialoog tussen met name patiënten, cliënten, 

onderzoekers en zorgprofessionals zal de komende jaren worden voortgezet bij het 

realiseren en up to date houden van de agenda van het NPG.

De komende jaren moet het NPG worden getoetst, geactualiseerd en verder worden 

ontwikkeld. Niet alleen door de NPG-coalitie, maar ook door andere onderzoeksinstanties 

die actief zijn op het gebied van gehooronderzoek. Ook deze instanties worden uitdrukkelijk 

uitgenodigd zich aan te sluiten en mee te vormen. We hopen dat het NPG alle instanties 

in het Nederlandse hoorveld richting biedt bij het focussen van het eigen 

onderzoeksprogramma’s en het implementeren van resultaten. En dat het NPG de steun 

is bij het aantrekken van nieuwe financieringsbronnen. Met als resultaat betere kwaliteit 

van leven voor mensen met een gehooraandoening. 

Namens de Kerncoalitie NPG en de partners: AMC Amsterdam, FENAC, Heinsius- 

Houbolt Fonds, Koninklijke Kentalis, KNO-vereniging, LUMC Leiden, Nationale Hoorstichting, 

NVVS, Partners in Verstaan (Auris, Pento, NSDSK), RIVM, UMC Groningen, UMC St. Radboud,  

UMC Utrecht, VUMC Amsterdam en ZonMw.

 

ir. Hans de Goeij

Voorzitter Kerncoalitie Nationaal Programma Gehooronderzoek

september 2013 

1 
Gehoor voor het gehoor, 

 Raad van   

 Gezondheidsonderzoek, 

 Den Haag, 2003

2 
De KNO-Wetenschapsagenda,  

 Nederlandse Vereniging voor  

 Keel-Neus-Oorheelkunde en  

 Heelkunde van het Hoofd- 

 Halsgebied, Utrecht 2013
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Bijna 2 miljoen Nederlanders 
slechthorend 

Gehoorverlies is wereldwijd de meest voorkomende 

aandoening, zo tonen internationale cijfers van de WHO 

aan. Voor ontwikkelde landen is het de op één-na grootste 

veroorzaker van ziektelast3. 

In Nederland hebben bijna twee miljoen Nederlanders 

gehoorproblemen. De Volksgezondheid Toekomst Verken-

ning (VTV) van het RIVM rapporteert dat slechthorendheid 

de vijfde meest voorkomende chronische aandoening van 

Nederland is4. 

Gehoorproblemen treffen zowel jong als oud en steeds 

meer mensen krijgen ermee te maken. Ongeveer 2 op de 

1.000 jonge kinderen kampen met een groot gehoorverlies. 

Het aantal jongeren met een gehoorbeschadiging groeit, 

door onder andere frequent bezoek aan uitgaans-

gelegenheden en het luisteren naar muziekspelers op 

hoog volume. Door vergrijzing neemt de groep mensen 

die te maken heeft met ouderdomsslechthorendheid ook 

in volume toe. 

Gehooraandoeningen kunnen zijn aangeboren of 

verworven in een vroeg stadium, maar in veel gevallen 

ontstaan ze later. Sommige problemen manifesteren zich 

geleidelijk, andere heel plots. Gehooraandoeningen 

hebben veel verschillende oorzaken. Soms is de oorzaak 

bekend, in veel gevallen ook niet. Aandoeningen die 

leiden tot doofheid, slechthorendheid, oorsuizen of 

overgevoeligheid voor geluid, zijn ook zeer divers van 

ziektebeeld. Wat gehoorproblemen wel gemeen hebben 

is dat ze, ondanks de medische en technische ontwik-

kelingen, (nog) niet te genezen zijn en slechts deels 

kunnen worden gecompenseerd.  

Maatschappelijke en economische 
gevolgen slechthorendheid

Gehoorverlies heeft een grote persoonlijke en maat-

schappelijke impact. Het kan leiden tot sociaal isolement, 

stijging van ziektekosten, uitval tijdens het arbeidsproces, 

werkloosheid en moeilijke herplaatsbaarheid. 

Elk individu ervaart gehoorproblemen op zijn of haar 

eigen manier. Het is dus per persoon verschillend wat het 

betekent voor het dagelijkse leven, de omgeving en de 

toekomst. In het algemeen kunnen we wel zeggen dat 

gehoorproblemen grote gevolgen hebben voor het sociaal-

psychologisch en sociaal-maatschappelijk functioneren 

en hiermee op participatie in het gezin, in de maatschappij, 

op school en op het werk. Door een verminderd gehoor is 

het risico op sociaal isolement sterk aanwezig. 

Bij jonge kinderen wordt de taalontwikkeling van meet 

af aan ernstig bemoeilijkt. Bij jongeren zorgen 

gehoorproblemen ervoor dat ze moeilijk(er) kunnen 

meekomen op school of werk. Ook oudere mensen met 

gehoorproblemen kunnen moeilijk(er) meekomen. Dit 

terwijl men steeds langer aan het arbeidsproces dient deel 

te nemen. 

In Nederland zijn nog geen exacte cijfers over de 

maatschappelijke kosten beschikbaar. In de VS worden 

de kosten van slechthorendheid en andere communicatieve 

stoornissen geraamd op 2% van het BNP. Opvallend is dat 

slechts een beperkt deel (11%) van die maatschappelijke 

kosten medische kosten zijn5. 

3 
Uitgedrukt in Years-Lost-due-to-Disability (YLD). Deze gegevens zijn  

 afkomstig uit The Global Burden of disease, World Health   

 Organisation 2008
4 

Bronnen: CBS-enquête POLS 2007 en de Volksgezondheid Toekomst  

 Verkenning RIVM 2010.
5 

Redefining the survival of the fittest: communication disorders in the

 21th century. Ruben RJ, 2000 en ‘The Societal Cost of Severe to   

 Profounding Hearing Loss in the United States’ published in the

   International Journal of Technology Assessment in Heath Care 2000 vol. 16

2 urGentie: 
  GehOOrprObLematiek 
  in nederLand

3 OnderzOekspriOriteiten 
  2013 - 2016

Op basis van een uitgebreide inventarisatie van cliëntenwensen in 2012 is binnen het NPG een 

onderzoeksagenda tot stand gekomen. 

Deze onderzoeksagenda is uitgewerkt in 4 domeinen met elk 4 onderzoeksprioriteiten. Onderzoek op 

deze gebieden levert duidelijke gezondheidswinst op voor mensen met een gehooraandoening en een 

grote winst voor de maatschappij. 

De in totaal 16 onderzoeksprioriteiten genereren bovendien acquisitiekracht voor financiering van 

onderzoek en zijn onderwerpen waarmee we ons als Nederland kunnen onderscheiden en profileren 

in Europa.  

npG 2013 - 2016
16 onderzoeksprioriteiten in 4 domeinen

GenezinG/
behandeLinG

1. Genezing   
 gehooraandoeningen

2. Ontwikkelen kennis  
 oorzaak & meer   
 precieze prognose

3. Verbetering &   
 borging kwaliteit  
 van zorg

4.  Aandacht voor   
 specifieke   
 aandoeningen

1. Ontwikkeling   
 nieuwe techniek &  
 hulmiddelen

2. Opbouwen kennis  
 van niet-auditieve  
 factoren

3. Optimaliseren   
 secundaire effecten

4. Ontwikkelen en  
 optimaliseren   
 niet-technische   
 interventies

1. Verbetering   
 welbevinden

2. Verbetering   
 maatschapelijke  
 kansen

3. Optimaliseren   
 zorgketen voor   
 kinderen

4. Optimaliseren   
 toeleiding   
 arbeidsmarkt

1. Voorkomen schade  
 door luide muziek

2. Voorkomen   
 lawaaischade   
 werknemers

3. Voorkomen schade  
 door infecties &  
 medicijnen

4. Verbetering   
 screening

revaLidatie participatie preventie
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Genezing is een proces waarbij de verschijnselen van een 

ziekte, spontaan of door een behandeling verdwijnen, en 

de gezondheid wordt hersteld. Het NPG richt zich op 

onderzoek naar (het ontwikkelen van) medische 

interventies, zoals operaties, medicamenteuze 

behandeling en/of andere therapieën. Aangezien er veel 

raakvlakken zijn met het werkveld van de KNO-arts, is er 

binnen dit domein nauw samengewerkt met de werkgroep 

‘Wetenschap in de KNO’ van de landelijke KNO-vereniging. 

