
 

WANNEER 3 en 10 december (14.30-17.15)       fotografie: Shutterstock 

HOE Online webinar via Zoom 

KOSTEN Twee webinars: €55 (€45 voor NVLF/NVKF/VKL leden); één webinar  €30 (€25 voor 

NVLF/NVKF/VKL leden). 

INFO & INSCHRIJVEN Neem contact op met Alieke Breure (lhca@amsterdamumc.nl) 

 

 

 

3 december (14.30-17.15) 

“COMMUNICATIEVE TOEGANKELIJKHEID BIJ SLECHTHORENDHEID” 

Zinsverwerking in ruis en door mensen met een gehoorbeschadiging: Verstaan is niet hetzelfde als 
begrijpen. 
Prof. Dr. Esther Ruigendijk  (Universiteit van Oldenburg)  
In deze lezing zal Esther Ruigendijk onderzoek presenteren naar de effecten van suboptimale 

omstandigheden (ruis) en een gehoorbeschadiging op het vermogen van mensen om zinnen te verstaan, 

verwerken en begrijpen. Ze zal laten zien, dat bepaalde talige processen (bijvoorbeeld grammaticale 

verwerking) direct interageren met hoorbegrip. Dat wil zeggen: zinnen met een complexere grammatica 

zijn lastiger te verstaan en te begrijpen. 

 

Stilte in de zaal? 
Drs. Kirsten van den Heuij  (Hogeschool Rotterdam)  
Studeren in het Hoger Onderwijs is voor veel studenten met een hoorbeperking een uitdaging. Het 

samenwerken in groepjes, uitvoeren van practica en volgen van hoorcolleges in grote zalen gebeurt in 

een onderwijsomgeving die akoestisch uitdagend te noemen is. Studenten hebben lessen in een grote 

diversiteit aan ruimtes en lokalen, waarin de verstaanbaarheid van de docent, ook voor goedhorende 

studenten, niet altijd optimaal is. Daarnaast brengt de context van het Hoger Onderwijs een talige 

uitdaging met zich mee. De academische taal is abstract, de lexicale diversiteit en de 

informatiedichtheid hoog, de woorden langer en de grammaticale structuur is complexer dan in 

dagelijks gesproken taal. Ook het tegelijk schrijven en luisteren is voor studenten een lastige taaltaak. 



 

Om de academische taal goed te kunnen verwerken en tot leren te komen, mogen er hoge eisen gesteld 

worden aan de akoestiek in de onderwijsruimten.  

In deze lezing staat de academische taal in de context van het hoger onderwijs centraal en zullen 

resultaten worden gepresenteerd uit onderzoek, waarin het achtergrondgeluidsniveau en de Speech 

Transmission Index (STI) gemeten zijn in een diversiteit aan lokalen in het Hoger Onderwijs. 

 

Communicatieve toegankelijkheid in de praktijk 

Tom de Beer en Tobias de Ronde (ervaringsdeskundigen)  

Tom de Beer en Tobias de Ronde lichten hun ervaringen met communicatieve toegankelijkheid toe.  

 

10 december (14.30-17.15) 

“SLECHTHORENDHEID BIJ TIENERS EN ADOLESCENTEN” 

Tieners op je spreekuur 

Dr. Tinka Bröring-Starre (Amsterdam UMC) 

Tieners en hun tienerbrein; een uitdaging voor de tiener, zijn ouders en de zorgverlener. In deze 

webinar wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de cognitieve, emotionele en sociale 

ontwikkeling van de tiener. Met kennis en praktijkvoorbeelden over deze ontwikkelingsfase krijgen 

zorgverleners handvatten in de interactie met tieners op hun spreekuur. 

De (on)mogelijkheden van het internet voor d/sh jongeren  

Dr. Helen Blom (Koninklijke Kentalis)  

Het internet wordt gezien als het medium met ongekende mogelijkheden voor de gebruikers. In deze 

lezing wordt ingegaan op de mogelijkheden en uitdagingen die dove en slechthorende jongeren 

tegenkomen wanneer ze het internet op gaan. Allereerst zal worden ingegaan op het sociale aspect: wat 

doen jongeren online, hoe is de kwaliteit van hun vriendschappen en welke relatie is er met hun 

welbevinden? Daarna zal het leesbegrip van online teksten met hyperlinks worden besproken: welke 

kenmerken van het kind en welke kenmerken van de tekst spelen hierbij een rol? En wat betekent dit 

voor het huidige onderwijs waarin deze teksten een grote rol spelen? 

 

Wat weten we (niet) over het gehoor bij tieners?  

Dr. André Goedegebure (Erasmus MC)  

De Generation R Studie is een prospectieve cohort studie van foetale leeftijd tot jonge volwassenheid 

van 10.000 kinderen in Rotterdam, geboren tussen 2002 en 2006. De studie is ontworpen om vroege 

(epi)genetische en omgevingsfactoren te identificeren voor normale en abnormale groei, ontwikkeling 

en gezondheid van kinderen. Op 9-jarige leeftijd is bij de kinderen gehooronderzoek en taalscreening 

uitgevoerd. Op 13-jarige leeftijd zijn deze metingen herhaald. Er is naast de gehoordata een schat aan 

gegevens beschikbaar voor analyse. De database van Generation R bevat onder andere 

familieanamnese, etniciteit, socio-economische factoren, life-style factoren, gegevens betreffende 

zwangerschap en bevalling, borstvoeding, geneesmiddelengebruik, diverse infectie en allergie gegevens. 

Bovendien zijn er data van moleculair-biologisch onderzoek beschikbaar, echo van het hart, een 

botscan, meerdere oogmetingen, kaakfoto, en wordt er  bovendien een MRI van de hersenen en het 

bovenlichaam gemaakt.  

Dit onderzoek leent zich uitstekend voor het verkrijgen van meer inzicht in prevalentie en mogelijke 

oorzaken van verworven slechthorendheid bij oudere kinderen. De invoering van neonatale 

gehoorscreening heeft geleid tot een beter inzicht in prevalentie van slechthorendheid bij kinderen. 

Door vroege onderkenning is een tijdige interventie mogelijk, zodat de negatieve effecten van 



 

slechthorendheid zoveel mogelijk beperkt worden. Er is echter nog geen goed beeld van prevalentie en 

gevolgen van verworven slechthorendheid bij oudere kinderen. De schoolscreening rond 6 jaar is een 

aanvulling maar de waarde daarvan is nog niet goed duidelijk.  Recente gegevens van de nationale 

hoortest op internet laten zien dat door oudere kinderen fors afwijkend wordt gescoord. De validiteit 

van deze test is echter onderwerp van discussie. Er ontbreekt vooralsnog een goed gevalideerd 

screeningsprogramma om verworven slechthorendheid bij kinderen te identificeren, terwijl er sterke 

vermoedens zijn dat een deel van de jeugd al vroege gehoorschade oploopt, onder andere door 

overmatige geluidsbelasting, infecties en/of trauma.  

In deze lezing zullen de belangrijkste resultaten uit de Generation R studie in relatie tot gehoorverlies bij 

tieners besproken worden, tegen de achtergrond van wat er in de literatuur al bekend is. 


