
Voorwoord

Horen maakt deel uit van het dagelijkse functioneren in onze communicatieve maat-
schappij.  Het is een ondersteuning van ons levensgeluk.  Gehoordaling en gehoorstoor-
nissen kunnen dan ook de levenskwaliteit ernstig negatief beïnvloeden.  Heden onder-
vindt ongeveer 10% van onze bevolking een gehoorsprobleem en er wordt voorspeld dat 
dit percentage nog zal stijgen.

De multidisciplinaire zorgbenadering van het gehoor van kind en volwassene heeft een 
opdracht zowel voor het individu als voor de maatschappij.

Detectie van gehoorverlies, primaire preventie van gehoorschade, secundaire preventie 
van communicatieverlies en tertiaire preventie met inbegrip van revalidatie vormen het 
bereik van dit zorgpad.

De erkenning van de audioloog als paramedische zorgverstrekker en de bij wet bepaalde 
specifieke taakomschrijving, dragen in belangrijke mate bij tot de kwaliteitsbevordering.

De audiologie is dan ook een brede discipline met een wijde maatschappelijke repercus-
sie, die meer dan ooit door het toenemende aantal zorgverstrekkers en de toenemende 
noden, behoefte heeft aan duidelijke, heldere omschrijvingen van de ‘werktuigen’: 
namelijk de auditieve testen.

De hoeksteen en belangrijkste taak van de klinische audiologie blijft het correct en mul-
ti-dimensioneel bepalen van de gehoorfunctie en gehoormogelijkheden van de patiënt.  
Precieze richtlijnen en methoden voor de technische uitvoering staan centraal in een 
universele gestandaardiseerde bepaling van deze gehoorfuncties.

“Praktische audiologie en audiometrie” speelt adequaat in op deze nood in het Neder-
landstalige gebied, zowel voor de NKO-arts als voor de audioloog. 

Dit handhandboek instrueert uitgebreid de gestandaardiseerde richtlijnen (standard ope-
rating procedures of SOP).

De eerdere edities verkregen een grote bijval en werden op alle niveaus gebruikt: van 
student tot ervaren NKO-arts of audioloog-logopedist.

In deze vierde, herziene editie werden alle hoofdstukken geactualiseerd en nog verder 
verduidelijkt en uitgebreid.  Het boek omvat onder andere een algemene, maar diep-
gaande inleiding over de anatomie, fysica en fysiologie van het oor en het gehoorsysteem, 
een volledig herzien hoofdstuk over geëvokeerde potentialen, waarin ook de auditief 
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geëvokeerde steady-state potentialen aan bod komen, de functionele exploratie van tin-
nitus en een bespreking van het ALGO®-project: het universele screeningsprogramma 
voor pasgeborenen in Vlaanderen.  Daarnaast is deze editie uitgebreider geïllustreerd 
dan de vorige edities.

Dit handboek vindt zijn terechte plaats naast iedere audiometer in het dagelijkse werk-
veld, het liefst met wat omgekrulde randen door het gebruik. Het heeft niet de bedoe-
ling diepgaande theoretische beschouwingen of experimentele gegevens te bespreken, 
maar wel een directe steun te zijn om correct en betrouwbaar te audiometreren.

Prof. dr. Paul Van de Heyning
Diensthoofd NKO – Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Gewoon hoogleraar NKO – Universiteit Antwerpen
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HOOFDSTUK  1

Inleiding

Van oudsher wordt de mens geboeid door het fenomeen “horen” en vooral ook door het 
slecht of totaal niet kunnen horen.  De meest gehoorde klacht op het spreekuur is dan 
ook “ik hoor hen wel, maar ik begrijp hen niet”. De laatste jaren komt de klacht “tinnitus” 
of oorsuizingen meer op de voorgrond.

De term audiologie refereert naar die tak van de medische wetenschappen die zich bezig 
houdt met de studie van het auditieve stelsel in de meest brede zin.

Een zeer belangrijk aspect van de audiologie is het evalueren en kwantificeren van het 
gehoor.  De moderne, steeds meer verfijnde onderzoekstechnieken laten ons toe de 
klacht “niet goed begrijpen, verstaan of horen” om te zetten in meetbare en daardoor 
onderling vergelijkbare grootheden en getallen.  Aldus komen we tot het begrip audi-
ometrie: de audiometrie tracht met behulp van gekalibreerde – meestal elektronische 
– instrumenten een zo objectief en reproduceerbaar mogelijke weergave te krijgen van 
de auditieve functies van de gehoorgestoorde patiënt.

Terwijl de audiologie in se zeker een wetenschap kan worden genoemd (zij is immers 
gestoeld op systematische studie, experimenteel onderzoek en theoretische beschouwin-
gen), is de dagelijkse audiometrie veeleer als een vaardigheid te aanzien.  De klinisch 
audioloog krijgt rechtstreeks met de patiëntenpopulatie te maken en dikwijls komt het 
verkrijgen van een correct audiogram meer aan op menselijke “contactvaardigheid” en 
“aanvoelen” van de patiënt, dan wel op een perfecte en ijskoude uitvoering van de tech-
niek op zich.

Het is onze bedoeling in deze inmiddels vierde uitgave, systematisch en overzichtelijk 
de meest courante audiometrische tests, gaande van eenvoudige gehoordrempelbepa-
lingen tot meer gesofisticeerde supraliminaire tests en tinnitusanalyse, uiteen te zetten.  
Ook meer recente elektrofysiologische onderzoeken, zoals geëvokeerde hersenstampo-
tentialen (BERA, ASSR), oto-akoestische emissies en elektrocochleografie komen aan 
bod.  Er wordt eveneens aandacht geschonken aan screeningstechnieken, waaronder de 
ALGO-test, in het kader van vroegtijdige opsporing van gehoorgestoorde neonati en 
jonge kinderen.
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Voor een goed begrip is – zoals altijd – enige kennis van de basisbegrippen uit de ana-
tomie, fysiologie, wiskunde en fysica wenselijk.  Wij hebben in hoofdstuk 2 de “link” 
tussen deze theorie en de praktijk gelegd.

Wij hopen dat éénieder die begaan is met de studie van het horen (of minder goed 
horen) en de evaluatie ervan, in dit boek zijn of haar gading mag vinden.

Dr.med. Dr.sc. Glen Forton
Diensthoofd NKO – AZ Delta Roeselare
Lector Universiteit Antwerpen
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