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Nooit tevoren waren er zoveel onderzoekers wereldwijd bezig met
de verwerving van kennis op tal van gebieden van de biologie van
de mens. Groots opgezette onderzoeksprogramma’s als het ‘Human
Genome Project’, dat in 2001 is afgerond, en het ‘Decennium of the
brain’ zorgen voor databanken vol gegevens. Onderzoekers beschikken tegenwoordig over geavanceerde technieken, waarmee zij processen die zich in ons lichaam afspelen tot in detail kunnen ontrafelen
en waarmee moleculen en cellen in beeld gebracht kunnen worden.
Beeldtechnieken maken het tevens mogelijk dat men een kijkje in het
lichaam neemt. Een ontoegankelijk gebied als de hersenen kan nu live
bestudeerd worden, omdat men de activiteit van hersencellen zichtbaar maakt. Al die technieken leveren een stortvloed van gegevens op,
die men bovendien geautomatiseerd kan verwerken en opslaan. Waar
deze enorme toenamen van informatie en kennis toe zal leiden, is niet
te voorzien. Maar de ingrijpende maatschappelijke gevolgen, in het
bijzonder voor de gezondheidszorg, tekenen zich al duidelijk af.
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In 1969 werd door mensen die voorzagen dat ontwikkelingen in de biowetenschappen het dagelijks leven diepgaand zouden kunnen beïnvloeden, de stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij opgericht.
Het leek hen niet verantwoord dat alleen een beperkt aantal experts
geïnformeerd was over de te verwachten ontwikkelingen, bijvoorbeeld
op het gebied van genetica, hersenonderzoek, reageerbuisbevruchting of transplantaties.
De stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij heeft als doelstelling: ‘in brede kring het inzicht te bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing der biowetenschappen, in het bijzonder
met het oog op de betekenis en gevolgen voor mens en maatschappij’
(statuten, art. 2).
De stichting is onafhankelijk. Zij wil een bijdrage leveren aan de meningsvorming door toegankelijke informatie beschikbaar te stellen
voor een breed publiek. De vraag is wat wij gaan doen met de mogelijkheden die de nieuwe wetenschappelijke inzichten en technieken
ons kunnen bieden.
www.biomaatschappij.nl (vanaf 01-01-’05)
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VOORWOORD
Elkaar verstaan, van muziek genieten, de wind door de
bomen horen spelen, vrolijk worden door vogelgefluit, we
doen dat met een bijzonder vernuftig en wonderlijk
orgaan: het oor. Dat kan allerlei geluidssignalen omzetten
in prikkels die de hersenen vervolgens kunnen interpreteren. Wat zegt iemand? Is er gevaar? Hoe zit die melodie
in elkaar?
Maar het oor is ook gevoelig, en dus kwetsbaar en onderhevig aan slijtage. In de huidige herriewereld gaat het
extra hard. Elk jaar lopen in Nederland 20.000 jongeren
onomkeerbare gehoorschade op, doordat ze te vaak te
harde muziek horen. Onder de groeiende groep bovendien steeds ouder wordende ouderen zijn gehoorproblemen eerder regel dan uitzondering. Nog steeds wordt
ongeveer een op de duizend kinderen doof geboren, en
verliezen jaarlijks enkele honderden volwassenen ineens
hun gehoor. Wie werkt waar lawaai normaal is, of het nu
om een fabriek of een orkest gaat, loopt al gauw fikse risico’s voor zijn oren, die niet alleen doof maar ook juist
overgevoelig kunnen worden.
Oren en horen – bij uitzondering een dubbelcahier – doet
uit de doeken hoe het ervoor staat met het gehoor in
Nederland. Het vertelt wat we inmiddels begrijpen van

geluid en akoestiek, en van de werking van het fijnzinnige
gehoororgaan – ook bij neushoorns, slangen en het
bootsmanvisje. Wat kan er stuk gaan, en wat heeft dat
voor effect? Hoe zit het met aangeboren gehoorproblemen, is er al gentherapie in zicht? Hoe kom je er het beste
achter of iemand wel goed hoort? En hoe krijgen mensenhersenen het voor elkaar om in een geluidsstroom
begrijpelijke taal te horen?
Het aantal mogelijkheden om gehoorproblemen te voorkomen, te verhelpen of te verlichten groeit nog altijd
spectaculair. Binnenoorprotheses, gloednieuwe gehoorbeentjes, precies toegesneden gehoorapparaatjes, het is
allemaal behoorlijk recent. Net als de inzichten in de
gebarentalen die onder doven zijn ontstaan, en de ontdekking van bindingsplaatsen voor geslachtshormonen
op receptorcellen van het gehoororgaan.
Dit cahier biedt met andere woorden een omvangrijke,
fascinerende tocht door het hele gehoororgaan: vanaf de
oorschelp tot en met de auditieve cortex, en zelfs de verbindingen met nog andere hersendelen komen aan bod.
Het is niet alleen een caleidoscoop van hoe het allemaal
werkt en wat de consequenties zijn, maar geeft ook de
nieuwste wetenschappelijke inzichten en snufjes, met
hier en daar een weidse blik in de toekomst.
De redactie

‘Ik heb het gehoord’ in de gebarentaal die indianen onder meer gebruikten in
het contact met anderstaligen. Ook in de Nederlandse Gebarentaal is dit het
gebaar voor ‘horen’. (uit: G. Mallery, Sign Language Among North American
Indians)
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Het gehoor van Nederland

JAN GROTE

Prof. dr. J.J. Grote is keel- neus- en oorarts en hoogleraar
aan de Universiteit van Leiden. Hij was hoofd van de afdeling K.N.O. Heelkunde en doet nog onderzoek op het gebied van chronische middenoorontstekingen. In 1995
richtte hij de Nationale Hoorstichting op, en op het ogenblik
is hij secretaris-generaal van de Internationale Federatie
van keel-, neus- oorartsen en daarbij verantwoordelijk voor
de wereldwijde actie ‘Hearing for All’, ter preventie van
gehoorverlies in de wereld.
Drs. E.M.H.W. Koenen (De sterke staaltjes van gebarentaal)
is taalkundige, freelance wetenschapsjournalist en auteur.
Ze schreef onder meer het boek Gebarentaal, de taal van
doven in Nederland.

Trots toonde de band Pink Floyd in 1969 op hun album Ummagumma met
welk geweld ze de oren van het publiek bestookte. Naar huidige maatstaven
was dat maar heel bescheiden.
Gebarentekeningen bij dit hoofdstuk uit Gebarentaal - De taal van doven in
Nederland, door Liesbeth Koenen, Tony Bloem, Ruud Janssen en Albert van
de Ven, Uitgave Vi-taal, 2005 (vierde druk)

Maar liefst een op elke tien Nederlanders heeft problemen met zijn gehoor. De grootste groep zijn de slechthorenden: ongeveer een miljoen mensen. Er zijn nauwelijks
aandoeningen die bij zo’n grote groep Nederlanders
voorkomen. Hun aantal groeit bovendien gestaag, het
sterkst onder ouderen – een gevolg van de vergrijzing –
maar juist ook onder jongeren, die hun gehoor blootstellen aan gevaarlijke hoeveelheden te harde muziek. Per
jaar lopen zo’n 20.000 van hen blijvende schade aan hun
gehoor op. Daarnaast zijn er een miljoen werknemers met
een groot risico op gehoorschade tijdens hun werk. En
toch bestaat er opmerkelijk weinig aandacht of begrip
voor gehoorproblemen. Komt dat doordat je niet meteen
kunt zien of iemand slecht hoort? Wie blind is, of een
andere handicap heeft, kan over het algemeen rekenen
op medeleven, alleen doofheid leidt niet tot compassie
maar al gauw tot irritatie. Niet verstaan worden, hetzelfde nog een keer moeten zeggen, langzaam en duidelijk
moeten praten of op een andere manier gehinderd worden in het normale taalgebruik, is kennelijk iets dat mensen ongeduldig maakt.
Voor degenen met een gehoorprobleem is dat erg onplezierig. Moeten leven met slechthorendheid, doofheid of
juist overgevoeligheid voor geluid is op zichzelf al belastend genoeg. Daar komt bij dat de meeste problemen
zich juist in grotere gezelschappen en op openbare
plaatsen (van supermarkt tot treinstation) sterker doen
voelen. Achtergrondgeluiden en geroezemoes zijn funest
voor de verstaanbaarheid van gesprekken. Het gevolg is
dat veel gehoorgestoorden alleen al daardoor de neiging
hebben zich terug te trekken, en maar beperkt deel te
nemen aan het sociaal verkeer. Ook in die zin is het een
handicap die niet erg zichtbaar is in de maatschappij.
Communicatie is intussen steeds meer ook de motor van
de economie. Waar een eeuw geleden nog tachtig procent
van de mensen zijn brood verdiende met handenarbeid,
was dat een halve eeuw later al gedaald tot zestig procent, en nu heeft zestig procent juist een beroep dat voornamelijk steunt op communicatieve vaardigheden. Dat
een goed gehoor van invloed is op iemands carrièremogelijkheden verbaast dan ook niet. Onder jonge volwassenen die (meestal door lawaaischade) lijden aan gehoor5

verlies van hoge tonen is de werkloosheid hoger dan
onder leeftijdsgenoten zonder gehoorproblemen. In de
Verenigde Staten is berekend dat het inkomen van mensen met een gehoorverlies 40 tot 45 procent lager ligt dan
het inkomen van een vergelijkbare groep met een goed
gehoor. De totale kosten van werkloosheid en capaciteitsverlies ten gevolge van gehoorproblemen worden er
geschat op twee procent van het Bruto Nationaal Product.
In Nederland is dergelijk onderzoek nooit gedaan.
Wel is bekend dat ouderen die lijden aan gehoorverlies
waaraan niets gedaan wordt, vaker depressief, angstig of
paranoïde zijn dan hun leeftijdgenoten die wel een
gehoorapparaat hebben. Niet-onderkende gehoorproblemen hebben soms ook tot gevolg dat aan de geestelijke
vermogens van iemand getwijfeld wordt. Zaken waaronder ook iemands omgeving zwaar kan lijden.
Maar dat alles wil helemaal niet zeggen dat iedereen die
daar baat bij zou hebben hulp zoekt. Waar de bril allang
een modeartikel is geworden waar niemand zich meer
voor schaamt, zijn er nog steeds heel veel mensen die
per se geen hoortoestel willen. Van iedereen die er voor
in aanmerking komt in Nederland blijkt niet meer dan
twintig procent er een te hebben. Terwijl zo’n toestel
iemands hoormogelijkheden aanzienlijk kan verbeteren,
wat er weer voor kan zorgen dat de delen van de hersenen die voor horen gebruikt worden ‘actief’ blijven, hun
plasticiteit niet verliezen. Een bijkomend punt is dat
slecht(er) horen de gezondheid niet aantast, en wie zich
niet ziek voelt, gaat niet zo snel naar de dokter.

Gehoor en taal
De maatschappelijke gevolgen van gehoorstoornissen in
psychisch, sociaal en economisch opzicht zijn dus aanzienlijk. De meeste daarvan zijn uiteindelijk terug te voeren op de effecten voor iemands communicatiemogelijkheden, al moet opgemerkt worden dat doof- of
slechthorendheid het taalvermogen op zich niet aantasten. Twee dingen zijn bij gehoorverlies van doorslaggevend belang: de leeftijd waarop de problemen ontstaan,
en de vraag of het gehoorverlies zo ernstig is dat gesproken taal verstaan niet mogelijk is.
In Nederland wordt ongeveer een op de duizend kinderen
ofwel doof geboren of verliest het gehoor, bijvoorbeeld
door een infectie, voordat het heeft kunnen leren praten.
Zij worden prelinguale (voortalige) doven genoemd. Via
een ander kanaal kunnen ze wel degelijk taal leren: gebarentaal, in Nederland de Nederlandse Gebarentaal. Die
doet in niets onder voor gesproken taal, maar heeft als
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nadeel dat er buiten de kring van doven en hun families
maar weinig mensen zijn die gebarentaal kennen. Zelf duidelijk leren praten is voor deze groep buitengewoon moeilijk, omdat ze zichzelf niet terug kunnen horen, en hoewel
sommigen er verbazingwekkend knap in worden, biedt
liplezen (of beter: spraakafzien, want niet alleen de lippen
spelen een rol) maar beperkte mogelijkheden. Er zijn veel
meer klanken dan ‘mondbeelden’, de woorden paard,
maart en baard bijvoorbeeld zien er alledrie exact hetzelfde uit. Het Nederlands blijft voor de meeste prelinguaal
doven heel veel trekken houden van een vreemde taal.
Dat is niet zo voor de zogenoemde ‘plotsdoven’, die door
een ziekte zoals hersenvliesontsteking, een ongeval,
medicijnvergiftiging of plotseling zeer hard lawaai (vuurwerk bijvoorbeeld) op latere leeftijd hun gehoor verliezen.
In Nederland leven er zo’n negenduizend plotsdoven, en
elk jaar komen er tweehonderd bij. Het Nederlands is hun
moedertaal, en die lezen en schrijven is geen probleem,
net zo min als hem spreken – al gebeurt dat soms wat
harder en iets slechter gearticuleerd omdat de ‘feedback’
ontbreekt. Maar wat er tegen hen teruggezegd wordt, dat
kunnen ze niet meer volgen. Spraakafzien is ook voor hen
voor een heel groot deel een kwestie van moeten gokken
wat iemand zegt.
In hoeverre de grote groep slechthorenden spraak- en
verstaproblemen heeft, hangt behalve van de leeftijd
waarop het begon uiteraard af van de ernst van de slechthorendheid, maar ook van het soort gehoorverlies. Bij
problemen van het trommelvlies en het middenoor dat
daar direct achter zit, komt het er heel simpel gesteld op
neer dat minder geluid het binnenoor en vandaar de hersenen bereikt. Dat heet ‘geleidingsverlies’. Het geluid
komt als het ware gedempt, maar niet vervormd binnen,
en versterking met behulp van een hoortoestel helpt vaak
goed. Aan middenoorafwijkingen is ook vaker door
medisch ingrijpen iets te doen dan aan afwijkingen van
het binnenoor en de daar direct op aansluitende gehoorzenuw. Wie daar een probleem mee heeft, lijdt aan ‘perceptieverlies’. Dat kan betekenen dat bepaalde
toonhoogtes helemaal niet meer gehoord worden, maar
ook dat geluid vervormd klinkt, omdat het verwerken van
gelijktijdige of elkaar snel opvolgende klanken niet goed
gaat. Voor het verstaan van spraak kan dat desastreus
zijn, en hoortoestellen kunnen perceptieverlies over het
algemeen minder goed opvangen. Ook ‘gemengd verlies’,
waarbij zowel de geleiding als de perceptie aangetast is,
komt voor.
Een vrijwel totaal perceptieverlies kan sinds een aantal

der, bijna altijd ‘beter’. Het is dus verleidelijk de volumeknop van de walkman, de MP3-speler of de iPod wijd
open te zetten, en de dreun in discotheken en bij houseof danceparty’s levert een aangename roes op. De tuitende oren, ach die horen er zo bij.
Maar lawaai levert nu net het type gehoorbeschadiging
op waar het minst aan te doen is: het tast het fijngevoelige binnenoor aan. Tuitende oren zijn geen loos waarschuwingssignaal, maar het begin van een sluipend,
geleidelijk proces waarvan mensen zich pas werkelijk
bewust worden als het te laat is. En het is niet eens een
kwestie van ‘voorkomen is beter dan genezen’, meestal is
voorkomen de enige mogelijkheid, omdat genezen niet
kan. Er zijn geen pillen tegen, binnenoortransplantaties
bestaan ook niet, en waar je door een bril of contactlenzen meestal weer helemaal goed en gewoon kunt zien,
bieden hoortoestellen altijd maar beperkt soelaas.
Veel jongeren realiseren zich dat niet. De vooral tijdens de
jaarlijkse ‘Week van het Oor’ gepromote hoortests voor
verschillende leeftijdsgroepen, die iedereen via de telefoon of het internet zelf kan doen, laten zien dat nogal
wat jongeren die dénken dat ze een goed gehoor hebben
in werkelijkheid al een deel van hun gehoor verloren hebben. De Nationale Hoorstichting (www.hoorstichting.nl)
die achter al die initiatieven zit, brengt daarom de
gehoortest voor jongeren ook onder de aandacht via de
muziektelevisiezenders TMF en MTV. Wie het party’en
niet wil laten, maar toch zijn gehoor zoveel mogelijk

jaren enigszins gecompenseerd worden door een gehoorprothese, een zogeheten ‘Cochleair Implantaat’, afgekort
CI. De beste kansen om daar spraak mee te leren verstaan hebben enerzijds hele jonge kinderen en anderzijds
mensen die wel spraak hebben kunnen verstaan. Bij de
kleintjes hebben de hersenen nog de juiste plasticiteit en
een heel ander taalleervermogen dan volwassenen, bij
ouderen werkt de herinnering klaarblijkelijk mee.

Gevaarlijk geluid
Onze oren zijn geëvolueerd in een wereld zonder geluidsversterkingsapparatuur en zonder zware industrie. Ze zijn
dan ook domweg niet bestand tegen veel van de herrieproducerende zaken waar de hedendaagse maatschappij
vol mee zit, of zelfs op draait. Daar komt nog bij dat
‘hard’ vaak ‘lekker’ is. Als het om muziek gaat, vinden
testpersonen precies hetzelfde geluid maar dan wat har-

‘Rave’ Hard is lekker maar oorverdovend.
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DE STERKE STAALTJES VAN GEBARENTAAL
Een net geboren baby herkent de intonatiepatronen
van de taal van zijn moeder al. In de baarmoeder heeft
hij die kennelijk al opgepikt. Onder normale omstandigheden begint het leren van je moedertaal ver voordat je zelf ook maar iets zinnigs kunt zeggen. Hem om
je heen horen is genoeg om het ‘programma’ in gang
te zetten dat zich vervolgens min of meer vanzelf ontrolt. Vandaar dat kinderen over de hele wereld dezelfde stapjes maken in hun taalontwikkeling, welke taal
ze ook aan het leren zijn.
En allemaal zijn ze ware sponzen: kinderen zuigen de
taal van hun omgeving op, en tegen de tijd dat ze op
school gaan lezen en schrijven hebben ze alle belangrijke regels onder de knie, en voelen ze zich helemaal
thuis in die taal. Maar dan is hun opzuigvermogen
voor andere talen wel al flink afgenomen. Het automatische taalleervermogen is een luik dat zich langzaam
maar gestaag sluit. Vanaf de puberteit wordt het een
kwestie van onderwezen worden en bewust stampen.
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Maar wat nou als de omstandigheden niet normaal
zijn? Wat als je de taal om je heen helemaal niet kunt
horen? Dan is er eigenlijk maar een manier om toch
probleemloos een moedertaal te verwerven: je moet
een taal aangeboden krijgen die niet afhankelijk is van
klanken. Gebarentaal.
Het menselijk taalvermogen laat zich namelijk niet
makkelijk uitvlakken. De gebarentalen van doven die
overal op de wereld ontstaan zijn en nog ontstaan,
vormen het levende bewijs dat als één taalkanaal uitvalt een ander het probleemloos kan overnemen.
Horen wordt kijken, en de bewegingen van mond,
tong, lippen en strottenhoofd die voor spraak nodig
zijn, worden bij gebarentalen vervangen door bewegingen van handen, armen, gezichtspieren, schouders, enfin, het hele bovenlichaam.
Voor horenden is het vaak moeilijk te vatten hoe dat
kan, en over gebarentalen bestaan nogal wat mythes
en misverstanden. Zo denkt bijna iedereen dat er één
gebarentaal voor alle doven in de hele wereld is. Maar
net als gesproken talen verschillen ook gebarentalen
overal. Ze zijn bovendien niet afgeleid van de taal die
in de omgeving gesproken wordt. Engelse doven
gebaren daardoor in de Britse Gebarentaal, in de
Verenigde Staten heb je de Amerikaanse Gebarentaal
en in Nederland de Nederlandse Gebarentaal. Al die
gebarentalen zijn, ook weer anders dan vaak gedacht
wordt, niet een soort mime, en je kunt er uitstekend
mee over abstracte zaken als politiek en vrijheid en
liefde praten.
Een extra bron van misverstanden is het bestaan van
handalfabetten, waarmee je kunt vingerspellen. Maar
een gebaar kun je nooit uitspellen. Gebarentalen hebben namelijk geen geschreven vorm, dus als er al
gespeld wordt dan gaat het om woorden uit een
gesproken taal. Een uitstekende manier om die woorden te lenen, dat wel, want net als alle andere talen
lenen gebarentalen ook. Van elkaar, maar evengoed
van gesproken talen. Een letter uit het handalfabet kan
bovendien een bepaalde functie vervullen in een
gebaar dat meer elementen bevat. Zo is de handalfabetversie van de letter L gespeld op je hoofd in
Nederland het gebaar voor ‘rijschool’.
Daar ligt weliswaar een duidelijke verbinding met de

Nederlandse cultuur, maar met de Nederlandse taal
heeft het hooguit indirect te maken. Nederlandse
Gebarentaal is echt iets anders dan Nederlands. En
het is ook al niet een kwestie van gewoon voor elk
Nederlands woord een Nederlands gebaar ‘invullen’.
Gebarentalen hebben hun eigen wetten, maar die
geven intussen precies dezelfde mogelijkheden als
gesproken talen. Voor horenden is het in eerste
instantie vaak moeilijk zich voor te stellen waarin het
verschil zit met wat ze zelf doen. Gebaren maken we
immers allemaal, lichaamstaal aflezen kan iedereen. Je
kunt met bijvoorbeeld een vies gezicht of een wegwerpgebaar natuurlijk een krachtig signaal geven,
maar intussen blijven je mogelijkheden uiterst beperkt.
Het lijkt ook wel een heel sterk staaltje: als je doof bent
dan zou je ineens met behulp van diezelfde handen en
armen en je gezicht veel meer kunnen overbrengen dan
wat primaire gevoelens en simpele boodschappen?
Sterker nog, gezichten trekken, armzwaaien, vingerbe-

wegen en zo zou het praten helemaal kunnen vervangen?
En toch is het minder gek dan het lijkt dat overal ter
wereld doven praten, ouwehoeren, zwaar discussiëren, geinen, filosoferen zónder spraak, in gebarentaal.
Wat horenden doen met klanken is niet zo veel anders.
Klanken betekenen op zichzelf helemaal niets.
Toevallige combinaties hebben toevallige betekenissen, waarbij één klankje verschil veel kan uitmaken:
een stap is geen stad, stam of stal, en ook geen stop,
step of stip. Op dezelfde manier kan de stand van de
hand, of de plaats waar een gebaar wordt gemaakt (bij
je mond, op je voorhoofd, voor je lichaam) of de beweging zelf een gebaar een compleet andere betekenis
geven. Aan toevallige elementen een betekenis kunnen hechten, is een talent dat alle mensen delen, of ze
nou kunnen horen of niet. Daarnaast is inzicht in
structuren een cruciaal onderdeel van ons taalvermogen.
In gebarentalen zie je dan ook dezelfde dingen die
gesproken talen hun eindeloze mogelijkheden geven:
uit twee gebaren kun je een nieuw gebaar samenstellen, volgordeverschillen geven betekenisverschillen,
voor meervoud, voor vragen, voor de verleden tijd,
voor alles zijn er grammaticale elementen in gebarentaal.
De principes zijn hetzelfde, de ingrediënten ten dele
anders. Een gebarentaal leren kan dan ook net als een
gesproken taal al in de wieg beginnen. Een baby die
gebarentaal ziet, gaat liggen brabbelen met zijn handjes, en maakt zijn eerste gebaartje rond zijn eerste
jaar: als ook het eerste gesproken woordje valt. Ook
de verdere stappen in de ontwikkeling lopen voorzover we inmiddels weten parallel.
Dat nog niet alles daarover bekend is, heeft veel te
maken met het feit dat maar heel langzaam is doorgedrongen dat gebarentalen volwaardige menselijke
talen zijn. Het onbegrip van horenden was een van de
zaken die daarbij in de weg stonden, en ook hun op
zichzelf goede bedoelingen om doven zo goed mogelijk mee te laten draaien in de maatschappij hebben de
acceptatie van gebarentalen danig tegengehouden.
Doven moesten leren praten en spraakafzien. Op
dovenscholen en -instituten was gebaren om die
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reden heel lang streng verboden. Wie het toch deed,
moest voor straf bijvoorbeeld op zijn handen zitten of
kreeg melkpakken om zijn handen heen.
Maar gebarentaal uitbannen is absoluut niet gelukt.
Stiekem of niet, onderling bleven leerlingen altijd
gebaren. Een goed alternatief hadden ze eigenlijk ook
niet. Niet met elkaar, maar ook in de horende wereld
blijven er onoplosbare problemen. Verstaanbaar leren
spreken als je jezelf niet terug kunt horen is iets dat
heel veel doven niet goed lukt, hoe hard ze ook hun
best doen. En aan iemands lip- en mondbewegingen
altijd zien wat hij zegt, is per definitie onmogelijk:
zestig tot tachtig procent is een kwestie van gokken.
Toch is pas in de jaren negentig van de vorige eeuw bij
het dovenonderwijs in Nederland gebarentaal in beginsel het uitgangspunt geworden.
De gedachte nu is: gebarentaal is de enige taal die
dove kinderen gemakkelijk kunnen leren, en taal is
voor hun verdere ontwikkeling onontbeerlijk. Ze blijken er niet eens een perfect voorbeeld voor nodig te
hebben. Als horende ouders – en zo’n negentig procent is horend – in hun net-geleerde en dus vaak wat
krakkemikkige gebarentaal tegen hun dove kleintjes
praten, zorgt het aangeboren taalvermogen ervoor dat
de kinderen zich de finesses van die taal toch eigenmaken.
Sterker nog, er komen steeds meer aanwijzingen dat
dove peuters en kleuters zelfs zonder voorbeeld zelf
een gebarentaal kunnen ontwikkelen op basis van de
nogal willekeurige en verder ongestructureerde gebaren die zij en hun ouders noodgedwongen in het dagelijks leven gebruiken. Die ‘thuisgebaren’ blijken ook
door opeenvolgende fases te gaan, en al snel veel van
de kenmerken van ‘echte’ talen te gaan bevatten
(structuur, hiërarchie). Zet je een groep dove kinderen
bij elkaar dan ontwikkelt zich een gebarentaal waaraan niets ontbreekt.
Voor volwassenen ligt het anders. Omdat het vermogen een taal echt in te drinken of er desnoods zelf een
te ontwikkelen in de loop van je jeugd alleen maar
afneemt, wordt het voor iedereen die op latere leeftijd
een gebarentaal gaat leren dus een kwestie van
bewust uit je hoofd leren en veel oefenen. Dat is vaak
zelfs nog net iets moeilijker. Onder meer door het feit
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dat gezichtsuitdrukkingen een cruciale, vaak grammaticale rol spelen. Daaraan denken, er goed op letten, is
wennen voor wie een gesproken taal als moedertaal
heeft. Voor mensen die op latere leeftijd doof worden,
is gebarentaal dus veel minder een uitkomst dan voor
dove kinderen.
In het onderwijs aan doven blijven overigens ook het
Nederlands, en oefenen in spreken, spraakafzien én
lezen en schrijven heel belangrijke vakken. Dat de uitleg daarover tegenwoordig gedaan kan worden in de
Nederlandse Gebarentaal maakt de gesproken taal
minder ‘ongrijpbaar’ voor dove kinderen. Intussen
blijft het Nederlands wel tot op zekere hoogte een
‘vreemde taal’. En dat is weer belangrijk om te begrijpen dat de veelgehoorde opmerking ‘als je doof bent
kun je toch gewoon lezen’ niet zomaar opgaat. Lezen
in een andere dan je moedertaal, en dat ook nog zonder te weten hoe die taal klinkt, valt iedereen zwaar.
Dat is de reden dat het leesniveau van de overgrote
meerderheid van de doofgeborenen lager dan gemiddeld ligt. ‘Lezen voor je lol’ zit er voor de meesten niet
in. Intussen zijn de mogelijkheden om gebarentaal
vast te leggen de laatste decennia met sprongen vooruitgegaan. Via video, cd-roms, internet, kan de dovencultuur gemakkelijker verspreid worden dan ooit. En
sinds gebarentalen voor vol aangezien worden, is die
cultuur (bijvoorbeeld in de vorm van gedichten,
toneelstukken, verhalen) in opkomst. Er worden ook
meer vertalingen gemaakt, en gesproken voorstellingen en zelfs muziekoptredens worden getolkt.
Liesbeth Koenen

wenst te beschermen moet drie dingen doen: oordopjes
kopen, afstand houden van de speakers, en af en toe
even rust nemen en naar buiten of anderszins weg van de
herrie gaan. En verder is het devies natuurlijk om de
eigen volumeknoppen in toom te houden.
Maar niet iedereen kan weg van de muziek. De muzikanten kunnen dat niet, en dat heeft grote consequenties. Of
het nu popmusici of leden van een klassiek orkest zijn,
uiteindelijk verliest meer dan zeventig procent van alle
musici het vermogen om alle hoge tonen te horen. Een
deel krijgt bovendien last van oorsuizingen en overgevoeligheid voor geluid. In de hele muziekwereld is de
trend naar ‘harder’ aanwezig. Ook zonder mechanische
versterking. Een viool van nu bijvoorbeeld, klinkt minstens vijf keer zo hard als een viool van driehonderd jaar
geleden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel
muziekinstrumenten eigenlijk zo hard zijn, dat ze wel
gehoorschade moeten opleveren wanneer je ze meerdere uren per dag bespeelt. Extra gevaarlijk zijn de pieken
in het geluid. Ook onder musici wordt het gevaar vaak
onderschat, terwijl schade dikwijls betekent dat ze hun
beroep niet meer uit kunnen oefenen, voor velen een
drama. Gehoorbeschermers en geluidsschermen kunnen
wel wat uitrichten, maar hebben vaak praktische nadelen. Om problemen te voorkomen is zachter spelen nog
het beste advies. En versterkte muziek zou minder versterkt moeten worden.
Dat het zachter moet, geldt over de hele linie. Ook in de
industrie, waar ondanks de wetten die schade moeten
voorkomen, nog steeds een miljoen mensen te veel en te
lang herrie horen. Vooral de metaalindustrie en de bouw
zijn notoire boosdoeners. Beter en bovendien tien keer
goedkoper dan individuele gehoorbescherming is het om
machines en apparaten minder lawaai te laten maken.

zijn, is en blijft voorlopig hard nodig, en zou ook in regeringskringen prioriteit behoren te krijgen. Het is niet alleen
een kwestie van lawaaivermindering, waarschuwen, op
tijd problemen ontdekken en een goed vaccinatieprogramma (dat heeft bijvoorbeeld doofheid ten gevolge van
rode hond bij de moeder tijdens de zwangerschap bijna
doen verdwijnen in Nederland). Ook het kweken van
begrip bij degenen die goed horen hoort daarbij, en het
bestrijden van de schaamte die te veel slechthorenden
voelen (zie ook het kader met gespreksrichtlijnen).
Intussen zal in de nabije toekomst het probleem vanzelf
sowieso zichtbaarder worden. Doordat het aantal ouderen
groeit en die bovendien gemiddeld steeds ouder worden, neemt het percentage mensen met gehoorproblemen
toe. Veel mensen lopen in de loop van hun leven enige
gehoorschade op, en bij iedereen boven de zestig begint
het gehoor af te nemen. Meer dan tien procent van de
patiënten tussen de 65 en 75 die bij de huisarts komen,
heeft problemen met zijn gehoor, en bij degenen die
boven de 75 zijn, gaat het zelfs om bijna een kwart. Op dit
moment is een op de zeven Nederlanders ouder dan 65,
maar het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat
dat in 2020 opgelopen zal zijn naar een op de vijf.
Voor het levensgeluk en de zelfredzaamheid van al die
ouderen is het van groot belang op tijd te beginnen met
gehoorapparatuur. Hoewel dat natuurlijk voor alle leeftijdscategorieën opgaat. Want voor iedereen geldt: wordt
er te lang gewacht dan verliezen de banen in de hersenen
die voor het interpreteren van geluid noodzakelijk zijn hun
plasticiteit, en heeft apparatuur geen of weinig zin meer.

