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Diagnostiek en behandeling van

gehoorproblemen bij volwassenen
Adelante is expert op het gebied van diagnostiek en behandeling van gehoorproblemen bij volwassenen, in Limburg
en daarbuiten.

Beschrijving van de doelgroep

Speerpunten voor de komende 5 jaar

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met

• Een uniform zorgaanbod bieden aan volwassenen met gehoor-

hulpvragen over het gehoor die niet voldoende beantwoord kunnen
worden door de huisarts, de KNO-arts en/of de audicien. Deze cliënten
hebben klachten als:

problemen
• Bewijs verzamelen voor de positieve effecten van behandeling in ComT
(een interactieve communicatietraining die individueel en in groeps

• niet goed kunnen horen;

verband wordt aangeboden)

• niet goed kunnen verstaan;

• Expert blijven door nieuwe ontwikkelingen snel te omarmen

• anders horen (vervormd, te luid, oorsuizen).

(early adopter)
• Expertise uitbreiden op het gebied van gehoorproblemen door of

Alle cliënten worden (door)verwezen door huisarts, KNO-arts of bedrijfsarts.

binnen het arbeidsproces

Veel van hen gebruiken al een gehoorapparaat of een ander hulpmiddel.
Innovatie en/of onderzoek

Soms komen ze bij Adelante voor een second opinion.

• Adelante is via de opleiding voor klinisch fysicus audioloog betrokken
Speciale aandacht is er voor cliënten met plots- of laatdoofheid, cliënten
met gehoorproblemen door of binnen het arbeidsproces en een kleine

bij nieuwe wetenschappelijk ontwikkeling
• Adelante volgt alle landelijke ontwikkelingen op het gebied van gehoor

groep cliënten die al in het bezit is van een Cochleair Implantaat (CI) of
mogelijk in aanmerking komt voor een Bone Conduction Device (BCD).

E-health
Beeldcontact via Zoom

Incidentie en prevalentie
Nederland telt ongeveer 1,4 miljoen mensen met een verminderd gehoor,

Marktaandeel en kernverzorgingsgebied

waarvan er ca. 400.000 een hoortoestel dragen.

De kern van het verzorgingsgebied is de provincie Limburg

Aantal cliënten per jaar (2019)

Belangrijkste verwijzers

Aantal patiënten Audiologisch product (AP):
Aantal bezoeken AP:

4.488
12.283

• Huisartsen
• KNO-artsen
• ARBO-artsen
• Overigen

AP’s (101-102-103-104)
Nieuwe AP’s:

2.516

Vervolg AP’s:

2.514

Aantal patiënten Zintuiglijk gehandicapten (ZG):

Aantal gedeclareerde ZG-uren:

103
1.530

Behandelprogramma’s en zorgpaden
In dit zorgprogramma stellen we vast of er sprake is van een gehoorstoornis
en achterhalen we wat die stoornis veroorzaakt. We informeren de cliënt
over de oorzaak en de mogelijke behandelingen en oplossingen. Als
sprake is van een niet-behandelbare stoornis leidend tot een auditieve
handicap zoeken we de best passende technische hulpmiddelen om de
beperking te minimaliseren. Counseling is een belangrijk aspect daarbij.
Tenslotte bieden we de cliënt interdisciplinaire begeleiding bij het leren
accepteren en omgaan met de functionele restbeperkingen na technische
revalidatie.

Transparantie
We meten onze prestaties op het gebied van wachttijd en cliënttevredenheid. Dat laatste met behulp van
CQi-PREM FENAC (customer quality index-patient reported experience measure van de Federatie voor
Nederlandse audiologische centra).

Onderwijs en opleiding
Stagiaires KU Leuven (LAW) en UGent (audiologie)
Stagiaires SAO (Audiologie-assistent)
Opleiding voor klinisch fysicus audioloog
Publicaties
Thielemans et al. - IJA 2017 - Hearing aid fine-tuning based on Dutch descriptions

“Waarom wachten? Er is nog zoveel
meer mogelijk!”

Programmaleider
Donné Pans
Secretariaat divisie
Audiologie & Communicatie
(gehoor)

E: gehoor@adelante-zorggroep.nl
T: 045-528 2900

Deze factsheet laat zien hoe we bij de behandeling en ondersteuning van mensen met
gehoorproblemen de komende jaren uitvoering gaan geven aan de meerjarenkoers van
Adelante. Benieuwd naar de meerjarenkoers? Bekijk het document hier.

