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Leden Coronawerkgroep Kring Klinische Audiologie (KKAu) 
 

Dr. H.W Baas, klinisch fysicus - audioloog, lid bestuur NVKF (Kentalis) 

Ir. T.J.M Bost, klinisch fysicus - audioloog (Amsterdam UMC, locatie AMC) 

Dr. M. Boymans, klinisch fysicus - audioloog (Libra) 

Dr. B.A.M. Franck, klinisch fysicus - audioloog (Auris) 

Dr.ir. A. Goedegebure, klinisch fysicus - audioloog (Erasmus MC) 

Dr. S.T. Goverts, klinisch fysicus - audioloog (Amsterdam UMC, locatie VUmc/AC Hilversum) 

Dr.ir. A.E Hoetink, klinisch fysicus - audioloog, voorzitter KKAu (UMC Utrecht) 

Ir. G. Hoskam, klinisch fysicus - audioloog (Maastricht UMC) 

Dr.ir. E. de Kleine, klinisch fysicus - audioloog (UMC Groningen) 

Dr.ir. W. Koopmans, klinisch fysicus - audioloog (NSDSK) 

Dr.ir. J.A.P.M. de Laat, klinisch fysicus - audioloog (AC – Leiden UMC) 

Dr.ir. C.P. Lanting, klinisch fysicus - audioloog (Radboud UMC) 

Dr. K.S. Rhebergen, klinisch fysicus - audioloog (UMC Utrecht) 

Dr.ir. W. Soede, klinisch fysicus - audioloog (AC – Leiden UMC) 

Ir. M. Stawicki, klinisch fysicus - audioloog (Pento) 

Dr. M. Stollman, klinisch fysicus - audioloog, lid bestuur NVKF (Adelante) 

Ir. T. Thielemans, klinisch fysicus - audioloog, secretaris KKAu (Hoortoestel Advies Centrum) 

Drs. J.W. Wasmann, klinisch fysicus - audioloog (Radboud UMC) 

Auteurs Leidraad 
 

Dr. H.W Baas, klinisch fysicus - audioloog, lid bestuur NVKF (Kentalis) 

Dr. S.T. Goverts, klinisch fysicus - audioloog (Amsterdam UMC, locatie VUmc/AC Hilversum) 

Ir. M. Stawicki, klinisch fysicus - audioloog (Pento) 

Drs. E. Bolk, klinisch linguïst (Amsterdam UMC, locatie VUmc) 

Drs. R. Crielaard, klinisch linguïst (Kentalis) 

Drs. M. de Jong – de Vries, klinisch linguïst (Pento)  
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Klankbordgroep 
Cochleair Implantatie Overleg Nederland (CI-ON) 

Taalspraak Platform  FENAC 
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Vrijtekening 
 

• Deze leidraad is opgesteld door de Coronawerkgroep van de Kring Klinische Audiologie 

(KKAu) van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) op basis van de bij de 

auteurs beschikbare informatie en zal worden aangepast door de Coronawerkgroep n.a.v. 

nieuwe inzichten. 

• Deze leidraad kan worden gebruikt om beleid voor het audiologisch centrum op te baseren, 

maar is geen richtlijn. 

• Volgende revisie uiterlijk 21-5-2020. 
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Hoogstnoodzakelijke en tijd-kritische audiologische  zorg  
 
Tijdens de acute fase van de Corona crisis is de zorg in Audiologische Centra voor een groot deel 
afgeschaald vanaf 16 maart 2020 ook met oog op landelijke hygiënemaatregelen. Alleen de 
hoogstnoodzakelijke zorg vindt plaats. Voor een klein aantal doelgroepen vindt zorg op afstand 
plaats. Voor de overige doelgroepen is dat niet mogelijk vanwege de inzet van appratuur en 
faciliteiten die vereist zijn. 
 
Er ontstaat nu een stuwmeer van patiënten die wachten op een nieuwe afspraak of een 
vervolgafspraak in hun zorgpad. Daarbij komt dat er in een aantal regio’s reeds een capaciteitstekort 
was voor audiologische zorg. 
 
De urgentie om de audiologische zorg weer op te starten verschilt per doelgroep. Het belangrijkste 
criterium hiervoor is het optreden van onherstelbare schade. Hiervoor zijn naast de 
hoogstnoodzakelijke zorg, die altijd doorgang moet vinden, drie categorieën: zeer tijd-kritische zorg 
(maximale delay 3 maanden), tijd-kritische zorg (maximale delay 6 maanden), minder tijd-kritische 
zorg (maximale delay 12 maanden). Op basis van het oordeel van de behandelaars (KKAU/NVKF, ism 
VKL/ST platform) is een tabel Prioritering Audiologische Zorg gemaakt (zie bijlage). Hieronder staat 
een overzicht op hoofdlijnen.  
 
De audiologische zorg draagt bij aan de basisinfrastructuur zorg (denk aan neonatale 
gehoorscreening, onderzoek bij medische aandoeningen zoals meningitis, CMV, oncologie) en aan de 
participatie van grote doelgroepen (mensen met gehoor en taal problemen). 
 