Zichtbaarder probleem
Voorlichting over doof- en slechthorendheid, over revalidatiemogelijkheden en over hoe problemen te voorkomen
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GESPREKSRICHTLIJNEN voor SLECHTHORENDEN
1. Als u wilt dat een ander rekening houdt met uw
handicap, vertel die ander dan dat u slecht hoort.
Schaam u niet voor uw doofheid.

8. Doe niet alsof u iets verstaan hebt als dat niet het
geval is. Hierdoor ontstaan vaak misverstanden. Zorg
dat u altijd pen en papier bij de hand hebt.

2. Iemand die goed hoort, weet niet vanzelf hoe hij of
zij het beste met u praten kan. Leg dat dus uit (bijvoorbeeld: niet hard, maar wel langzaam praten, en
met het gezicht naar u toe).

9. Probeer in gezelschap naast iemand te gaan zitten
die duidelijk praat en die u op de hoogte wil houden
van het gesprek. Als u een groepsgesprek niet kunt
volgen, ga dan naast iemand zitten met wie u zelf
graag praat.

3. Wees opmerkzaam, let niet alleen op de mond van
degene met wie u spreekt, maar op diens hele gezicht
en zelfs het lichaam.
4. Spreek zelf duidelijk en rustig, zodat men merkt
hoe het moet.
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10. Als u zich terug wilt trekken, bijvoorbeeld omdat u
moe bent, geef dat dan duidelijk te kennen. Loop niet
zomaar weg, dat wekt onbegrip.

5. Wees geduldig en vraag vriendelijk om herhaling
als u iets niet hebt verstaan.

11. Als u geen kans ziet deel te nemen aan verjaarsvisites of andere bijeenkomsten, leg dan van tevoren uit
waarom dit belastend voor u is. Maar ga er zo mogelijk wel op een ander moment heen.

6. Zorg voor een goed verlichte kamer, zodat u het
gezicht van de spreker goed kunt zien.

12. Schaam u niet als u ‘verkeerd’ gereageerd hebt.
Zeg gewoon wat u meende verstaan te hebben.

7. Als u lipleest, ga dan zelf met uw rug naar het licht
zitten of staan. Dan valt het licht op het gezicht van de
spreker.

13. Als u niet kunt meepraten, voel u dan niet meteen
buitengesloten.

GESPREKSRICHTLIJNEN voor GOEDHORENDEN
in de OMGANG met SLECHTHORENDEN
1. Slechthorenden gebruiken om te verstaan wat u
zegt niet alleen hun gehoor, maar kijken ook naar uw
mond en uw gezichtsuitdrukking. Kijk een slechthorende daarom aan terwijl u praat, en voel u niet opgelaten als hij of zij strak terugkijkt.
2. Spreek langzaam en rustig. Geen hand voor de
mond. Niet praten met een sigaret, sigaar of pijp in de
mond, niet kauwen tijdens het spreken. Kom in de
buurt staan of zitten, praat niet uit de verte.
3. Praat duidelijk, maar zonder overdreven bewegingen met de mond te maken. Spreek nooit zonder
stemgeluid.
4. Schreeuw nooit tegen een slechthorende. Diens
hoortoestel
versterkt
uw
stemgeluid
al.
Slechthorenden hebben vaak veel meer last van harde
geluiden dan goedhorenden.
5. Heb wat geduld als u een zin moet herhalen. Zeg
hetzelfde woord niet meer dan twee keer. Gebruik de
volgende keer liever een ander woord of een omschrijving, dat vergroot de mogelijkheid voor de slechthorende u te begrijpen.
6. Zorg voor een goed verlichte kamer, bij schemering
kan een slechthorende moeilijk liplezen. Zorg ook dat
u naar het licht kijkt, zodat uw gezicht goed te zien is.
7. Slechthorenden reageren wat trager omdat ze
eerst luisteren of ze u verstaan. Wees er op bedacht
dat de inhoud van wat u zegt daardoor iets later doordringt.

9. Als u zich speciaal tot een slechthorende richt,
noem dan eerst diens naam of raak hem of haar even
aan.
10. Als u aan een slechthorende namen en adressen
moet opgeven, schrijf ze even op.
11. Noem zo mogelijk eerst het onderwerp van
gesprek, vooral in gezelschap, zodat de slechthorende weet waarover het zal gaan.
12. Zorg er voor dat in een gezelschap ook de slechthorende kan meelachen en meepraten. Tracht hem of
haar bij het gesprek te betrekken (alleen zijn binnen
een groep maakt veel eenzamer dan alleen thuis zijn).
13. Als de radio of de tv aanstaat, kan een slechthorende u nauwelijks verstaan. Zet ze voor een gesprek
bij voorkeur uit.
14. Als een slechthorende moe wordt (luisteren via een
hoortoestel en liplezen zijn zeer vermoeiend) en zich
liever wil terugtrekken, toon daar dan begrip voor. Zeg
niet: ‘Waarom ga je nu weg, het is juist zo gezellig.’
Voor slechthorenden is het vooral in geroezemoes erg
moeilijk anderen te verstaan, en dat is niet erg gezellig.
15. Benader een slechthorende nooit ongemerkt van
achteren, want wie iemand niet hoort aankomen,
schrikt.
16. Besef dat een hoortoestel slechts een hulpmiddel
is, en geen geneesmiddel dat van de slechthorende
een goedhorende maakt.

8. Begin niet te lachen als een slechthorende een verkeerd of vreemd antwoord geeft, maar vertel dat hij of
zij het kennelijk verkeerd begrepen heeft.
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Trillende lucht – wat geluid is

JAN DE LAAT

Dr.ir. J.A.P.M. de Laat is klinisch-fysicus-audioloog en hoofd
van het Audiologisch Centrum van het Leids Universitair
Medisch Centrum. Zijn wetenschappelijke expertise is de
ontwikkeling en toepassing van nieuwe diagnostische
onderzoeksmethoden op het gebied van de elektrofysiologische en psychofysische audiologie.

Het valt ons gelukkig niet zo op, maar alles in onze
omgeving staat de hele dag te trillen en te schudden. Dat
getril is wat we geluid noemen. Het ontstaat doordat
ergens een geluidsbron de moleculen in zijn omgeving
een duwtje geeft. Die moleculen tikken op hun beurt hun
buren aan, en zo voort. Het resultaat is een trilling die
zich naar alle kanten van de geluidsbron af verspreidt,
zoals de kringen die ontstaan als je een steen in een stille vijver gooit. Zo’n trilling is een geluidsgolf.
Het materiaal waardoor geluidsgolven zich verspreiden
heet een medium. Dat kan van alles zijn, zolang het maar
trillingen wil doorgeven. Lucht, water, beton, staal, enzovoort. Maar wij worden geluid gewoonlijk gewaar via de
lucht, die in onze oren het trommelvlies doet meetrillen,
het medium dat de trillingen doorgeeft aan het middenoor en zo verder naar het slakkenhuis, waar de trilling
wordt omgezet in elektrochemische signalen aan de hersenen. Dat is het moment waarop we iets horen.
Ook een geluidsbron kan van alles zijn, van een vallend
herfstblad via onze stembanden tot aan ontploffend
dynamiet. Alles dat beweegt, hoe gering ook, veroorzaakt een geluidsgolf in het medium waarin het zich
bevindt. Alleen als er geen moleculen in de omgeving
zijn, gebeurt dat niet. Daarom is er in de ruimte (‘het heelal’) geen geluid: de ruimte is echt leeg, er is geen lucht,
niets. Het is een bijna volkomen vacuüm waar nauwelijks
een molecuul te vinden is dat een trilling zou kunnen
doorgeven. De oorverdovende ontploffingen uit sciencefictionfilms als Star Wars zouden zich in het echt dan ook
in de diepste stilte voltrekken.

Hoog en laag, hard en zacht
Prof.dr. W.J. Rietveld (Dieren en geluid) is emeritus hoogleraar in de Fysiologie en Fysiologische Psychologie. Zijn
wetenschappelijke expertise is de controle van de dagnacht ritmiek door het centrale zenuwstelsel en de wijze
waarop prikkels uit de buitenwereld die controle beïnvloeden.

Regendruppels maken trillingen in water. Golven, zoals een stem golven in
lucht veroorzaakt.

Hoewel geluidsgolven wel wat lijken op die kringen in vijvers, zitten ze toch anders in elkaar. Die kringen verspreiden zich horizontaal in alle richtingen, maar de
golfbeweging staat daar haaks op, die gaat op een neer.
Zulke golven heten transversaal (‘in de dwarsrichting’).
Bij geluidsgolven gaat de trilling in dezelfde richting als
de verspreiding, ze heten daarom longitudinaal (‘in de
lengterichting’). Zulke golven hebben dus geen bergen en
dalen, maar verdichtingen en verdunningen. De golven
van de zee zijn transversaal, ze gaan omhoog en omlaag,
15

seconde bereikt, de frequentie, hoe hoger het geluid
klinkt. Korte golfjes klinken dus hoger dan lange golven.

Snelheid

maar je kunt je longitudinale golven voorstellen als je de
zee hoog vanuit een vliegtuig ziet. Je ziet de golven dan
als afwisselende lichte en donkere banen, net verdichtingen en verdunningen, over het wateroppervlak lopen.
Echte longitudinale golven kennen we ook als de trillingen die je in de lengterichting door een lange veer kunt
laten lopen, en als files op heel drukke wegen. Door onregelmatigheden in het rijden van de chauffeurs en door inen uitvoegend verkeer ontstaat een ‘trilling’ in de verkeersstroom, met verdichtingen waar het verkeer bijna
stilstaat zonder dat daar een reden voor lijkt te zijn, terwijl het tussen die verdichtingen veel rustiger is.
Zowel transversale als longitudinale golven, en dus ook
geluidsgolven, worden bepaald door de lengte van de
golfbeweging en de heftigheid ervan. Bij golven in water
is die heftigheid, de amplitude, goed te zien als de hoogte van de golven. Bij longitudinale golven, zoals geluidsgolven, gaat het om de grootte van het verschil tussen
verdichtingen en verdunningen, en dan geldt: hoe groter
de amplitude, hoe harder het geluid. De lengte van de
golfbeweging, dus hoeveel verdichtingen en verdunningen er per seconde langskomen, bepaalt de toonhoogte.
Hoe groter het aantal golfbewegingen dat ons oor per
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Geluid reist door de buitenlucht met een snelheid van
ruim driehonderd meter per seconde. Veel langzamer dus
dan licht, dat wel een miljoen maal zo snel gaat. Vandaar
dat van een onweer op afstand eerst de bliksem te zien
is, en de bijbehorende donder pas daarna hoorbaar
wordt, soms vele seconden later. Deel dat aantal seconden door drie, en je hebt een ruw idee van hoeveel kilometer weg zo’n onweer zich afspeelt.
Die ruim driehonderd meter zijn maar een globale aanduiding. Veel hangt af van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht. Bij kamertemperatuur en een normale
vochtigheidsgraad is de geluidssnelheid op zeeniveau
ongeveer 340 meter per seconde, bij nul graden en droge
lucht maar 331 meter per seconde. Altijd nog zo’n 1194
kilometer per uur. De toonhoogte maakt voor de snelheid
van geluid niet echt verschil, en de luchtdruk heeft ook
maar weinig invloed. Maar wind kan geluid wel degelijk
vertragen of een duwtje in de rug geven.
Door andere media dan lucht plant geluid zich met heel
andere snelheden voort. Door vloeistoffen en vaste stoffen gaat het meestal flink wat sneller. In water haalt
geluid gemakkelijk zo’n 1500 meter per seconde, in hout
3300, in staal 5800 en in de hardste metaallegeringen wel
tot bijna 12.000 meter per seconde. In het algemeen kun
je zeggen: hoe stijver het materiaal, hoe sneller geluidstrillingen er doorheen lopen. Dat komt doordat de moleculen in zulke materialen het beste veren, of zoals
natuurkundigen zeggen: het elastischt botsen.
In water gaat geluid niet alleen veel sneller dan door
lucht, de snelheid varieert ook merkbaar met de temperatuur, de diepte en het zoutgehalte. Oceanografen
gebruiken veranderingen in de snelheid van geluid over
grote afstanden dan ook om bijvoorbeeld temperatuurverschillen in de oceanen in beeld te brengen.
De snelheid van het geluid op zeeniveau in droge lucht
van nul graden – die 331 meter per seconde – is de basis
van de eenheid van geluidssnelheid, het Mach-getal. Dat
getal, genoemd naar de Oostenrijkse natuurkundige
Ernst Mach (1838 – 1916), geeft de verhouding aan tussen de snelheid van het geluid en van een ander ding,
meestal een vliegtuig, soms ook een heel snelle racewagen. Heeft een toestel een snelheid van Mach 1, dan
beweegt het zich dus met 331 meter per seconde voort
(snelheid van toestel in meters per seconde gedeeld door

daardoor zeker in een gesloten ruimte uit alle richtingen
ongeveer even sterk. Uit de verhouding tussen de hoeveelheid en luidheid van de hogere tonen die deel uitmaken van een geluid dat onze beide oren bereikt,
berekenen onze hersens de richting waar het geluid vandaan komt.

Timbre of klankkleur

331 = 1). Gaat het toestel nog sneller, dan breekt het
‘door de geluidsbarrière’. Het gaat dan sneller dan zijn
eigen geluid, dat er voor de omstanders op een holletje
en in een kluitje, de befaamde knal, achteraankomt.

Richting en weerkaatsing
Op hun reis komen geluidsgolven allerlei obstakels
tegen. Een deel van de energie van de golf gaat dan over
op dat obstakel, dat gaat meetrillen. De rest van de golf
ketst af of kaatst terug. Uiteindelijk doven de golven uit.
Lange golven, golven met een lage frequentie dus, trekken zich alleen van grote obstakels iets aan, om kleintjes
vloeien ze gewoon heen. Korte golven raken veel sneller
verstrooid, en dragen daardoor veel minder ver. Zo komt
het dat een feestje op een boerderij in de verte altijd als
dof gedreun klinkt, net als de muziek die door de muur bij
de buren vandaan komt. Daarom ook heeft een misthoorn
altijd een diepe bastoon. Hij moet immers zo ver mogelijk
gehoord worden.
Daar staat tegenover dat hoge tonen veel beter en
gemakkelijker terugkaatsen, ze ‘vinden’ als het ware elk
obstakel dat op hun weg komt. Op die eigenschap is de
sonar gebaseerd die schepen gebruiken om zaken onder
water op te sporen, van vijandelijke onderzeeboten via
ijsbergen tot scholen vis: je zendt een hoge, korte ‘ping’toon uit, en als die terugkomt, weet je dat er zich iets in
het water bevindt. De tijd die het duurt voordat de uitgezonden toon terugkomt en de richting waaruit verraadt
ook de positie van het obstakel.
Dat wij kunnen horen waar een geluid vandaan komt,
heeft ook met de golflengte te maken. Omdat korte golven beter terugkaatsen en sneller uitdoven, horen we
hoge tonen verreweg het beste als ze rechtstreeks van
hun bron komen. Lange golven klotsen daarbij vergeleken eindeloos alle kanten op, en klinken in onze oren

Een viool klinkt anders dan een trompet, en die weer
anders dan een menselijke stem, ze hebben elk hun eigen
timbre of klankkleur. Dat komt ten eerste doordat het
geluid dat een geluidsbron produceert vrijwel nooit uit
maar een enkele toon bestaat. Er klinken altijd wel zogenaamde boventonen mee, soms maar een paar, soms
heel veel. De geluidsgolf die onze oren bereikt, is de
optelling van alle door al die tonen veroorzaakte golfbewegingen. Bovendien klinken niet alle boventonen even
hard mee, afhankelijk van de bouw van het instrument (en
daaronder behoren ook het strottenhoofd en de omgeving van mensen) en de manier waarop het bespeeld
wordt, klinken tonen in bepaalde frequentiegebieden
extra hard of zacht. Alles bij elkaar ontstaat zo een complexe geluidsgolf die zo karakteristiek is dat we meteen
muziekinstrumenten herkennen en goede van minder
goede exemplaren kunnen onderscheiden, maar ook
autotypen herkennen aan hun typische motorgeluid, en
van stemmen zelfs feilloos weten aan wie ze toebehoren.

Geluid meten
Toonhoogte en luidheid zijn de twee bepalende eigenschappen van elk van de tonen die samen een klank vormen. Toonhoogte hangt direct af van de frequentie van
de trilling en wordt gemeten in Hertz (Hz), het aantal trillingen per seconde. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger het
geluid. Om een voorbeeld te geven: een scheepstoeter
produceert een toon van rond de 250Hz, een tandartsenboor zit flink boven de 10.000Hz. In de muziek betekent
elke octaaf, dus van do naar do, een verdubbeling van de
frequentie. Mensen met goede oren (jong, niet te veel
naar de disco geweest of door een te luide walkman verpest) kunnen geluiden waarnemen van ongeveer 20Hz tot
20.000Hz.
Luidheid is een kwestie van luchtdruk: hoe harder een
geluidsbron de luchtdruk doet schommelen, des te harder het geluid. Het drukverschil noemen we de geluidsdruk, die we volgens het Internationaal Systeem van
Eenheden (SI) eigenlijk zouden moeten meten in Pascal,
de standaardeenheid van druk. Maar omdat het bij geluid
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meestal om minieme
drukverschillen
gaat,
gebruikt iedereen een
andere eenheid, de decibel of dB.
De decibel, waarvan de
naam teruggaat op de uitvinder van de telefoon,
Alexander Graham Bell, is
een relatieve maat. Hij
geeft aan hoe hard een
geluid is ten opzichte van
een standaard minimumwaarde, oftewel 0dB. Die
standaardwaarde is, zo is
ooit afgesproken, de gehoordrempel: de geluidssterkte die wij mensen als we goede oren hebben nog net
kunnen waarnemen, zeg maar het vallen van een speld.
De decibelschaal is een logaritmische schaal, wat wil
zeggen dat 10dB een tien keer zo grote geluidsdruk vertegenwoordigt als 0dB, en 20dB weer een tien keer zo
grote druk inhoudt als 10dB. Er zijn twee goede redenen
waarom we het zo doen: de waarden die in de praktijk
voorkomen blijven zo redelijk overzichtelijk, en het menselijk gehoor werkt ook min of meer logaritmisch. Als een
geluid 3dB harder wordt, dan zeggen wij dat het ‘iets harder’ is. Maar in Pascal uitgedrukt zou de waarde twee
keer zo groot zijn, en twee keer zo groot vinden we nu
eenmaal niet ‘iets meer’. Al is het formeel nog zo correct,
meten in Pascal sluit slecht aan bij onze ervaring.
Logaritmische schalen, waarbij ‘tien meer’ eigenlijk staat
voor ‘tien keer zo veel’ komen trouwens vaker voor. U
vindt er bijvoorbeeld een terug op de volumeknop van uw
versterker, die van 0 tot 10 loopt. Maar de schaal van
Richter voor de kracht van aardbevingen is er ook zo een,
evenals de wat in onbruik geraakte DIN-schaal voor filmgevoeligheid.
Menselijke oren zijn niet voor elke frequentie even gevoelig. Wie echt goede oren heeft, zoals de meeste jonge
kinderen, kan dan wel geluiden horen van 20 Hz tot wel
20.000 Hz, maar ons gehoor is extra gevoelig voor het
gebied tussen 300 Hz en 4.000 Hz, de frequenties die
voor menselijke spraak het belangrijkst zijn. Een toon van
50 Hz horen we dus veel slechter dan een fysisch precies
even luide toon van bijvoorbeeld 1000 Hz. Daarom meten
we geluid dat voor ons bestemd is, bijvoorbeeld als het
gaat om geluidsapparatuur, in het algemeen niet in dB
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maar in dB(A). Die A is een per frequentie proefondervindelijk vastgestelde correctiefactor, die de verschillen in
gevoeligheid van onze oren voor bepaalde toonhoogten
neutraliseert. Bij 1000 Hz, de standaardwaarde, vindt
geen correctie plaats, ofwel A is bij 1000 Hz gelijk aan
0dB.

Gevaarlijk hard
Het allerhardste geluid, dat wil zeggen de maximale
geluidsdruk die onder normale omstandigheden kan
optreden, is 194dB. Dat is zo omdat 194dB gelijk is aan
de normale luchtdruk, een atmosfeer. Elke golf heeft een
top en een even diep dal, dus ook een geluidsgolf. Als de
top een atmosfeer boven normaal ligt, ligt het dal er dus
een atmosfeer onder. Bij normale luchtdruk betekent dat
dat de golf drukverschillen veroorzaakt van maximaal
twee tot minimaal nul atmosfeer, een heel kortdurend
vacuüm. Lager dan niks is onmogelijk.
Om zo’n geluid te ervaren, inclusief alle vreemde effecten
die dan gaan optreden, zou je naast een raket moeten
gaan staan die gelanceerd wordt, of naast een ontploffende granaat. Dat is overigens niet aan te raden. Als
je het zelf al overleeft, doet je gehoor dat zeker niet.
De pijngrens ligt voor menselijke oren bij 120dB, maar
beschadiging van het gehoor kan langzaam maar zeker al
optreden vanaf 85dB. Die grens is heel gemakkelijk te
herkennen: zodra je in een omgeving bent waar je merkbaar je stem moet verheffen om je verstaanbaar te
maken, zit je in de gevarenzone. Niet te vaak en niet te
lang is het parool.
Maar wat nu als er in de omgeving verschillende geluidsbronnen tegelijk zijn? Wordt het totaal dan niet al gauw
gevaarlijk hard? Gelukkig is dat niet zo. Als de geluidsbronnen niets met elkaar te maken hebben, zoals wanneer de radio aanstaat terwijl je een gesprek voert of
wanneer allerlei mensen door elkaar roezemoezen op een
feestje, dan is de totale geluidsdruk niet meer dan de
logaritmische optelling van de geluidssterkten van de
afzonderlijke bronnen, en dat valt best mee. Stel, je telefoneert met 62dB terwijl de radio aanstaat met 73dB, dan
is het totale lawaainiveau slechts 73,3dB. In het algemeen bedraagt de gezamenlijke productie van twee niet
aan elkaar gerelateerde bronnen nooit meer dan 3dB
boven het niveau van de luidste bron. Werken de bronnen
samen, zodat de geluidsgolven die ze produceren ongeveer gelijklopen, ofwel in fase zijn, dan ligt het totaal
nooit meer dan 6dB boven het niveau dat de luidste bron
produceert. Vandaar dat je in een voetbalstadion tussen

duizenden mensen die op een spannend moment collectief oeoeoeoe! roepen niet veel meer lawaai ervaart dan
wanneer alleen je directe buren datzelfde doen.

