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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 ten aanzien van het nieuwe SARS-CoV2. 

• Deze leidraad kan worden gebruikt om korte termijn beleid voor het audiologisch centrum 

op te baseren, maar is geen richtlijn. 

• De Coronawerkgroep werkt ook aan een leidraad om beleid voor het audiologisch centrum 

op te baseren voor opschalen van zorg na de acute fase van de COVID -19 pandemie. 

• Dit document vervangt de KKAu Leidraad - audiologische zorg tijdens acute fase COVID-19 

pandemie d.d. 25 maart 2020. 

• Volgende revisie uiterlijk 4 mei 2020. 
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Leden Coronawerkgroep Kring Klinische Audiologie (KKAu) 
 

Dr. E. 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) 
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Klankbord groep 
 

Dr. M. van der Flier, kinderinfectioloog/immunoloog (UMC Utrecht) 

Dr. M. van Grotel, kinderoncoloog (Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie) 

Prof.dr. M. Van der Heuvel - Eibrink, kinderoncoloog (Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie) 

Prof.dr. A.M. Oudesluys - Murphy, kinderarts (Leiden UMC) 

Dr. R.J.E. Pennings, KNO-arts (Radboud UMC) 

Dr. A.L. Smit, KNO-arts (UMC Utrecht); 

Dr. T.F.W. Wolfs, kinderinfectioloog/immunoloog (UMC Utrecht); 
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Achtergrond 
 

1. Er is wereldwijd sprake van een COVID-19 pandemie. Zie voor een samenvatting van actuele 

gegevens de meest recente versie van het KKAu - situatierapport COVID-19.  

2. Voor de impact van een pandemie op de capaciteit van de gezondheidszorg zijn 3 fasen te 

onderscheiden: 

a. fase 1 toename patiënten en afname beschikbaar zorgpersoneel door uitval door 

ziekte; 

b. fase 2 er ontstaat een overbelasting van het zorgstelsel waardoor mogelijk 

verhoogde mortaliteit ontstaat; 

c. fase 3 terugkeer naar normale situatie. 

3. 70the World Health Assembly 2017 dring er bij de lidstaten in de bijeenkomst op 31 mei 2017 

(zie WHA 70.13 agenda item 15.8)  onder andere op aan: 

‘… 

(1) to integrate strategies for ear and hearing care within the framework of their primary 

health care systems, under the umbrella of universal health coverage, by such means as 

raising awareness at all levels and building political commitment and intersectoral 

collaboration; 

... 

(5) to develop, implement and monitor screening programmes for early identification of 

ear diseases, such as (…) hearing loss in high-risk populations, including infants, young 

children, (…); 

(6) to improve access to affordable, cost-effective, high-quality, assistive hearing 

technologies and products, including hearing aids, cochlear implants and other assistive 

devices, as part of universal health coverage, taking into account the delivery capacity of 

health care systems in an equitable and sustainable manner; 

… 

(9) to work towards the attainment of Sustainable Development Goal 3 (Ensure healthy 

lives and promote well-being for all at all ages) and Goal 4 (Ensure inclusive and 

equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) in the 

2030 Agenda for Sustainable Development, with special reference to people with hearing 

loss. 

…’ 

4. In Nederland is audiologische zorg als onderdeel van medisch specialistische zorg geborgd in 

Audiologische Centra (ACs) die zijn ingebed in Universitaire Medische Centra (Universitaire 

ACs) of als zelfstandige categorale zorginstelling opereren (Perifere ACs). 

5. Voor de audiologische zorg is een prioriteringsschema nodig met (naast het Medische) de 

volgende domeinen: Gehoor, Spraak/taal, Psychosociaal (zie figuur 1). 
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6. Directe audiologische zorg is zorg die niet op afstand kan worden gegeven (bijvoorbeeld via 

eHealth), maar waarvoor de patiënt/cliënt naar een audiologisch centrum moet komen en 

contact moet hebben met een zorgverlener om deze zorg te ontvangen. 

 

 

Figuur 1: Medische noodzaak in 6 typeringen, van eerst naar laatst af te schalen. F: Zonder blijvende 

gezondheidsschade, zonder veel discomfort; E: zonder blijvende gezondheidsschade, met veel discomfort; D: 

bij uitstel blijvende gezondheidsschade/orgaanschade, geen vervroegde mortaliteit; C: bij uitstel vervroegde 

mortaliteit, maar niet op korte termijn; B: mortaliteit indien IC beschikbaar is; A: mortaliteit onafhankelijk van 

IC-beschikbaarheid. 
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Algemene aanbevelingen 
 

1. Audiologische zorg dient, conform WHO oproep, aangemerkt te worden als behorende tot 

de basisinfrastructuur van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Er is sprake van 

noodzakelijke zorg als het gaat om audiologische zorg:  

 na bacteriële meningitis; 

 na congenitale CMV-infectie;  

 monitoring tijdens (en na behandeling) toediening van ototoxische medicatie bij 

kinderen;  

 na plotseling ontstane slechthorendheid/plotsdoofheid; 

 na uitval op neonatale gehoorscreening; 

 bij sociale isolatie/communicatieve nood vanwege slechthorendheid; 

 bij kinderen met ernstige problemen in de spraaktaalontwikkeling of taalverlies; 

 bij ernstige tinnitusklachten. 

2. Er dient afstemming plaats te vinden tussen de Universitaire - en perifere ACs, zodanig dat 

landelijke dekking kan worden gegarandeerd voor audiologisch noodzakelijke zorg, zie KKAu 

Leidraad landelijke dekking audiologisch noodzakelijke zorg.  