Binnen het domein genezing/behandeling zijn 

4 onderzoeksprioriteiten geformuleerd: 

1. Genezing gehooraandoeningen

2. Ontwikkelen kennis oorzaak & meer precieze prognose

3. Verbetering & borging kwaliteit van zorg

4. Aandacht voor specifieke gehooraandoeningen

    3.1.1 Genezing     
    gehooraandoeningen

Genezing van gehoorverlies is mogelijk. Hiervoor is 

grondig fundamenteel onderzoek nodig. Stamceltherapie, 

gentherapie en haarcelregeneratie bieden uitkomst. 

    3.1.2 Ontwikkelen kennis oorzaak 
    & meer precieze prognose
        

Gehooraandoeningen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld 

infecties of erfelijke factoren. Van veel aandoeningen is 

op dit moment echter niet duidelijk wat de exacte oorzaak 

is. Kennis over de oorzaak is echter belangrijk voor zowel 

behandelaar als cliënt. 

Wanneer de oorzaak van een gehooraandoening wel 

bekend is, kan een behandelaar een meer precieze 

prognose geven en veel nauwkeuriger naar een individueel 

behandelplan of revalidatietraject toewerken. Dit vraagt 

om ontwikkeling van innovatieve diagnostiek. 

Innovatieve diagnostiek maakt het mogelijk een 

inschatting te maken hoe een cliënt na een behandeling 

zal functioneren. Bijvoorbeeld na een cochleaire 

implantatie. En, psychofysische testen kunnen het gehoor 

van een cliënt meer in detail testen dan de reguliere 

audiometrie op dit moment.

Meer kennis over de oorzaak van gehoorverlies is ook van 

belang om de cliënt en zijn omgeving beter te kunnen 

informeren. Daarnaast is kennis over het natuurlijke 

verloop van een gehooraandoening noodzakelijk om tot 

een vergelijk te kunnen komen van het gehoor voor, 

tijdens en na een behandeling. 

    3.1.3 Verbetering & borging kwaliteit van zorg 

Om de kwaliteit van gehoorzorg hoog te houden, is onderzoek naar betere samenwerking 

én het delen van kennis essentieel. 

In Nederland leveren veel verschillende behandelaars zorg aan mensen met 

gehooraandoeningen. De kennis van behandelingen is aanwezig, maar soms is deze teveel 

verspreid. Er dient te worden onderzocht hoe zorgverleners beter kunnen samenwerken 

en hoe de kennis over behandelmethoden en onderzoeken beter onderling kan worden 

gedeeld. Dit verbetert de kwaliteit van zorg. 

Vanuit de landelijke KNO-vereniging is er ook sterk behoefte aan onderzoek om de kwaliteit 

van zorg aan cliënten te verbeteren. Bijvoorbeeld naar richtlijnontwikkeling op 

verschillende gehooronderzoeksgebieden, evidence-based medicine, kosteneffectiviteit-

studies en het opzetten van een database voor chronische middenoorontstekingen.  

    3.1.4 Aandacht voor specifieke gehooraandoeningen

In onderzoek is er vaak aandacht voor gehooraandoeningen die grote groepen mensen treffen. 

Hierdoor bestaat de kans dat de zeldzame aandoeningen naar de achtergrond worden 

verdrongen. Mensen die leiden aan meer zeldzame aandoeningen verdienen uiteraard eveneens 

behandeling, begeleiding en revalidatie. Dit levert een grote winst op voor de gezondheid en 

kwaliteit van leven van de betrokkenen. 

Minder voorkomende aandoeningen die onderzoek behoeven zijn: tinnitus, 

brughoektumoren (verbetering van diagnostiek, prognostiek en behandeling), ziekte van 

Ménière, doofblindheid (bijvoorbeeld Usher-syndroom), plots- en laatdoofheid, otosclerose, 

chronische oorontstekingen en congenitale conductieve gehoorverliezen.  

3.1 GenezinG/behandeLinG

De diepste wens van mensen met een gehooraandoening is genezing. Totdat er genezing mogelijk is, is 

het belangrijk om de kwaliteit van zorg aan slechthorenden te verbeteren. Alhoewel Nederland een hoog 

niveau van zorg aan slechthorenden kent, kan (en moet!) dit beter. Voor een aandoening als chronische 

middenoorontsteking is bijvoorbeeld nu nog niet goed bekend welke behandelstrategie het beste is.  
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Revalidatieonderzoek bestaat uit onderzoek naar 

technische en niet-technische interventies die het 

functioneren van een slechthorende cliënt kunnen 

optimaliseren. Zowel van kinderen, jongeren en jong-

volwassenen als personen van middelbare leeftijd en 

ouderen. Jonge kinderen kunnen hun leven lang profiteren 

van de ontwikkeling van innovatieve revalidatie-

technieken (zowel individueel als op het gebied van 

maatschappelijke participatie). Ouderen kunnen hierdoor 

actief blijven participeren in de maatschappij. 

De inventarisatie van onderzoekswensen die door de 

cliënten werden ingebracht, gecombineerd met de door 

onderzoekers aangedragen onderwerpen, leiden naar vier 

onderzoeksprioriteiten: 

1. Ontwikkeling nieuwe techniek & hulpmiddelen

2. Opbouwen kennis niet-auditieve factoren

3. Optimaliseren secundaire effecten 

4. Ontwikkelen & optimaliseren niet-technische   

 interventies

    3.2.1 Ontwikkelen nieuwe techniek 
     & hulpmiddelen

Genezing is nog niet mogelijk. Goed werkende 

hulpmiddelen én de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën, zijn dus van vitaal belang. 

Slechthorenden zijn in belangrijke mate aangewezen op 

technische hulpmiddelen, zoals hoortoestellen of 

cochleaire implantaten. Met de huidige generatie 

apparatuur ervaren cliënten echter hoorproblemen, zoals 

moeizaam spraakverstaan in een rumoerige omgeving. 

Gelukkig zien onderzoekers mogelijkheden om met 

nieuwe technische oplossingen deze hoorproblemen  

te pareren. 

Naast onderzoek naar het verbeteren van bestaande 

hoortoestellen, is er ook onderzoek nodig naar nieuwe 

technologieën voor midden- of binnenoor hoorimplantaten. 

    3.2.2 Opbouwen kennis van niet-auditieve factoren 

Onderzoek naar de effecten van niet-auditieve factoren ondersteunt de optimale revalidatie 

van de slechthorende cliënt. 

Cognitieve factoren (taalvaardigheid, meertaligheid, cognitief functioneringsniveau), 

spraakafzienvaardigheid en visuele factoren (slechtziend- of blindheid) zijn factoren die 

niet direct met het gehoor verband houden, maar toch van invloed zijn op het auditief 

functioneren. Deze factoren beperken de effectiviteit van technische hulpmiddelen. 

    3.2.3 Optimaliseren secundaire effecten

Het optimaliseren van het gehoor heeft een groot aantal secundaire gevolgen. Zo 

ondersteunt revalidatie de spraak/taalontwikkeling van jonge kinderen en verbetert het 

de kwaliteit van leven en het sociaal functioneren van zowel kinderen als volwassenen. 

Onderzoek naar secundaire effecten van gehoorrevalidatie maakt deze gevolgen meetbaar 

en zorgt ervoor dat deze verder kunnen worden geoptimaliseerd.

    3.2.4 Ontwikkelen & optimaliseren 
    niet-technische interventies 

Er is onderzoek nodig om nieuwe niet-technische interventies te ontwikkelen en bestaande 

te optimaliseren, zoals psychologische en educatieve interventies. Deze niet-technische 

interventies richten zich op de vaardigheden van cliënten voor een optimaal individueel 

en maatschappelijk functioneren. Een voorbeeld van psychologische interventie is 

cognitieve gedragstherapie bij mensen met tinnitus. Ook onderzoek naar muziek- 

therapie of muziektraining valt in deze categorie. 