Resonantie en nagalm
Elk voorwerp heeft zijn zogenaamde eigenfrequenties,
dat zijn frequenties waarbij het ineens veel harder gaat
trillen dan anders. Wat de eigenfrequenties, ook wel
natuurlijke frequenties genoemd, van een ding zijn, hangt
af van de vorm en de omvang van het voorwerp, van het
materiaal waarvan het gemaakt is en van de toestand
waarin het verkeert. Bij een snaar bijvoorbeeld hangen de
toon en bijbehorende boventonen die hij voortbrengt –

Anders dan lopende golven, versterken staande golven zichzelf heel sterk
doordat hun maximale uitslag (de buik) steeds op dezelfde tijd op dezelfde
plaats ligt. Door dat ‘stapelen’ loopt hun amplitude, dus hun geluidssterkte,
enorm op. Onderaan de figuur is dat effect te zien in een snaar, met
golflengten gelijk aan de snaarlengte, aan de helft daarvan en aan een derde
daarvan.
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dat zijn de eigenfrequenties ervan – niet alleen af van de
lengte, de dikte en de gebruikte materialen, maar ook van
de spanning die erop staat: hoe strakker de snaar wordt
gespannen, hoe hoger de toon.
De reden dat op eigenfrequenties ‘zomaar’ zo’n enorm
veel grotere trilling optreedt, is dat bij juist die frequenties een zogenaamde staande golf in het voorwerp ontstaat. Dat is een golfbeweging die zo precies in het
voorwerp past, dat hij bij het terugkaatsen tussen de randen ervan zichzelf versterkt: de toppen en dalen van de
heen en weer kaatsende golf liggen precies op elkaar. Bij
een snaar is dat zelfs van buiten heel goed te zien.
Wanneer een trilling uit de omgeving een voorwerp
bereikt, en die trilling heeft toevallig dezelfde frequentie
als een eigenfrequentie van dat voorwerp, dan zal dat
voorwerp heel heftig gaan meetrillen. Dat verschijnsel,
dat er ook voor verantwoordelijk is dat de theekopjes bij
sommige stukken muziek op hun schoteltjes gaan staan
rammelen, of dat bij bepaalde toerentallen ergens in de
auto iets irritant gaat meeratelen, heet resonantie.
De klank van snaren, klokken en andere geluidmakers
heeft ook alles te maken met eigen frequenties en resonantie. Wanneer de klepel een klok aanslaat, of een vinger, hamertje of strijkstok een snaar, beginnen die dingen
op alle frequenties te trillen. Dat ze toch altijd precies
dezelfde klank voortbrengen, komt doordat de trillingen
op de eigenfrequenties staande golven vormen en zichzelf zo versterken, terwijl alle andere trillingen snel uitdoven. Door die versterking klinken de tonen van de
eigenfrequenties niet alleen harder, ze doven ook langzamer uit. Dat is nagalm – ZINGGGgggggggg….

veroorzaken en geluid van 12 Hz zou een onbeheersbare
aandrang tot poepen opwekken. En dan is er nog het
omineuze gegeven dat de oogbal resoneert bij 19 Hz.
Er zijn ook aardiger mogelijkheden. Er zijn aanwijzingen
dat sommige dieren, zoals olifanten en walvissen, met
infrageluid over grote afstand met elkaar communiceren.
Sommige walvissoorten verlammen er mogelijk ook de
grote inktvissen mee die ze eten. Infrageluidgebruikers
zijn in elk geval altijd grote dieren, want om krachtig
infrageluid te produceren heb je een echt groot lichaam
nodig.
Mensen zijn daarvoor te klein, maar ze kunnen wel apparatuur bouwen die infrageluid kan registreren. Zoals de
microbarometer, die heel kleine drukverschillen opmerkt,
veel kleiner dan de gevoeligste microfoon aankan. Omdat
infrageluid enorm ver draagt, kan het KNMI met zo’n toestel ver verwijderde vulkaanuitbarstingen en meteorietinslagen registreren.
Ultrageluid zijn de tonen die te hoog zijn om door mensen gehoord te worden. Ze zijn ultrasoon, letterlijk ‘boven
het hoorbare’, en liggen in het frequentiegebied van
ongeveer 20.000 Hz tot wel 500 miljoen Hz, ofwel 20 kilohertz tot 500 megahertz. Sommige diersoorten kunnen
overigens tonen die voor ons al onhoorbaar zijn wel
waarnemen. Honden luisteren bijvoorbeeld naar ultrasone fluitjes, en ook van dolfijnen en sommige insecten
weten we dat ze meer horen dan wij. Kampioen op dit

Infrageluid en ultrageluid
Onze oren nemen op zijn best geluiden waar met frequenties tussen 20 Hz en 20.000 Hz, maar er bestaan
uiteraard ook lagere en hogere tonen. Tonen die beneden
de gehoorgrens liggen – zeg maar onder de 20 à 30 Hz –
noemen we infrageluid, en als het maar hard genoeg is,
kunnen we het wel degelijk waarnemen. Housepartybezoekers kennen het gevoel in borst en buik dat met
heel diepe, dreunende bastonen samengaat. Dat is het
resoneren van borstkas en buikholte met infrageluid, en
je kunt er goed beroerd van worden.
Dat laatste heeft mensen er onherroepelijk op gebracht
om te kijken naar de mogelijkheden om infrageluid als
wapen te gebruiken. Geluid van 3 Hz zou tot irritatie en
depressie leiden, bij 7 Hz schijn je misselijk te worden,
men zegt dat 9 Hz prima is om epileptische aanvallen te
20

Een met ultrageluid gemaakte ‘echo’, hier van een foetus van een maand of
vier.

gebied is de vleermuis, die in het stikdonker zijn prooi
vangt met behulp van echolocatie: hij gebruikt zelfgeproduceerd ultrageluid en zijn grote, uiterst gevoelige oren
als een soort sonarapparaat.
Ultrasoon geluid heeft inmiddels ook nogal wat medische
en industriële toepassingen. De bekendste is wel het
‘echootje’ dat laat zien hoe het er met een nog ongeboren kind voorstaat. Ultrageluid is voor zulke toepassingen
bij uitstek geschikt omdat er geen straling aan te pas
komt en omdat het de zachte delen van het lichaam kan
laten zien. In botten dringt het niet door. Ze zijn daardoor
soms ook een goede vervanger voor, en soms bruikbaar
als aanvulling op röntgenfoto’s, die juist de harde delen
in beeld brengen, maar ook vanwege de gebruikte straling risico’s met zich meebrengen.
Nog een heel andere toepassing is het reinigen van tere
en lastig schoon te maken zaken in een speciale vloeistof, waardoorheen ultrageluid geleid wordt. Veel
gebruikt voor juwelen, lenzen, horloges en medische en
tandtechnische instrumenten.
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Dieren en geluid: wie niet horen kan, moet voelen
Het gehoor van een dier kan heel anders zijn dan dat
van een mens. Er heeft zich tijdens de evolutie een
hele ontwikkeling voorgedaan die goeddeels ook vandaag nog terug te zien is in de natuur. Van heel primitief luchtverplaatsingen voelen tot ongelooflijk scherp
en ver horen.
Maar ook binnen wat we echt onder horen verstaan, is
er een brede variatie. De gehoordrempel van een dier
kan een heel eind af liggen van het op mensen geijkte
niveau van nul decibel. Iets dat overigens niet makkelijk te meten is, en het kan lang niet bij alle dieren. Die
moeten namelijk eerst speciaal getraind worden om te
leren reageren zodra ze een signaal horen.
Daarnaast horen dieren vaak heel andere frequenties
(toonhoogtes) dan mensen. Vleermuizen bijvoorbeeld
bestrijken een heel breed frequentiegebied, terwijl kikkers het juist met een smaller bereik moeten zien te
redden.
Een paar voorbeelden van frequentiegebieden:
•
•
•
•
•
•

Mens:
Vleermuis:
Hond:
Kat:
Olifant:
Kikker:

20 – 20.000 Hertz
100 – 100.000 Hz
10 – 65.000 Hz
100 – 60.000 Hz
1 – 20.000 Hz
100 – 2.500 Hz

Vleermuizen gebruiken hun gehoor voor echolocatie,
een soort sonar: ze brengen zelf een hoogfrequent
gepiep voort, en kunnen aan het teruggekaatste geluid
horen waar een prooi zich bevindt, of waar obstakels
zijn. Ze kijken dus eigenlijk met hun oren. De evolutie
heeft vlinders op hun beurt uitgerust met het vermogen de ultrasone geluiden waar te nemen die de hen
belagende vleermuizen produceren.
Hondenfluitjes geven een hoog, voor mensen niet
waarneembaar geluid als je erop blaast, en maken dus
slim gebruik van het feit dat honden veel hogere tonen
kunnen waarnemen dan hun baasjes. Honden hebben
naast een goed absoluut gehoor en een goed toononderscheidingsvermogen, ook nog een gehoorscherpte
die vele malen beter is dan die van de mens. Een
geluid dat door een herdershond op 25 meter afstand
wordt waargenomen, wordt door de mens maar op
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maximaal 5 meter gehoord. Honden hebben ook een
perfecte geluidslocatie. Katten, die qua gehoor niet
voor de hond onderdoen, hebben bovendien het vermogen om de afstand tot een geluidsbron goed in te
schatten, iets wat ze bij de jacht goed van pas komt.
Olifanten communiceren juist met laagfrequente geluiden met elkaar (ongeveer tussen de 15 en de 35
Hertz). Neushoorns zitten nog lager: die geven elkaar
signalen met geluidsgolven van vijf Hertz. Mensen
kunnen dat dus niet horen, maar soms wel voelen.
Nu is horen altijd het waarnemen van trillingen uit de
omgeving. Je zou het dus ook een vorm van vibratiezin kunnen noemen, maar dat werkt niet in elke omgeving op dezelfde manier. Water en lucht verschillen
wat dat betreft erg. Akoestische energie wordt efficiënter door water voortgeleid dan elke andere energievorm. Geluid, met name de lagere frequenties,
wordt zonder verzwakking of vervorming over een
grote afstand doorgegeven, en stelt zo de waterdieren
in staat om het als een primitieve vorm van communicatie te gebruiken. Die kan ver reiken. Vooral in niet al
te diep water (zo tussen de 600 en 1200 meter) kunnen geluidsgolven zich ongestoord ongeveer om de
halve aarde heen voortplanten, zonder vervorming
vanuit het oppervlak of de zeebodem.
Onder water kunnen receptoren die reageren op trillingen – bijvoorbeeld haarcellen – zwaartekracht, druk,
waterstroming of ‘geluid’ waarnemen. De meeste vissen hebben een zijlijn die dient om trillingen en drukverschillen in het water op te vangen. Het is een
zintuig met een groot waarnemingsvermogen en
speelt een belangrijke rol wanneer vissen scholen vormen, of bij het voelen van voorwerpen.
Een zijlijn bestaat uit een kanaal in de huid, gevuld
met een geleiachtige vloeistof waarin een zenuwstreng loopt. Ter hoogte van de kop van de vis verdeelt de zijlijn zich in drieën. Door middel van poriën
staat de zijlijn in contact met het water. Dat zijlijnsysteem heeft zich in de evolutie tot een soort binnenoor
ontwikkeld: op een membraan gelegen haarcellen binnen een met vloeistof gevulde holte. Via wervels die
van functie veranderd zijn in wat ‘de botjes van Weber’
genoemd wordt, staan de haarcellen in verbinding met
de zwemblaas. Daarmee wordt de gevoeligheid en het

frequentiegebied van het gehoorsysteem bepaald.
Onderwatergeluid dat op ons diffuus en vreemd overkomt, kan voor vissen en zeezoogdieren vitale informatie bevatten. Het breken van ijs bijvoorbeeld, of een
zwakke verstoring die het passeren van een jager
zoals de haai signaleert. Geluid heeft als bekend dikwijls een communicatieve waarde, dus kunnen horen
brengt voordelen met zich mee in de strijd om het
bestaan.
Zelf produceren ze vaak ook geluid. De tandwalvis
‘praat’ met een tamelijk hoge frequentie, 1-20.000
Hertz, de baleinwalvis zoekt het in wat lagere gebieden in de range van 20-500 Hertz. Het geluid dat ze
maken bestaat uit gekreun, gegrom en gefluit. Helaas
ontbreekt het ons nog aan een indeling van die geluiden, laat staan aan begrip wat ze betekenen.
Veel lagere landdieren zijn uitsluitend gevoelig voor
trillingen, echt horen kunnen ze niet. Dat wormen en
rupsen wel reageren op geluid komt doordat de
zenuwuiteinden rond de haren geprikkeld worden, iets
dat vergelijkbaar is met onze tastperceptie en vibratiezin. Spinnen hebben haren op hun poten die geluid
voelen. Slangen en schorpioenen hebben ook geen
oren, maar wel receptoren die de vibratie van het zand
detecteren. Landkrabben tikken met hun scharen op
het zand om een partner aan te trekken.
Pas bij de insecten komen we iets tegen dat op een
primitief gehoororgaan lijkt, namelijk het tympanaal
orgaan. Op de poten of in het borst- of buikschild zit
een membraan (een primitief trommelvlies, in het
Latijn: membrana tympani). Via luchtzakken worden
de trillingen geconcentreerd overgebracht op zintuigcellen. Krekels gebruiken het orgaan voor communicatie en voortplanting. Mannetjes sjirpen in een bepaald
patroon en de vrouwtjes komen op het geluid af. Ook
hebben krekels zogeheten territorium- en agressiesongs, waarmee ze hun terrein afbakenen en anderen
wegjagen. Het geluidspatroon dat zij voortbrengen
door de voorvleugels tegen elkaar te schrapen, ligt
genetisch vast. Binnen de insectenwereld zien we een
grote variatie. Sprinkhanen hebben grote tympanums
op hun buik, bij sommige nacht-actieve insecten zitten ze op de vleugels en bij de tijgerkever in de nek.
Bij reptielen gaat het gehoororgaan al meer op dat van
zoogdieren lijken: een membraan dat met een soort
primitieve stijgbeugel vastzit aan een met vloeistof

gevulde buis. Vloeistoftrillingen in de buis worden
overgebracht op een met receptoren bedekte zogeheten basilair papil. Die ontwikkeling zet zich voort bij de
vogels: de buizen zijn daar langer en de basilair papil
is uitgerekt tot een basilair membraan, waarop bij
mensen de haarcellen zitten die het geluid aan de hersenen doorgeven. Toch is het aantal receptorcellen bij
vogels minder dan een tiende van wat wij mensen
hebben. Opvallend is dat sommige vogels extreem
lage frequenties kunnen horen (infrasoon geluid),
waarvan zij gebruikmaken bij de navigatie.
Bij de zoogdieren wordt het buizensysteem dan verder
verlengd en gaat het de ruimtesparende vorm van een
slakkenhuis aannemen.
Communicatie via geluid speelt ook vaak een grote rol
bij het zoeken naar een partner voor voortplanting.
Het is daarom misschien niet verwonderlijk dat
geslachtshormonen invloed kunnen hebben op het
gehoor. Zoals bij het bootsmanvisje. De lokroep van
het mannetje, een soort geronk van een motorboot,
ligt normaal buiten het gehoorbereik van zijn vrouwelijke partner, maar de aanmaak van geslachtshormonen stelt vrouwtjes in staat hogere frequenties te
horen, waarna ze alsnog gaan reageren. Modern
onderzoek heeft aangetoond dat op de receptorcellen
van het gehoororgaan bindingsplaatsen voor geslachtshormonen aanwezig zijn. Ook bij mensen zijn
dergelijke bindingsplaatsen gevonden. Zou dat kunnen verklaren waarom het gehoor van vrouwen verandert gedurende de menstruele cyclus?
Dat dieren grote voordelen hebben van hun gehoor of
‘gevoel’ is duidelijk, of ze ook geluidshinder ervaren is
moeilijk te bepalen. Sommige weidevogels en bosvogels – de grutto bijvoorbeeld – vertonen in elk geval
gedrag dat erop wijst dat ze stillere plekken prefereren
boven lawaaiige.
Jan de Laat en Wop Rietveld
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Akoestiek: de kunst van
verstaanbaarheid

WIM SOEDE

Dr.ir. W. Soede is zelfstandig akoestisch adviseur bij adviesbureau ARDEA Acoustics and Consult in Leiden
(www.ardea.nl). Daarnaast is hij werkzaam als audioloog bij
het audiologisch centrum van het LUMC en is daar
betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar
cochleaire implantaten.

De preekstoel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, met kanseldak voor donderpreken. Foto Erik Hesmerg.

Ook al is een geluid sterk genoeg om hoorbaar te zijn,
daarmee is het nog niet genietbaar of verstaanbaar.
Muziek en spraak kunnen door storende andere geluiden
danig worden aangetast, en ook door hun eigen galm.
Bijgeluiden en overdadige galm zijn voor iedereen hinderlijk, maar slechthorenden met een perceptief gehoorverlies – mensen bij wie de overdracht van geluidstrillingen naar de elektrochemische signalen die onze
hersens verwerken via de trilhaartjes in het slakkenhuis
niet goed werkt – hebben er wel heel veel last van. Ze
nemen geluiden niet alleen zwakker waar, maar kunnen
geluidssignalen die vlak na elkaar komen ook minder
goed uit elkaar houden. Hun selectiviteit is aangetast.
Soms is die aantasting zo ernstig dat in een omgeving
met galm of bijgeluiden spraak die 1dB zachter wordt,
een nauwelijks waarneembaar verschil, al tien procent
slechter verstaan wordt.
Al eeuwenlang worden ongewenste galm en bijgeluiden
bestreden, maar pas rond 1900 werd de beheersing van
de klankeigenschappen van zalen en kamers, de akoestiek, serieus op poten gezet.
Een van de belangrijkste
grondleggers van het vak
was de Amerikaanse natuurkundige Wallace Sabine
(1869 – 1919), die ontdekte
dat galm een karakteristieke,
berekenbare eigenschap van
ruimtes was. Een eigenschap
waar architecten dus rekening mee konden houden,
zodat ze betere, prettiger
leefbare gebouwen konden
ontwerpen.
Veel bijgeluiden zijn gemakkelijk te elimineren. Wie naar
de radio wil luisteren, zet
daar allicht niet de televisie
en de stofzuiger bij aan.
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Komen de geluiden uit andere ruimtes, dan gaat de deur
dicht, of het raam. Helpt dat niet, dan kunnen we wanden, vloeren en plafonds isoleren, of om stilte vragen. We
houden er ook vanzelf rekening mee, alleen de tandarts
praat dwars door het gieren van zijn boor heen tegen zijn
patiënten.
Maar er zijn ook lastiger bijgeluiden, zoals de gewone
geluiden die mensen maken die nu eenmaal aanwezig
moeten zijn. Gekuch van het publiek bij een concert, het
schuiven met stoelpoten en tikken met hakken op de
vloer bij een gesprek of vergadering, het geritsel van
papier tijdens een proefwerk, de gesprekken en bezigheden van anderen in een kantoortuin, het zoemen en ratelen van apparaten, enzovoort. Hoe hinderlijk die onvermijdelijke geluiden zijn, hangt voor een flink deel af van
hoezeer ze opvallen. En daarmee van hun galm.

Hoe galm werkt
Wie wel eens midden in zo’n grote, gothische kathedraal
per ongeluk tegen een stoel gestoten heeft, weet hoe het
knerpen van de poten ervan over de plavuizen dan van
alle kanten duizendvoudig op je afkomt, en ook hoe lang
het duurt voordat het geluid is weggestorven. Dat komt
doordat dat kleine geluidje overal terugkaatst tegen de
enorme, grotendeels kale en harde wanden en ramen. En
tegen de vloer en het dak. Geluid in een gesloten ruimte
sterft voornamelijk uit doordat het door de wanden van
die ruimte wordt geabsorbeerd, en voor een heel klein
deel door absorptie door de lucht erin. Harde, gladde
materialen als glas en steen absorberen heel weinig
geluid, en dus wordt het geknerp in zo’n kerk een heleboel keren heen en weer gekaatst voor het uitdooft.
Geluidsgolven weerkaatsen op precies dezelfde manier
als biljartballen tegen de banden van een biljarttafel
doen, alleen gaat een biljartbal maar een kant op, terwijl
geluid alle kanten tegelijk op gaat, en dus ook van alle
kanten weerkaatst wordt. Je hoort naast het directe
geluid van waar de stoelpoten over de vloer schuiven de
galm dus ook uit alle richtingen komen. Afhankelijk van
de verschillende afstanden naar de verschillende punten
van de wanden en van het aantal weerkaatsingen bereikt
het geluid je ook nog op steeds net iets verschillende
tijdstippen. Dat is waar perceptief slechthorenden zoveel
last van hebben, maar wat in akoestisch ongelukkig uitgevallen kerken, zalen en sporthallen ook voor goed
horende mensen flink afbreuk kan doen aan de verstaanbaarheid.
Zolang een geluidsbron doorgaat met produceren, wor26

In een gesloten ruimte (de zwarte rechthoek) kaatst een geluidsgolf rond als
een biljartbal over het groene laken. Op elk traject van wand naar wand lijkt
het alsof het geluid afkomstig is uit een niet-bestaande spiegelbron, hier
weergegeven als grijsomrande cirkels. Hoe langer het geluid onderweg is
(dus hoe groter het aantal reflecties en de afstand tot de spiegelbron), hoe
zachter het wordt.

den de wegstervende reflecties steeds aangevuld, en vult
de ruimte zich met een zogenoemd nagalmveld, dat uit al
die alle kanten opstuivende reflecties bestaat. Als de
ruimte groot genoeg is, heeft dat veld overal in de ruimte
dezelfde intensiteit.
Het gevolg is dat heel dicht bij de geluidsbron, bijvoorbeeld een spreker in een conferentiezaal, het geluidsniveau iets hoger is dan dat van de bron zelf: je hoort daar
bijna al het directe van de bron komende geluid plus de
galm. Naarmate je verder van de bron afgaat, wordt het
directe geluid zachter, maar de galm blijft even sterk. Het
klankbeeld bestaat dus voor een steeds kleiner deel uit
helder direct geluid en steeds meer uit wollige galm. Op
een bepaald afstand krijgt de galm de overhand: het

Een voorbeeld van hoe in een heel grote hal direct geluid van een bron van ±
85dB en nagalm zich verhouden naarmate de afstand van de bron toeneemt.
De blauwe lijn is het totale geluidsniveau, dat steeds bestaat uit een deel
direct geluid (de gele lijn) en het overal gelijke galmniveau (de rode lijn). Al
op een meter of vijf van de bron ligt de galmstraal, het punt waarbuiten de
galm sterker is dan het directe geluid.

niveau van het nagalmveld is vanaf dat punt sterker dan
het directe geluid. Die afstand heet de galmstraal, het is
de straal van de cirkel rond de geluidsbron waarbinnen je
meer direct geluid hoort dan galm, daarbuiten is het
andersom.

Effecten en maatregelen
Galm is natuurlijk niet het enige dat de akoestiek van een
ruimte bepaalt. Veel geluidsbronnen, de menselijke stem
is er daar een van, hebben van zichzelf een richting. Door
een ruimte slim in te richten kan zo’n bron ook nog versterkt worden. Als u zich wel eens afgevraagd heeft
waarom preekstoelen in oude kathedralen zo vaak een
dakje hebben, terwijl het binnen toch nooit regent, weet
u nu het antwoord: het helpt om de woorden van de voorganger tot de gelovigen te brengen.
Galm is ook niet alleen maar hinderlijk. Symfonieorkesten
spelen niet voor niets nooit midden op de hei. In zo’n volkomen open omgeving is er geen galm. Het is, zoals
akoestici zeggen, akoestisch kurkdroog, en van het overweldigende geluid van zo’n orkest blijft dan zonder kunstmatige versterking maar weinig over.

Meting van de galmtijd. Als een geluidsbron, hier een van 70dB, plotseling
stilvalt, sterft de galm snel weg. In de praktijk zakt het geluidsniveau echter
nooit tot 0dB, er is in elke ruimte wel zo’n 30dB aan onbestemd achtergrondgeluid aanwezig. Om de galmtijd volgens de Wet van Sabine te bepalen (tijd
waarin het niveau met 60dB terugloopt), trekken we de lijn die de snelheid
weergeeft waarmee de galm van een bron van 70dB wegsterft dus door tot
10dB. In dit geval blijkt de galmtijd ongeveer een seconde te zijn.

Zulke bekende ervaringsfeiten zeggen al het een en
ander over hoe de akoestiek van een ruimte verbeterd
kan worden. Zachte vloerbedekking helpt de galm te
dempen, net als absorptiemateriaal op muren en plafonds, van gordijnen tot speciale geluidsabsorberende
panelen. In grote zalen is dat dakje boven een spreekgestoelte een effectief middel. Moderner en heel effectief is
gerichte elektronische versterking, waarbij dan wel de
luidsprekers goed moeten worden geplaatst.
Meer absorptie betekent echter ook dat de ruimte akoestisch droger wordt zodat een stem minder ver draagt. In
bijvoorbeeld een klaslokaal is dat niet ideaal, een docent
moet ook op de achterste bank goed verstaanbaar zijn.
Soms helpt het dan om voorin de klas, waar de docent
meestal huist, het plafond hard te laten om zijn stem te
ondersteunen, en achterin het lokaal meer absorberend
materiaal te gebruiken.
Voor slechthorenden is het vooral belangrijk dat ze binnen de
galmstraal van een spreker zitten. Uit het staatje op bladzij
28 blijkt dat dat inhoudt dat ze in de klas op de eerste, hooguit op de tweede rij recht voor de docent thuishoren.
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Zou een verstandige docent dat zelf ook nog wel kunnen
bedenken, verrassender zijn de eigenschappen van de
werk- of vergaderkamer in datzelfde staatje. Het is maar
een klein vertrek, maar toch kan een slechthorende het er
nog aardig moeilijk hebben, want juist vanwege die gerin-

ge afmetingen bedraagt de galmstraal maar zestig centimeter, terwijl de galmtijd met 0,7 seconden betrekkelijk
hoog is. Zo kunnen mensen ook heel dichtbij toch slecht
verstaanbaar zijn.

De wet van Sabine
Toen in 1895 de gloednieuwe gehoorzaal van het Foggmuseum, onderdeel van de Amerikaanse Harvard-universiteit, werd opgeleverd, bleek hij tot ieders ontzetting
zo te galmen dat hij nauwelijks te gebruiken was. De
universiteit deed toen een gouden greep door niet aan
een architect te vragen daar iets aan te doen, maar
aan een van haar eigen docenten natuurkunde,
Wallace Sabine.
Sabine bekeek het geval door zijn natuurkundige bril:
‘Geluid, een soort energie, dat in een gesloten ruimte
gemaakt wordt, blijft doorklinken tot het uiteindelijk
door de begrenzende wanden heen naar buiten wordt
doorgegeven of wordt omgezet in een andere energievorm, gewoonlijk warmte. Dit verval heet absorptie.’

Hij ontdekte dat de duur van dat doorklinken, de galm,
voorspelbaar afhing van de grootte van de ruimte en
het totale absorptievermogen van de wanden, vloer en
plafond, de zogenaamde effectieve absorptie. Na
twee jaar nachtelijk meten en experimenteren wist hij
uiteindelijk de zaal te redden door 22 vilten gordijnen
op te laten hangen.
In 1898 formuleerde hij zijn bevindingen als de Wet
van Sabine, met als norm voor de galmtijd de tijd
waarin naijlend geluid met 60dB in sterkte afnam. Een
voor de hand liggende keus, want dat is de tijd waarin menselijke spraak, die een sterkte heeft van rond de
60dB, helemaal wegsterft:
t = 10 -6 x V/A
De t in deze formule staat voor
de galmtijd in seconden. De factor 10 -6 geeft een afname met
60dB weer, en is ongeveer gelijk
aan 0,16. V is het volume van de
ruimte in m 3, en A het effectief
absorberende oppervlak in m 2.
Bij het ontwerpen en inrichten
van gebouwen is het de kunst
om materialen en meubilair zo
te kiezen dat A ten opzichte van
het volume V een goede waarde
krijgt, gemeten aan datgene
waar een ruimte voor gebruikt
wordt. Een leslokaal stelt andere eisen dan een restaurant of
concertzaal.
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De klacht van de bas
Als je regelmatig in het schnabbelcircuit meedraait,
kom je steeds weer in zalen met een tegelvloer, betonnen muren en veel glas. Erger kan haast niet voor de
contrabas, je prachtige geluid wordt een ongedifferentieerde brei. Ik neem daarom zoveel mogelijk (ook)
mijn gitaar mee, dan heb je veel minder last van de
akoestiek. Ook al kijken veel jazz-schnabbelaars wat
neer op de gitaar en eisen ze soms van me dat ik contrabas speel, het blijft natuurlijk in ieders belang dat
het basgeluid te pruimen valt.
Door schade en schande ontdekte ik een belangrijke
waarheid: hoe zachter je speelt in zalen met een vreselijke akoestiek, hoe minder beroerd het klinkt en hoe
beter je jezelf en je medespelers kunt horen.
Bovendien kan je publiek dan ook nog een beetje
genieten van je muziek.
Als je contrabas speelt, is het dus in jouw belang om
er bovenop te zitten en je medespelers te dwingen tot
een laag volume. Jij bent als eerste de klos als je dat
niet doet. Je hebt al zoveel moeite om je medespelers
te onderscheiden in die lelijke muur van geluid die op
je afkomt, maar jezelf horen onder deze omstandigheden is een ware prestatie. Als ik mag kiezen, speel ik
liever basgitaar dan contrabas in dit soort zalen, want
de basgitaar heeft een duidelijker geluid.
Als je met geluidsversterking werkt en iemand achter
de knoppen hebt staan, moet je onder deze omstandigheden wel héél assertief zijn om niet een vreselijke
avond te hebben. Om de een of andere reden geldt het
volgende voor de man achter de knoppen in Nederland:
•
•
•
•

Hij draagt een zwart T-shirt en een zwarte broek.
Hij is beresterk, heel vriendelijk en nooit te beroerd
om wat voor je te sjouwen.
Hij houdt van grote mengpanelen met zoveel
mogelijk knopjes en veelkleurige, flikkerende
lampjes.
Hij vindt dat het geluid harder moet, vooral drums
en gitaar. Hij gelooft oprecht dat het publiek dit
ook wil – hij heeft echt het beste met ons voor wanneer hij onze trommelvliezen verscheurt bij het ver-

•

•

zorgen van het geluid van een pianotriootje of zo.
Als het geluid en de balans goed zijn, draait hij net
zo lang aan alle knopjes totdat het alsnog een
ramp is. Hij kan nu eenmaal niet van de knopjes
van zijn mengpaneel afblijven. Hij is niet voor niets
komen opdraven, weet wat hem te doen staat en
acht het zijn verantwoordelijkheid om het geluid
beter en harder te maken.
Omdat hij chronisch ontevreden is over het geluid,
blijft hij investeren in nieuwe apparatuur. Daar
houdt hij echt nooit meer mee op! De man achter
de knoppen is dan ook meestal arm, maar wel de
trotse eigenaar van een heleboel prachtige knopjes
en lampjes.

Tot zijn verdediging kan ik aanvoeren dat hij niet alleen
te maken heeft met zijn eigen idealen (= nog harder),
maar ook met de verschillende wensen van zaaleigenaren, musici en publiek, al heb ik tot nu toe nog
niemand uit die groepen horen zeggen dat ze het zo
heerlijk vinden om met een fluit in de oren een concert
te verlaten.
Vooral als je je geluidsmensen niet zelf inhuurt, ben je
de klos. Ik heb eens met een bandje meegedaan aan
de Grote Prijs van Nederland. Dat was wel het ergste
dat ik op dit gebied ooit heb meegemaakt. Alle knoppen stonden wijd open, zodat er een volkomen ongedifferentieerde, gehoorbeschadigende en vervormende hoop ellende uit de speakers denderde. Bij dit
soort volumes wordt het bijna onmogelijk om muzikaal
te spelen. Dynamiekverschillen bijvoorbeeld vallen in
het water, want het verschil tussen oorverdovend hard
en snoeihard valt niet echt op.
Philip Baumgarten (baumgarten.nl)
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Horen en slecht(er) horen

JAN DE LAAT EN JOHAN FRIJNS

Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns is hoogleraar Otologie en Fysica van
het Gehoor aan de Universiteit van Leiden. Hij is hoofd van
de afdeling KNO van het Leids Universitair Medisch Centrum, waar hij tevens hoofd is van het CI-team en van het
Laboratorium voor Experimentele Audiologie.

Linkerpagina: bovenaan een elektronenmicroscoop-opname van een
onbeschadigd groepje haarcellen in het binnenoor. Daaronder zo’n zelfde
groepje na blootstelling aan te veel lawaai. Foto’s dr. Jim O’Pickles,
University of Queensland, Brisbane, Australië 2002.