3. Strikt de hygiëne eisen toepassen in audiologische zorg. Indien er geen sprake is van 

(verdenking) op COVID-19 dan volstaat de KKAu Leidraad noodaudiometrie en 

spoedafregeling in het Corona tijdperk. Indien er wel sprake is van (verdenking) op COVID-19 

dan dient de Leidraad infectiepreventiemaatregelen KNO-zorg tijdens COVID-19 pandemie 

gevolgd te worden voor het besluiten tot en de uitvoer van audiologische zorg. 

4. Typering van prioriteit volgens figuur 1 voor individuele patiënten dient gedaan te worden 

door een arts en/of een klinisch fysicus – audioloog. Een algemene typering door de 

beroepsgroep voor patiënte populaties  is gedaan in de KKAu Leidraad - prioritering 

audiologische zorg. 

5. Audiologische zorg dient waar mogelijk te worden omgezet naar zorg op afstand 

(bijvoorbeeld via eHealth) waarbij de patiënt/cliënt thuis kan blijven, zie KKAu Leidraad - 

audiologisch consult op afstand. 

6. Patiënten/cliënten, met uitzondering van typering F, waarvan audiologische zorg wordt 

uitgesteld, dienen in zicht te blijven door een monitoringsysteem in te stellen (bijvoorbeeld 

op een wachtlijst plaatsen). 
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Aanbevelingen fase 1 
 

1. Stoppen van alle typering F directe audiologische zorg. 

2. Afbouwen van typering D en typering E directe audiologische zorg door geen nieuwe 

patiënten/cliënten meer aan te nemen en indien mogelijk al geplande patiënten eerder te 

zien. 

3. Zorg die valt onder de audiologisch noodzakelijke zorg zo veel mogelijk in stand houden voor 

patiënten waarbij geen sprake is van (verdenking op) COVID-19. Voor patiënten waarbij wel 

sprake is van (verdenking op) COVID-19 wordt deze zorg uitgesteld tot het moment dat 

patiënt COVID-19 negatief is, waarbij de schade van uitstel moet worden afgewogen tegen 

de risico’s van geven van audiologische zorg. 

 

 

Aanbevelingen fase 2 
 

1. Stoppen van alle typeringen (D, E en F) directe audiologische zorg. Indien deze fase langer 

aanhoudt, moet heroverweging plaats vinden en moet zo nodig deze zorg weer opgestart 

worden om blijvende schade te voorkomen. 

2. Voor audiologisch noodzakelijke zorg en overige typering D directe audiologische zorg dient 

een noodrooster ingesteld te worden. Er kan per geval beoordeeld worden welke directe 

zorg mogelijk is. 

3. Zodra weer sprake is van opschaling semi-electieve zorg, zal audiologisch noodzakelijke zorg 

en overige typering D directe audiologische zorg weer opgebouwd kunnen worden voor 

patiënten waarbij geen sprake is van (verdenking op) COVID-19. Voor patiënten waarbij wel 

sprake is van (verdenking op) COVID-19 wordt deze zorg uitgesteld tot het moment dat 

patiënt COVID-19 negatief is, waarbij de schade van uitstel moet worden afgewogen tegen 

de risico’s van geven van audiologische zorg. 
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Aanbevelingen fase 3 
 

1. Audiologische zorg die valt onder de audiologisch noodzakelijke zorg zo veel mogelijk in 

stand houden, nu ook voor patiënten waarbij wel sprake is van (verdenking op) COVID-19. Er 

wordt wel geadviseerd om uitstel te overwegen totdat patiënt COVID-19 negatief is, waarbij 

de schade van uitstel moet worden afgewogen tegen de risico’s van geven van audiologische 

zorg. 

2. Hervatting van eerst typering D en dan typering E directe audiologische zorg voor patiënten 

waarbij geen sprake is van (verdenking op) COVID-19. Zie KKAu Leidraad - prioritering 

audiologische zorg met een onderverdeling in hoogstnoodzakelijke, zeer tijd-kritische en 

minder tijd-kritische zorg. 

 

Aanbeveling na fase 3 
 

1. Hervatten typering F directe audiologische zorg voor alle domeinen bij patiënten waarbij 

geen sprake is van (verdenking op) COVID-19. 

2. Hervatting van typering D directe audiologische zorg voor alle domeinen, nu ook voor 

patiënten waarbij wel sprake is van (verdenking op) COVID-19. Er wordt wel geadviseerd om 

uitstel te overwegen totdat patiënt COVID-19 negatief is, waarbij de schade van uitstel moet 

worden afgewogen tegen de risico’s van geven van audiologische zorg. Zie KKAu Leidraad - 

prioritering audiologische zorg met een onderverdeling in hoogstnoodzakelijke, zeer tijd-

kritische en minder tijd-kritische zorg. 
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Bronnen 
 

KKAu-situatierapport COVID-19 

SEVENTIETH WORLD HEALTH ASSEMBLY WHA70.13 31 May 2017, Agenda item 15.8: Prevention of 

deafness and hearing loss. 

Leidraad - audiologische zorg tijdens acute fase COVID-19 pandemie (25 maart 2020) 

Leidraad - landelijke dekking audiologisch noodzakelijke zorg (in ontwikkeling) 

Leidraad - noodaudiometrie en spoedafregeling in het Corona tijdperk (30 maart 2020) 

Leidraad - prioritering audiologische zorg (concept) 

Leidraad - infectiepreventiemaatregelen KNO-zorg tijdens COVID-19 pandemie (23 maart 2020) 

Leidraad - audiologisch consult op afstand (concept) 

 

 