3.2 revaLidatie

Gehooraandoeningen zijn nog niet te genezen. Relatief kleine verbeteringen in gehoor hebben echter 

vaak grote individuele en maatschappelijke voordelen. Adequate revalidatie levert aanzienlijke 

gezondheidswinst op voor cliënten en verbetert het functioneren en de maatschappelijke participatie. 
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Binnen het domein Participatie kijken we naar wat de cliënt 

zelf aan mogelijkheden ‘in huis’ heeft om aan het 

maatschappelijk verkeer deel te kunnen nemen. Ook nemen 

we in ogenschouw wat er in de maatschappelijke omgeving 

van de cliënt zou moeten gebeuren om tegemoet te komen 

aan hetgeen de cliënt nodig heeft om optimaal mee te doen. 

Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling en uitvoering van 

effectief onderzoek op dit gebied niet zonder de actieve 

inbreng en betrokkenheid kan van de personen om wie het 

gaat. Cliënten weten als ervaringsdeskundigen immers het 

beste waar zij in het maatschappelijk verkeer tegenaan lopen. 

In de uitwerking van het domein Participatie hebben we 

onderscheid gemaakt tussen prelinguaal of vroegverworven 

slechthorendheid en later (vanaf het derde levensjaar) 

ontstane slechthorendheid (zoals presbyacusis, inclusief 

tinnitus, hyperacusis en Ménière). Sociale en emotionele 

aspecten manifesteren zich bij deze twee groepen namelijk 

op een andere manier en participatievraagstukken spelen 

zich per definitie binnen sociale interactie af.

De door cliënten als urgent aangegeven onderzoeks-

onderwerpen die niet worden gedekt door lopend of 

voorgenomen onderzoek (zoals geïnventariseerd in het 

voortraject) zijn: 

1. Verbetering welbevinden

2. Verbetering maatschappelijke kansen

3. Optimaliseren zorgketen voor kinderen

4. Optimaliseren toeleiding arbeidsmarkt

Onderzoek ten behoeve van mensen met op latere leeftijd 

verworven doofheid/slechthorendheid 

    3.3.1 Verbetering welbevinden

Gehoorproblemen hebben invloed op het welbevinden. Hoe 

precies, in welke mate en hoe cliënten hierbij ondersteund 

kunnen worden, behoeft verder onderzoek. Bijvoorbeeld 

onderzoek naar gehoorproblemen en emotioneel 

functioneren (stress, spanning, angst), het tijdig her- en 

erkennen van gehoorproblemen en factoren die acceptatie 

van gehoorproblemen bevorderen of juist belemmeren. Ook 

dient te worden onderzocht welke bijdrage hulpverleners 

aan het welbevinden en het zelfbeeld van mensen met 

gehoorproblemen kunnen leveren.  

    3.3.2 Verbetering maatschappelijke   
            kansen

Gehoorproblemen beïnvloeden de maatschappelijke kansen van cliënten. Het is belangrijk 

om hier meer inzicht in en begrip voor te krijgen en een aanpak voor te ontwikkelen. Hiervoor 

is onderzoek nodig naar onder andere kennis, houding en gedrag van werkgevers, werknemers, 

keuringsinstanties en UWV als het gaat om mensen met gehoorproblemen. Ook maatschappelijke 

beeldvorming en acceptatie van personen met gehoorproblemen en het vergroten van 

carrièrekansen voor slechthorende en dove werknemers verdient meer onderzoek.

Onderzoek ten behoeve van mensen met aangeboren en vroegverworven doofheid/

slechthorendheid. 

Binnen het lopend en voorgenomen onderzoek is er veel aandacht voor de emotionele en 

sociale ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen en jongeren. In de aanloop naar 

passend onderwijs geldt dat voor deze groep ook zorg binnen het regulier onderwijs nodig 

is. Thema’s die nog niet gedekt worden door lopend onderzoek, maar voor cliënten wel 

aandacht behoeven zijn: 

    3.3.3 Optimaliseren zorgketen voor  
            kinderen  

Het optimaliseren van de zorgketen voor kinderen betreft met name de onderlinge afstemming 

tussen en samenwerking van organisaties op het gebied van medische en psychosociale zorg 

en onderwijs. Het gaat hier niet zozeer om wetenschappelijk onderzoek, maar om onderzoek 

naar een goede organisatie van de zorgketen en de communicatie daarover naar cliënten en 

hun vertegenwoordigers. 

    3.3.4 Optimaliseren toeleiding    
             arbeidsmarkt 

Naar het onderwerp ‘toeleiding naar de arbeidsmarkt’ wordt tot nu toe weinig onderzoek 

gedaan. Dit heeft als gevolg dat veel mensen uit de doelgroep aan de zijlijn staan. Er is dan 

ook behoefte aan een onderzoekslijn gericht op begeleiding van cliënten met prelinguaal en 

vroegverworven doofheid/slechthorendheid richting arbeidsmarkt of dagbesteding. 

 Translatie: deel de resultaten van onderzoek!

 Op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met  

 prelinguale/vroegverworven doofheid/slechthorendheid is veel onderzoek gaande of 

 voorgenomen. Het is niet alleen van belang om dit onderzoek en de resultaten daarvan 

 toepasbaar te maken en te delen met instellingen die zich in brede zin met gehooronderzoek 

 bezig houden, maar zeker ook met de cliënten en de gehele samenleving. 

3.3 participatie

Met participatie doelen we binnen het NPG op maatschappelijke participatie. Voor het welbevinden van 

ieder mens is omgang met anderen en deelname aan de maatschappij van groot belang. Andersom heeft 

de maatschappij er alle belang bij dat mensen hun verantwoording in en voor die maatschappij kunnen 

nemen (arbeidsparticipatie, vrijetijdsbesteding, het niet verloren laten gaan van talenten, etc.). 

Participatie van mensen met een gehoorbeperking is helaas niet vanzelfsprekend. Mensen met vroeg 

verworven gehoorproblemen kunnen als gevolg van deze problemen achterstanden oplopen in hun 

taalontwikkeling, waardoor participatie in onze verbale maatschappij wordt bemoeilijkt. En mensen 

die op latere leeftijd doof of slechthorend worden, kunnen in een isolement raken. 
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Steeds meer jongeren en werknemers krijgen te maken met 

gehoorschade. Wanneer niet wordt ingegrepen en deze trend 

niet wordt gekeerd, zal dit effect hebben op participatie in 

de maatschappij en duurzame inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een stijging van zorgkosten en 

andere maatschappelijke kosten. Preventie levert dus niet 

alleen een aanzienlijke gezondheidswinst op, maar ook 

kostenbesparingen. 

Binnen het domein Preventie richten we ons op primaire 

preventie (voorkomen van een gehooraandoening) en 

secundaire preventie (vroegtijdig opsporen van een 

gehooraandoening) om tijdig te kunnen interveniëren en 

verergering te voorkomen. Tertiaire preventie (verminderen 

of stabiliseren van een gehooraandoening) valt onder de 

domeinen Behandeling/Genezing en Revalidatie. 

Het domein Preventie onderscheidt zich van de andere 

domeinen. Het kent namelijk wel doelgroepen, maar geen 

‘cliënten’. Vanuit hun eigen ervaring hechten cliënten echter 

belang aan maatregelen die slechthorendheid kunnen 

voorkomen. De onderzoeksprioriteiten voor primaire en 

secundaire preventie zijn:

1. Voorkomen schade door harde muziek

2. Voorkomen lawaaischade werknemers

3. Voorkomen gehoorschade door infecties & medicijnen

4. Verbetering screening   

Primaire preventie

    3.4.1 Voorkomen schade door 
             harde muziek 

Om gehoorschade bij jongeren te voorkomen zijn effectieve 

strategieën nodig. Gehoorschade door harde muziek bij 

jongeren is een gezondheidsrisico dat nog maar kort wordt 

onderkend. In vergelijking met risico’s als roken en alcohol 

zijn er nog weinig interventies ontwikkeld en getoetst. 

Tegelijkertijd is een zorgwekkende trend te zien: gehoorschade 

onder jongeren als gevolg van harde muziek komt steeds 

vaker voor. In 1989 was de schatting dat jaarlijks 21.500 

jongeren gehoorschade oplopen door blootstelling aan harde 

muziek. Hoewel actuele cijfers ontbreken, is het waarschijnlijk 

dat dit aantal inmiddels aanzienlijk hoger is, door onder 

andere het frequent gebruik van MP3-spelers op steeds 

jongere leeftijd. 