Eigenlijk is ons oor een klein wondertje. Dat we zo goed
kunnen horen zit ’m in een minuscuul orgaan in het binnenoor. Op een stukje niet groter dan een stuiter bevinden zich maar liefst meer dan 10.000 haarcellen. Zij zijn
verantwoordelijk voor het doorgeven van geluid aan de
zenuwen en de hersenen, en dat is waar het echte horen,
het interpreteren van geluid plaatsvindt.
Daar gaat een heel doorgiftesysteem van buitenoor via
middenoor naar binnenoor aan vooraf: geluid – dat wil
zeggen luchttrillingen – gaat de gehoorgang in, waar het
het trommelvlies laat trillen. Dat trommelvlies is verbonden met de drie gehoorbeentjes in het middenoor: achtereenvolgens de hamer (malleus), het aambeeld (incus)
en de stijgbeugel (stapes), zo genoemd omdat dat is waar
ze op lijken. Het doorgeven van de geluidstrillingen gaat
het beste als de druk aan alletwee de kanten van het
trommelvlies hetzelfde is. Daarvoor hebben we de buis
van Eustachius – een open verbinding van zo’n vier centimeter lang tussen het middenoor en onze neus-keelholte. Bij slikken, snuiten en gapen kun je die buis open en
dicht voelen gaan.
Het achterste gehoorbeentje, de stijgbeugel of stapes, is
verbonden met het ovale venster en daarachter begint
het met vloeistof gevulde binnenoor. Naast onder meer
de drie halfcirkelvormige kanalen die ons gevoel voor
evenwicht geven, bevindt zich daar het spiraalvormige
slakkenhuis (cochlea). In het centrale deel van het binnenoor ligt het orgaan van Corti, een kanaaltje van 32
millimeter lengte, dat met vloeistof en trilhaartjes gevuld
is. Omdat de gehoorbeentjes in het middenoor werken
als een soort hefboom worden de geluidstrillingen versterkt doorgegeven aan het binnenoor. Zo ontstaat er een
soort wave: de vloeistof komt in beweging en daardoor
gaan de trilhaartjes golven als de aren in een korenveld
door de wind, of het wier in zee door de watergolven. De
beweging van de trilhaartjes veroorzaakt een ionenstroom in de haarcellen, waarmee de trilhaartjes verbonden zijn, die vervolgens een elektrisch signaaltje geven
aan de aangesloten zenuwvezeltjes en voilà, via de gehoorzenuw bereikt het geluid het gehoorcentrum in de
hersenen.
Het lijkt een lange tocht, maar het tempo waarin deze
31

Korte evolutie van het gehoororgaan
‘Labyrint’ is de andere naam voor wat we het binnenoor noemen. Het is een complex van holten, gangen
en kanalen, uitgespaard in het rotsbeen, en behalve
het gehoorzintuig bevindt zich daarbinnen ook het
evenwichtsorgaan. Dat is het oudste zintuig waarover
het dier beschikt. Als het gaat om de evolutie van het
gehoor zijn de grootste veranderingen opgetreden in
de evolutie van het evenwichtsorgaan, dat je zou kunnen beschouwen als de voorloper van het gehoor.
Het allervroegste evenwichtsorgaan kon de richting
van de zwaartekracht bepalen. Het verscheen zo’n
600 miljoen jaar geleden. Vissen zijn de eerste dieren
die een labyrint hadden. Bij hen dient het om de stand
en de draaibeweging van het lichaam ten opzichte van
de omgeving te registreren.
Dit labyrint ontwikkelde zich later tot een waarnemer
van geluidstrillingen. Een deel van het labyrint, het
zintuigepitheel, evolueerde tot het slakkenhuis. Maar
ook in het systeem dat het geluid naar het binnenoor
overbrengt zijn grote veranderingen opgetreden, met
name bij de overgang van het waterleven naar het
landleven. De uitwendige gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeenketen ontwikkelden zich uit de
eerste kieuwspleet en de eerste en tweede kieuwboog
van de vis.
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Toch kunnen ook ongewervelde dieren geluiden waarnemen. Bij de sabelsprinkhaan is het gehoororgaan bij
het kniegewricht gelegen. Daar is een soort trommelvlies ontstaan, waaronder zich een holte bevindt die
door geluidsgolven in trilling wordt gebracht. Met dit
kleine gehoororgaan kan de sprinkhaan meer dan
90.000 trillingen per seconde waarnemen.

hele machinerie draait, is adembenemend. Als we met
elkaar in gesprek zijn dan kunnen we elkaar goed verstaan omdat bijna al die haarcellen soms wel 600 keer
per seconde feilloos geluidssignaaltjes verwerken.
Daaraan danken we ook het kunnen genieten van muziek,
ook als die voortgebracht wordt door verschillende instrumenten die gelijktijdig en vaak snel na en door elkaar
in allerlei timbres zachte en harde klanken produceren.
Ons vermogen om hoge en lage tonen te onderscheiden,
zit ’m in de bouw en ‘bedrading’ van het hele gehoororgaan, niet in de werking van de zenuwen. Die reageren
namelijk alleen met een aan/uit-pulsje. Dat we toch toonhoogtes kunnen onderscheiden, komt doordat de zenuwen vooraan in het binnenoor zorgen voor de perceptie
van de hoge tonen, en de zenuwen die diep in het slakkenhuis liggen de lage tonen doorgeven. De relatie tussen toonhoogte en de plaats waar de gehoorzenuwvezels
geactiveerd worden, heet tonotopie.
Het gevolg daarvan is dat iemand die te vaak te hard lawaai hoort altijd als eerste problemen krijgt met het
waarnemen van hoge tonen. Vooraan het slakkenhuis

komt namelijk de meeste energie binnen, de trilhaartjes
en haarcellen diep in de cochlea liggen beter beschermd.
Om diezelfde reden ga je als je ouder wordt eerst de hoge
tonen minder goed horen. De buitenste trilharen en haarcellen slijten als het ware het hardst. Er is dus, anders
dan wel eens gedacht wordt, geen overeenkomst tussen
het soort gehoorbeschadiging dat je oploopt en de toonhoogte van het beschadigende lawaai.
Lawaai is al snel beschadigend. Iedereen die met tuitende oren uit bijvoorbeeld een concert of discotheek komt
en korte tijd niet zo goed hoort, heeft zijn trilhaartjes en
haarcellen een opdoffer gegeven. Tuiten en suizen is het
eerste teken dat ze kapot gaan. Weliswaar lijkt het
gehoor zich daarna meestal te herstellen, maar na nog
een aantal keren is dat niet meer mogelijk. Het lastige is
alleen dat het gehoorverlies geleidelijk toeneemt, en in
eerste instantie niet zo opvalt. Toch is bekend dat na een
poosje, soms maar één of twee jaar, het heel erg vervelend begint te worden, en je gesprekken in een rumoerige
omgeving echt niet meer kunt volgen. Te veel haarcellen
en trilhaartjes zijn verwoest. Ze bieden dan een desolate
aanblik.

Fijngevoeligheid en beleving
Het oor is uiterst fijngevoelig. Als je het natuurkundig
bekijkt dan zijn de stilste geluiden die we kunnen horen
honderd miljoen keer zachter dan de hardste geluiden die
we heel korte tijd kunnen verdragen. Om geluiden met
elkaar te kunnen vergelijken hanteren we daarom niet de
verhouding van geluidsdruk, maar het verschil in geluids33

drukniveau, anders gezegd: het verschil in decibellen,
afgekort dB. Als je bijvoorbeeld de radio twee keer zo
hard laat klinken dan is dat toch maar een verschil van
6dB (Zie ook het hoofdstuk ‘Wat is geluid?’).
De gehoordrempel – daar waar net-niet-kunnen-horen
overgaat in net-wel-kunnen-horen – van iemand met een
uitstekend gehoor is voor het gemak gesteld op 0dB.
Ook gehoorverlies wordt in dB uitgedrukt, namelijk door
de aantallen dB's verschil ten opzichte van die nullijn te
geven. Het geluidsdrukniveau van gewone spraak
bedraagt 50 à 60dB. In de disco zit je al snel op een
geluidsniveau van tussen de 100 en 110dB en soms nog
meer, en de pijndrempel ligt tussen 130 en 140dB.
Maar die getallen zeggen niet alles. Decibellen geven
alleen de sterkte van het geluid aan, en geluid heeft ook
toonhoogte. Die twee samen bepalen hoe hard iets in
mensenoren klinkt. Zoals je de gemeten temperatuur en
de ‘gevoelstemperatuur’ hebt, zo heb je ook gemeten

geluid en ‘belevingsgeluid’.
In het horen van lage tonen (uitgedrukt in Hertz) zijn mensen het slechtst, en ook hoge tonen kosten moeite. De
middentonen, tussen de 2000 en de 3000 Hz, zijn het
makkelijkst te verwerken. Daardoor komt het dat bij een
hele lage toon van 20 Hz de gehoordrempel maar liefst
65dB hoger ligt dan bij geluid van 1000 Hz. Een geluid
van 70dB met een toonhoogte van 125 Hz klinkt toch
maar als 54 dB. Als het om dat ‘belevingsgeluid’ gaat,
wordt dat uitgedrukt door een A tussen haakjes achter
dB te zetten (de A is de afkorting van het Engelse adjustment, aanpassing).
Het gevolg hiervan is dat een gehoorverlies van bijvoorbeeld 35dB een ander effect heeft bij geluid van 250 Hz
dan van 2000 Hz.
Wat de effecten precies zijn, is lastig voor te stellen voor
mensen met een gewoon gehoor. Verschillende vormen
van gehoorverlies bij verschillende frequenties kunnen
onder verschillende omstandigheden (vergadering, kerk,
auto, overdekt winkelcentrum) de verstaanbaarheid van
gesprekken in meer of mindere mate beïnvloeden. Bij
hoge-tonengehoorverlies klinkt spraak gemoffeld, ver
weg, alsof er ruzie is bij de buren: je hoort weliswaar duidelijk dat er gepraat wordt, en af en toe vang je misschien zelfs een woord op, maar waar het over gaat of
wat er gezegd wordt, is een raadsel.

Spraak

Dit is een schematische weergave van het gehoorveld, het ‘bereik’ van normale mensenoren: horizontaal de frequentie, verticaal het geluidsdrukniveau
(in dB), met daarin de uiterste gevoeligheidscurve (de gehoordrempel in
stilte) van het normale menselijk gehoororgaan, het spraakgebied, het
muziekgebied, de pijndrempel en de lijn die de grens aangeeft waarboven
geluid c.q. lawaai schadelijk is voor het gehoor.
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In het dagelijks leven vervult horen allerlei functies. Van
contact houden met je omgeving en helpen je te oriënteren tot gewaarschuwd worden dat de bel gaat, de boter
dreigt te verbranden of de emmer bijna vol is. Maar het
kunnen verstaan van spraak zal bijna iedereen het belangrijkst vinden.
Juist voor spraak is het direct kunnen verwerken van
elkaar heel snel opvolgende geluidssignalen nodig. Het is
een gecompliceerd proces. Per seconde worden er in een
gesprek in het Nederlands tussen de twee en de zeven
woorden uitgesproken, en dus ook verwerkt. Tussen de
afzonderlijke woorden klinken bovendien niet de in
geschreven teksten gebruikelijke spaties. Nee, spraakiseencontinuestroomgeluidmethooguitafentoeeenpauzetje.
Klanken vloeien ook samen (‘ik had je niet gezien’ klinkt in
werkelijkheid als: katjeniegezien) en ze beïnvloeden
elkaar (de ie in ‘bier’ duurt langer dan die in ‘biet’, de k in
‘zakdoek’ klinkt niet zoals de k in ‘zakte’). Dat de hersenen daar onder normale omstandigheden wijs uit kunnen
worden, is al indrukwekkend, en dat dat vaak ook nog lukt

wanneer er iets hapert in de toevoer van spraakklanken
naar de hersenen laat iets van de robuustheid van het hele
systeem zien, maar het is wel degelijk erg kwetsbaar.
Gewone spraak heeft een beperkter bereik dan de hele
‘bandbreedte’ aan toonhoogtes die het menselijk oor kan
horen. Het is als het ware een uitsnede van de mogelijkheden.
De grondtoon van de menselijke mannenstem, veroorzaakt door de trilling van de stembanden, ligt gemiddeld
bij 100 Hz en die van een vrouwenstem bij 200 Hz. De
mond-keelholte zorgt door resonantie van het geluid voor
boventonen, waardoor bijvoorbeeld een ‘aa’ anders
klinkt dan een ‘ee’. De menselijke stem maakt vooral
spraakgeluiden tussen die grondtoon van 100 à 200 Hz
en de boventonen tussen 4000 en 5000 Hz. Niet dat er
geen hogere boventonen zijn – net als in de muziek kom
je die ook tegen – maar voor het verstaan van spraak zijn
ze niet zo belangrijk.
De kleinste elementen van spraak zijn klinkers en medeklinkers. Klinkers (a, e, i, et cetera) klinken meestal lager
dan medeklinkers (b, c, d, enzovoort). Zo bevatten stemloze medeklinkers, dat wil zeggen: die medeklinkers
waarbij de stembanden niet trillen (een vinger losjes op
de keel laat het verschil makkelijk voelen) bevatten alleen
geluiden boven de 2000 Hz. De p, de t en de k zijn bijvoorbeeld stemloos (tegenover hun stemhebbende tegen-

hangers b, d en g). Voor het begrijpen van wat er gezegd
wordt, zijn medeklinkers meestal belangrijker dan klinkers. Des te vervelender is het daarom dat gehoorverlies
door lawaai en ook ouderdomsslechthorendheid meestal
beginnen met een hoge-tonenverlies. Dat uit zich dus
vooral in het misverstaan van stemloze medeklinkers. En
in geroezemoes zijn alleen flarden van woorden te horen,
en dan vaak alleen de klinkers, zodat het gesprek verkeerd verstaan wordt.
Een verminderde gehoorscherpte betekent ook vaak dat
geluiden als het ware uitgesmeerd in de tijd of in frequentie worden waargenomen. Het van elkaar onderscheiden
van twee geluiden die kort na elkaar of gelijktijdig bij het
oor aankomen, levert dan problemen op. En dat gebeurt
natuurlijk juist bij een gesprek met meer mensen of als er
geluid op de achtergrond klinkt. Daarom kan het heel
goed dat iemand die in een een-op-een-gesprek prima
alles kan volgen, zelfs geen enkel probleem lijkt te hebben, in de kantine of op een feestje of tijdens een vergadering ineens vrijwel niets meer verstaat.
Maar hoeveel effect gehoorverlies heeft op het spraakverstaan, hangt natuurlijk erg af van de hoeveelheid decibellen die hij of zij ‘mist’. Wanneer iemand van kleins af aan
gehoorverlies heeft, zal de mate waarin dat het geval is
ook gevolgen hebben voor het eigen spraakvermogen. Wie
pas later slechthorend of doof wordt, heeft geen taalachterstand, en zal ook goed kunnen blijven spreken. Zo
iemand zal alleen, afhankelijk van de ernst van het gehoorprobleem, soms wat harder en monotoner klinken, omdat
de ‘feedback’ ontbreekt.

Soorten oor- en gehoorproblemen
Wat is er in het oor aan de hand als het slecht(er) functioneert? Op alle onderdelen van het hele hoorproces kan
er iets mis gaan, maar er is een grove indeling in twee
soorten problemen: de geleiding van geluid kan verstoord zijn, of de eigenlijke perceptie, het waarnemen.
Allebei tegelijk is natuurlijk ook mogelijk. Er wordt daarom gesproken van geleidingsslechthorendheid, perceptieslechthorendheid en gemengde slechthorendheid.
Bij perceptieslechthorendheid is er iets stuk in het binnenoor, terwijl geleidingsproblemen meestal het gevolg
zijn van de een of andere aandoening van het middenoor.
Heel soms wordt iemand geboren zonder gehoorgang, en
ook dat leidt tot (veel) geleidingsverlies. Geleidingsverlies betekent dat iemand minder hoort, maar wat hij hoort
klinkt in elk geval niet vervormd. Dat is vaak wel het geval
bij perceptieverlies, als de cochlea en/of de gehoorze35

nuw zijn aangetast. Hierdoor worden de geluiden niet
alleen minder goed gehoord, maar ook zal er een vervorming van klanken optreden. Spraak wordt moeilijker te
verstaan en muziek kan vals gaan klinken. Over de effecten van gehoorproblemen op het horen van muziek heeft
de Nederlandse Hoorstichting een cd uitgebracht (De
Peer Gynt Suite, slechthorend gehoord). Door de vervorming die optreedt bij perceptieverliezen zijn die moeilijker op te vangen met apparatuur dan geleidingsverliezen,
die over het algemeen redelijk te compenseren vallen.
Een probleem met het trommelvlies of met de gehoorbeentjes leidt dus tot geleidingsverlies. De reden kan een
middenoorontsteking zijn (of zelfs een verkoudheid), verkalking van de gehoorbeentjes of een scheurtje in het
trommelvlies, bijvoorbeeld door een klap op het oor. Door
geluidsversterking kun je een geleidingsverlies over het
algemeen redelijk goed compenseren. Ook zijn er chirurgische mogelijkheden om geleidingsverliezen te verbeteren.
Een belangrijke reden dat middenoorontsteking (otitis
media in het Latijn) geleidingsverlies veroorzaakt, is dat
er door de ontsteking van het slijmvlies vloeistof in plaats
van lucht in het middenoor terechtkomt. Bij een ‘acute
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otitis media’ is dat pus, en gaat dat gepaard met koorts
en oorpijn. Bij ‘otitis media met effusie’ ofwel OME, is het
gehoorverlies de belangrijkste klacht. De vloeistof kan bij
OME dun vloeibaar (sereus) zijn, maar ook taai en lijmachtig. Daarom wordt dat ziektebeeld ook wel lijmoor
genoemd. Vloeistof geleidt slechter dan lucht. Het kan
een geleidingsverlies van wel 30dB opleveren. Meestal
gaat een OME vanzelf binnen drie maanden over (driekwart van alle kinderen tot zes jaar heeft wel eens een
middenoorontsteking), en verdwijnt ook de slechthorendheid weer, maar een chronische OME kan wel blijvende
schade opleveren voor de taal- en spraakontwikkeling als
het gaat om peuters en kleuters. Zij bevinden zich in een
cruciale leeftijd voor taalverwerving en leren er in die
periode normaliter elke dag gemiddeld tien nieuwe woorden bij.
Een veelvoorkomende oorzaak van gehoorproblemen is
otosclerose, een vorm van overmatige botgroei in het
oor. Het bot aan de buitenkant van het slakkenhuis wordt
daarbij sponsachtig. Hierdoor kan de voetplaat van de
stijgbeugel (het laatste gehoorbeentje) vast komen te zitten in het ovale venster. Het gehoorverlies dat tegen die
tijd ontstaan is, is meestal gemengd, maar dat is ten dele
schijn: het perceptieverlies is geen echt binnenoorverlies, maar een zogenaamd pseudo-perceptief verlies, dat
het gevolg is van het vastzitten van de stijgbeugel. Als
het gehoorverlies wordt vastgelegd in een audiogram (zie
het hoofdstuk ‘Testen en meten’), dan vertoont dat een
typerende ‘dip’ (een zogegeheten Carhart notch). De
stijgbeugel vervangen door een prothese (zie het hoofdstuk ‘Chirurgische hulp’) laat het probleem meestal verdwijnen.
Over otosclerose is nog veel onduidelijk. In de meeste
gevallen ontstaat het aan alletwee de oren, soms het
tweede oor later dan het eerste. Er zijn families waarin
het voorkomt, maar de genetische oorzaak is nog niet
gevonden. Het komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen en het vaakst bij blanken. Otosclerose ontwikkelt
zich langzaam, meestal worden tussen de 15 en 35 jaar
de eerste symptomen duidelijk. Het gehoorverlies kan
heel snel erger worden bij sommige mensen, maar bij
anderen blijft het vele jaren lang hetzelfde. Sommigen
zoeken de oorzaak in virale infecties (een vaccinatie
tegen mazelen vermindert de kans op otosclerose), en de
hormonale veranderingen tijdens een zwangerschap kunnen het verloop van de ziekte versnellen. Naast de al eerder genoemde blootstelling aan lawaai kan binnenoorschade ook het gevolg zijn van andere oorzaken. Zo

op de gehoorzenuw. Het gevolg is dat de zenuw de prikkels vanuit het binnenoor niet goed meer doorgeeft aan
de hersenen, waardoor vaak het spraakverstaan slechter
is dan je zou verwachten op grond van wat het audiogram aangeeft.

Meer horen dan je lief is: oorsuizen,
overgevoeligheid

zijn bepaalde antibiotica (aminoglycosiden) en anti-kankermedicijnen (cytostatica) schadelijk voor het binnenoor. Net als voor lawaai verschilt de gevoeligheid
hiervoor van persoon tot persoon. Ook kunnen bepaalde
virus- of bacterie-infecties een perceptieslechthorendheid of zelfs doofheid veroorzaken. Een bekend voorbeeld hiervan is de hersenvliesontsteking door de
Haemophilus Influenzae B (HIB) bacterie, waartegen
tegenwoordig alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd. Aangeboren gehoorproblemen kunnen het
gevolg zijn van genetische aanleg. Zie daarvoor het
hoofdstuk ‘Erfelijke doofheid’. Maar ook een ziekte van
de moeder (Rode Hond bijvoorbeeld) of medicijngebruik
tijdens (vooral het begin van) de zwangerschap kan de
oorzaak zijn van aangeboren gehoorproblemen.
Tenslotte kan een perceptief gehoorverlies ook veroorzaakt worden door afwijkingen in de gehoorbanen achter
de cochlea (retrocochleaire pathologie). Een bekend
voorbeeld is de (overigens goedaardige) brughoektumor,
die meestal uitgaat van de evenwichtszenuw, maar drukt

Binnenoorschade leidt niet alleen tot slechthorendheid of
doofheid, maar kan juist ook herrie in het oor tot gevolg
hebben. Mensen kunnen last krijgen van oorsuizen (tinnitus), of van overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis),
wat helaas al veel te vaak gebeurt. Defecte trilhaarcellen
in het binnenoor zorgen voor veranderde spontane activiteit op de gehoorzenuw, wat zich in de hersenen uit als
oorsuizingen of overgevoeligheid voor harde geluiden.
Dat kan een ware hel zijn voor degene die eraan lijdt. Het
kan ook gaan om piepen, brommen of hoge, schelle
tonen, die geen moment weggaan en mensen vaak ook uit
hun slaap houden. Stress kan de waarneming van oorsuizingen en van vervormde geluiden ook nog eens in sterke
mate beïnvloeden, waardoor er ondraaglijke situaties ontstaan. Bovendien gaat dit vaak gepaard met verhoogde
spierspanning in het hoofd-halsgebied en pijnklachten.
Overgevoeligheid voor geluid kan ertoe leiden dat de
pijngrens al bij 80 of 90dB komt te liggen. Dat maakt
gewoon sociaal verkeer bijna onmogelijk. Patiënten gaan
van houten borden eten, omdat het tikken van bestek op
aardewerk onverdraaglijk is, een beetje regen en wind lijken een orkaan. Eigenlijk kunnen ze alleen nog zachte
geluiden, zoals fluisteren verdragen.
Tinnitus komt ook voor bij de ziekte van Ménière, waarbij
aanvallen van draaiduizeligheid gepaard gaan met misselijkheid, wisselend gehoorverlies en oorsuizen. Stress
kan een aanval uitlokken en de klachten verergeren.
Naast hyperacusis treedt soms ook diplacusis op: met
het ene oor sommige toonhoogten anders horen dan met
het andere. Het effect dat dat heeft op geluid en muziek
kan verschrikkelijk zijn, met name voor musici.
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GEHOORBESCHERMING EN DE WET
In de Wet Geluidhinder zijn bepalingen opgenomen die
de werkgever verplichten gehoorbeschermende maatregelen te nemen als de werknemers langdurig in te
veel lawaai moeten werken. Die zijn gebaseerd op een
groot aantal onderzoeken uit de afgelopen decennia.
Een werkgever moet gehoorbescherming aanbieden
als het lawaainiveau op de arbeidsplaats gedurende
een achturige werkdag vaak (bijna dagelijks) meer dan
80dB(A) bedraagt. Als de blootstellingsduur halveert,
mag het lawaainiveau 3dB meer bedragen, dus bij vier
uur mag het 83dB(A) zijn en bij twee uur 86dB(A). Bij
een geluidsdrukniveau van 85dB(A) of meer zijn
gehoorbeschermingsmiddelen verplicht.

Maar werkgevers moeten volgens de wet ook voorlichten over risico’s en gehoorbeschermingsmiddelen,
en een schriftelijk plan maken voor onder meer schadepreventie. Werknemers die frequent worden blootgesteld aan geluid van 80dB(A) moeten bovendien
minimaal eenmaal per vier jaar in de gelegenheid worden gesteld een gehooronderzoek te ondergaan,
zodat gehoorschade vroeg kan worden waargenomen.
38

Ook voor gehoorbeschermingsmiddelen zijn criteria
opgesteld. Zowel middelen die in de gehoorgang als
die over de oorschelp worden gedragen, moeten het
geluid kunnen verzwakken tot onder de 80dB(A).
Een speciale groep werknemers zijn musici. Ook op
hun werkplaats is er meestal heel veel lawaai, waar ze
niet zomaar voor weg kunnen lopen. De gevolgen zijn
er dan ook naar. Bij lawaaislechthorendheid is het
gehoorverlies dikwijls niet eens zo heel groot, maar
vaak wel in een beperkt frequentiegebied, waardoor
de selectiviteit waarmee het oor toonhoogtes en tijdsintervallen waar kan nemen, kan onderscheiden en
kan differentiëren, aangetast raakt. Voor musici is dat
funest.

De problemen die bij maar liefst driekwart van hen blijken op te treden, welk soort muziek ze ook maken,
zijn vaak gecombineerde klachten: niet alleen over gehoorverlies, maar ook vaak over oorsuizingen (tinnitus), overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis), ver-

stens een keer per dag vernieuwd worden. Kauwbewegingen kunnen de lawaaireductie verminderen.
Voorgevormde oordopjes, al of niet met een draagkoord, zijn gemaakt van elastisch rubber of kunststof
dat de gehoorgang luchtdicht afsluit. Deze oordopjes
zijn geschikt voor meermalig gebruik, maar hun pasvorm moet aldoor goed in de gaten gehouden worden.
Ze beschermen minder goed tegen heel hard geluid
(vanaf 90dB(A)).

vorming (distortie) van geluid en een verschil in toonhoogtewaarneming tussen het linker en het rechter
oor (diplacusis). Dat kortdurende pieken in de geluidsproductie extra veel schade toebrengen, meer dan je
op grond van de theorie zou verwachten, is daar waarschijnlijk een van de oorzaken van. Ook blijken er verschillen tussen mannen en vrouwen. De eerste groep
doet bijvoorbeeld meer gehoorverlies op, de tweede
krijgt vaker last van hyperacusis. De tabel op bladzij
37 geeft een overzicht.
Ook het gehoor van musici moet volgens de wet
beschermd worden. Dat kan onder meer door te zorgen voor een grotere afstand tussen de geluidsbron en
het luisterend oor. Bijvoorbeeld door meer ruimte in
een orkestopstelling, of meer afstand tot reflecterende
wanden en luidsprekerboxen. Andere mogelijkheden
zijn het plaatsen van geluidsisolerende schermen en
het aanbrengen van verschillende zithoogtes in een
orkestopstelling.
Daarnaast zijn er natuurlijk individuele oorbeschermers, al dragen musici niet graag oorstukjes, omdat
ze hinderlijk zijn bij mond- en kaakbewegingen, een
dof gevoel geven in het oor en de waarneming van de
muziek negatief beïnvloeden.
Een van de meest gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen zijn rolletjes van geschuimd polymeer, die ineengedrukt in de gehoorgang worden gebracht, waar ze
binnen enkele seconden uitzetten en de vorm van de
gehoorgang aannemen. Ze zijn goedkoop en tamelijk
comfortabel, al moeten ze met oog op de hygiëne min-

Otoplastieken zijn geheel op maat gemaakt, dus comfortabel. Ze zijn wel duur in aanschaf, maar ze gaan
jaren mee, en hebben bovendien als voordeel dat ze
geen irritante dreun of bonzen veroorzaken, en dat het
verstaan van spraak redelijk goed blijft.
Daarnaast zijn er oorkappen, die uit twee schelpen
bestaan die verbonden worden door een verstelbare
beugel. Als die goed passen, hebben ze een zeer
goede geluidsdemping, maar juist omdat ze het omgevingsgeluid sterk verzwakken en vervormen kunnen ze
een 'afgesloten' gevoel geven.
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Erfelijke slechthorendheid
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de multidiciplinaire werkgroep gehoor- en communicatiestoornissen van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). Zij houdt zich vooral bezig met bindweefselziekten,
syndromen en aangeboren afwijkingen, in het bijzonder schisis (gespleten lip en/of gehemelte) en slechthorendheid.
Dr. R.J.C. Admiraal (In de toekomst weer muziek?) is staflid
van de KNO-afdeling van het UMC St. Radboud met als specialisatie slechthorendheid en doofheid bij kinderen, kinderaudiologie, spraak-taal-ontwikkelingsproblemen, schisis en
onderzoek naar erfelijke gehoorstoornissen. Daarnaast is hij
verbonden aan Viataal (voorheen het Instituut voor Doven in
Sint-Michielsgestel en de scholen voor slechthorenden en
spraak-taalproblemen in Nijmegen).

