
"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 
Slechter zien en slechter horen; kijk 
en luister naar de cliënt 

“een goede oude dag, zo doen wij dat……” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conny van den Brand, logopediste 
 Sara Clappers, gedragsdeskundige 



 

• Voorstellen 

• Visus: - Visuele & verstandelijke beperking 

               - Veranderingen bij het ouder worden 

               - Ervaren 

               - Signaleren 

               - Aanpassing & ondersteuning 

• Gehoor: - Soorten slechthorendheid  

                - Signalen van slechthorendheid 

                - Slechthorendheid en dementie 

               - Tips en adviezen 

Inhoud 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



- Verschillende oorzaken voor een visuele 
beperking 

- Visuele en een verstandelijke 
beperking: 1 + 1 = 3 

- Prevalentie:  

- Min. 25% van de mensen met een 
verstandelijke beperking 

- Tot wel 70%-90% bij lager       

    ontwikkelingsniveau en  

    motorische beperkingen 
 

Visuele beperking 
 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



En hoe voelt dat dan? 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



› Kijkafstand verkorten  

› Aarzelend/onzeker lopen 

› Vallen/stoten 

› Schrikreacties 

› Agressie 

› Afnemende interesses 

› Toename rituelen 

› Vermijden van activiteiten 

› Grote stappen zetten 

› Schuifelen 

 

Signalen 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



- Overeenkomsten met autisme, 
dementie of slechthorendheid 

- Moeilijk of veranderd gedrag wordt 
anders verklaard 

- Gedrag wordt gezien als ‘passend’ bij 
het ontwikkelingsniveau 

 

Signalen 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 
Het (geh)oor 
 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



Ervaren van een licht verlies 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 
• Ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis) 

• Lawaai beschadiging 

Oorzaken: 

• Slijtage (haarcellen) 

• Erfelijkheid 

• Bepaalde syndromen 

• Blootstelling geluid 

• Gebruik medicijnen 

• Vaatproblemen 

• Roken  

 

 
Ook nu 1 + 1 = 3 

 

 

 

 

 
 
 

Veel voorkomende vormen van 
slechthorendheid in de VG 
 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 

› Geluid klinkt doffer 

› Hoge tonen worden niet meer goed 
gehoord 

› Geluid klinkt vervormd 

› Problemen met spraakverstaan (wel 
horen maar niet kunnen verstaan) 
 

Kenmerken ouderdomsslechthorendheid 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 

 

› 11% van de Nederlandse bevolking, 
ouder dan 50 jaar heeft 
gehoorproblemen.         

› 77 % van de mensen met een 
verstandelijke beperking heeft 
gehoorproblemen.  

› Bij mensen met het syndroom van Down 
ligt dit percentage nog hoger. 

 

 
 
Percentages 
slechthorendheid in de VG 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



De mate waarin er wordt gesproken van gehoorverlies kun 
je uitdrukken in aantal decibel (dB). 

 

• 0 – 25 dB: normaal of subnormaal 

• 26 – 40 dB: licht verlies 

• 41 – 60 dB: matig verlies 

• 61 – 80 dB: ernstig verlies 

• >80 dB: zeer ernstig verlies/ doof 

Gradaties slechthorendheid 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 

› Zich terugtrekken uit sociale situaties 

› Spraakvolume verandert (harder/zachter) 

› Tragere reacties 

› Verandering van gedrag (somberheid, humeurigheid, 
passiviteit, agressie, achterdochtig zijn) 

› Pas luisteren als iets 2 a 3 keer gezegd is en met 
veel nadruk wordt gezegd 

› Schrikreactie  

› Moeten zoeken naar de richting van het geluid 

› De radio of tv altijd harder of zachter zetten dan 
anderen 

› Opvallend onduidelijker praten dan voorheen 

› Oost-Indisch doof lijken 

Signalen van slechthorendheid 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 

› Slecht luisteren naar gesproken instructies 

› Slecht de relatie leggen tussen wat je ziet en 
wat je hoort 

› Vaak “hè” of “wat” zeggen 

› Kort de aandacht kunnen richten op iets 

› Dagdromen 

› Bromgeluiden maken of in zichzelf praten 

› Sociaal wenselijk gedrag of antwoord geven 

 

Vervolg signalen slechthorendheid 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



Compensatiestrategieën 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



- Cliënt 

- Fysieke hulpmiddelen 

- Begeleidingsstijl 

- Verlichting 

- Contrasten 

- Kennis over slechtziendheid 

Aanpassingen en ondersteuning 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



- Meld signalen bij de arts 

- Vraag een verwijzing voor Visio 

- Mogelijkheden onderzoek  

- Vervolgtraject op maat 

Signalen en dan….? 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



Ingewikkeld probleem 
 

 

 

Slechthorendheid en dementie 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



• Voor elke 10 dB gehoorverlies zou het risico op 
dementie met 20% toenemen (Amerikaanse 
National Institute of aging, KNO arts Lin, 2012) 

• Verband afname prikkeling en toename 
dementie 

•  Advies: hersenen regelmatig blijven prikkelen 
(= met elkaar zoeken naar een passende 
“prikkeling”) 

 

 

Verband slechthorendheid en dementie 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



• Contact maken 

• Naam noemen 

• Benadering van voor of de goede zijde 

• Voldoende licht en juiste positie, gezicht goed te zien 

• Praat duidelijk in korte zinnen, schreeuw niet, bied herhaling 

• Gebruik totale communicatie 

• Schakel omgevingslawaai uit 

• Wees geduldig!  

• Controleer of de boodschap is overgekomen 

• Betrek de persoon bij de groep, kies zijn/ haar plaats bewust 

• Pas akoestiek van de omgeving aan waar kan 

• Oren regelmatig controleren op cerumen 

• Gehoor-protocol Dichterbij  

 

 

 

Tips en adviezen 

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 



 

 

 

https://youtu.be/RfUmq5eTFF8 

 

Filmpje  

"Een goede oude dag, zo doen wij dat...." 

https://www.youtube.com/watch?v=25o6L0CGAbk
https://www.youtube.com/watch?v=25o6L0CGAbk
https://www.youtube.com/watch?v=25o6L0CGAbk
https://youtu.be/RfUmq5eTFF8