    3.4.2 Voorkomen lawaaischade   
             werknemers 

De verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd vraagt 

om duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Des te 

belangrijker dus om gehoorschade bij werknemers te 

voorkomen. 

Ondanks verschillende maatregelen wordt op de werkvloer 

het gehoor nog steeds onvoldoende beschermd. Bovendien 

worden in veel bedrijven werknemers regelmatig blootgesteld 

aan combinaties van lawaai en potentieel ototoxische 

chemicaliën, zoals organische oplosmiddelen en zware 

metalen. Een dergelijke gelijktijdige blootstelling versnelt 

permanente gehoorschade. Datzelfde geldt voor de combinatie 

van het gebruik van alcohol en drugs en blootstelling aan 

hoge lawaainiveaus.

Bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën om gehoorschade 

bij werknemers te voorkomen, moet meer worden ingezet op 

bewustwording bij de werknemer en verhoging van het 

aantal werknemers dat participeert in gehoorscreening.

    3.4.3 Voorkomen gehoorschade door 
            infecties en medicijnen

Infecties en medicijngebruik kunnen gehoorschade 

veroorzaken. Er is onderzoek nodig om hier meer kennis over 

op te bouwen en effectieve strategieën te kunnen ontwikkelen 

om dit te voorkomen.  

Langdurige middenoorontstekingen kunnen leiden tot 

permanente binnenooraandoeningen. In hoeverre is echter 

nog onvoldoende bekend. Ook moet worden geïnventariseerd 

in hoeverre virale en bacteriële infecties, waaronder 

meningitis, CMV en rubella, gehooraandoeningen 

veroorzaken en hoe die voorkomen kunnen worden.

Behandeling met bepaalde geneesmiddelen levert soms 

permanente gehoorschade op. De meest bekende 

geneesmiddelen die gehoorschade kunnen veroorzaken zijn 

antibiotica uit de klasse der aminoglycosiden. Daarnaast is 

er een verhoogd risico op permanente gehoorschade als 

aminoglycosiden of cisplatine gecombineerd worden met lis-

diuretica (‘plaspillen’). Ook kan behandeling van patiënten 

met een verminderde nierfunctie met potentieel ototoxische 

geneesmiddelen en behandeling van zwangere vrouwen met 

aminoglycosiden resulteren in permanente gehoorschade.

Secundaire preventie

    3.4.4 Verbetering screening 

Het vroegtijdig opsporen van een gehooraandoening maakt 

tijdige interventie en het voorkomen van verergering 

mogelijk. Onderzocht dient te worden wat de meest effectieve 

methodes van gehoorscreening zijn. Daarnaast moet worden 

onderzocht of het zinvol is om ook jongeren en kinderen na 

de neonatale periode te screenen. 

Mogelijk effectieve screeningsmethodes zijn: hoge-

tonenaudiometrie, oto-akoestische emissies, eventueel 

aangevuld met BERA- en DPOAE-metingen en laagdrempelige 

gehoortesten via het internet of mobiele apps. 

3.4 preventie

Preventie van vermijdbare gehoorschade levert aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke winst 

op. Dit geldt met name voor gehoorschade onder jongeren door harde muziek en onder werknemers door 

lawaai. Het voorkomen van gehoorschade bij deze groepen mensen komt de kwaliteit van leven ten 

goede, bevordert de duurzame inzet van de beroepsbevolking en draagt duurzaam bij aan de beheersing 

van zorgkosten.
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    4.3 Criteria voor opname in het NPG

Het doel van het NPG is het aanbrengen van focus en massa in het gehooronderzoek om 

sneller en betere resultaten te krijgen voor mensen met een gehooraandoening. Om dit 

doel tijdens het proces voor ogen te blijven houden zijn criteria geformuleerd. Deze criteria 

zijn leidend geweest bij de prioritering van onderzoeksvoorstellen en vaststelling welke 

onderzoeken worden opgenomen in het NPG 2013-2016. Deze criteria zijn als volgt 

geformuleerd:

1. Het onderzoek moet door patiënten gewenst zijn/voortkomen uit de inventarisatie.

2. Onderzoek moet een duidelijke gezondheidswinst opleveren. Daarbij is gesproken over  

 de 70/30 procent vuistregel. Veel aandacht (70%) dient te gaan naar gehoorproblemen  

 waar veel mensen last van hebben en waar dus een relatief grote maatschappelijke  

 winst valt te behalen. Maar ook is er substantiële aandacht (30%) nodig voor kleinere  

 groepen met een gehoorbeperking, omdat ook voor hen door onderzoek grote  

 veranderingen/verbeteringen kunnen worden bereikt.

3. Onderzoek moet acquisitiekracht genereren door middel van aansluiting bij speerpunten  

 van fondsen en financiers, zoals de kaderprogramma’s van de EU. Ook moet het NPG  

 onderwerpen ter hand nemen waarin we ons als Nederland kunnen onderscheiden.

    4.4 Verwerking

Tijdens de dialoogbijeenkomst in oktober 2012 bleek dat, om recht te doen aan de 

complexiteit van gehooraandoeningen, de Bhurn-systematiek moest worden losgelaten. 

Het bleek minder gemakkelijk dan gedacht om uit het proces van inventariseren, prioriteren 

en dialoog een onderzoeksagenda op te stellen. Met name tijdens de conferentie eind 2012  

bleek, om recht te doen aan een ieders inbreng, de focus weer te divergeren. Een veelheid 

van resultaten lag voor, voortkomend uit alle opgehaalde meningen, opvattingen, inzichten 

en gegevens in 2012. De Kerncoalitie heeft daarom ook het eerste half jaar van 2013 nodig 

gehad om alle inbreng te rubriceren en condenseren. Hoor en wederhoor heeft extra tijd 

gevraagd.

In januari 2013 is onder leiding van de Kerncoalitie NPG een bestuurlijk afstemmingsoverleg 

geweest van alle coalitiepartners en betrokken organisaties. Doelstelling van deze 

bijeenkomst was de vervolgstappen na totstandkoming van het NPG te verkennen en het 

bestuurlijk draagvlak en de commitering van betrokken partijen daarvoor te peilen. Alle 

partijen onderstreepten in de bestuurlijke bijeenkomst het belang van het Nationaal 

Programma Gehooronderzoek en zeiden toe bij te willen blijven dragen met inhoudelijke, 

facilitaire, en waar mogelijk ook financiële ondersteuning.

6 
Het Nationaal Programma  

 Gehooronderzoek 2013-2016  

 (NPG) is tot stand gekomen  

 dankzij bijdragen in natura  

 en actieve inzet om niet door  

 meer dan 30 mensen uit 12  

 organisaties. Zie ook het  

 colofon.

7 
Voor een uitgebreid verslag  

 van het proces, zie Jaarverslag  

 NPG 2012

4 tOtstandkOminG npG
    4.1 Uitgangspunt: dialoog tussen 
          cliënten en wetenschappers

Bij het opstellen van het Nationaal Programma 

Gehooronderzoek hebben we ons laten inspireren door de 

aanpak en ervaringen van het BhURN-onderzoek 

(Brandwondenonderzoek heeft Uw Reactie Nodig), de 

onderzoeksagenda voor brandwonden. Met name de 

dialoog met en betrokkenheid van cliënten waar dit 

onderzoek gebruik van maakt is richting gevend geweest 

voor onze aanpak. Gaande het proces bleek echter dat 

gehooraandoeningen een complexer veld vormt dan 

brandwonden. In de uitwerking en prioritering hebben we 

dan ook onze eigen modaliteiten en uitwerkingen moeten 

bepalen om tot een succesvolle afronding te komen.

In 2012 heeft een uitgebreide dialoog met cliënten met 

gehoorproblemen plaatsgevonden. De onderzoekswensen 

van deze cliënten vormen het uitgangspunt van het NPG. 

Deze wensen zijn aangevuld met de kennis en expertise 

van (zorg)professionals die dagelijks met cliënten en hun 

familie werken, en onderzoekers die zicht hebben op 

wetenschappelijke ontwikkelingen buiten het blikveld 

van niet-onderzoekers. 