Van elke duizend kinderen in Nederland is er één al vanaf
de geboorte doof. Nog eens twee worden voordat ze volwassen zijn ernstig slechthorend. In een kwart van de
gevallen zijn de gehoorproblemen het gevolg van oorzaken van buitenaf zoals lawaai of hersenvliesontsteking.
Van nog eens een kwart blijft de oorzaak onbekend. Bij
de rest, dus bij de helft van alle slechthorende kinderen
en jong-volwassenen, blijken erfelijke factoren in het
spel. En dat kunnen er heel wat zijn.
Al onze erfelijke eigenschappen berusten op de zesenveertig chromosomen die we in de kern van bijna elke cel
van ons lichaam met ons meedragen. Chromosomen zijn
in feite lange, opgekrulde draden DNA, kralenkettingen
waarin elke kraal een van de vier moleculen adenine (A),
cytosine (C), guanine (G) en thymine (T) is, in eindeloze
afwisseling. Sommige stukken van ons DNA dienen als
instructies om eiwitten te maken en vormen op die
manier het bouwvoorschriftenboek van ons lichaam. Die
stukken zijn onze genen, recepten als het ware, geschreven in een alfabet van de vier ‘letters’ A, C, G en T.
Erfelijke verschillen tussen mensen, en dus ook erfelijke
afwijkingen, gaan altijd terug op kleine variaties in die
recepten.
Mensen hebben tienduizenden genen in hun chromosomen, die elk een heel klein deel voor hun rekening nemen
van wat er voor het bouwen, laten werken en onderhouden van een mensenlichaam nodig is. Sommige van de
eiwitten waarvoor genen zoals dat heet ‘coderen’, dienen
als bouwstof voor het een of ander, andere bevorderen
de aanmaak van weer andere stoffen of houden die juist
tegen, enzovoort. Als je daarbij in aanmerking neemt dat
bij normaal horen het hele ingewikkelde stelsel van
gehoorgang, trommelvlies, middenoor en slakkenhuis te
pas komt, is het niet verbazend dat erfelijk bepaalde
slechthorendheid aan een of meer afwijkingen in honderden verschillende genen kan liggen.
Al weten we inmiddels wel hoe DNA in het algemeen
werkt en wat de rol van sommige genen is, toch is nog
heel wat onbekend. Iedereen hoopt natuurlijk dat we op
termijn in staat zullen zijn om niet alleen te vertellen waar
iemands slechthorendheid aan ligt, maar ook om via testen het risico te kunnen bepalen dat mensen een slecht41

horend kind krijgen, en uiteindelijk ook om iets aan erfelijke vormen van slechthorendheid te kunnen verhelpen.
Maar zover is het nog lang niet. Momenteel zijn er zo’n
tachtig loci bekend, plekken op het DNA waar afwijkingen optreden die met slechthorendheid te maken hebben, en van dertig weten we ook in welk gen ze liggen –
en pas dan kunnen we iets zeggen over wat er nu eigenlijk misgaat. Dat is pas het topje van de ijsberg. Zeker als
het om vormen van slechthorendheid gaat die niet
samengaan met allerlei andere ernstige problemen,
gebeurt er ook maar weinig onderzoek naar bruikbare
testen. En zelfs als die testen er al waren, is momenteel
het doorlichten van hele families nog veel te duur en te
arbeidsintensief. Dat laatste zou overigens met de nieuwe DNA-chips, een nieuw soort standaardtests waarmee
snel specifieke genetische afwijkingen opgespoord kunnen worden, wel eens kunnen veranderen.

Vormen van overerving
Erfelijkheid is lang niet altijd een simpele kwestie van ‘dat
heeft ie van z’n moeder’. Soms komen trekjes en afwijkingen sporadisch her en der in een familie voor, soms
slaan ze generaties over om dan de kop weer op te steken. Dat heeft alles te maken met de verschillende
manieren waarop overerving in zijn werk gaat, en dat ligt
weer grotendeels aan de samenstelling van onze set van
zesenveertig chromosomen.
Vierenveertig chromosomen komen paarsgewijs voor,
steeds krijgen we van vaders- en moederszijde een
exemplaar van hetzelfde chromosoom. Ze heten daarom
ook wel autosomen, ‘zelfde-lichaampjes’ op zijn Grieks,
en hebben geen individuele namen, maar simpelweg de
nummers een tot 22. De overblijvende twee zijn de
geslachtschromosomen X en Y, zo genoemd naar hun
vorm en het feit dat ze de dragers zijn van onze typisch
mannelijke dan wel vrouwelijke eigenschappen. Een van
de twee is bij iedereen een X-chromosoom dat van de
moeder afkomstig is, de ander een X- of Y-chromosoom
van vaderskant. Geeft vader een X door, dan heeft het
kind dus twee X-chromosomen en wordt het een meisje.
Is een Y-chromosoom de uitverkorene, dan heeft het kind
de combinatie X-Y, en wordt het een jongen. Nu is ook
meteen duidelijk waarom vrouwen altijd een X-chromosoom doorgeven: ze hebben geen Y-chromosoom.
Dat we, afgezien van de geslachtschromosomen, altijd
twee exemplaren van een chromosoom met ons meedragen, betekent dat we ook van elk gen op die chromosomen twee exemplaren bezitten. Nu komen genen in
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Gentherapie tegen
ouderdomsdoofheid?
Bij hun geboorte hebben mensen ongeveer 12.000
haarcellen in elk binnenoor, maar tegen de tijd dat ze
zeventig zijn, is er nog maar een derde van over.
Omdat die haarcellen voor de overdracht van geluid
naar de hersenen zorgen, zal er naarmate er daar minder van zijn minder geluid doorgegeven worden.
Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat het
uitschakelen van een specifiek gen (het retinoblastoma-gen) bij muizen het verlies van de haarcellen in
het binnenoor voorkomt. Dieren die dit gen niet hadden, bleken meer haarcellen te hebben dan normaal.
Men zoekt nu naar een mogelijkheid om het gen tijdelijk uit te schakelen, lang genoeg om weer voldoende
nieuwe haarcellen te laten ontstaan. Wellicht zal deze
vondst er in de toekomst toe leiden dat alleen al in
Europa en de Verenigde Staten zo’n vijftig miljoen
oudere mensen weer normaal kunnen horen.
verschillende varianten voor, allelen geheten, en een
belangrijke vraag is dan welke variant ‘wint’ als iemand
van zijn ouders verschillende varianten meekreeg. Of,
officiëler gezegd: welk allel in het kind tot expressie zal
komen. Dat is geen kwestie van toeval, bepaalde varianten winnen altijd van andere. Zulke varianten heten dominant, en de eigenschappen waar ze voor staan heeft een
kind zodra ten minste een van de ouders het allel doorgaf. Daar tegenover staan recessieve (ondergeschikte)
allelen, die alleen gevolgen hebben als beide ouders hun
kind ermee bedeeld hebben. We hebben het dan niet
alleen over bijvoorbeeld bruin of blond haar en de kleur
van de ogen, maar ook over alle erfelijke ziekten en afwijkingen.
Dat is de basis. Hoewel de praktijk net weer wat ingewikkelder is, kun je al wel zien hoe erfelijke eigenschappen
soms generaties kunnen overslaan, om dan ineens weer
op te duiken: familieleden die maar één kopie van een
recessief gen hebben kunnen die wel doorgeven, maar
vertonen zelf niet de verschijnselen die bij dat gen horen.
Ze zijn dragers, zoals dat heet: het is er wel, maar je ziet
het niet. Pas als er op een goed – of kwaad – moment
twee kopieën bij elkaar komen in een persoon, treden de
bijbehorende eigenschappen weer aan het licht.

Overervingskansen bij een gen met twee varianten, hier blauw en rood. De
rode variant staat voor een afwijking. Ieder individu draagt twee exemplaren
van het gen, een afkomstig van vader en een van moeder. Als het gen dominant is, zijn alle individuen met ten minste een rood exemplaar aangedaan.
Is het gen recessief, dan hebben alleen de rood-rood individuen de
afwijking. De rood-blauwe zijn dan drager: ze hebben zelf geen last, maar
kunnen de afwijking wel doorgeven.

Een bijzonder geval is overerving van genen die op het Xchromosoom liggen. Een aantal daarvan heeft geen
evenknie op het Y-chromosoom, en dat heeft gevolgen:
geslachtsgebonden overerving. Ziekmakende varianten
van zulke genen zijn doorgaans recessief en bovendien
zeldzaam. Ze hebben daardoor doorgaans geen effect op
vrouwen, omdat de kans op een ziekmakend allel op
beide X-chromosomen heel klein is. Zulke ziekten komen
bij mannen juist wel voor. Die hebben maar één X-chromosoom, dus zodra daarop de ziekmakende variant
voorkomt, is het prijs.
Het gevolg is dat mannen die zelf wel aan de aandoening
lijden gezonde dochters krijgen, die echter allemaal wel
draagster zijn van de ziekmakende genvariant. Omdat het
om recessieve genen gaat, is gemiddeld de helft van de
zonen van die dochters de klos. De zonen van diezelfde
mannen zijn gezond, ze hebben van hun vader immers

geen X-chromosoom gekregen, en dus geen ziekmakende genvariant. Kortom: vrouwen krijgen zo’n ziekte in de
regel niet, maar kunnen hem wel overdragen op zowel
hun zonen als hun dochters, mannen krijgen hem wel
maar kunnen hem alleen overdragen op hun dochters.
Overerving in de mannelijke lijn is dus uitgesloten.
Tenslotte is er nog een derde soort overerving, die via de
mitochondriën. Mitochondriën zijn de energiecentrales
van de cel en bevatten een beetje eigen DNA, dat ook
weer zorgt voor bepaalde lichaamseigenschappen. Ook
in dat DNA kunnen ziekmakende varianten voorkomen,
met alle gevolgen van dien. Alweer zijn het verschijnselen
die alleen in de vrouwelijke lijn kunnen overerven, simpelweg omdat de mitochondriën van ieder kind uitsluitend afkomstig zijn van de eicel van de moeder. Vaders
bijdrage, het arme spermatozootje, levert alleen de chromosomen uit de celkern aan het toekomstige kind. De
rest ervan, inclusief mitochondriën, wordt bij de versmelting van zaadcel en eicel zonder pardon vernietigd.
Al deze vormen van overerving kunnen heel specifieke
problemen veroorzaken, maar ook de basis vormen van
combinaties van aandoeningen. Erfelijke slechthorendheid of doofheid is daarop geen uitzondering. In ruim
tweederde van alle gevallen treedt het in zijn eentje op,
bij de rest van de erfelijk slechthorenden zijn de gehoorproblemen onderdeel van een groter probleem, waar
vaak ook andere organen bij betrokken zijn.

Genen en hoorproblemen
We kennen inmiddels maar liefst veertien verschillende
autosomale genen, genen die dus niet op de geslachtschromosomen liggen, waarvan dominante varianten
bestaan die slechthorendheid veroorzaken. Krijgt een
kind van tenminste een van zijn ouders zo’n variant, dan
heeft het een hoorprobleem.
Al zijn ze, net als alles wat erfelijk is, aangeboren, toch
openbaren deze vormen van slechthorendheid zich in de
regel pas in de loop van het leven en verergeren ze met
de jaren. Het gaat meestal om perceptieve slechthorendheid – er is iets mis met de omzetting van trillingen in het
middenoor naar de elektrochemische signalen die onze
hersenen gewaarworden.
Een voorbeeld is het COCH-gen, waarvan een zeldzame
mutatie ertoe leidt dat zich in de kanalen voor de zenuwen in het slakkenhuis en het evenwichtsoorgaan zogenaamde mucopolysacchariden gaan ophopen, waardoor
het vermogen om hoge tonen te horen afneemt. Meestal
merken dragers van deze mutatie zo tussen hun 35e en
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In de toekomst weer muziek?
De mogelijkheden om gehoorverliezen te verhelpen
die een gevolg zijn van problemen in het slakkenhuis,
zijn momenteel klein. Alleen bij ernstige doofheid kan
in bepaalde gevallen een cochleair implantaat (CI)
worden ingebracht. Maar de ontdekking van genen die
verantwoordelijk zijn voor zulke perceptieve gehoorverliezen leert ons inmiddels veel over de bouw en de
werking van het slakkenhuis. Deze genen kunnen
coderen voor eiwitten die dienen als bouwstenen,
maar ook voor eiwitten die chemische processen in
het slakkenhuis bevorderen of belemmeren. Bij dat
laatste type genen komt, als er voldoende kennis is
opgedaan, de mogelijkheid in zicht om die processen
met medicijnen te beïnvloeden. Wordt er door een
afwijkend gen van een bepaalde stof te weinig geproduceerd, dan kan die wellicht aangevuld worden, en
een teveel kan misschien met medicijnen tegengewerkt worden. Maar wanneer een afwijkend gen de
oorzaak is van een reeds bij de geboorte aanwezige
anatomisch afwijkende structuur in het slakkenhuis,
dan kan dat niet op deze manier gerepareerd worden.
Sinds kort gloort er echter ook enige hoop op dat
front. Recent is er voor het eerst therapie bedreven
door gebruik te maken van regulatie- en differentiatiegenen: de genen die bepalen hoe voorlopercellen zich
verder gaan differentiëren tot specifieke cellen met
een eigen functie. Het Atoh1-gen is een van de
belangrijkste genen voor haarcelvorming in het slakkenhuis. De haarcellen en de steuncellen in het orgaan

vijftigste levensjaar dat er wat aan de hand is en zijn ze
vijftien tot twintig jaar later ernstig slechthorend. In het
begin hebben ze ook typisch last van draaiduizeligheid
als gevolg van de aantasting van het evenwichtsorgaan.
Het omgekeerde, verlies van lage tonen, komt ook voor
en is betrekkelijk vaak te wijten aan het WFS-gen dat zich
op chromosoom 4 bevindt.
Gehoorproblemen die voortkomen uit autosomale recessieve genvarianten zijn meestal perceptief en treden
doorgaans al prelinguaal op, dus heel vroeg in het leven.
Ook van dit soort slechthorendheid kan, voorzover nu
bekend, de oorzaak in tenminste veertien verschillende
genen liggen. In twintig tot dertig procent van de voorko44

van Corti, van waaruit geluidsprikkels doorgegeven
worden aan de hersenen, hebben een gemeenschappelijke voorlopercel. De differentiatie tot haarcel of tot
steuncel wordt (mede)bepaald door het Atoh1-gen.
Dit gen werd in overmaat toegediend aan cavia’s, die
doof gemaakt waren met behulp van gehoorsbeschadigende medicijnen. De haarcellen waren hierdoor volledig vernietigd, terwijl de steuncellen nog intact
waren. Maar na toediening van het Atoh1-gen in het
slakkenhuis ontstonden er weer haarcellen. Het omliggend steunweefsel bleek zich gedifferentieerd te hebben tot nieuwe haarcellen. Met name de binnenste
haarcellen waren goed ontwikkeld, de buitenste vertoonden kenmerken van zowel haarcellen als steuncellen. Het uiteindelijk resultaat was dat de gehoordrempel van de cavia’s weer bijna op het normale
niveau lag.
Dit soort onderzoeken toont aan dat het gebruikmaken
van ontwikkelings-regulatiegenen een van de mogelijkheden kan zijn om bepaalde vormen van perceptieve gehoorverliezen te genezen. Gentherapie in de zin
van het repareren van fouten in de genen zelf behoort
momenteel nog niet tot de mogelijkheden. Bovendien
zal dit door tegenstanders snel bestempeld worden
als genetische manipulatie. De discussies hierover zijn
nog lang niet uitgekristalliseerd.
Ronald Admiraal

mende gevallen gaat het om een variant van het connexine 26-gen, waarvan twee tot vier procent van de mensen
drager is. Het probleem zit hem dan in het ionentransport
in de kanaaltjes die de verbinding vormen tussen de
haarcellen in het binnenoor.
Zeldzamer dan al deze aandoeningen zijn geslachtsgebonden soorten slechthorendheid, maar ze zijn er wel.
Een bekend geval is te wijten aan het POU3F4-gen, dat
de expressie van weer andere genen helpt reguleren.
Doet het zijn werk niet goed, dan zit een van de gehoorbeentjes, de stijgbeugel, vast. Bovendien is er dan een
abnormale verbinding tussen de compartimenten met
perilymfe in het slakkenhuis en het hersenvocht tussen

de vliezen die de hersenen omgeven. Het geval is berucht
bij kno-artsen, omdat bij operatief losmaken van de stijgbeugel het risico bestaat dat via het ovale venster, dat de
verbinding vormt tussen stijgbeugel en binnenoor, perilymfe en hersenvocht gaan lekken. Daardoor kan de druk
van het hersenvocht zakken, wat weer zorgt dat de kans
op hersenvliesontsteking toeneemt.
Erfelijke aandoeningen die voortkomen uit afwijkingen
van het DNA in de mitochondriën uiten zich meestal op
allerlei manieren tegelijkertijd, al zijn er wel een paar
zeldzame genvarianten bekend die enkel tot slechthorendheid kunnen leiden. Wel lijkt het zo te zijn dat gehoorproblemen die soms ontstaan door het gebruik van
antibiotica uit de aminoglycoside-groep, zoals het eerste
anti-tuberculosemiddel streptomycine, een erfelijke basis
in de mitochondriën hebben.

Erfelijkheidsonderzoek en u
Wie vermoedt dat erfelijke slechthorendheid of aandoeningen waarvan slechthorendheid een van de verschijnselen is in zijn familie voorkomen, kan laten uitzoeken of
dat ook echt zo is. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn
voor mensen die overwegen een kind te krijgen, en willen
weten of er onaanvaardbare risico’s op een of ander
bestaan. Maar ook tijdens de zwangerschap kunnen aangeboren afwijkingen van de vrucht worden opgespoord,
voorzover ze door DNA-onderzoek zijn vast te stellen.
Dat gebeurt dan met behulp van een vlokkentest of een
vruchtwaterpunctie. Sommige afwijkingen zijn ook via
echo-onderzoek op te sporen.
Omdat er aan aangeboren afwijkingen meestal maar weinig te verhelpen valt, is de praktische betekenis van de
kennis die erfelijkheidsonderzoek oplevert beperkt.
Onderzoek voordat men aan een zwangerschap begint
kan mensen wel van hun voornemen doen afzien, en prenataal onderzoek kan als blijkt dat het kind ernstig aangedaan is aanleiding zijn voor het afbreken van de
zwangerschap. Maar weten dat een kind een bepaalde
aandoening heeft of een verhoogd risico loopt voordat
het daar tekenen van vertoont, zoals bijvoorbeeld bij
erfelijke vormen van slechthorendheid die zich pas op
latere leeftijd openbaren, schept ook de mogelijkheid om
tijdig rekening met een en ander te houden, bijvoorbeeld
bij de beroepskeuze.
Kennis over dragerschap van erfelijke afwijkingen kan
uiteraard belastend zijn. Je kunt een aandoening niet
alleen als het ware op je af zien komen, het levert ook
kennis op over familieleden die nergens om gevraagd

hebben. Moeten die worden ingelicht? Willen ze dat wel?
Of omgekeerd, mag je zulke kennis voor je houden?
Allemaal redenen waarom men bij voorspellend erfelijkheidsonderzoek niet over een nacht ijs gaat. In elk geval
zal, voordat er enig onderzoek plaatsvindt, over de
mogelijke voor- en nadelen uitgebreid overlegd worden
met de betrokkene. Komt het er dan toch van, dan wordt
het geheel vaak begeleid door een psychosociaal werker.
Wie een vraag of wens heeft op het gebied van erfelijkheidsonderzoek kan zich via huisarts of specialist aanmelden bij een polikliniek voor Klinische Genetica. In het
algemeen begint een onderzoek dan met een intakegesprek om vast te stellen waarover men zich precies zorgen maakt. Er wordt een stamboom getekend, en
vervolgens bekijkt men welke verdere stappen aan de
orde zijn.
Soms liggen de zaken zo duidelijk dat het blijft bij een
enkel informatief gesprek, maar vaak zal er meer onderzoek nodig zijn. Dat kan bestaan uit het opvragen van
medische gegevens en eventueel lichamelijk onderzoek.
Maar ook bloedonderzoek (meestal chromosomen- en/of
DNA-onderzoek), röntgenfoto’s en onderzoek door een
andere specialist kunnen eraan te pas komen. Als alle
gegevens er zijn, volgt nog een samenvattend gesprek.
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Slechthorendheid bij andere erfelijke aandoeningen
Er zijn heel wat, gelukkig meestal zeldzame, aandoeningen waar slechthorendheid een van de verschijnselen van is. Wat voorbeelden:
Syndroom van Waardenburg – De Nederlandse oogarts P.J. Waardenburg ontdekte als eerste dat mensen
met verschillend gekleurde ogen vaak ook een perceptief gehoorprobleem hebben. Behalve die twee
verschijnselen zijn ook een witte lok op de voorste
haarlijn, vroegtijdig grijs haar, pigmentvlekken op de
huid en ongewoon ver uit elkaar staande ogen kenmerkend voor het syndroom. Omdat echter lang niet
alle verschijnselen altijd hoeven op te treden, weten
veel slechthorenden met ‘Waardenburg’ helemaal niet
waar hun slechthorendheid, die uiteen kan lopen van
mild tot ernstige doofheid, vandaan komt. Er zijn ten
minste vier typen die door even zovele genen veroorzaakt worden en alle dominant vererven.

Syndroom van
Waardenburg

Branchiotorenaal syndroom – Dominant overervende
aandoening met als kenmerken naast gehoorverlies
afwijkingen aan de oorschelp met putjes voor de oren,
cysten of fistels in de hals en nierafwijkingen tot en
met het ontbreken van een nier – iets waar prima mee
te leven valt – of zelfs beide nieren, in welk geval het
kind vlak na de geboorte overlijdt. De naam van de
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ziekte slaat op de verschijnselen ervan: branchi verwijst naar de embryonale kieuwbogen die mede ten
grondslag liggen aan onze hals en oren, oto naar de
oren en renaal geeft aan dat de nieren erbij betrokken
zijn. De gehoorproblemen kunnen in ernst flink verschillen, waarbij het om zowel perceptief als geleidingsverlies kan gaan, soms een combinatie van
beide. De oorzaak ligt in het EYA1-gen op chromosoom 8 dat codeert voor een zogenaamde transcriptiefactor, een stof die een rol speelt bij de ontwikkeling
van die embryonale kieuwbogen en de nieren.
Het gaat om soms subtiele verschijnselen, die daardoor soms niet of pas (te) laat gezien worden. Dan
wordt een ernstig slechthorend kind geboren met fistels in de hals en bijzonder gevormde oren, en ontdekt
men daarna pas dat een van de ouders dezelfde verschijnselen vertoont, alleen in veel mindere mate.
Syndroom van Stickler – Deze dominant verervende
aandoening, met in de loop der tijd verergerend perceptief gehoorverlies, heeft te maken met de vorming
van bindweefsel, meer in het bijzonder het collageen
dat daarvan deel uitmaakt. Dat is aan de verdere verschijnselen ook wel te zien: gewrichtsproblemen, bijziendheid met netvliesloslating en soms een gespleten
verhemelte. Het gehoorverlies is vaak het minst opvallende verschijnsel, en wordt daarom nog wel eens
over het hoofd gezien.
Syndroom van Treacher Collins – Patiënten met deze
ziekte, veroorzaakt door een gen op chromosoom 5 en
dominant overervend, hebben vaak ernstig geleidingsgehoorverlies, doordat hun oren klein en zo misvormd
zijn dat er maar een heel nauwe of zelfs helemaal geen
gehoorgang is. Soms zijn er bovendien perceptieve
gehoorproblemen.
Toch is dat niet hun grootste probleem. Nog ingrijpender zijn de veelvoudige en in allerlei vormen en gradaties optredende symmetrische gezichtsafwijkingen,
met behalve afwijkende oren ook onderontwikkelde
jukbeenderen en kin, onderbreking van het onderste
ooglid en een gespleten verhemelte. Die opvallende
gezichtsafwijkingen maken dat patiënten overal worden aangestaard en vaak niet serieus genomen, terwijl
ze geestelijk toch bijna altijd prima in orde zijn.
Erfelijke glomustumoren – Slechthorendheid is een

Syndroom van
Treacher Collins

vaak voorkomende complicatie bij de zeldzame erfelijke glomustumoren, ook wel bekend als paragangliomen of chemodectomen. De tumoren zijn vaatrijke
gezwellen in hals of oor, die ontstaan in de zogenaamde glomuslichaampjes langs de grote bloedvaten, die
vermoedelijk helpen het zuurstofgehalte in het bloed
te reguleren. De tumoren groeien langzaam en worden
slechts zelden kwaadaardig. Vaak zijn er dan ook weinig of geen klachten, maar zitten ze op de verkeerde
plaatsen, dan kunnen zichtbare zwellingen in de hals
ontstaan of gehoorschade met kloppend oorsuizen.
Meestal begint dat tussen het twintigste en veertigste
levensjaar.
Glomustumoren worden veroorzaakt door een gen op
chromosoom 11 en vererven dominant, met een bijzonderheid: alleen kinderen die de verantwoordelijke
genvariant van hun vader hebben geërfd, lopen kans
zelf tumoren te ontwikkelen. Komt de variant van moederszijde, dan is men alleen drager. Recent is aangetoond dat in de tumoren (maar niet in de rest van het
lichaam) het allel dat van moederszijde is geërfd
selectief wordt uitgeschakeld, waardoor het zieke allel
dat van de vader afkomstig is tot expressie komt. Bij
doorgifte in de vrouwelijke lijn kan de factor dus als
het ware een aantal generaties ondergronds gaan, om
dan plotseling via een man weer op te duiken. Dat
maakt het van tevoren onderkennen van een verhoogd
risico op de aandoening lastig.

Syndroom van Usher – Dit is het meest voorkomende
recessief overervende ziektebeeld waar slechthorendheid deel van uitmaakt. Perceptieve slechthorendheid
gaat hier samen met een afnemend gezichtsvermogen
en vaak ook al vroeg evenwichtsstoornissen, waardoor aangedane kinderen laat leren zitten en lopen. De
oogproblemen beginnen met nachtblindheid, daarna
worden de randen van het gezichtsveld steeds verder
aangetast zodat de patiënt het gevoel heeft door een
steeds nauwere koker te kijken. Met twee steeds ernstiger achteruitgaande zintuigen ligt isolatie op de
loer, daarom is heel intensieve begeleiding geboden.
Er zijn verschillende typen bekend, die berusten op
gebreken in diverse genen. Bij het meest voorkomende type 1 is er van meet af aan sprake van ernstige
slechthorendheid en beginnen de oogproblemen in de
tienerleeftijd.
Syndroom van Pendred – Schildklierproblemen zijn
naast ernstige perceptieve slechthorendheid het kenmerk van deze ziekte. Die schildklierproblemen treden
pas in de puberteit of nog later aan het licht, wat het
syndroom op jonge leeftijd moeilijk herkenbaar maakt.
Dat geldt eens te meer omdat het recessief overerft,
en de ouders dus meestal nergens last van hebben en
er ook geen gevallen in de familie bekend hoeven zijn.
Syndroom van Jervell-Lange-Nielsen – Twee verschillende genen zijn er tot nu toe geïdentificeerd
waarin variaties kunnen zorgen voor dit recessief
overervende ziektebeeld dat ernstige perceptieve
slechthorendheid paart aan een aangeboren hartritmestoornis. Het is een gelukkig zeldzame, maar verraderlijke aandoening die kan leiden tot allerlei hartproblemen, van flauwvallen tot plotselinge dood. Vaak
wordt de ziekte pas herkend als zich een catastrofaal
hartprobleem heeft voorgedaan.
Syndroom van Alport – Bij deze aandoening begint
vanaf het tiende jaar steeds ernstiger perceptief
gehoorverlies op te treden. Daarnaast ontstaan in de
loop van de tijd problemen met de nieren die zo ernstig kunnen worden dat dialyse of niertransplantatie
onvermijdelijk is. Ook oogafwijkingen komen voor. In
zes van de zeven gevallen gaat het om een geslachtsgebonden vorm, een op de zeven keer gedraagt de
aandoening zich recessief. Er is ooit een geval beschreven waarin de ziekte zich dominant leek te
gedragen.
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Baby’s, verstandelijk gehandicapten en bejaarden zijn
groepen die een extra risico lopen dat gehoorproblemen
bij hen pas laat of helemaal niet opgemerkt worden. De
consequenties daarvan zijn niet voor iedereen dezelfde,
maar ze zijn al gauw ernstig. Bij baby’s is hun taalontwikkeling in het geding, voor anderen liggen vooral onnodige
communicatiemisverstanden en isolement op de loer.
Zo is de afgelopen jaren uit een aantal in huisartsenpraktijken uitgevoerde onderzoeken gebleken dat veel meer
ouderen hoorproblemen hebben dan bekend was: driekwart van de 85-plussers had een matig tot ernstig (meer
dan 35dB) gehoorverlies, van de 75-plussers had ook al
zestig procent een verlies van meer dan 35dB, en minstens een kwart van de zestigplussers bleek zo slechthorend dat ze een gehoorapparaat nodig hadden.
Maar nodig hebben betekent lang niet altijd dat daar iets
van terechtkomt. Minder dan een kwart van de 85-plussers had al een gehoortoestel, maar de andere slechthorenden er een aanbieden bleek niet veel zin meer te
hebben, er was al te zeer sprake van communicatie-isolatie. Ook veel 75-plussers komen er niet toe daadwerkelijk hulp te zoeken. Slechts de helft van degenen bij wie
het probleem voor het eerst geconstateerd werd, wilde
een doorverwijzing naar de kno-arts, en weer niet meer
dan de helft daarvan maakte er ook gebruik van. Het aantal mensen dat spontaan in actie komt ter verbetering van
het gehoor is minimaal. Uit onderzoek is gebleken dat het
aanbieden van een algemene screening aan ouderen weinig effectief is: weliswaar worden veel mensen met
gehoorverlies opgespoord, maar slechts een klein deel
wordt vervolgens ook met succes geholpen, onder andere door angst voor het imago van hoortoestellen en de
kosten die ze met zich meebrengen. Wel zijn er aanwijzingen dat het nuttig is aandacht aan het gehoor te geven
bij mensen die voor een andere klacht bij de huisarts
komen. Liefst als ze nog niet hoogbejaard zijn.
Ook bij verstandelijk gehandicapten brengen gehoorscreeningsonderzoeken hoge percentages gehoorproblemen aan het licht. Onderzoek in een groot aantal
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instellingen liet zien dat een op de vijf jongvolwassenen
met een lichte en matige verstandelijke handicap slechthorend was. Van de vijftigplussers met het Downsyndroom gold dat zelfs voor 93 procent. Het al dan niet
goed horen heeft natuurlijk ook voor deze mensen een
grote invloed op het communicatief functioneren.
Iedereen met het syndroom van Down dient dan ook zijn
leven lang elke drie jaar onderzocht te worden, en voor
oudere kinderen en volwassenen met een verstandelijke
handicap wordt gehoorscreening aanbevolen op de leeftijd van vijf, tien en vijftien jaar, en vanaf de leeftijd van
vijftig jaar elke vijf jaar.
Nog een extra kwetsbare groep zijn veel te vroeg geboren baby’tjes die minder dan drie pond wegen en lijden
aan stoornissen in hun vitale levensfuncties. Van hen
blijkt 2,5 procent serieuze gehoorproblemen te hebben.
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Manieren om te screenen
Er zijn steeds meer methoden en technieken om gehoorproblemen op te sporen en te meten. De simpelste en
goedkoopste is de fluisterspraaktest, die in principe kan
worden gedaan bij iedereen van een jaar of vijf of ouder.
Een onderzoeker gaat op een meter achter iemand staan
of zitten en fluistert op oorhoogte zo duidelijk mogelijk,
zonder de stembanden te gebruiken, zes combinaties
van drie cijfers en letters. Bijvoorbeeld: F5C, Z3L, 6K7,
3S8, 2R9, X4U. Tegelijk beweegt degene die getest wordt
een vinger heen en weer in de oorschelp van één oor, en
zegt na wat hij of zij hoort. Gaat dat bij beide oren goed,
dan is er zeker geen sprake van gehoorproblemen, en
pas als meer dan vier combinaties niet goed worden herhaald, dan geldt de test als ‘niet gehaald’.
Voorafgaand aan een fluistertest zal de dokter altijd met

een oortrechter in het oor kijken (otoscopie) om te zien of
de gehoorgang misschien verstopt is, en hoe het trommelvlies eruitziet. Middenoorontstekingen bijvoorbeeld
maken dat vlies meestal een beetje rood.
Voor het meten van de beweeglijkheid van het trommelvlies bestaat de mogelijkheid van tympanometrie, waarbij
met onder meer een toongenerator, een versterker, een
microfoon en een luchtpompje heel exact gemeten wordt
of het vlies goed genoeg oscilleert in reactie op geluidsgolven. Zo niet, dan wordt dat geluid niet goed genoeg
doorgegeven aan het middenoor.
Voor baby’s was er vele jaren standaard de Ewing/Capastest wanneer ze negen maanden oud waren, maar die is
op zijn retour (zie het kader ‘Babygehoor testen in Nederland’), onder meer omdat er de afgelopen jaren screeningsmethoden ontwikkeld zijn die objectief en heel
precies meten, en gebruikt kunnen worden zonder de bewuste respons van degene die getest wordt. Lichamelijke
reacties op geluid zijn het uitgangspunt. Een uitkomst voor
onderzoek bij heel kleine kinderen, maar ook bij mensen

met een ernstige verstandelijke handicap.
Ook kan door bijvoorbeeld de huisarts of jeugdarts een
screeningsaudiogram worden gemaakt. Dat is een minder volledig audiogram dan een klinisch audiogram, maar
het is wel de beste manier om buiten het ziekenhuis een
indicatie te krijgen of er werkelijk gehoorverlies is.