Concrete uitwerking 
 
Er zal een aanpak moeten komen voor het verantwoord geprioriteerd inplannen van audiologische 
zorg voor alle doelgroepen. Hierbij kan ook gedacht worden aan het inrichten van regionale locaties 
speciaal voor de betreffende doelgroepen. Dit vergt acties en afstemming op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau. Beroepsgroep, researchgroepen en industrie onderzoeken en ontwikkelen tele-
health opties. 

• Lokaal 
ACs maken een analyse van de omvang van de doelgroepen hoogstnoodzakelijke en zeer tijd-
kritische zorg en beschikbare capaciteit van personeel en faciliteiten. 

• Regionaal  
ACs (perifeer en  academisch) maken afspraken over een optimale inzet van mensen en 
middelen en faciliteiten voor de hoogstnoodzakelijke en zeer tijd-kritische  doelgroepen. 
Daarbij betrekken ze ook de eerste lijn.  

• Landelijk   
Beroepsgroep (werkgroep & KKAU/NVKF met andere beroepsgroepen) en branche (FENAC) 
overleggen over beschikbare capaciteit en faciliteiten.  

 
scenario 1 audiologische centra nog niet regulier open op 16 juni 2020 
Indien de academische en perifere audiologische centra nog niet regulier open kunnen zijn op 16 juni 
2020 zal er een oplossing moeten komen voor de hoogstnoodzakelijke en zeer tijd-kritische 
audiologische zorg. Bijvoorbeeld door het inrichten van regionale locaties speciaal voor de 
betreffende doelgroepen.  
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scenario 2 audiologische centra breiden capaciteit geleidelijk uit: audiologsiche zorg met social 
distancing 
Indien de audiologische centra de beperking in hun capaciteit mogen  afbouwen zal er prioriteit 
gegeven moeten worden aan de hoogstnoodzakelijke en zeer tijd-kritische audiologische zorg en 
daarnaast gewerkt worden aan de toekomstbestendige inrichting van audiologische zorg voor alle 
doelgroepen op basis van onderstaande prioritering. 
 
 

Prioritering Audiologische Zorg  maximale delay voordat onherstelbare schade 
ontstaat in één van de domeinen.  

Hoogstnoodzakelijke zorg  0 maanden 

 bacteriële meningitis  

 vermoeden plotsdoofheid   

 plotsdoofheid medisch uitbehandeld Voor bilaterale plotsdoofheid/plotsdoofheid op beste oor 

 tinnitus met dreiging suïcide Snelle uitvraag: echt suïcidaal dan categorie A en inzet crisisdienst 

 kind met gehoorverlies bij onderliggende 
medische problematiek (o.a. CMV, ototoxiciteit) 

 

 kind met taalverlies/onderliggende medische 
problematiek 

 

Zeer tijd-kritische zorg 3 maanden 
 uitval NGS Unilateraal minder risico. Wel op korte termijn zien om uit te sluiten dat 

het geen bilaterale gehoorverlies is / wordt 

 eerste hoortoestel revalidatie jong kind bilateraal 
SH 

 

 vermoeden bilateraal gehoorverlies kind  

 sociale isolatie/communicatieve nood vanwege 
ernstige SH 

 

 CI kind rond 1 jaar  

 SH kind controle, bij klachten/zorgen Contact op afstand binnen 3 maanden, dan termijn bepalen  

 CI uitval implantaat Indien unilateraal en andere oor doof: hoogstnoodzakelijke zorg 

 CI/BCD/HTT controle bij klachten/zorgen Contact op afstand binnen 3 maanden, dan termijn bepalen 

 CI revalidatie na implantatie  

 kind 2-3 jaar niet sprekend  Indien geen verbetering na intensieve logopedie: hoogstnoodzakelijke zorg 

 Kind 3-4 jaar ernstige zorg taalbegrip Indien geen verbetering na intensieve logopedie: hoogstnoodzakelijke zorg 

Tijd-kritische zorg  6 maanden 
 CI jong kind  Semi-adequate hoortoestelrevalidatie 

 tinnitus TQ>30/THI>36  

 verstandelijke beperking   

 Gehoorverlies en probleem Arbo/solo  

 kind jonger dan 2 jaar; zorgen taal en spraak   

 kind 2-3 jaar zorgen taal en spraak Indien geen verbetering na intensieve logopedie: zeer tijd-kritische zorg 

 kind 3-4 jaar zorgen taal en spraak  Indien geen verbetering na intensieve logopedie: zeer tijd-kritische zorg 

 kind 4-5 jaar zorgen taal en spraak Indien geen verbetering na intensieve logopedie: zeer tijd-kritische zorg 

 kind met spraakprobleem  Indien geen verbetering na intensieve logopedie: zeer tijd-kritische zorg 

Minder tijd-kritische zorg 12 maanden 
 SH NOAH overig (mogelijk met tinnitus TQ<30)   

 CI/BCD/HTT controle geen klachten   

 SH kind controle geen klachten  

 Kind 5 jaar en ouder zorgen  taal en spraak  Indien geen verbetering na intensieve logopedie: tijd-kritische zorg 

 