De uitgebreide consultatie met cliënten heeft niet alleen 

inzicht gegeven in de wensen van de cliënten; het heeft 

ook de dialoog tussen cliënten en onderzoekers op gang 

gebracht, en ervoor gezorgd dat mensen met 

gehooraandoeningen worden gehoord. De totstandkoming 

van deze dialoog is een belangrijke positieve spin-off van 

het proces geweest. Dat geldt ook voor de dialoog tussen 

de verschillende organisaties 6 uit de hoorsector, die door 

de intensieve samenwerking op het NPG tot stand is 

gekomen. Deze dialogen zullen de komende jaren worden 

voortgezet, en blijven de basis vormen van de uitvoering 

van het NPG.

    4.2 Proces

Inventariseren

De eerste fase van het project bestond uit een 

inventarisatie van de maatschappelijke behoefte aan 

hooronderzoek. Deze vond plaats in: negen meedenk-

bijeenkomsten met 44 cliënten; een feedback-ronde, 

waarbij de uitkomsten werden voorgelegd aan diverse 

cliëntenorganisaties; drie bijeenkomsten met 22 (zorg)

professionals; een brede schriftelijke inventarisatie onder 

onderzoekers, en een bijeenkomst met 10 onderzoekers. 

Deze inventarisatie leverde 68 ideeën voor nieuw 

gehooronderzoek op 7. 

Prioriteren

De 68 onderzoekswensen moesten worden geprioriteerd. 

Dit hebben we gedaan aan de hand van:

1) Een digitale enquête onder cliënten. 444 cliënten  

 hebben aangegeven welke onderzoek zij prioritair  

 achtten. De enquête en analyse ervan treft u aan in 

 de bijlagen.

2)  Een dialoogbijeenkomst op 31 oktober 2012 waarin 50  

 vertegenwoordigers van cliënten, (zorg)professionals  

 en onderzoekers met elkaar in discussie zijn gegaan  

 over de vragen welk onderzoek prioritair is, en hoe het  

 NPG er uit moet komen te zien.
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worden uitdrukkelijk uitgenodigd zich aan te sluiten en 

mee te vormen. De voorzitter van de stakeholdersgroep 

wordt in de tweede helft van 2013 aangezocht. 

          Domeinbeheerders

De domeinbeheerders zijn inhoudelijk verantwoordelijk 

en zorgen voor contact in het veld en continuering van de 

dialoog. Elk domein krijgt beheerders uit verschillende 

organisaties. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter. De 

voorzitters van deze werkgroepen fungeren als linking pin 

tussen de stakeholders, domeinbeheerders, programma-

ondersteuning en de ambassadeurs, en schakelen tussen 

uitvoerend en strategisch niveau.

          NPG-programmacoördinator

De NPG-programmacoördinator zorgt ervoor dat het 

vliegwiel draaiende blijft. De formele opdrachtgever is de 

stakeholdersgroep resp. de voorzitter van de 

stakeholdersgroep. De NPG-programmaondersteuning 

ondersteunt zowel de stakeholdersgroep, als de domein-

beheerders en de NPG-ambassadeurs. Ook verzorgt de 

programmacoördinator de gezamenlijke website en 

database ‘Gehoor in Onderzoek’. Dit is een betaalde functie, 

waarvan de kosten door de stakeholders worden gedragen. 

Deze positie dient voor eind 2013 te worden ingevuld.

          NPG-ambassadeurs

Eén van de belangrijkste uitdagingen is om het NPG goed 

op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen, 

zowel in Nederland als binnen Europa. Dit vraagt om 

ambassadeurs met bestuurlijke kracht en een flink relevant 

netwerk. De NPG-ambassadeurs worden eind 2013/begin 

2014 aangezocht door de stakeholdersgroep. 

5 rOutekaart npG 2013 - 2016 
Vanaf 2014 staat de uitvoering van het NPG centraal. 

Hierbij is het van belang de dialoog voort te zetten en te 

zorgen voor een goede monitoring. Het uitdragen van het 

NPG en het op de agenda zetten van gehoorproblemen en 

de noodzaak van onderzoek blijft belangrijk. Zowel in 

Nederland als binnen Europa. 

Iedere betrokken partnerorganisatie draagt binnen de 

eigen organisatie primair de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van het NPG. Hoe meer onderzoekers en 

beleidsmakers bekend zijn met het NPG en hiervan 

gebruikmaken, hoe meer positieve resultaten zullen 

worden geboekt. Alle partners van de coalitie hebben 

uitgesproken ervoor te zorgen dat het NPG binnen de eigen 

organisatie bekend wordt, en medewerkers te stimuleren 

bij te dragen aan de uitvoering. 

Een programmaorganisatie zorgt voor blijvende en 

verdergaande samenwerking tussen de organisaties. Dit 

hoofdstuk geeft een routekaart voor de uitvoering van het 

NPG en de benodigde programmaorganisatie.

    5.1 Nieuwe programmaorganisatie

De Kerncoalitie in huidige samenstelling ziet met de 

oplevering van dit document haar taak per 1 november 

2013 volbracht en draagt de werkzaamheden over aan een 

nieuwe programmaorganisatie. De coalitiepartners hebben 

gezamenlijk verkend wat de meest gewenste vorm was. 

Gepleit is voor een betrokken vorm van beleidsvorming, 

beleidsbepaling en uitvoering. Ook moeten de goede 

resultaten van de werkwijze tot nu toe geoogst worden, 

met name de betrokkenheid en inbreng van cliënten. 

De coalitiepartners hebben aangegeven dat de 

organisatorische optuiging licht gehouden moet worden, 

en dat een goede mix moet worden gerealiseerd tussen 

eigen verantwoordelijkheid van de betrokken partners en 

voldoende voorwaardenscheppende sturing op focus, op 

massa en op resultaten. Dat vraagt een compacte en heldere 

rol- en taakverdeling. 

Het verdelen van de werkzaamheden in de programma-

organisatie over meerdere gremia vergroot de haalbaarheid. 

De nieuwe programmaorganisatie zal de partners bij de 

uitvoering van het NPG adviseren en ondersteunen, 

stimuleren en inspireren, en waar nodig hierop aanspreken. 

Op deze manier kan beleid en denken worden omgezet in 

doen en daden en wordt er focus gehouden en massa in 

gehooronderzoek gecreëerd.  

Het laten ‘indalen’ van het NPG in de verschillende 

betrokken organisaties is een uitdaging. Soms moet in het 

belang van die focus en massa meer dan tot nu toe over de 

grenzen van de eigen institutie worden gekeken en ernaar 

gehandeld worden. Hierover moeten afspraken worden 

gemaakt en het gemeenschappelijke ambitieniveau worden 

vastgesteld. Ook blijft een verdere ontwikkeling van de 

coalitie - het fundament - cruciaal. 

    5.2 Structuur en taken

Gehoord de opvattingen in de dialoogbijeenkomst van 

oktober 2012 en het bestuurlijke overleg in januari 2013 

wordt geadviseerd de programmaorganisatie als volgt 

vorm te geven. 

De programmaorganisatie bestaat uit een stakeholders-

groep, domeinbeheerders, NPG-programmaondersteuning 

en NPG-ambassadeurs.

          Stakeholdersgroep

De stakeholdersgroep neemt de besturingstaak over van 

de Kerncoalitie NPG. De stakeholdersgroep is eigenaar van 

het NPG en als zodanig eindverantwoordelijk. De 

stakeholdersgroep bestaat uit alle organisaties die inzet 

leveren en meefinancieren. Op moment van schrijven zijn 

dat: AMC Amsterdam, FENAC, Heinsius-Houbolt Fonds, 

Koninklijke Kentalis, KNO-vereniging, LUMC Leiden, 

Nationale Hoorstichting, NVVS, Partners in Verstaan, 

RIVM, UMC Groningen, UMC St. Radboud, UMC Utrecht, 

VUMC Amsterdam en ZonMw. Andere betrokken instanties 

stakehOLders
voorzitter

dOmein 
GenezinG/

behandeLinG

domeinbeheerders

dOmein
revaLidatie

 
domeinbeheerders

dOmein
participatie

 
domeinbeheerders

dOmein
preventie

 
domeinbeheerders

ambassadeurs

prOGramma
cOördinatOr



2322 Nat ion a a l P rog ra m m a Geho oronder zo ek 201 3 -201 6Nat ion a a l  P rog ra m m a Geho oronder zo ek 201 3 -201 6

    5.3 Randvoorwaarden

Kwaliteit 

Bij de opstelling van het NPG is herhaaldelijk, naast focus 

en massa, ook gesproken over de kwaliteit van het 

gehooronderzoek, noodzakelijke randvoorwaarden en 

benodigde tools. Alle betrokken partners erkennen het 

belang van hoogwaardige onderzoekskwaliteit. Kwaliteit 

bepaalt immers mede het maatschappelijk succes. 

Voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek is verbinding, 

samenhang en haalbaarheid cruciaal. Zo is er behoefte aan: 

1. Verbindingen en communicatie tussen onderzoeks- 

 groepen op gelijkwaardig onderzoeksterrein inten- 

 siveren. Ook dienen partijen domein overschrijdend  

 te verkennen en te denken en waar nodig onderzoek  

 gezamenlijk op te pakken. 

2. Verbindingen tussen onderzoek en zorg/onderwijs- 

 praktijk (praktijkgericht onderzoek) leggen en opera- 

 tionaliseren. 

3. Multidisciplinair onderzoek over de wetenschappelijke  

 kennisketen actief bevorderen en uitvoeren. 

4. Bundelen van evidentie. 

5. Open datasets (al dan niet op geaggregeerd niveau)  

 realiseren en gebruiken. 

6. Connecties wetenschappelijke keten (van fundamenteel  

 tot toegepast onderzoek) borgen.

Tools

Maar ook is behoefte aan goed gereedschap. Alleen met  

de juiste onderzoekstools kan men kwaliteit borgen. Dat 

geldt voor alle vier de domeinen. Onderzoekers hebben 

behoefte aan:

1. Beschikbaarheid van fundamenteel onderzoek naar  

 auditieve perceptie bij normaal- en slechthorenden. 

2. Ontwikkeling van testmateriaal en -methodes. 

3. Chirurgische tools voor gehoorverbeterende ingrepen.  

4. Tools om het beoogde participatieve onderzoek  

 kwalitatief goed vorm te geven.   

Financiën

De financiering van de programmaorganisatie en het 

onderzoek zelf moet in de herfst van 2013 nader worden 

uitgewerkt. Daarbij worden de volgende stappen 

voorgesteld: 

1) De programmaorganisatie wordt gefinancierd door de  

 stakeholdersgroep. Dit zijn met name de kosten van de  

 programmacoördinator, eventuele experts (bijvoorbeeld  

 ten behoeve van fondsenwerving), en de gezamenlijke  

 website en database ‘Gehoor in Onderzoek’.

2) Financiering van onderzoek wordt geregeld door de  

 uitvoerende partijen zelf. De partners hebben in  

 januari 2013 afgesproken dat iedereen daar zijn  

 verantwoordelijkheid in zal nemen.

3) Vanuit het NPG wordt gezamenlijk ingezet op het  

 werven van fondsen in Nederland en bij de EU. Daarbij  

 zullen we aansluiting zoeken bij bestaande programma’s.

bijLaGe 1
Enquêteformulier
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bijLaGe 2
Analyse enquête
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natiOnaaL prOGramma 
GehOOrOnderzOek
Resultaten vragenlijst voor doven, slechthorenden en mensen met 
andere gehoorproblemen.

Inleiding

Afgelopen maanden heeft het Nationaal Programma 

Gehooronderzoek (NPG) ingezet op het achterhalen van de 

maatschappelijke behoefte naar gehooronderzoek. Dit is 

gebeurd middels meedenkbijeenkomsten (focusgroepen) 

en een vragenlijst. 

Tijdens negen bijeenkomsten hebben verschillende 

personen met doofheid, slechthorendheid, tinnitus, hyper-

acusis, de ziekte van Ménière en andere gehoorproblemen 

meegedaan. Tijdens drie bijeenkomsten hebben 

professionals meegedacht die dagelijks werken met 

mensen met gehoorproblemen. De meedenkbijeenkomsten 

hebben een serie ideeën voor (mogelijk) uit te voeren 

onderzoek opgeleverd.

Deze onderzoeksonderwerpen zijn verwerkt in een 

vragenlijst. De vragenlijst is dus eigenlijk een beknopte 

weergave van alle genoemde onderwerpen tijdens de 

meedenkbijeenkomsten. Om enige ordening aan te brengen 

in de lijst van 84 onderwerpen zijn ze ondergebracht in 14 

thema’s met ieder 6 onderzoeksonderwerpen. De vragenlijst 

is online gezet en patiënten en cliënten zijn langs diverse 

kanalen opgeroepen om hem in te vullen. De invullers 

konden daarbij aangeven welke thema’s ze het belangrijkst 

vonden en, binnen elk thema, aan welke onderzoeks-

onderwerpen ze het meeste geld zouden willen besteden.

De vragenlijst is digitaal 444 keer ingevuld door mensen 

met gehoorproblemen (of eventueel hun ouders of 

ondersteuners).   

Zowel de meedenkbijeenkomsten, als de verdere verdieping 

middels de vragenlijst is bedoeld als basis voor de verdere 

ontwikkeling van het Nationaal Programma Gehoor-

onderzoek. De resultaten van de meedenkbijeenkomsten 

en vragenlijst vertellen ons over de maatschappelijke 

behoefte naar gehooronderzoek. Het is niet opgezet en 

bedoeld als wetenschappelijk onderzoek.

Dit document geeft een samenvatting van de resultaten 

ten behoeven van de dialoogbijeenkomst op 31 oktober 

2012. Heeft u weinig tijd in aanloop naar 31 oktober leest 

u dan alleen de eerste twee hoofdstukken. 

Achtereenvolgens vindt u in dit document:

- De belangrijkste thema’s

- De belangrijkste onderzoeksonderwerpen 

- De belangrijkste thema’s en onderzoeksonderwerpen  

 per leeftijdscategorie

- De belangrijkste thema’s en onderzoeksonderwerpen  

 per gehoorprobleem

- De kengegevens van de invullers van de vragenlijst

- Tabellen per thema en leeftijdscategorie

- Tabellen op thema en gehoorprobleem

1 
Als wij in deze rapportage schrijven “mensen met gehoorproblemen”  

 bedoelen wij doven, slechthorende en mensen met andere   

 gehoorproblemen. Deze korte verzamelnaam vanwege praktische  

 overwegingen, en wij excuseren ons bij voorbaat als deze niet geheel  

 recht doet aan uw beleving.

Welke thema’s worden het belangrijkst gevonden?

Toelichting:

Aan de invullers is gevraagd hun top vijf aan thema’s aan te geven. Onderstaande grafiek 

geeft hiervan het resultaat. Daarbij wordt opgemerkt dat we de grafiek hebben gemaakt 

over alle leeftijdsgroepen, maar daarbij hebben we alle leeftijdscategorieën even zwaar 

laten meewegen (ongewogen gemiddelde). Dit laatste is gebeurd omdat, zoals u in de 

kengetallen kunt zien, de leeftijdsgroep 40-65 jaar de vragenlijst substantieel vaker heeft 

ingevuld dan anderen en daarmee anders het totaalbeeld teveel beïnvloedt.

Topthema’s

1. Behandeling van gehoorproblemen

2. School, studie, beroepskeuze

3. De maatschappij en doven en slechthorenden

Als we een top vijf willen maken valt op dat de volgende onderwerpen ongeveer 

gelijk scoren

- Voorkomen en screenen

- Psychische en sociale begeleiding

- Vergoedingen en kosten

- Communiceren

- Omgaan met je gehoorprobleem.
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Welke onderzoeksonderwerpen 
worden het belangrijkst gevonden?

Toelichting

Onderzoeksonderwerpen zijn door de invullers gescoord 

per thema, dat is dus ook de manier waarop we ze aan u 

presenteren. Bij de verwerking van deze gegevens is 

hebben we wederom alle leeftijdscategorieën even zwaar 

laten meewegen. Per thema noemen we de twee onderzoeks-

onderwerpen waar het meeste belang aan wordt gehecht. 