Hersenstamreacties
Bij een zogeheten BERA (Brainstem Electric Response
Audiometry, ofwel een gehoormeting van de elektrische
respons van de hersenstam) krijgt iemand via een
koptelefoon honderden keren razendsnel korte geluidjes
(tien tot twintig keer per seconde) te horen. De vezels van
de gehoorzenuw reageren daarop, en die respons kun je
meten. Door tellen en middelen ontstaat een patroon
waaraan de gehoordrempel exact kan worden afgemeten.
Zo’n onderzoek kan indien nodig onder verdoving worden uitgevoerd en leent zich daarom goed voor gehooronderzoek bij kinderen.
Voor wat snellere screeningen is er de automatische vari-

Met audiogrammen brengen we de prestaties van iemands gehoor in kaart. Bovenaan de grafiekjes staat de toonhoogte (frequentie, gemeten in Hertz), rechts, op
de andere as, het aantal decibellen, dat de luidheid aangeeft. De menselijke stem beweegt zich tussen de hier gegeven frequenties. Klinkers klinken bijvoorbeeld
lager dan de meeste medeklinkers. Bij een normaal gehoor ligt de toondrempel (het punt waarop je geluid begint te kunnen waarnemen) steeds bij 0dB. Spraak
wordt verstaanbaar bij ongeveer 35dB (het stippellijntje). Typerend voor lawaaislechthorendheid is dat het gehoorverlies over het geheel genomen niet erg groot
is, maar binnen een bepaald frequentiebereik wel. In het voorbeeld wordt een toon van 4000 Hz pas bij een luidheid van 35dB gehoord, vooral voor musici heeft
dat grote gevolgen. Ouderdomsslechthorendheid heeft veel bredere gevolgen. De persoon in het voorbeeldaudiogram hoort klanken met een hoge frequentie pas
als ze luider klinken dan 50dB. Dat betekent dat het lastig wordt om een op gedempte toon gevoerd gesprek te volgen, en vooral om spraak in geroezemoes te
verstaan.
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ant, de AABR (Automatic Auditory Brainstem Response),
ook wel screenings-BERA genoemd. Die test het gehoor
van beide oren bij 50, 40 en 30dB. De meting duurt kort
en kan daarom veelal zonder anesthesie worden verricht,
maar bij voorkeur wel bij een slapend kind. Wordt een
reactie gevonden dan is dat een hard gegeven, en een
betrouwbare reactie bij 30dB geeft aan dat iemand voldoende hoort. Bij het ontbreken van een respons bij deze
intensiteiten is wel nader onderzoek nodig, omdat de
methode geen informatie verschaft over de aard en de
ernst van gehoorverlies.

Het oor maakt zelf geluid: oto-akoestische
emissies
Korte geluidspulsen van ongeveer 60dB(A), het geluidsniveau van een normaal gesprek, wekken op hun beurt
geluid op in het slakkenhuis: er ontstaan zogeheten otoakoestische emissies (OAE), die kunnen worden gemeten
door een zeer gevoelig microfoontje. Dat gebeurt via een
buisje in een oordopje in de gehoorgang, waardoor ook
twee telefoontjes (luidsprekertjes) de geluidsstimuli aan
het oor aanbieden. Emissies zijn het gevolg van het feit
dat de overdracht van geluiden in het binnenoor niet
gelijkmatig verloopt, maar afhankelijk is van de hardheid
en de toonhoogte van die geluiden. Geluid wordt dus
door het binnenoor min of meer vervormd doorgegeven
aan de gehoorzenuw en juist die vervorming wordt
gebruikt bij deze vorm van gehoormeting. Vooral schade
aan de buitenste haarcellen van de cochlea heeft een
verminderde productie van emissies tot gevolg. De OAE-
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methode geeft dus een beeld van het functioneren van
het binnenoor. Het is ook mogelijk om hoorproblemen bij
een aantal specifieke frequenties op te sporen met otoakoestische emissies.

Audiogrammen
Als na een screening, en soms twee of drie herhalingen,
blijkt dat er misschien sprake is van verminderd gehoor
(al dan niet aan beide oren), dan wordt iemand meestal
verwezen naar een Audiologisch Centrum voor een volledige diagnose. Daar kan worden onderzocht hoe goed
iemand nog tonen en spraak kan horen door het in kaart
brengen van een toondrempel- en/of een spraakaudiogram, een grafische weergave van de resultaten van
gehoormetingen. Voor een toondrempelaudiogram, dat

de gevoeligheid van het oor meet, krijgt iemand via een
trilblokje of via een hoofdtelefoon toontjes aangeboden
die verschillen in frequentie (toonhoogte) en intensiteit.
De persoon moet zelf aangeven wanneer hij een geluidje
hoort, en zo kan dan bepaald worden waar zijn toondrempel ligt.
Je hebt de luchtgeleidingsdrempel, die bepaald wordt via
de hoofdtelefoon en aangeeft hoe goed het totale horen
is vanaf de gehoorgang via het middenoor, het binnenoor
en de gehoorzenuw tot de waarneming in de hersenen,
en de beengeleidingsdrempel, die via het vibrerende blokje gemeten wordt. Het trilblokje brengt het bot van het
hoofd in trilling, waardoor de trillingen direct op de cochlea (het slakkenhuis) worden overgebracht. De beengeleidingsdrempel zegt dus iets over het binnenoor, het
perceptieve gedeelte van het gehoororgaan. Het gelijk
liggen of juist verschillen van de lucht- en beengeleidingsdrempel zegt iets over het functioneren van het
middenoor. Een toonaudiogram kan ook laten zien waar
de ‘onaangename luidheidsdrempel’ ligt: waar geluid pijn
begint te doen. Die drempel kan voor mensen met een
gehoorbeschadiging anders liggen dan normaal.
Om na te gaan hoe goed het oor en de hersenen in staat
zijn om geluiden te analyseren en om te zetten in betekenisvolle delen, in taal dus, kan ook een spraakaudiogram
worden afgenomen. Dan wordt gekeken hoe goed het oor
verschillende klanken van elkaar kan onderscheiden, met
andere woorden hoe goed de spraakverstaanvaardigheid
is. Het gaat bij een spraakaudiogram om het verband
tussen de geluidssterkte waarmee spraak (meestal een
lijst eenlettergrepige woorden) wordt aangeboden en hoe
goed die wordt verstaan. Wie zo’n test ondergaat, moet
nazeggen wat hij via de hoofdtelefoon hoort. De geluids-

sterkte wordt met telkens 5dB verlaagd, en iedere keer
wordt ook het percentage woorden genoteerd dat goed
wordt verstaan. Bij 10dB is die score nog nul, vervolgens
loopt die met het aantal decibellen op. De geluidsintensiteit die nodig is om de helft van de woordjes goed te verstaan wordt de drempel voor het verstaan van spraak
genoemd. Iemand die maar veertig procent van de woorden verstaat, kan toch al negentig procent van de zinnen
goed verstaan. Dat komt doordat de (klank)informatie die
in een zin besloten ligt groter is dan direct voor het
begrijpen ervan nodig is. De context en verwachtingspatronen kunnen veel ‘verraden’. Losse woorden geven dus
een beter inzicht dan zinnen in hoe goed het oor in staat
is spraakklanken van elkaar te onderscheiden.
Een spraakaudiogram kan iets zeggen over of het
gehoorverlies wellicht een geleidings- of perceptief verlies is, maar speelt voor het bepalen van dat onderscheid
een ondergeschikte rol. Wel geeft het spraakaudiogram
interessante informatie waarmee een eerste diagnose
kan worden gemaakt tussen cochleaire en zogeheten
retro-cochleaire verliezen: verliezen die respectievelijk
veroorzaakt worden door een probleem in het slakkenhuis zelf of in het gedeelte dat na het slakkenhuis komt.
Bij cochleaire slechthorendheid bereikt het spraakaudiogram bij een bepaalde geluidssterkte een maximum,
waarna bij verder opvoeren van de geluidssterkte de
score weer afneemt. Dit fenomeen heet recruitment.
Met de informatie die gehoorscreeningen, audiogrammen
en andere metingen opleveren, kan een begin gemaakt
worden met hulp bieden aan iedereen met een gehoorprobleem. Bijvoorbeeld welk hoortoestel het meeste zin
zou hebben, of chirurgisch ingrijpen soulaas kan bieden,
of spraaktherapie, of gebarentaal.
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Babygehoor testen in Nederland
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werden alle
kinderen in Nederland zodra ze negen maanden
waren, opgeroepen door het consultatiebureau (tegenwoordig onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg)
voor een gehoortest. De standaardtest voor deze
gehoorscreening – de Ewingtest of de geautomatiseerde versie daarvan, de CAPAS-test – maakt namelijk gebruik van het feit dat zuigelingen vanaf zes
maanden automatisch hun hoofd draaien in de richting
van geluid, een reflex die het sterkste is tussen hun
negende en twaalfde maand. De baby’s worden voor
de test op schoot genomen en achter hun rug worden
bij allebei de oren verschillende geluiden gemaakt.
Reageert het kind niet zoals het zou moeten, dan moet
het nog een keer terugkomen. Pas na een derde test,
door de huisarts, volgt eventueel doorverwijzing naar
een keel- neus- en oorarts of naar een audiologisch
centrum voor onderzoek.
Al tientallen jaren ligt het opkomstpercentage voor
deze screening op ongeveer 95 procent. Maar het
aantal doorverwijzingen begon in de jaren tachtig te
stijgen, vooral doordat er meer kinderen kwamen met
middenoorproblematiek, otitis media met effusie
(OME). Het vocht in het oor vermindert het gehoor dan
tijdelijk, maar inmiddels is duidelijk geworden dat
ingrijpen niet of nauwelijks effect heeft op de (taal)ontwikkeling van het kind. Dat heeft weer tot gevolg dat
huisartsen minder geneigd zijn om kinderen daadwerkelijk te verwijzen naar een kno-arts of audiologisch
centrum. Ook omdat kno-artsen bij kinderen die vanwege de screening verwezen waren wel vaak buisjes
gingen plaatsen (terwijl dat niet de reden van verwijzing was) en er geen verder onderzoek werd gedaan
naar het bestaan van permanent gehoorverlies.
Ondanks dat het aantal doorverwijzingen is opgelopen
(van twee procent begin jaren tachtig tot bijvoorbeeld
zes procent in 1998), is daardoor toch het risico
gegroeid dat een kind dat wel degelijk met een permanent gehoorverlies kampt ‘gemist’ wordt.
En dat kan grote gevolgen hebben. De reden achter
elke screening is geen andere dan onnodige beperkingen in de ontwikkeling van het kind en daarmee onnodig leed proberen te voorkomen. Een doof of ernstig
slechthorend kind dat opgroeit in een horende omge54

Bij het vijftigjarig jubileum van de NSDSK ontwierp Janneke van Oorschot
‘Knipoog’, een knuffelbeest met veranderbare gelaatsuitdrukkingen voor
kinderen van nul tot drie jaar met een auditieve beperking.

ving verkeert in een ongunstige situatie. Het opvoeden
vraagt kennis en vaardigheden die ouders niet vanzelfsprekend hebben. Het is alleen al daarom van
belang dat vroeg gestart kan worden met een passende interventie.
Maar bovendien is de laatste jaren keer op keer in
onderzoeken aangetoond dat de ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen met gehoorverliezen aanzienlijk verbeteren naarmate ze vroeger hulp krijgen.
Zo gaat een kind dat een hoortoestel heeft gekregen
voordat het zes maanden was, aantoonbaar beter praten dan een kind dat tussen de zeven en achttien
maanden oud was. De oorzaak daarvan wordt gezocht
in de ontwikkeling van de plasticiteit van de hersenschors.
Het grootste bezwaar tegen de Ewing/CAPAS-test als
standaard is daarom dat de diagnose ‘permanent
gehoorverlies’ gemiddeld pas gesteld wordt als een
kind al achttien oud maanden is. Internationaal is om
die reden afgesproken ernaar te streven te beginnen
met het bieden van hulp voordat kinderen zes maanden zijn. En omdat er nieuwe screeningstechnieken
zijn, kan dat ook.

Ommezwaai naar vroege screening
De ommezwaai is momenteel in volle gang. Haalbaarheids- en andere studies hebben uitgewezen dat
zonder veel extra kosten 95 procent van alle pasgeborenen al in de eerste paar weken van hun leven een
gehoortest kunnen krijgen. Het beste blijkt om dat bij
ze thuis te doen, tegelijk met de hielprik (die screent
op de aangeboren stofwisselingsziekten PKU/CHT/
AGS). Vanwege het grote aantal thuis- en poliklinische
bevallingen in Nederland is het ziekenhuis, anders dan
elders, hier namelijk niet de meest geschikte plaats.
Alleen baby’tjes op de intensive care van neonatologie
krijgen standaard een gehoortest in het ziekenhuis,
met de automatische hersenstam-responsmethode
(screenings-BERA).
De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) organiseert nu samen met
TNO-Preventie en Gezondheid, en de Thuiszorgorganisaties de implementatie van de nieuwe neonatale gehoorscreening in de Jeugdgezondheidszorg in Nederland, die de negen-maandsscreening helemaal vervangt.
Het testen gaat nog steeds in drie rondes, twee maal
met de Oto-Akoestische Emissies-methode (OAE), de
derde keer met behulp van de automatische hersenstam-respons-methode (AABR). Het percentage doorverwijzingen komt dan gemiddeld op minder dan één
procent, en het uiteindelijk gevonden aantal slechthorende en dove kinderen is drie tot vijf op de duizend.
Een bijkomend voordeel is dat bij pasgeborenen veel
minder oorontstekingen voorkomen dan bij kinderen op
de leeftijd van negen maanden, zodat het aantal onterechte doorverwijzingen kleiner is. Al moeten steeds
terugkerende middenoorontstekingen wel in de gaten
gehouden worden, net als pas later optredend of
progressief gehoorverlies. Zo blijken twee op de duizend negenjarige kinderen doof te zijn, terwijl maar een
op de duizend baby’s doof wordt geboren. Nog een
punt van zorg is dat gehoorverlies aan een van de twee
oren ook negatieve consequenties kan hebben voor de
ontwikkeling van een kind. Structurele signalering van
kinderen met een dergelijk verlies is daarom essentieel.
Om de nieuwe manier van werken te kunnen evalueren
is binnen de Federatie Nederlandse Audiologische

Centra (Fenac) besloten tot het aanleggen van een
centrale database van alle kinderen die als slechthorend zijn gediagnosticeerd.

Hulp en begeleiding voor ouder en kind
Wanneer na de derde screeningsronde een onvoldoende score is behaald, worden kind en ouder doorverwezen naar een van de 22 audiologische centra in
Nederland, waar door een multidisciplinair team
(bestaande uit onder anderen een audioloog, een psycholoog, een logopedist, een maatschappelijk werker
en een orthopedagoog) diagnostisch onderzoek wordt
verricht, en vervolgens advies, begeleiding en revalidatie worden gegeven. Daarvoor is inmiddels een protocol vastgesteld.
Als blijkt dat er inderdaad sprake is van doofheid of (al
dan niet ernstige) slechthorendheid, zal voor opvang
van de ouders moeten worden gezorgd. Bij een ernstig
gehoorverlies worden ouder en kind door het audiologisch centrum aangemeld bij een van de zeven centra
voor gezinsbegeleiding voor auditief en communicatief
beperkten, dat de opvang dan overneemt. Er wordt
geprobeerd aanbod op maat te realiseren. De activiteiten van de gezinsbegeleiding bestaan onder andere uit
huisbezoeken, een gespecialiseerde peuterspeelzaal,
diagnostisch onderzoek op het gebied van algehele
ontwikkeling, taalontwikkeling en audiologie, cursussen Nederlandse Gebarentaal, voorleescursussen, cursussen preverbale ontwikkeling, opvoedingscursussen,
thema-avonden, spelochtenden en gezinsdagen. Ook
advies bij schoolkeuze en ambulante begeleiding horen
tot de taken van de gezinsbegeleiding.
Binnen de gezinsbegeleiding is er sprake van een
tweetalig aanbod: gesproken Nederlands en Nederlandse Gebarentaal (NGT). Omdat de kinderen op zeer
jonge leeftijd worden aangemeld, wordt in de meeste
gevallen gestart met een NGT-aanbod. De ouders volgen daartoe de communicatiecursussen. Maar ook het
overige begeleidingsaanbod zal in de komende periode moeten worden aangepast aan de nieuwe, veel jongere doelgroep, die zich in een andere ontwikkelingsfase bevindt.
Hanneke de Ridder-Sluiter
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Hoortoestellen – van toeter
tot pinda

JAN DE LAAT

Met dank aan René van der Wilk (www.hoorzaken.nl)
en Age van Dijk (www.widex.com).

Een hoortoestel of gehoorapparaat maakt voor slechthorenden geluiden uit de omgeving weer hoorbaar. Vooral
natuurlijk dat geluid dat voor ons dagelijks leven het
allerbelangrijkst is: spraak. Veruit de meeste gebruikers
willen eerst en vooral anderen beter kunnen verstaan.
Hoortoestellen hebben een lange geschiedenis, met
vooral in de afgelopen eeuw een indrukwekkende ontwikkeling van akoestische oplossingen via elektrische en
elektronische technieken tot aan de digitale hoogstandjes van vandaag. Anders dan vroeger hebben slechthorenden tegenwoordig de keus uit een breed scala van
verschillende soorten toestellen zoals achter-het-oortoestellen (AHO’s), in-het-oortoestellen (IHO’s), kanaaltoestellen, compleet-in-het-kanaaltoestellen (CIC’s), kasttoestellen en hoorbrillen.
Elk van die soorten heeft zijn eigen specifieke toepassingen en zijn eigen voor- en nadelen. Maar bij alle verschillen die er zijn, berusten moderne hoortoestellen steeds
op hetzelfde basisontwerp: een microfoontje vangt het
geluid uit de omgeving op, waarna een speciaal stukje
elektronica het zo bewerkt dat het gehoorverlies van de
drager zo goed mogelijk gecompenseerd wordt. Vervolgens
gaat het via een versterkertje naar een luidsprekertje, een
‘telefoontje’, dat het geluid naar het oor doorgeeft.
Een recente belangrijke stap vooruit is de komst van digitale hoortoestellen. Het klassieke elektronische hoortoestel werkt ongeveer net zoals een gewone muziekinstallatie in de huiskamer: de binnenkomende signalen worden versterkt, gecomprimeerd en zo gefilterd dat de
frequenties die voor de verstaanbaarheid van belang zijn
bevoordeeld worden. Bij digitale toestellen gaat dat
anders. De signalen worden eerst gecodeerd in nullen en
enen, waarna dat gecodeerde signaal in een heel klein
computertje in het apparaat veel verdergaand en veel
gevarieerder bewerkt kan worden dan anders mogelijk is.
Pas daarna wordt het resultaat weer omgezet in een analoog signaal waar het luidsprekertje hoorbaar geluid van
maakt.
De eerste digitale toestellen ontliepen de prestaties van
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gewone analoge toestellen nog niet veel. Eigenlijk werden dezelfde bewerkingen op het binnenkomende signaal uitgevoerd, alleen gebeurde dat langs digitale weg.
De nieuwste generatie digitale toestellen heeft echter al
veel meer rekenkracht en is in staat om veel geavanceerder berekeningen en bewerkingen uit te voeren. Daarmee
kan bijvoorbeeld rondfluiten (feedback) worden voorkomen, lawaai worden onderdrukt, en is gericht horen nog
beter mogelijk. Dat levert niet alleen betere verstaanbaarheid van spraak op, maar ook meer comfort. Het
geluidsbeeld komt beter overeen met de werking van een
normaal werkend oor, zodat verstaan minder inspanning
kost.
Gehoorverlies is iets dat van persoon tot persoon verschilt en aan de persoon aangepaste oplossingen vereist.
Soms is een momenteel nog relatief duur digitaal toestel
met meerdere programma's noodzakelijk, maar in andere
gevallen voldoet een eenvoudiger analoog toestel ook.
Maar naar het zich laat aanzien zullen de nu nog gangbare analoge toestellen langzaamaan van het toneel verdwijnen. Alle toestellen zijn dan digitaal en de prijs hangt
alleen nog af van de mogelijkheden van het toestel.

Soorten hoortoestellen
Achter-het-oortoestellen – De naam zegt het al: deze
toestellen worden achter het oor gedragen. Het geluid
dat het hoortoestel verlaat, wordt via een slangetje dat
aan het toestel bevestigd zit naar het oorstukje gebracht.
Het oorstukje zit in het oor en wordt speciaal op maat
gemaakt.
Doordat de achter het oor zittende behuizing groter en

Het meest gebruikt: achter-het-oortoestellen
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robuuster is dan die van een in-het-oortoestel, gaan ze
minder gauw stuk en kan er een betrekkelijk grote batterij en versterker in geplaatst worden, zodat de batterij
langer meegaat en meer versterking mogelijk is. Om die
laatste reden zijn deze apparaatjes vooral ook geschikt
voor mensen met ernstig gehoorverlies. Ook zijn ze
gemakkelijk te onderhouden, het oorstukje kan gewoon
in water worden schoongemaakt. Het belangrijkste
nadeel van deze toestellen is dat ze vooral bij kort haar
duidelijk zichtbaar zijn. Achter-het-oortoestellen zijn in
Nederland het meest verkochte type hoortoestel en zijn
in tal van kleuren leverbaar.
In-het-oortoestellen en kanaaltoestellen – Bij in-hetoortoestellen zitten alle onderdelen in één en dezelfde
behuizing, waarin zowel de microfoon, de versterker en
de telefoon als de batterij een plaats hebben. Het toestel,
niet meer dan een forse pinda, bevindt zich in het oor zelf
en is door het kleine formaat onopvallend te dragen.
Dat kleine formaat betekent ook een kleinere batterij en
minder versterking. Daarom zijn in-het-oortoestellen het
best geschikt voor mensen met gering tot matig gehoorverlies. Verder is de kans dat defecten optreden groter
dan bij toestellen die achter het oor gedragen worden, en
is een goede discipline van de gebruiker bij het onderhoud vereist: oorsmeer moet regelmatig worden verwijderd en het filtersysteem dat ervoor zorgt dat de telefoon
niet verstopt raakt, moet regelmatig vervangen worden.
Een nog weer kleinere variant van in-het-oortoestellen
zijn de zogenaamde kanaaltoestellen, waar van buiten
nog minder van te zien is.

Sommige ouderen worden minder handig in het vastpakken en manipuleren van kleine voorwerpen, omdat de fijne
motoriek achteruitgaat. Dezelfde problemen kunnen zich
bij bijvoorbeeld reuma voordoen. In zulke gevallen kunnen
vooral kanaaltoestellen lastig in en uit te doen zijn.
CIC-toestellen – CIC staat voor ‘completely in the
canal’: volledig in de gehoorgang. Dit zijn de allerkleinste
in-het-oor-hoortoestellen, die diep in het oor zitten en
daardoor nagenoeg onzichtbaar te dragen zijn.
Door middel van een dun doorzichtig koordje zijn ze uit
het oor te halen. Anders dan alle hiervoor genoemde toestellen zijn CIC-apparaatjes niet voor iedereen geschikt,
omdat de gehoorgang zowel wat betreft vorm als grootte
aan een aantal eisen moet voldoen.
De nadelen zijn dezelfde als die van de andere in-hetoortoestellen. Omdat in zo’n klein toestel maar plaats is
voor een heel klein batterijtje met dus maar een heel
gering vermogen, gaan de batterijen van CIC-toestellen
relatief kort mee.
Kasttoestellen – Kasttoestellen hebben het formaat van
een kleine mobiele telefoon en worden op het lichaam
gedragen. Vanaf het kasttoestel loopt er een snoertje
naar het oor, waar het verbonden is met een oorstukje
dat zich in het oor bevindt. Ze worden tegenwoordig nog
maar weinig gebruikt, maar blijven een uitkomst voor
mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met de
handmotoriek.
Hoorbrillen – Horen met een bril kan op twee manieren.
Ten eerste bestaan er brillen waarbij in de poten een overigens normaal hoortoestel is ingebouwd. Het hoortoestel
kan daarbij volledig worden aangepast aan het kleurdesign van de bril. Zo’n bril kan handig zijn voor brildragers,
als er achter het oor te weinig ruimte is voor zowel een
gewone bril als een gehoorapparaat. Maar er kleeft wel
een nadeel aan: gaat bril of hoortoestel kapot, dan moet
de drager gedurende de reparatie zonder beide hulpmiddellen door het leven.
Het tweede type hoorbril werkt op een heel ander principe. Er zijn mensen wiens gehoorgang niet kan worden
afgesloten met een oorstukje of een in-het-oortoestel,
bijvoorbeeld omdat er afwijkingen zijn aan het uitwendige of het middenoor, of wanneer het oor chronisch ontstoken is. De beengeleidingsbril brengt dan uitkomst.
Aan het uiteinde van de brilpoot zit daarbij een zogenaamde beengeleider die achter het oor drukt op het

mastoïd, een uitsteeksel van het rotsbeen waarin zich het
slakkenhuis bevindt. De beengeleider geeft het geluid als
trillingen door aan het mastoïd, zodat het langs die weg
rechtstreeks in het slakkenhuis terechtkomt, buiten trommelvlies en middenoor om. Het draagcomfort van dergelijke hoorbrillen is helaas beperkt Ze leveren al snel een
pijnlijke drukplek achter het oor op. Daarom is er sinds
enige tijd de mogelijkheid om een beengeleidingshoortoestel te verankeren in het bot achter het oor, de zogenaamde BAHA (zie het hoofdstuk Chirurgische hulp).
Zo’n BAHA draagt niet alleen prettiger, ook de geluidsoverdracht is beter.
De Link-it, het ‘hoorpistooltje’ – Dit bijzondere product
helpt slechthorenden om spraak beter te verstaan in
lawaaiige omgevingen. Het is een geavanceerde richtmicrofoon die op een achter-het-oortoestel met T-stand
geplaatst wordt, en langs het hoofd naar voren wijst. Het
nut is dat een veel beter onderscheid wordt gemaakt tussen het geluid dat afkomstig is van datgene waar de
gebruiker naar kijkt – gesprekspartners, televisie – en
omgevingsgeluiden. Dat maakt hem ideaal voor gebruik
op feestjes en recepties en in andere omgevingen waar
veel omgevingslawaai is, zoals stations, treinen en restaurants.
Een nadeel is dat de gebruiker degene die hij wil verstaan
steeds recht in het gezicht moet kijken. Je hoort als het
ware dat waar je naar kijkt, en dat is niet altijd prettig of
zelfs maar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een vergadering waarbij iemands buurman aan het woord is.
Eventueel kan het toestel
daarom ook met een verbindingskabeltje aan het
hoortoestel worden gekoppeld, zodat het als handmicrofoon bruikbaar is.
In de ‘loop’ van het pistoolachtige ding, die een
lengte heeft van zo’n zes
centimeter, zitten meerdere microfoons waarmee het
toestel wel geluid opvangt
uit de richting die de
gebruiker ermee aanwijst,
maar omliggend achtergrondlawaai of geroezemoes negeert. De op die
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manier uitgefilterde spraak wordt
omgezet in een
magnetisch veld
dat op zijn beurt
weer draadloos
opgepikt
wordt
door het gewone
hoortoestel. Door
de korte afstand
tussen beide apparaten verloopt
de overdracht probleemloos.
De goede richtingsgevoeligheid wordt bereikt doordat de microfoons
op verschillende plekken in de loop zitten. Met behulp
van de minieme verschillen tussen de signalen die door
elk van die microfoons worden opgevangen is het mogelijk om lawaai van opzij uit te doven. Het resultaat is dat
achtergrondlawaai tussen 7dB en 10dB onderdrukt kan
worden, wat neerkomt op een verbetering in de verstaanbaarheid van spraak van veertig tot zeventig procent.

