Gehoor en Arbeid
Gehoorproblemen in de werksituatie
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Slechthorendheid beperkt het kunnen waarnemen, lokaliseren en onderscheiden van
geluiden. Hoortoestellen kunnen deze beperkingen verkleinen, maar meestal niet
opheffen. Ook met hoortoestellen is het vaak moeilijk (waarschuwing)signalen goed te
horen en sprekers goed te verstaan.
Werksituatie
Volwassenen die deelnemen aan het arbeidsproces kunnen hinder krijgen van een
afnemend gehoor en willen dan graag weten wat de revalidatiemogelijkheden zijn.
Slechthorenden kunnen bovendien toenemend last krijgen van een afnemend gehoor
of problemen ondervinden omdat hun takenpakket en/of de werkomstandigheden zijn
gewijzigd. De gevolgen van slechthorendheid op het werk worden vaak onderschat. In
de praktijk komen de problemen vooral voor bij mensen die (alarm)signalen dienen
waar te nemen en/of veel gesprekken moeten voeren, al dan niet in een groep.
Spreekuur
Binnen het spreekuur wordt onderzoek gedaan naar het gehoor en wordt gekeken naar
de medische en audiologische mogelijkheden om het gehoor te verbeteren. Bij
blootstelling aan lawaai op het werk wordt tevens gekeken naar
beschermingsmogelijkheden om (verdere) schade aan het gehoor te voorkomen.
Advisering vindt plaats na zorgvuldige analyse van de thuis- en werksituatie, van
(toekomstige) taken en verantwoordelijkheden, zodat de eventuele hoorapparatuur
goed aansluit bij de behoeften thuis en op het werk.
Tevens kan er een beroep gedaan worden op een maatschappelijk werker voor de
ondersteuning en begeleiding. Samen met de cliënt brengt de maatschappelijk werker
gehoorgerelateerde lasten in kaart en bespreekt nieuwe inzichten en/of vaardigheden
in het omgaan met slechthorendheid. De probleemanalyse leidt tot een plan van
aanpak, met eventuele aanpassing van de werkwijze en/of de omgevingsfactoren die
de gehoorgerelateerde last beïnvloeden. Om draagvlak te creëren in de werksituatie is
het van belang om adequaat en tijdig te communiceren over de noodzakelijke
aanpassingen.
Desgewenst kan er een rapportage worden opgesteld voor betrokkene, de werkgever
en/of de Arbo-arts, waarmee ook aanvragen tot vergoeding kunnen worden
ondersteund.
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Vergoeding
Audiologische zorg maakt deel uit van het basispakket en wordt vergoed door alle
zorgverzekeraars (behoudens het eigen risico). Er wordt tijdens het spreekuur
informatie gegeven over de vergoedingsmogelijkheden van audiologische
hulpmiddelen.
Aanmelding
Voor aanmelding van het spreekuur heeft u een verwijskaart nodig van uw huisarts,
KNO-arts of Arbo-arts.
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Contact
Locatie Adelante Audiologie &
Communicatie:

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning
biedt aan volwassenen en kinderen die te maken
hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen
die zorg vanuit diverse locaties verspreid over
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een
aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg,
sport en arbeidsrevalidatie.
Adelante richt zich niet op de beperking maar op
de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons
motto: haal het beste uit jezelf!

Hoensbroek
t 045-5282900
e gehoor@adelante-zorggroep.nl
Venlo-Blerick
t 045-5283350
e gehoorvenlo@adelante-zorggroep.nl
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