Onderstaande opsomming is gehaald uit de tabellen.

Hoogst geprioriteerde thema’s (top 3)

1. Behandeling van gehoorproblemen

• genezing van gehoorverlies door medicijnen, trans- 

 plantatie of anderszins

• het verloop van gehoorproblemen (wat kan ik verwachten?)

2.  School, studie, en beroepskeuze

• de ondersteuning die nodig is om slechthorende en  

 dove kinderen op te laten groeien tot zelfstandige  

 volwassenen

• het waarborgen van de zorg voor slechthorende en dove  

 kinderen op een reguliere school

3.  De maatschappij en doven en slechthorenden

• maatschappelijke beeldvorming en acceptatie van  

 personen met gehoorproblemen

• de effecten van politieke beslissingen over vergoedingen  

 op de maatschappelijke participatie van mensen met  

 gehoorproblemen

Gemiddeld geprioriteerde thema’s 

(op volgorde van de vragenlijst)

Voorkomen en screenen 

• het vroegtijdig opsporen (screenen) van gehoor- 

 problemen

• het optreden van gehoorschade die voorkomen had  

 kunnen worden 

Psychische en sociale begeleiding 

• één goed plan van aanpak voor kinderen met  

 gehoorproblemen met aandacht voor ondersteuning  

 van ouders 

• de bijdrage van hulpverleners aan het welbevinden en  

 zelfbeeld van mensen met gehoorproblemen 

Communiceren

• mogelijkheden om als slechthorende of dove beter  

 gebruik te maken van standaardvoorzieningen zoals  

 TV, telefoon, internet, 112 alarmnummer

• oplossingen voor het communiceren in groepen en in  

 lawaaiige omgevingen

Omgaan met je gehoorprobleem

• factoren die acceptatie van gehoorproblemen bevor- 

 deren of belemmeren

• het (tijdig) erkennen van je gehoorproblemen

Laag geprioriteerde thema’s 

(op volgorde van de vragenlijst)

Specifieke gehooraandoeningen

• de oorzaken, werking, en verloop van tinnitus (oorsuizen)

• oorzaken en effecten van plots- en laatdoofheid

Kwaliteit van de medische zorg

• verbetering van de samenwerking en doorverwijzing tussen zorgverleners

• het delen van kennis door zorginstellingen over behandelmethoden en onderzoek

Vergoedingen en kosten

• de mogelijkheden om hoortoestellen en andere hulpmiddelen goedkoper te maken 

• een ander vergoedingensysteem dat past bij het individuele gehoorprobleem en de  

 persoonlijke situatie

Hoortoestellen

• hoortoestellen die zijn afgesteld op de persoonlijke situatie

• hoortoestellen die beter werken in lawaaiige omstandigheden

Overige hulpmiddelen en ondersteuning (dus niet hoortoestellen)

• onafhankelijke informatie over werkzame en betaalbare hulpmiddelen en ondersteuning 

• verwachtingen, ervaringen, effecten met een CI

Lichamelijke en psychische gevolgen van gehoorproblemen

• sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een gehoorprobleem

• gehoorproblemen en emotioneel functioneren (stress, spanning, angst)

Werk

• kennis, de houding en het gedrag van werkgevers, werknemers, keuringsinstanties en 

UWV tegenover mensen met gehoorproblemen

• (het vergroten van) carrièrekansen voor slechthorende en dove medewerkers
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De thema’s en onderzoeks- 
onderwerpen per leeftijdsgroep

Toelichting

Uiteraard hebben de wijze waarop wij gegevens ordenen 

en keuzes die daarin gemaakt worden effect op de lijsten 

die daaruit voorkomen. Daarom hebben we voor u ook de 

belangrijkste thema’s per leeftijdscategorie met de 

belangrijkste twee onderzoeksonderwerpen. Wat valt u 

op? Onderstaande opsomming is gehaald uit de tabellen.

<12 jaar (N=18 ingevuld door ouders)

1. School, studie en beroepskeuze

- het waarborgen van de zorg voor slechthorende en dove  

 kinderen op een reguliere school

- de ondersteuning die nodig is om slechthorende en  

 dove kinderen op te laten groeien tot zelfstandige  

 volwassenen

2. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen,  

 transplantatie of anderszins

- het verloop van de gehoorproblemen (wat kan ik  

 verwachten?)

3. Communiceren

- de communicatiekeuze die zeer slechthorende of dove  

 kinderen moeten maken 

- oplossingen voor het communiceren in groepen en in  

 lawaaiige omgevingen

12-18 jaar (N=10)

1. School, studie en beroepskeuze

- de mogelijkheden die er zijn om jongeren met  

 gehoorproblemen elke studie of baan te laten doen die  

 ze leuk vinden 

- de ondersteuning die nodig is om slechthorende en dove  

 kinderen op te laten groeien tot zelfstandige  

 volwassenen

2. Maatschappij en doven en slechthorenden

- de effecten van politieke beslissingen over vergoedingen  

 op de maatschappelijke participatie van mensen met  

 gehoorproblemen

- maatschappelijke beeldvorming en acceptatie van  

 personen met gehoorproblemen

3. Werk

- (het vergroten van) carrièrekansen voor slechthorende  

 en dove medewerkers

- het aantal jongeren dat door gehoorproblemen een  

 slechtere start maakt op de arbeidsmarkt (gelijk op met)

- kennis, de houding en het gedrag van werkgevers,  

 werknemers, keuringsinstanties en UWV tegenover  

 mensen met gehoorproblemen

18-25 jaar (N=17)

1. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen,  

 transplantatie of anderszins

- de ontwikkeling van een betere meetmethode voor  

 gehoorverlies

2. School, Studie en beroepskeuze

- de mogelijkheden die er zijn om jongeren met  

 gehoorproblemen elke studie of baan te laten doen die  

 ze leuk vinden 

- de ondersteuning die nodig is om slechthorende en dove  

 kinderen op te laten groeien tot zelfstandige  

 volwassenen

3. Voorkomen en screenen

- het vroegt ijdig opsporen (screenen) van  

 gehoorproblemen

- het bestrijden van schadelijk geluid op o.a. feesten,  

 festivals en uitgaansgelegenheden

25-40 jaar (N=62)

1.   Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen,  

 transplantatie of anderszins

- het verloop van gehoorproblemen

2.   Maatschappij en doven en slechthorenden

- maatschappelijke beeldvorming en acceptatie van  

 personen met gehoorproblemen

- de factoren die bepalen in welke mate je als  

 slechthorende of dove kunt participeren in de horende  

 maatschappij 

3 Vergoeding en kosten

- de mogelijkheden om hoortoestellen en andere hulpmiddelen goedkoper te maken 

- een ander vergoedingensysteem dat past bij het individuele gehoorprobleem en de  

 persoonlijke situatie

40-65 jaar (N=236)

1. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen, transplantatie of anderszins

- het verloop van gehoorproblemen

2. Voorkomen en screenen

- het optreden van gehoorschade die voorkomen had kunnen worden

- het vroegtijdig opsporen (screenen) van gehoorproblemen

3. Psychische en sociale begeleiding

- de bijdrage van hulpverleners aan het welbevinden en zelfbeeld van mensen met  

 gehoorproblemen 

- de bijdrage van hulpverleners aan de maatschappelijke participatie van mensen met  

 gehoorproblemen (gelijk aan)

-  Invloed van de gehoorproblemen op ouders, partner en andere naasten

>65 jaar (N=99)

1. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen, transplantatie of anderszins

- de ontwikkeling van een betere meetmethode voor gehoorverlies

2. kwaliteit medische zorg

- verbetering van de samenwerking en doorverwijzing tussen zorgverleners

- het delen van kennis door zorginstellingen over behandelmethoden en onderzoek

3. Voorkomen en screenen

- het optreden van gehoorschade die voorkomen had kunnen worden

- het bestrijden van schadelijke geluid op o.a. feesten, festivals en uitgaansgelegenheden
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Thema’s en onderzoeksonderwerpen 
per gehooraandoening

Toelichting

Met de resultaten per gehooraandoening zijn we 

voorzichtig, want veel mensen hebben combinaties van 

aandoeningen en dat ook aangegeven. Als we de dubbele 

aandoeningen afzonderlijk verwerken wordt het beeld 

scherper per aandoening, maar ontstaat dubbeltellingen 

t.a.v. de aantallen respondenten. We kunnen dan ook geen 

goed totaalbeeld maken. Maar ook met dubbeltellingen is 

de prioritering per gehooraandoening interessant. Daarom 

treft u hier per gehooraandoening de top 3 thema’s met de 

twee onderzoeksthema’s waar het meeste belang aan 

wordt gehecht. Deze informatie is gehaald uit de tabellen.