Hulpmiddelencaleidoscoop
Hoortoestellen zijn belangrijk, maar vormen slechts
een klein deel van het complete palet van technische
en andere hulpmiddelen bij het horen, waaronder:
Ringleiding, infrarood- en FM-apparatuur – Een
ringleiding is een elektromagnetisch systeem waarmee het geluid dicht of rechtstreeks bij de bron wordt
opgepikt om direct aan het hoortoestel doorgegeven
te worden. Bij een infrarood- of FM-installatie wordt
het signaal doorgegeven aan een halslus die (de naam
zegt het al) om de hals hangt. De halslus geeft het
geluidssignaal op zijn beurt door aan het hoortoestel
als dat op de T- of M/T-stand staat ingeschakeld. Als
het toestel een FM-stand en FM-schoentje heeft, dan
kun je zonder halslus gebruikmaken van de FM-installatie.
Halslus – Een lus die om de hals hangt met daarin een
ringleidingdraad en een ontvanger. De ontvanger geeft
het signaal van infrarood- en FM-apparatuur door aan
een hoortoestel. De halslus functioneert dus eigenlijk
als een persoonlijke mini-ringleiding.
Soloset, solo-apparatuur – Solo-apparatuur is handig voor het spraakverstaan in rumoerige situaties en
bij het volgen van lezingen of lessen. Een soloset
bestaat uit een microfoon die, bijvoorbeeld door de
leerkracht, in de hand gehouden kan worden of op een
tafel geplaatst. Deze geeft draadloos (FM) het geluidssignaal door aan een ontvanger die je bij je draagt, bijvoorbeeld aan je broekriem. Van daaruit gaat het
signaal met een draadje naar een halslus die je om de
hals draagt. De halslus geeft het geluidssignaal op zijn
beurt weer door aan het hoortoestel, dat op de T- of
M/T-stand moet zijn ingeschakeld.
Microlink – Een microlink is gelijk aan een soloset,
met dien verstande dat de overdracht naar het hoortoestel met een speciale FM-ontvanger, een zogenaamd 'FM-schoentje', plaatsvindt in plaats van met
een ontvanger die gekoppeld is aan de halslus. Bij
veel merken hoortoestellen kun je zo’n schoentje er
eenvoudig aan vastklikken.
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Telefoontoestellen – Er zijn speciale telefoontoestellen voor slechthorenden. De telefoon kan extra luid
rinkelen, er kan een trilfunctie op zitten die het rinkelen vervangt of aanvult, en het volume van de luidspreker in de hoorn is regelbaar.
Teksttelefoon – Een speciale telefoon die uitsluitend
via tekst communiceert, voor diegenen met zoveel
gehoorverlies dat ook een speciale telefoon geen uitkomst brengt. Aan de telefoon is een toetsenbord met
een beeldscherm verbonden. Je kunt met een andere
teksttelefoon communiceren door het intypen van
tekst. Gewoon praten en luisteren is via een teksttelefoon vaak niet mogelijk.
Wekker – Er zijn speciale wekkers voor mensen die
minder goed horen. De wekker waarschuwt niet of niet
alleen door geluid maar ook door trillingen en/of door
lichtsignalen.
Deurbel, Wek- en waarschuwingssysteem – Wie de
gewone deurbel niet meer goed hoort, kan een extra
luide laten installeren. Er zijn waarschuwingssystemen
waarbij de deurbel niet of niet alleen door geluid waarschuwt maar ook door lichtsignalen.
Babyfoon, Wek- en waarschuwingssysteem – Er zijn
wek- en waarschuwingssystemen die aangesloten
kunnen worden op de babyfoon. Je wordt dan niet of
niet alleen alleen door geluid gewaarschuwd maar ook
door trillingen en/of door lichtsignalen.
Spraakafzien, Liplezen, Oefengroepen spraakafzien – Veel mensen doen het onbewust: liplezen of
'spraakafzien' zoals het tegenwoordig wordt aangeduid. Aan de mondbewegingen van degene die
spreekt kan men tot op zekere hoogte zien wat er
gezegd wordt. Spraakafzien is voor slechthorenden
een ondersteuning bij het verstaan. Bij de logopedist(e) en in speciale oefengroepen kan spraakafzien
aangeleerd en verbeterd worden.

om te leren beter te communiceren. Soms helpt het al
om situaties zodanig naar de hand te zetten dat je de
beste positie hebt ten opzichte van de spreker(s) die je
wilt verstaan – er zijn cursussen die daar de juiste
handigheidjes voor aanleren. Tenslotte kun je leren om
gebaren te gebruiken uit de officiële Nederlandse
Gebarentaal. Er zijn verschillende organisaties die dergelijke cursussen organiseren. Bovendien zijn er enkele oefengroepen waarin naast spraakafzien ook
geoefend wordt met gebaren die de communicatie
ondersteunen en vergemakkelijken. Dat heet dan
‘Nederlands met Gebaren’, wat iets anders is dan de
Nederlandse Gebarentaal, die een eigen grammatica
heeft (Zie het kader ‘De sterke staaltjes van gebarentaal’ bij het hoofdstuk ‘Het gehoor van Nederland’).
Koptelefoon, Hoofdtelefoon – Om de televisie of de
muziekinstallatie beter te kunnen horen, is een hoofdtelefoon het overwegen waard. Er zijn speciale hoofdtelefoons, ook draadloze, verkrijgbaar bij de audicien,
maar je kunt soms ook goed terecht bij een 'gewone'
winkel.
Ondertiteling – Steeds meer televisieprogramma's
(met name bij de publieke omroep) worden uitgezonden met Nederlandstalige ondertiteling. De ondertiteling is alleen oproepbaar via teletekst, dus de televisie
moet daarover beschikken. Bij de publieke omroep
zijn de ondertitels, als ze er zijn, te vinden op pagina
888. Dat geldt ook voor de Vlaamse omroepen en,
maar dan wel in het Engels, de BBC.
Schrijftolk, Velotype, Velotypist – Een schrijftolk typt
razendsnel met een speciaal toetsenbord datgene wat
gezegd wordt. De tekst verschijnt op het beeldscherm
van een laptop of wordt geprojecteerd met een
beamer. Afhankelijk van het gehoorverlies kun je in
aanmerking komen voor vergoeding van een bepaald
aantal uren schrijftolk per jaar.

Communicatiecursus, 'Totale communicatie',
Gebarentaal – Er zijn verschillende soorten cursussen
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Chirurgische hulp

JOHAN FRIJNS EN JAN GROTE

Cochleaire implantatie-operatie onder de operatiemicroscoop (in steriele
plastic hoes). Foto LUMC.

Omdat hoortoestellen meestal maar een gedeeltelijke
oplossing van iemands hoorproblemen kunnen bieden, is
er alle reden om wanneer het kan een afwijking blijvend
te verhelpen. En dat kan steeds beter. Lange tijd waren
de risico’s bij chirurgisch ingrijpen in het oor over het
algemeen veel te groot, omdat het oor zo’n klein en fijnzinnig orgaan is. Het blote oog voldoet meestal niet, zelfs
niet als het versterkt wordt met een loepbril, terwijl het in
principe wel degelijk goed mogelijk is een mechanisch
probleem in de gehoorgang, het trommelvlies of het middenoor langs de chirurgische weg te benaderen. Tot de
komst van de operatiemicroscoop bleven ooroperaties
beperkt tot het verwijderen van ontstekingsprocessen uit
het oor. Aanvankelijk met hamer en beitel, later met een
frezende boor, die verfijndere operatietechnieken mogelijk maakte, maar het ging vrijwel altijd ten koste van de
gehoorscherpte.

Boren tijdens een ooroperatie. Het wondbed wordt gekoeld met een fysiologische zoutoplossing. De zuigbuis in de linkerhand zuigt het botslijpsel weg.
(foto LUMC)
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jaren vijftig van de vorige eeuw begon het pionierswerk
dat tot een ware revolutie zou leiden op het gebied van
de microchirurgische mogelijkheden om het gehoor te
verbeteren. Belangrijk was bijvoorbeeld het werk van de
Duitse kno-artsen Horst Wullstein en Fritz Zöllner. Zij
toonden aan dat het mogelijk was geleidingsverliezen op
te heffen of te verminderen door onderbrekingen van de
gehoorbeenketen te herstellen. Inmiddels zijn hiervoor
vele technieken beschikbaar, waarvan sommige gebruikmaken van lichaamseigen weefsels, andere van donormateriaal en weer andere van prothesen van allerlei
kunstmaterialen. Met name de laatste twee decennia is
de kennis op het gebied van zogenaamde biomaterialen
voor medische toepassing enorm toegenomen.

Onmisbaar gereedschap:
freesboren. (foto BienAir)

Veel gehoorproblemen zijn het gevolg van een onderbreking van het ingenieuze doorgiftesysteem dat geluid van
het trommelvlies via de drie gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) naar het binnenoor leidt. Pas in de

Operatiemicroscoop
(foto Zeiss)

64

Aan geleidingsgehoorverlies is dus inmiddels dikwijls iets
te doen, maar dat geldt niet voor perceptieverlies. De
chirurgische mogelijkheden voor gehoorproblemen die
samenhangen met aandoeningen van het binnenoor zijn
nog steeds uiterst beperkt. Het slakkenhuis (de cochlea)
en het orgaan van Corti zijn zo klein en complex dat een
binnenooroperatie ondenkbaar is. Elk speldenprikje in
het binnenoor kan rampzalige gevolgen hebben, laat
staan een sneetje met een operatiemesje of met een
laserstraal. Bijvoorbeeld het chirurgisch vervangen van
door lawaai of ouderdom beschadigde haarcellen door
nieuwe is dus alleen al daarom uitgesloten. Technieken
om haarcellen te later regenereren bevinden zich nog in
een pril dierexperimenteel stadium en het is zeer de
vraag of zij in de toekomst klinische toepassing zullen
vinden. Alleen bij zeer ernstige slechthorendheid of totale doofheid kan sinds halverwege de jaren tachtig worden
overwogen een zogenaamd cochleair implantaat te plaatsen, een prothese in de vorm van een elektrode, die door
elektrische prikkeling van de gehoorzenuw de functie van
het binnenoor als het ware zo goed mogelijk imiteert. Dat
leidt nooit tot een normaal gehoor, maar kan desalniettemin voor de patiënt spectaculaire resultaten geven.
Hieronder in kort bestek een overzicht van de meestgebruikte chirurgische hulpmiddelen.

Middenoorontsteking: het trommelvlies openhouden
Als een middenoorontsteking met vocht achter het trommelvlies (OME in jargon, kort voor otitis media met effusie) niet, zoals gebruikelijk, binnen drie maanden vanzelf
overgaat, zijn er een paar mogelijkheden om te zorgen
dat het middenoor weer gevuld raakt met lucht, in plaats
van met vocht, dat veel slechter geluid geleidt. Het meest
voor de hand liggende: een gaatje prikken in het trommelvlies (paracentese) en vervolgens het vocht wegzuigen, is meestal niet voldoende. Het gehoor verbetert dan
wel onmiddellijk, maar binnen een week is het trommelvlies weer dichtgegroeid, en het middenoorslijmvlies
heeft meer tijd nodig om te herstellen. Wordt er met
behulp van lasertechnieken een gaatje in het trommelvlies gemaakt, dan duurt het een paar maanden voor de
wondranden hersteld zijn, en kan vocht uit het middenoor
dus langer weg.
De meest gebruikte methode is echter het inbrengen in
de paracentese-opening van een trommelvliesbuisje: een
kunststof buisje met aan beide zijden van het trommelvlies een flensje. De randen van de opening groeien bin-

Een trommelvliesbuisje (wit) en een zogenaamde T-tube.

nen een à twee weken weer tegen het buisje aan, waardoor het buisje in het trommelvlies vast komt te zitten.
Maar het is een levend vlies, dat in de daaropvolgende
periode (gemiddeld in veertien maanden) het buisje langzaam maar zeker weer naar buiten werkt. Het trommelvlies groeit daarna weer dicht, meestal met achterlating
van een klein litteken. Over het algemeen duurt dat proces lang genoeg om het opnieuw optreden van zo’n middenoorontsteking te voorkomen. Zo niet, dan kan eventueel
opnieuw een trommelvliesbuisje geplaatst worden.
Dit is de eenvoudigste en op dit moment meest uitgevoerde gehoorverbeterende ingreep, die soms gecombineerd wordt met het verwijderen van de neus- en/of de
keelamandelen (respectievelijk een adenotomie en een
tonsillectomie genoemd) als die chronisch ontstoken zijn.
Er bestaan overigens ook buisjes, de zogenoemde T-
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tubes, die zo gevormd zijn dat ze niet spontaan uit het
trommelvlies uitgestoten worden en chirurgisch verwijderd moeten worden, maar die leveren meer kans op
complicaties op. Met name het risico op het ontstaan van
cholesteatoom, een chronische ontsteking door woekering van huidcellen in het middenoor, maakt dat T-tubes
veel minder vaak worden toegepast.

Otosclerose: stijgbeugelprothese
Wanneer het geluidstrillingen doorgeven naar het binnenoor niet goed meer gaat omdat het laatste gehoorbeentje
(de stijgbeugel of stapes) door de ziekte otosclerose (letterlijk: ‘oorverkalking’, zie ‘Horen en slecht(er) horen’)
vast is gaan zitten in het ovale venster, lijkt het weer
mobiliseren van de stijgbeugel de voor de hand liggende
oplossing. Maar in de praktijk is gebleken dat die slechts
een paar maanden werkt. Daarom wordt er tegenwoordig
een prothese aangebracht. Bij deze zogenaamde stapedotomie wordt de boogvormige bovenbouw van de stapes verwijderd, en er wordt een gaatje van ongeveer een
halve millimeter geboord in de voetplaat, de plek waar de
stijgbeugel contact maakt met het slakkenhuis. Vervolgens wordt een prothese met een diameter net iets kleiner dan het gaatje en met een lengte van circa 4,5
millimeter aangebracht in dit gaatje, en daarna vastgemaakt aan het lange been van het middelste gehoorbeentje (het aambeeld, of de incus). De stijgbeugelprothese kan vrij heen en weer bewegen in het gaatje en zo
de geluidstrillingen doorgeven aan het slakkenhuis. Er
bestaan diverse prothesen, gemaakt van bijvoorbeeld
teflon, roestvrij staal, titanium of goud, met allemaal hun
specifieke voor- en nadelen.
De zeer verfijnde operatie is niet zonder risico’s doordat
per definitie het binnenoor geopend moet worden om de
prothese te kunnen plaatsen. Ook in de meest ervaren
handen zal tot een procent van de operaties resulteren in
een ernstig perceptief verlies, waarbij ook een hoortoestel nog maar weinig soulaas zal kunnen bieden. Daar
staat tegenover, dat als de operatie volledig slaagt (in 80
tot 90 procent van de gevallen) het geleidingsverlies (dat
tot 40dB kan bedragen) en het pseudoperceptieve deel
van het verlies opgeheven zijn. In veel gevallen leidt dit
dan ook tot een vrijwel normaal gehoor.

Herstel van het geluidsdoorgiftesysteem:
ketenreconstructies
Een geleidingsgehoorverlies dat het gevolg is van afwijkingen aan het trommelvlies of aan de gehoorbeentjes
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kan in veel gevallen chirurgisch worden verbeterd.
Voorwaarde is wel dat de stapes(-voetplaat) nog mobiel
is, omdat alleen dan de geluidstrillingen aan het binnenoor kunnen worden doorgegeven. Tijdens een operatie
test men daarom of het zogeheten jeu de fenêtres, het
spel der vensters, gespeeld kan worden. Dat gaat als
volgt. Met een instrumentje wordt voorzichtig de stapesvoetplaat ingedrukt. Dat moet de toegangspoort tot het
binnenoor, het ovale venster, naar binnen drukken. Als
dat lukt dan zet dat de vloeistof in het binnenoor in
beweging, en is te zien dat het iets verderop gelegen
ronde venster juist naar buiten stulpt.
Het is niet zinvol om elk geleidingsverlies te willen opereren. Er moet een serieuze verbetering te behalen vallen,
en het risico op een verslechtering moet beperkt zijn. Er
bestaat een aantal methoden om in te schatten of een
operatie het gewenste en voldoende effect zal hebben,
waarbij onder meer de vraag van belang is of beide oren
daarna samen zullen kunnen werken.
De eerste schakel in de geluidsdoorgifteketen waarin
soms operatief wordt ingegrepen is het trommelvlies. Dat
gebeurt zelden om het gehoor te verbeteren, want een
trommelvliesperforatie veroorzaakt meestal geen functioneel belangrijk gehoorverlies. Een uitzondering daarop
kan zijn als de perforatie in het achterbovenkwadrant zit,
waar zich de stijgbeugel en de ovale nis bevinden. Veel
vaker wil men het trommelvlies sluiten om het middenoor
te beschermen tegen de schadelijke invloeden van water
bij zwemmen, baden en douchen. Water in het oor levert
een groot risico op middenoorinfecties op.
Er wordt dan een zogenaamde myringoplastiek verricht.
Onder de operatiemicroscoop wordt een toegang tot het
middenoor gemaakt door het trommelvlies opzij te klappen, samen met een deel van de huidbekleding van de
gehoorgangachterwand. Vervolgens wordt er een lapje
(veelal lichaamseigen) weefsel onder de perforatie gelegd,
gesteund met wat gelatinesponsjes, waarna lapje, trommelvlies en huid weer teruggelegd worden. Het lapje dient
als tijdelijke weefselbrug waarover het oorspronkelijke
trommelvlies weer dicht kan groeien. Omdat het onmogelijk is het vlies tijdens de operatie, bijvoorbeeld met hechtingen, definitief vast te maken, moeten patiënten in de
periode daarna heel erg oppassen met snuiten, persen en
tillen. Ze lopen dan het risico het lapje via de buis van
Eustachius van zijn plek te blazen.
Dezelfde toegangsweg en leefregels gelden voor operaties waarbij een of meer gehoorbeentjes worden vervangen of hersteld. Het principe van dergelijke operaties is

dat de verbinding tussen trommelvlies en stapesvoetplaat hersteld wordt, zodat geluidstrillingen (weer) de
normale weg naar het binnenoor kunnen afleggen.
Bekende voorbeelden van beschadigingen zijn het ontbreken van een deel van de bovenbouw van de stijgbeugel, of (een deel van) het aambeeld, bijvoorbeeld het
lange been. Meestal gaat het om de gevolgen van een
ontsteking, of van een operatie waarbij een ontsteking
verwijderd is. Bij een heftig trauma (bijvoorbeeld een
auto-ongeval) kan ook een onderbreking van het

gewrichtje tussen incus en stapes optreden. Is het aambeeld nog gedeeltelijk aanwezig dan kan het soms zo bijgeboord worden dat het toch als brug kan dienen tussen
de stijgbeugel aan de ene kant en de hamersteel (op het
trommelvlies) aan de andere.
Gaat dat niet, dan kunnen ofwel donorgehoorbeentjes
gebruikt worden, of een prothese van kunstmateriaal.
Sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige
eeuw is daar een heel scala aan ontwikkeld, en is de kans
op afstoting fors teruggebracht. De meestgebruikte biomaterialen voor gehoorbeenprothesen op dit moment zijn
hydroxyapatiet en titanium. Het eerste heeft dezelfde
minerale samenstelling als lichaamseigen bot nadat het
ontdaan is van alle levend weefsel. Het is een hard, maar
wel bros materiaal dat uitstekend geschikt is gebleken
voor gebruik in het middenoor, onder meer omdat het een
actieve binding aangaat met het lichaam, die bestand is
tegen de zo vaak voorkomende middenoorinfecties.
Gehoorbeentjes van hydroxyapatiet kunnen met een boortje of een beitel op maat gemaakt worden. Hydroxyapatiet
wordt ook gebruikt voor protheses voor de gehoorgangsachterwand, die in tegenstelling tot de gehoorbeentjes
poreus is, waardoor gezond, levend botweefsel erin kan
groeien en uiteindelijk de prothese geheel zal vervangen.
Een dergelijke prothese is bedoeld voor het reconstrueren van de gehoorgang – en daarmee van een zo normaal mogelijk middenoor – als die opgeofferd is bij een

67

eerdere, zogeheten ‘sanerende’ operatie, waarbij bijvoorbeeld ontstekingen verwijderd zijn.
Titanium is een buigbaar metaal, dat daardoor mechanische voordelen heeft, en bovendien niet als lichaamsvreemd
herkend wordt. Voor het overige zijn de basisprincipes van
de reconstructie met titaniumprothesen goeddeels gelijk
aan die van andere materialen.

Vastgezet hoortoestel: de BAHA
Soms is het niet mogelijk om iemands gehoor te verbeteren met een gehoorbeenreconstructie, bijvoorbeeld
omdat er te veel littekenweefsel in het middenoor zit. Als
ook het dragen van een hoortoestel leidt tot veel problemen – wat vooral het geval is bij mensen met een loopoor
– dan kan een zogenaamde Bone Anchored Hearing Aid
(‘in het bot verankerd hoortoestel’, afgekort BAHA) uitkomst brengen.
Dan wordt er achter het oor, in het bot van de schedel
een titaniumschroefje ingebracht. Dat gebeurt meestal
onder plaatselijke verdoving, en in de twee à drie maanden na de operatie groeit het omringende bot naar het
schroefje toe. Zit het eenmaal vast genoeg, dan kan het
hoortoestel eraan vastgemaakt worden. Met tandimplantaten gaat het al tientallen jaren precies zo – de techniek
is van tandartsen afkomstig.
De BAHA werkt via het principe van beengeleiding: in het
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toestel zit een trilblokje dat de schedel, en daarmee het
slakkenhuis in trilling brengt. Voorwaarde voor het succes van een dergelijk toestel is wel dat de geleiding van
geluidstrillingen door het bot goed genoeg gaat (de
beengeleidingsdrempel mag niet te hoog liggen), anders
blijft het verstaan van spraak een groot probleem.
De BAHA wordt ook toegepast wanneer iemand zonder
gehoorgang wordt geboren (gehoorgangsatresie), wat
leidt tot een groot geleidingsverlies.

Mooier maar moeilijk: (semi-)implanteerbare
hoortoestellen
Om cosmetische redenen bestaat al een aantal jaren
belangstelling voor volledig implanteerbare, dus onzichtbare hoortoestellen. Problemen die daarbij opgelost
moeten worden zijn onder andere: waar laat je de microfoon, waar komt de energie vandaan en hoe draag je die
over op de gehoorbeenketen?
Bij de pogingen dit laatste probleem aan te pakken, is
onder meer gebleken dat piëzo-elektrische sturing (de
elektrische lading ontstaat dan bij het samendrukken van
piëzo-kristallen, waar bijvoorbeeld vuursteentjes van
gemaakt worden) een beperkte versterking kan bieden.
Een alternatief zijn magneto-inductieve systemen, die tot
op dit moment alleen nog in semi-implanteerbare vorm
worden toegepast. Dan wordt er een sterk magneetje aan
de gehoorbeenketen bevestigd dat door middel van een
inductiespoel op de plaats van de luidspreker in een inde-gehoorgang-hoortoestel wordt aangedreven. Ook
hierbij is de overdracht van voldoende energie een
belangrijk aandachtspunt, maar doordat anders dan bij
een conventioneel hoortoestel het risico van rondzingen
niet bestaat, hoeft de gehoorgang niet zo sterk te worden
afgesloten, wat de geluidskwaliteit sterk ten goede komt.
Voordeel hierbij is ook dat alleen een operatie nodig is
die vergelijkbaar is met een middenoorinspectie zoals
voor een gehoorbeenketenreconstructie.
De alternatieven die in de laatste jaren zijn toegepast vereisen veel grotere ingrepen. Een bekend voorbeeld is de
Vibrant Soundbridge, waarbij een trilsysteem dat aangedreven wordt met onderhuids geïmplanteerde elektronica, aan het aambeeld wordt opgehangen. De microfoon
en de batterij worden door middel van een magneet uitwendig tegen het hoofd bevestigd. Weer een ander systeem (de Otologics MET) werkt door middel van een
elektrisch aangedreven titanium pennetje dat het aambeeld in trilling brengt. Een belangrijk nadeel is dat de
gehoorbeenketen tijdens de operatie op mechanische

voorspanning moet worden gebracht, wat kan leiden tot
een toegenomen geleidingsverlies, en dan is er een nieuwe operatie nodig.
Het moge duidelijk zijn dat vanwege de praktische problemen en risico’s de toekomst voor totaal implanteerbare hoortoestellen nog onduidelijk is.

Cochleair implantaat: de binnenoorprothese
De gedachte achter cochleaire implantaten (CI’s) is even
simpel als geniaal: wanneer het binnenoor zo beschadigd
is dat de gehoorzenuw niet of nauwelijks meer elektrische prikkels krijgt, en iemand dus (zo goed als) niets
hoort, breng dan elektroden in in het slakkenhuis, en laat
die die functie zo veel mogelijk overnemen. Want prikkeling van de gehoorzenuw betekent: gehoorsensatie. Dat
is in essentie ook wat er gebeurt, met overigens als
gevolg dat eventuele nog aanwezige hoorresten vrijwel
altijd verdwijnen. Het geïmplanteerde deel van de CI
wordt van energie en informatie voorzien door middel van
een zendspoel, die met een magneet tegen de huid wordt
aangebracht. Die zendspoel wordt weer aangestuurd
vanuit een uitwendig gedragen spraakprocessor (sinds
kort ook beschikbaar in de vorm van een oorhanger), die
het met een microfoon opgevangen geluid analyseert, en
bepaalt hoe het implantaat de zenuw moet prikkelen. De
afregeling van de spraakprocessor is per patiënt verschillend en vereist regelmatige bijstelling door een
audioloog.
Zelfs met de huidige geavanceerde CI’s wijkt het geluid
dat ermee waargenomen wordt toch sterk af van normaal. Daarom is het noodzakelijk dat de patiënten een
intensieve, gestructureerde, revalidatieperiode doormaken, waarin ze onder leiding van een gespecialiseerd
logopedist (een zogenaamde hoortherapeut) opnieuw
leren horen. Het eindresultaat is over het algemeen pas
goed te beoordelen na ongeveer een jaar.
Hoewel pas in 1985, na enkele tientallen jaren van experimenteren, de eerste CI’s officieel werden goedgekeurd
in de Verenigde Staten – hetzelfde jaar waarin de eerste
CI in Utrecht werd geïmplanteerd – hebben ze toch al een
bewogen geschiedenis. Zowel in hun ontwikkeling en
toepassing als in hun ontvangst. Doven zagen, en zien
vaak nog, in CI’s een bedreiging voor hun moedertaal en
cultuur. Naarmate meer doofgeboren kinderen met
behulp van een CI spraak leren verstaan, zullen immers
minder mensen een gebarentaal als moedertaal krijgen.
Extra lastig in die discussie is dat ouders de beslissing
voor hun kind moeten nemen. In de begintijd realiseerde

men zich niet voldoende dat het taalleervermogen van de
hersenen van een klein kind veel groter en ook anders
van aard is dan dat van een volwassene, en bleken CI’s
in de praktijk een teleurstelling voor volwassenen die al
hun leven lang doof waren. Alsnog leren om spraak te
verstaan lukte niet.
Dat ligt heel anders voor degenen die dat vroeger wel
geleerd hebben: een CI geeft ze in de meeste gevallen
die mogelijkheid voor een groot deel terug. En ook kleine
kinderen met een CI blijken in staat gesproken taal te
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leren begrijpen. Hoe jonger ze geopereerd worden (liefst
voor ze twee zijn, maar zeker voor hun zesde), des te
beter hun kansen en prestaties. Voor een aanzienlijk aantal van hen is het mogelijk slechthorendenonderwijs of
zelfs de normale basisschool te volgen in plaats van het
dovenonderwijs.
Intussen worden de CI’s steeds beter. Waar men begon
met niet meer dan één elektrode, zijn er nu meerkanaals
implantaten (zestien tot tweeëntwintig) die ook nog
beogen gebruik te maken van de opbouw van de cochlea, waar de hoge en de lage frequenties op verschillende plaatsen gecodeerd worden. In eerste instantie werd
de operatie alleen gedaan bij mensen die ook met een
hoortoestel in het geheel geen spraak verstonden, maar
op dit moment worden vaak al patiënten geïmplanteerd
die vóór de operatie veertig procent van de spraakklanken kunnen verstaan, omdat het te verwachten resultaat
met een CI beduidend beter is.
De betere elektroden en snellere elektronica die de laatste jaren ontwikkeld zijn, hebben effect. Zo blijkt in recente series dat meer dan negentig procent van de
geïmplanteerden in staat is een telefoongesprek te voeren, ook met onbekenden. Dat is des te indrukwekkender
omdat spraakafzien (‘liplezen’) daarbij geen enkele
ondersteuning biedt.
Het spraakverstaan in stilte varieert weliswaar sterk tussen patiënten, maar het is allang geen uitzondering meer
als iemand bij een test meer dan tachtig procent van de
spraakklanken correct verstaat. Ook het spraakverstaan
met achtergrondruis gaat met de moderne CI’s veel beter.
De muziekperceptie van CI-dragers laat nu meestal nog
te wensen over, maar door verbeterde coderingsmethoden zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk ook op dit
gebied grote vorderingen gemaakt worden. Naar verwachting zullen binnen enkele jaren volledig implanteerbare CI’s op de markt komen, waarbij ook de accu, de
microfoon en de spraakprocessor onderhuids worden
aangebracht. Dan zal zwemmen, baden en douchen mét
CI mogelijk zijn.
Het belangrijkste risico bij een CI-operatie is een beschadiging van de aangezichtszenuw, een complicatie die
zich in Nederland tot dusver voorzover bekend slechts
een keer heeft voorgedaan. Behalve de al genoemde
grote kans dat het restgehoor verdwijnt, leidt de operatie
soms ook tot een, in het algemeen kortdurende, periode
van duizeligheid. Na de operatie kan een wondinfectie of
wondnecrose optreden. Dat gebeurt in minder dan vijf
procent van de gevallen, en om het te voorkomen wordt
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een genezingsperiode van vier tot zes weken aangehouden voordat het externe gedeelte definitief wordt aangesloten.
Hoewel
is
gebleken
dat
latere
middenoorontstekingen in het algemeen niet leiden tot
problemen met het implantaat, wordt meestal wel geadviseerd dergelijke infecties te behandelen met antibiotica
ter voorkoming van complicaties.
Een andere recente ontwikkeling is de zogenaamd elektro-akoestische stimulatie (EAS) bij mensen die in de lage
frequenties (tot 1000 Herz) nog een redelijk gehoor hebben, maar daarboven vrijwel niets horen. Er wordt gebruikgemaakt van elektroden en operatietechnieken die
het restgehoor kunnen sparen, dat dan met een hoortoestel gestimuleerd wordt. Samen met de CI die tegelijkertijd zorgt voor het overbrengen van de hoogfrequente
informatie, leidt dat tot betere resultaten. Wat de uiteindelijke betekenis van de nu nog experimentele EAS gaat
zijn, is op dit moment nog niet te voorspellen.
Inmiddels hebben over de hele wereld wel meer dan
60.000 personen een cochleair implantaat, waarvan ongeveer de helft kinderen. Sinds 1999 is de CI in Nederland voor iedereen een reguliere verstrekking. Op dit
moment vinden in elk universitair medisch centrum cochleaire implantaties plaats.

Edvard Munch, De schreeuw (1893)
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‘Kiku’, Japans voor luisteren, horen, in het kanji-schrift.

Wanneer geluid via de ingenieuze versterker die het oor
is zonder haperen de gehoorzenuw heeft bereikt, dan is
het in zekere zin nog nergens. Pas in de hersenen heeft
geluid effect. Welk effect hangt af van het soort geluid.
Verschillende soorten geluiden worden op verschillende
plaatsen in de hersenen verwerkt en geïnterpreteerd,
waarbij bovendien het merendeel van de signalen die in
het linkeroor binnenkomen naar de rechter hersenhelft
gaan en omgekeerd. Net als bij de rest van het menselijk
lichaam is er een kruiselings verband. Bovendien hebben
de twee hersenhelften hun eigen ‘geluidsvoorkeuren’.
Muziek wordt vooral in de rechter helft ‘begrepen’, en het
lijkt erop dat via het linker oor binnengekomen muziek
dan ook net iets vlotter waargenomen wordt. Taal begrijpen is daarentegen bij bijna iedereen vooral een zaak van
de linker hersenhelft, vandaar dat het rechter oor daar
over het algemeen net iets beter in is. Getrainde musici
blijken overigens soms ook voor muziek hun linker hersenhelft te gebruiken. Anders dan gewone luisteraars
‘ontleden’ zij muziekklanken meer.
Alle geluid gaat naar de auditieve hersenschors, die zich
achter de twee slapen, in de temporaalkwabben, bevindt.
Een plotseling, hard geluid dat daar arriveert, activeert
de schrikreflex, een onbewust proces, dat als het geluid
bedreigend genoeg is de hartslag omhoog kan jagen en
allerlei spieren in werking zet (in elkaar krimpen, mond
die opengaat). Ook het lokaliseren van geluid doen we
niet bewust. Wel zijn er twee oren nodig om de richting
van waaruit geluid komt goed vast te stellen. De hersenen maken razendsnelle berekeningen met behulp van
het minieme tijdsverschil dat er zit tussen de momenten
waarop geluid het ene en het andere oor bereikt. Er zijn
overigens aanwijzingen dat het gezichtsvermogen ook
nodig is om bij achtergrondruis geluid exact te lokaliseren.

Taal in de hersenen
De auditieve cortex staat dus in verbinding met allerlei
andere delen van de hersenen: het sympathische zenuwstelsel (dat onder meer de hartslag regelt), de motorcortex (die de spieren aanstuurt) en het visuele systeem. En
natuurlijk ook met gebieden die nodig zijn om taal te
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Paul Broca (1824-1880)

een ‘verzamelterm’ is het inderdaad. Er zijn afasiepatiënten die niets meer begrijpen en geen woord meer kunnen
uitbrengen (of maar één, zoals die van Paul Broca, die
uitsluitend nog ‘tan’ zei, en daardoor als ‘Monsieur Tan’
de geschiedenis in ging), terwijl aan anderen zo goed als
niets bijzonders te merken valt. Zij hebben bijvoorbeeld
moeite om op woorden te komen, al dan niet uit een specifieke categorie, of bij heel strikt testen blijkt dat een
bepaalde zinsconstructie niet langer begrepen wordt.
begrijpen, een van de belangrijkste dingen die we bewust
waarnemen. Eén stukje van de hersenschors dat cruciaal
is voor taal zit in de auditieve cortex zelf. Dat is het
gebied van Wernicke, genoemd naar de Duitser Carl
Wernicke, die in de negentiende eeuw op die plek in de
hersenen een beschadiging vond bij iemand die taalproblemen had gekregen. Op dezelfde manier werd ietsje
eerder het gebied van Broca ontdekt, door de Fransman
Paul Broca. Dat bevindt zich ook boven het linker oor,
maar wat verder naar voren, in de voorhoofdskwab.
Opgelopen hersenbeschadigingen, zogeheten cerebrovasculaire accidenten (CVA’s), – voornamelijk hersenbloedingen en –infarcten – waren tot voor kort eigenlijk
de enige bron van kennis over taal en hersenen. Na
iemands dood kon men door middel van hersenobductie
enig inzicht krijgen in het verband tussen de plek van de
beschadiging en de aard van de taalproblemen die
iemand gekregen had. Afasie (Grieks voor niet-spreken)
is de verzamelterm voor verworven taalstoornissen, en
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Carl Wernicke (1848-1905)

ren. Maar ook evolutionair oude delen van het brein blijken connecties met taal te kunnen hebben. De in de middenhersenen gelegen amandelkernen (amygdala), onder
meer de plek waar instinctieve angstreacties ontspringen,
lichten op een hersenscan op wanneer iemand woorden
voor dieren en planten hoort, maar niet bij woorden voor
dagelijkse huishoudelijke voorwerpen. Het feit dat er personen bekend zijn met een zwaar verstoord begrip van
woorden voor dieren en/of planten bij wie de amandelkernen zijn aangetast door een virus, doet vermoeden

Wat hersenbeschadigingen altijd al hebben laten zien is
dat ‘taal’ niet één ding is, en dat het ook niet op een
plaats zit. Een globaal, veelgehanteerd onderscheid is
dat tussen een afasie van Broca en een van Wernicke.
Het gebied van Broca lijkt vooral van belang voor de
‘rekenkant’ van taal: het werken met grammaticale patronen (ook bij muziek luisteren, zeggen sommige onderzoeken, speelt het een rol). Brocapatiënten spreken vaak
in een soort hakkelende telegramstijl, terwijl hun taalbegrip redelijk intact is. Wernickepatiënten daarentegen
praten wel vlot, maar wat ze zeggen is niet of niet goed
te volgen, en zij snappen ook niet goed wat er tegen hen
gezegd wordt. Maar in de dagelijkse praktijk werkt deze
tweedeling vaak niet goed, en lijkt er dikwijls sprake van
mengvormen. Ook voorspellen welke taalproblemen het
gevolg zullen zijn van een beschadiging van een bepaald
stukje in de hersenen, is onmogelijk. Een deel van de
mensen (meer vrouwen dan mannen) lijkt zelfs helemaal
geen gebied van Wernicke te hebben. Geen twee afasiepatiënten zijn gelijk, net zoals geen twee paar hersenen
hetzelfde zijn.
Ook is het lang niet allemaal een kwestie van ‘links’. De
rechter hersenhelft vervult evengoed heel belangrijke
functies. Een beschadiging daar kan betekenen dat
iemand beeldspraak, ironie en grappen niet goed meer
begrijpt of het logische verband in een verhaal niet meer
kan volgen. Recente scantechnieken, die het kijken naar
wat er gebeurt in levende hersenen mogelijk hebben
gemaakt, laten zien dat ook grote delen van de voorhoofdskwab zeer actief worden als we spreken en luiste75

dat concepten voor de levende natuur op de een of andere manier ook verankerd zijn in die amygdala.
Behalve de verschillende scantechnieken is er ook de
mogelijkheid om via elektroden op het hoofd iets van de
elektrische activiteit in de hersenen waar te nemen. Het
meten van hersenpotentialen laat bijvoorbeeld zien dat
we een standaardreactie hebben op inhoudelijk vreemde
woordcombinaties. Bij ‘patat met hond’ of ‘brood met
sokken’ slaan de metertjes bij iedereen op dezelfde
manier uit, zij het weer op een andere manier dan wanneer er in een zinnetje een woord klinkt uit een categorie
die je niet zou verwachten (bijvoorbeeld: na ‘ik bewonder’ het bijwoord ‘wel’, in plaats van een naam of ding).

Verwerkingsmodellen
Van de weg die taalgeluid aflegt naar compleet taalbegrip
zijn inmiddels stukjes en beetjes bekend, maar compleet
is het beeld zeker niet. Dat taal in de hersenen verwerkt
en begrepen wordt, is geen punt van discussie, maar er
komen zo veel verschillende dingen bij kijken en het is
zo’n ingewikkeld systeem, dat er voorlopig nog geen
sprake kan zijn van alles precies op hersenniveau begrijpen. En al zijn we ons bewust van taal, iemands bedoelingen uit een geluidsstroom halen gebeurt onbewust (en
ongelooflijk snel). Alleen technische hulpmiddelen leveren
geen inzichten en verklaringen. Zonder theorieën over taal
staat een onderzoeker met lege handen. Daartoe behoren
overigens ook relatief eenvoudige begrippen als woordcategorie, zin, klank, onderwerp, betekenis en dergelijke.
Die bieden de eerste handvatten.
Maar voor het begrijpen van gesproken taal worden
tegenwoordig taalverwerkingsmodellen gebruikt waarin
verschillende modulen en processen aangenomen worden. Het uitgangspunt daarbij is dat elke module zijn
eigen taak heeft, die hij in principe onafhankelijk van de
andere modulen verricht. De uitkomsten van de ene module kunnen wel als ‘invoer’ voor een volgende module
dienen. Om te rechtvaardigen dat een bepaald onderdeel
van taal een ‘eigen module’ heeft, moet zo’n verwerkingseenheid psychologische (en wellicht ook anatomische) realiteit weerspiegelen. Hoe komt men er nu toe om
een bepaalde module aan te nemen? Met andere woorden: hoe bewijs je dat een onderscheid in dergelijke
modulen realistisch is? Dat heeft alles te maken met afasie. In de loop der jaren zijn er steeds modulen bijgekomen, doordat er nieuwe stoornissen ontdekt worden met
behulp van steeds nieuw en verfijnder testmateriaal. Het
hele hier besproken model is gebaseerd op het bestaan
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van zogenaamde dubbele dissociaties. Vindt men bij een
patiënt dat een bepaalde functie intact is (bijvoorbeeld
het lezen van onregelmatig gespelde woorden) en een
andere gestoord (het kunnen lezen van niet-bestaande
woorden) dan is er sprake van een dissociatie. Op zich
zegt dat nog niet zoveel over het bestaan van aparte
modulen, maar als er nu ook een patiënt is die het omgekeerde patroon vertoont, dan is er sprake van een dubbele dissociatie en dan moet men er dus van uitgaan dat
het verschillende processen betreft: dat aan het kunnen
lezen van onregelmatig-gespelde woorden een ander
mechanisme ten grondslag ligt dan aan het lezen van
niet-bestaande woorden.

Op deze manier is men gekomen tot uitgebreide taalverwerkingsmodellen, waarvan we alleen globaal die delen
bespreken die te maken hebben met het auditieve taalbegrip.

De eerste auditieve analyse
De ‘auditieve analyse’-component is verantwoordelijk
voor de herkenning van spraakpatronen, en daardoor
voor de analyse van binnenkomende spraak. Die wordt
waargenomen en geanalyseerd in fonemen, de kleinste
klankeenheden die een verschil in betekenis kunnen uitmaken in een taal (omdat ‘kat’ en ‘gat’ niet hetzelfde
betekenen zijn k en g twee fonemen van het Nederlands.
Sj en zj zijn daarentegen wel verschillende klanken, maar
in onze taal geen verschillende fonemen. Wie sjem zegt
bedoelt precies hetzelfde als degene die ‘jam’ als zjem
uitspreekt). Die fonemen worden geïdentificeerd en gecategoriseerd. Als de auditieve analyse niet goed functioneert, dan zal dus de binnenkomende spraak niet goed
kunnen worden geanalyseerd. Een afasiepatiënt hoort
dan bijvoorbeeld niet het verschil tussen kat en gat, maar
een gewone spreker van het Nederlands wel.

De inputbuffer
Vervolgens komen we bij de ‘auditieve-inputbuffer’. Dat
is in feite hetzelfde als het auditieve werkgeheugen
(short-term memory: STM). Deze buffer houdt de elementen vast die het product zijn van de auditieve analyse, dat

Moederoren
Geluid stopt niet bij het oor, maar komt als het ware
in stapjes ons brein binnen.
Het raakt dus verschillende hersengebieden. We
kunnen binnenkomend geluid filteren tijdens onze
slaap. Ons brein beslist wat we belangrijk genoeg
vinden om voor te ontwaken en voor welk geluid dat
niet nodig is.
Zo kan het gebeuren dat een moeder wel wakker
wordt van haar huilende baby, maar doorslaapt als
haar buurman aan het klussen is met een drilboor,
hoeveel meer decibellen die boor ook produceert.
Slapend herkent een moeder vooral de geluiden die
voor haar zelf een betekenis of gevolgen hebben.
Gaat het haar niet aan dan werkt het geluid niet als
wekker.

wil zeggen de fonemen (of misschien zelfs lettergrepen)
en hun volgorde. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk te
discrimineren tussen twee gehoorde woorden.
Een (gedeeltelijke) stoornis in de auditieve-inputbuffer
leidt tot volgordefouten in de waarneming. Iemand die
daaraan lijdt, zal niet het verschil horen tussen straat en
staart. Dat geldt niet alleen voor bestaande, maar ook
voor niet-bestaande woorden, omdat in deze component
slechts klankreeksen worden geanalyseerd, er vindt nog
geen woordherkenning plaats. Een van de kenmerken
van dergelijke volgordefouten is dat het begin van het
woord vaak beter geanalyseerd wordt dan het eind. Dit
komt doordat het geheugen beschadigd is, waardoor
slechts een beperkt aantal klanken vastgehouden kan
worden. Daardoor worden er ook meer fouten gemaakt
met lange dan met korte woorden.

Het klankbeeldenwoordenboek
In het auditieve-inputlexicon, het woordenboek voor binnenkomende klankbeelden, zijn de fonologische patronen van woorden opgeslagen. Als zodanig is het een
onderdeel van het lange-termijngeheugen (long term
memory: LTM). Let wel, het gaat alleen om de woordvormen, niet om hun betekenis. Als er een klankstroom binnenkomt, wordt die na analyse vergeleken met de woorden die in het auditieve-inputlexicon liggen opgeslagen.
Het woord wordt zo herkend. Men gaat er van uit dat woorden die fonologisch verwant zijn (bijvoorbeeld bak en bad)
ook bij elkaar in de buurt liggen opgeslagen en tegelijkertijd worden geactiveerd. Het oor vangt een b als
beginklank op, en prompt worden alle woorden in het
geheugen die met een b beginnen een beetje wakker. Bij
elke volgende klank wordt de activatie van het woord-inwording hoger, terwijl de andere in eerste instantie geactiveerde items uitdoven naarmate er minder overeenkomende fonemen zijn. Zo kan de hoorder uiteindelijk
het woord herkennen.
Bij een beschadigd auditief-inputlexicon kan het zijn dat
er iets mis gaat met het activeren van een item, bijvoorbeeld dat het doelwoord onvoldoende geactiveerd wordt,
waardoor de activatie van een fonologisch verwant
woord ‘wint’: iemand hoort dan kam in plaats van kan.

De betekeniskant
Als de fonologische representatie eenmaal geactiveerd is
in het auditieve-inputlexicon wordt het gehoorde woord
doorgestuurd naar het semantische systeem, waar de
woordbetekenissen liggen opgeslagen. Over dat systeem
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is veel discussie. Moeten we bijvoorbeeld uitgaan van
concepten die losstaan van woorden? Dan moet de
goede woordvorm als het ware vastgeplakt worden aan
een non-verbale ‘bedoeling’. Of zitten de woordvormen
en hun betekenissen onlosmakelijk aan elkaar vast?
Het principe van de dubbele dissociatie kan hier wellicht
ook licht op werpen. In theorie zal men een onderscheid
moeten maken tussen een verbaal en een non-verbaal
semantisch systeem als er afasiepatiënten zijn bij wie de
concepten intact zijn, maar de woordbetekenissen
gestoord. Een dergelijke patiënt kan dan bijvoorbeeld wel
plaatjes die bij elkaar horen matchen (bijvoorbeeld bril –
oog), maar kan hetzelfde niet met woorden. Zulke patiënten bestaan. Maar er moeten ook patiënten zijn die de
woorden wel kunnen matchen, maar de plaatjes niet
(zonder dat er sprake is van een visuele stoornis). Het
bestaan van de laatste patiëntengroep wordt door sommigen betwijfeld.
Hoe dat ook zij, in het semantisch systeem zijn de woorden geordend naar betekenis: hond en kat liggen dicht bij
elkaar opgeslagen (in tegenstelling tot de ordening in het
auditieve-inputlexicon, waar kat en gat bij elkaar liggen
opgeslagen). In principe is de manier van activatie in het
semantische systeem hetzelfde als in het auditieveinputlexicon. Als daar het woord kat is geactiveerd, dan
worden in het semantische systeem de woorden kat,
hond en konijn geactiveerd. In een normaal werkend systeem is de activatie van kat het hoogst en doven de
gecoactiveerde woorden hond en konijn uit, waardoor het
woord uiteindelijk begrepen wordt. Een beschadiging van
het semantische systeem leidt ertoe dat woorden niet
goed begrepen worden: kat kan worden begrepen als
hond.

Zinsbegrip
Mensen praten niet in woorden, maar in zinnen. Natuurlijk
moeten de woorden goed begrepen worden voor een
goed zinsbegrip, maar dat is niet genoeg. Ook de grammaticale kenmerken dragen sterk bij aan de betekenis
van een zin. Het taalkundig en redekundig ontleden dat
voor veel schoolkinderen een ramp is, valt ons in de
dagelijkse praktijk helemaal niet zwaar. Schoolgrammatica maakt een deel van wat we de hele dag onbewust
doen ineens wel bewust. Als het op de automatische
piloot mag, herkent iedereen met een intact taalvermogen vrijwel feilloos de woordsoorten en zinsdelen.
Het begrijpen van zinnen kan in een aantal stappen
beschreven worden. Neem de eenvoudige voorbeeldzin
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De jongen fotografeert het meisje. Allereerst moet die zin
ontleed worden in het werkwoord en de belangrijkste
zinsdelen. In De jongen fotografeert het meisje is fotograferen het werkwoord, en tegelijk de persoonsvorm (de
vorm van het werkwoord die hoort bij het onderwerp van
de zin), de jongen is onderwerp en het meisje lijdend
voorwerp. Maar horen we nu de passieve variant van die
zin: Het meisje wordt door de jongen gefotografeerd, dan
is fotograferen nog steeds het werkwoord, maar nu in de
vorm van een voltooid deelwoord + door. Wordt is de
persoonsvorm, en het meisje is nu onderwerp geworden.
De jongen is als zogeheten bijwoordelijke bepaling
terechtgekomen in de door-bepaling die passieve zinnen
vaak hebben.
Dat is allemaal de zinsbouwkant. Daarnaast is er het
semantische systeem, waarin de betekenis van fotograferen gevonden moet worden en de zogenaamde thematische rollen die daarbij horen. Hoeveel dat er zijn, en
welke, verschilt van werkwoord tot werkwoord. Thematische rollen geven aan welke functie een zinsdeel heeft,

bijvoorbeeld agens (de persoon die de handeling verricht)
of thema (de persoon of het voorwerp dat de handeling
ondergaat). In De jongen fotografeert het meisje, maar
ook in de zin Het meisje wordt door de jongen gefotografeerd is de jongen agens en het meisje thema.
Vervolgens moeten de grammaticale informatie en de
informatie over de thematische rollen geïntegreerd worden. In De jongen fotografeert het meisje is de jongen
onderwerp en agens en het meisje lijdend voorwerp en
thema. In de zin Het meisje wordt door de jongen gefotografeerd is het meisje onderwerp en thema en de jongen
bijwoordelijke bepaling en agens.
Al dat activeren, analyseren, decoderen en integreren
speelt zich in fracties van seconden af. Letterlijk voor je
het weet, zijn de geluidstrillingen die het trommelvlies
bereikten omgezet in begrepen taal. Daarmee is hoe het
klonk meestal ook vervluchtigd. Want zodra de bedoeling
duidelijk is, lukt het al niet meer – op een enkele uitzondering na – om precies woord voor woord te herhalen wat
er net gezegd is.
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BEGRIPPENLIJST
afasie Verzamelterm voor alle taalstoornissen die het
gevolg zijn van een opgelopen hersenbeschadiging.
aambeeld (incus) Het middelste van de drie gehoorbeentjes in het middenoor, tussen hamer en stijgbeugel.
audiogram Grafische weergave van de resultaten van
gehoormetingen.
BERA (Brainstem Evoked Response Audiometrie) Het
bepalen van de hoordrempel door de hersenpotentialen
te meten die een automatische reactie op geluid zijn.
chromosoom Een van de DNA-strengen die gezamenlijk
het erfelijk materiaal in de celkern uitmaken. De mens
heeft 46 chromosomen in 23 paren. Elk paar bestaat uit
een van de moeder en een van de vader afkomstig exemplaar. Bij 22 paren zien de beide exemplaren er onder de
microscoop altijd hetzelfde uit. Het 23e paar, de geslachtschromosomen, bestaat bij vrouwen ook uit twee
dezelfde chromosomen, X-chromosomen genoemd, maar
bij mannen uit een X- en een heel anders uitziend Y-chromosoom (dat dus altijd van vaders kant is gekomen).
CI (Cochleair Implantaat) Gehoorprothese voor het binnenoor, bestaand uit elektroden in het slakkenhuis en
een versterkertje aan de buitenkant, gekoppeld aan een
spraakcomputer.
cochlea (slakkenhuis) Deel van het binnenoor waar geluidsprikkels aan de hersenen worden doorgegeven.
dB afkorting van decibel.
dB(A) dB aangepast voor hoe hard het geluid beleefd
wordt door mensenoren.
decibel (dB) Eenheid van geluidsdruk. Geeft de luidheid
van geluid weer.
DNA (desoxyribonucleïnezuur) Langgerekt molecuul in de
vorm van een dubbele helix, een wenteltrap waarvan de
treden elk bestaan uit een door een zogenaamde waterstofbrug verbonden basenpaar: ofwel een Adenine- en
een Thyminemolecuul, ofwel een Guanine- en een Cytosinemolecuul, plus wat materiaal waarmee de ‘traptreden’ aan elkaar geschakeld worden. De volgorde van de
basenparen in het DNA vormt het recept voor de bouw
en de werking van het organisme waarin het zich bevindt.
Verreweg het meeste DNA zit in de vorm van chromosomen in de celkern, een klein beetje zit in de mitochondriën, kleine energiefabriekjes binnen de cel.
frequentie Hoe vaak iets voorkomt. Bij geluid: het aantal
trillingen per tijdseenheid, waardoor de toonhoogte
bepaald wordt.
gen Specifiek stukje van het DNA dat het recept van een
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eiwit bevat en daardoor mede bepaalt hoe een organisme eruitziet en in elkaar zit.
hamer (malleus) Buitenste van de drie gehoorbeentjes in
het middenoor. Verbindt het trommelvlies met het aambeeld.
Hertz (Hz) Maat voor frequentie in trillingen per seconde
(10 Hz = tien trillingen per seconde). Geeft van geluid de
toonhoogte aan.
hyperacusis Overgevoeligheid voor geluid, meestal gevolg
van te vaak te veel lawaai hebben gehoord.
incus Zie aambeeld.
infrageluid Geluid met een frequentie lager dan ongeveer
20 Hz, de ondergrens van wat het menselijk gehoor nog
kan waarnemen.
kHz kilo-Hertz (=1000 Hertz)
otitis media met effusie (OME) Middenoorontsteking
waarbij er vocht in het middenoor zit, wat de doorgifte
van geluid hindert.
malleus Zie hamer.
Nederlandse Gebarentaal Moedertaal en voertaal van
veel Nederlandse doven en hun omgeving. Onder meer
handen, armen en gezichtsuitdrukkingen leveren via het
visuele kanaal dezelfde essentiële elementen en
mogelijkheden die gesproken talen hebben.
oto-akoestische emissies (OAE) Geluid dat het binnenoor
zelf maakt in reactie op geluid, en dat een beeld kan
geven van de toestand van het binnenoor.
otosclerose Overmatige botgroei in het oor, een veelvoorkomende oorzaak van gehoorproblemen.
slakkenhuis Zie cochlea.
stapes (stijgbeugel) Binnenste van de drie gehoorbeentjes
in het middenoor, verbindt het aambeeld met het
slakkenhuis.
stijgbeugel Zie stapes.
supersonisch Sneller dan het geluid.
tinnitus Oorsuizen, wat zich ook kan uiten in brommen,
piepen, fluiten.
ultrageluid Ultrasoon geluid.
ultrasoon Met een frequentie die het menselijk gehoor te
boven gaat (meer dan 20 kHz).
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Het gehoor van Nederland

Nooit tevoren waren er zoveel onderzoekers wereldwijd bezig met
de verwerving van kennis op tal van gebieden van de biologie van
de mens. Groots opgezette onderzoeksprogramma’s als het ‘Human
Genome Project’, dat in 2001 is afgerond, en het ‘Decennium of the
brain’ zorgen voor databanken vol gegevens. Onderzoekers beschikken tegenwoordig over geavanceerde technieken, waarmee zij processen die zich in ons lichaam afspelen tot in detail kunnen ontrafelen
en waarmee moleculen en cellen in beeld gebracht kunnen worden.
Beeldtechnieken maken het tevens mogelijk dat men een kijkje in het
lichaam neemt. Een ontoegankelijk gebied als de hersenen kan nu live
bestudeerd worden, omdat men de activiteit van hersencellen zichtbaar maakt. Al die technieken leveren een stortvloed van gegevens op,
die men bovendien geautomatiseerd kan verwerken en opslaan. Waar
deze enorme toenamen van informatie en kennis toe zal leiden, is niet
te voorzien. Maar de ingrijpende maatschappelijke gevolgen, in het
bijzonder voor de gezondheidszorg, tekenen zich al duidelijk af.
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Erfelijke slechthorendheid

In 1969 werd door mensen die voorzagen dat ontwikkelingen in de biowetenschappen het dagelijks leven diepgaand zouden kunnen beïnvloeden, de stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij opgericht.
Het leek hen niet verantwoord dat alleen een beperkt aantal experts
geïnformeerd was over de te verwachten ontwikkelingen, bijvoorbeeld
op het gebied van genetica, hersenonderzoek, reageerbuisbevruchting of transplantaties.
De stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij heeft als doelstelling: ‘in brede kring het inzicht te bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing der biowetenschappen, in het bijzonder
met het oog op de betekenis en gevolgen voor mens en maatschappij’
(statuten, art. 2).
De stichting is onafhankelijk. Zij wil een bijdrage leveren aan de meningsvorming door toegankelijke informatie beschikbaar te stellen
voor een breed publiek. De vraag is wat wij gaan doen met de mogelijkheden die de nieuwe wetenschappelijke inzichten en technieken
ons kunnen bieden.
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