Aangeboren doof en slechthorendheid (N=131)

1. Maatschappij en doven en slechthorenden

- maatschappelijke beeldvorming en acceptatie van  

 personen met gehoorproblemen

- de factoren die bepalen in welke mate je als  

 slechthorende of dove kunt participeren in de horende  

 maatschappij 

2. Studie, School en beroepskeuze

- de ondersteuning die nodig is om slechthorende en  

 dove kinderen op te laten groeien tot zelfstandige  

 volwassenen

- het waarborgen van de zorg voor slechthorende en dove  

 kinderen op een reguliere school

3. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen,  

 transplantatie of anderszins

- het verloop van gehoorproblemen

Verworven doof en slechthorendheid (N=191)

1. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen,  

 transplantatie of anderszins

- het verloop van gehoorproblemen

2. Psychische en sociale begeleiding

- invloed van de gehoorproblemen op ouders, partner en  

 andere naasten

- de bijdrage van hulpverleners aan de maatschappelijke  

 participatie van mensen met gehoorproblemen

3. Vergoedingen en kosten

- een ander vergoedingensysteem dat past bij het  

 individuele gehoorprobleem en de persoonlijke situatie

- de mogelijkheden om hoortoestellen en andere  

 hulpmiddelen goedkoper te maken 

Ouderdomsslechthorendheid (N=42)

1. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen,  

 transplantatie of anderszins

- de ontwikkeling van een betere meetmethode voor  

 gehoorverlies

2. Hoortoestellen

- hoortoestellen die zijn afgesteld op de persoonlijke  

 situatie

- hoortoestellen die beter werken in lawaaiige  

 omstandigheden

3. Voorkomen en screenen

- het optreden van gehoorschade die voorkomen had  

 kunnen worden

- het bestrijden van schadelijk geluid op o.a. feesten,  

 festivals en uitgaansgelegenheden

Tinnitus (N=162)

1. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen,  

 transplantatie of anderszins

- het verloop van gehoorproblemen

2. Voorkomen en screenen

- het optreden van gehoorschade die voorkomen had  

 kunnen worden

- het bestrijden van schadelijk geluid op o.a. feesten,  

 festivals en uitgaansgelegenheden

3. kwaliteit medische zorg

- verbetering van de samenwerking en doorverwijzing  

 tussen zorgverleners

- het delen van kennis door zorginstellingen over  

 behandelmethoden en onderzoek

Ménière (N=33)

1. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen, transplantatie of anderszins

- het verloop van gehoorproblemen

2. Psychische en sociale begeleiding

- de bijdrage van hulpverleners aan het welbevinden en zelfbeeld van mensen met  

 gehoorproblemen 

- -de bijdrage van hulpverleners aan de maatschappelijke participatie van mensen met  

 gehoorproblemen

3. Kwaliteit medische zorg

- verbetering van de samenwerking en doorverwijzing tussen zorgverleners

- het delen van kennis door zorginstellingen over behandelmethoden en onderzoek

Hyperacusis (N=41)

1. Voorkomen en screenen

- het optreden van gehoorschade die voorkomen had kunnen worden

- het bestrijden van schadelijk geluid op o.a. feesten, festivals en uitgaansgelegenheden

2. Behandeling van gehoorproblemen

- genezing van gehoorverlies door medicijnen, transplantatie of anderszins

- diagnose en behandeling van mensen met meervoudige beperking

3. Lichamelijke en psychische gevolgen van gehoorproblemen

- gehoorproblemen en emotioneel functioneren (stress, spanning, angst)

- gehoorproblemen en vermoeidheid
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de kenGeGevens van de 
444 mensen die de vraGenLijst 
hebben inGevuLd 
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gehoorverlies (N=441)
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hooraandoeningen (N=440)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

aangeboren verworven >3 jaar ouderdomsSH tinnitus Meniere Hyperacusis Anders

combinaties in anders combinaties verdeeld in hoofdtypen
 

hulpmiddelen (N=440)

hoortoestellen; 65%

CI; 11%

beengeleider; 2%

geen; 22%

overig; 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

hoortoestellen CI beengeleider geen overig

 



4544 Nat ion a a l P rog ra m m a Geho oronder zo ek 201 3 -201 6Nat ion a a l  P rog ra m m a Geho oronder zo ek 201 3 -201 6

tabeLLen per thema en 
LeeftijdscateGOrie

Toelichting: niet iedereen heeft 

alle vragen ingevuld, daarom 

wijkt het aantal vaak af van 444. 

In onderstaande tabellen staat Q 

voor niet ingevulde vragen en GM 

voor “geen mening”.
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1. Voorkomen en screenen AL
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Voorkomen gehoorschade bij
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GM

 

2. Behandeling gehoorproblemen alle lft
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3. Specifieke gehooraandoeningen alle lft
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4. Kwaliteit medische zorg alle lft
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communicatie patient-zorverlener
kwal dienstverl audiciens
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5. Psychische en sociale begeleiding alle lft
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6. Vergoedingen en kosten alle lft
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keurende instanties + gevolgen
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7. hoortoestellen alle lft
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8. Andere hulpmiddelen en ondersteuning alle lft
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toekomst gebarentaal

onafh info over hulpmidd en
ondersteuning
uiteindelijke effecten div
hulpmiddelen
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9. Lich en psych gevolgen alle lft
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10. Communiceren alle lft
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laatdoven
andere zintuigen als compensatie
geen mening

 

11. Omgaan met je hoorprobleem AL
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afhankelijkheid van naasten
geen mening
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12. Maatschappij en SH/D AL
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13. School, studie, beroepskeuze AL
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14. Werk AL
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kansen en bedreigingen 'nieuwe
werken'
effect latere pensionering
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tabeLLen per thema en 
GehOOrprObLeem

Belangrijk: we hebben deze 

tabellen alleen gebruikt per 

gehooraandoening. Vanwege 

dubbeltellingen gebruiken we het 

totaalbeeld dat deze grafieken 

schetsen niet.

Top 5 alle aandoeningen

0%

5%

10%

15%

20%

25%

vo
ork

om
en

 en
 sc

reen
en

be
ha

nd
eli

ng

sp
ec

ifie
ke

 ho
ora

an
doe

nin
gen

kw
ali

tei
t m

ed
isc

he
 zo

rg

ps
yc

his
ch

e e
n so

cia
le beg

ele
iding

ve
rgo

ed
ing

en e
n k

os
ten

ho
ort

oe
ste

lle
n

an
de

re hu
lpm

idd
 en

 on
ders

teu
nin

g

lich
 en

 psy
ch

isc
he

 gev
olgen

co
mmunic

eren

om
ga

an
 m

et 
je 

ho
orpr

oble
em

maa
tsc

ha
ppij

 en D
/SH

sc
ho

ol,
 st

ud
ie en b

ero
eps

ke
uz

e
werk

aangeb
verworven
ouderd
tinnitus
meniere
hyperacusis

 

1.Voorkomen en screenen aand
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optreden te voork hoorschade
bestrijden schad geluid
voorkomen hoorschade jongeren
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2. Behandeling gehoorproblemen aand
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3.Specifieke aandoeningen AA 
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4. Kwaliteit medische zorg AA
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5. Psychische en sociale begeleiding AA
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6. Kosten en vergoedingen AA
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7. Hoortoestellen AA
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hoortoest af te stellen op pers sit
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8. Andere hulpmidd en onderst AA
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9. Lich en psych gevolgen AA
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10. Communiceren AA
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omgaan met wek- en
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12. Maatschappij AA
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3. School, studie, beroepskeuze AA
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14. Werk, AA
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