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Samenvatting  

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een zintuiglijke beperking. Andere factoren, zoals 
geslacht en opleidingsniveau, spelen ook een rol. De ernst van de auditieve of visuele beperking is van invloed op 
zorggebruik en zorgkosten.  
 
Deze literatuurstudie geeft inzicht in: 
• de voorspelbaarheid van zintuiglijke beperkingen  
• de voorspelbaarheid van gebruik en kosten van extramurale behandeling van mensen met een 

zintuiglijke beperking 
Het onderzoek gaat afzonderlijk in op auditieve en visuele beperkingen. Daarnaast wordt in het 
bijzonder aandacht gegeven aan de groep mensen die zowel een auditieve als een visuele 
beperking heeft, de zogenaamde doofblinden. 

Voorspelbaarheid van zintuiglijke beperkingen 
Ouderen, mannen en mensen met een lage sociaal economische status hebben vaker een 
auditieve beperking. Ook mensen met bepaalde aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, defect 
immuunsysteem en oorinfecties hebben vaker een auditieve beperking. Hiernaast spelen 
arbeidsomstandigheden een rol: mensen die tijdens het werk veel blootstaan aan lawaai worden 
vaker auditief beperkt. Het effect van overgewicht, alcoholgebruik en roken is niet eenduidig. Zo 
vinden sommige studies dat rokers vaker auditief beperkt zijn en andere studies vinden geen 
verschil in auditieve beperkingen tussen rokers en niet-rokers. Ook voor visuele beperkingen 
geldt dat ouderen en laagopgeleiden een verhoogde kans op een beperking hebben. Het effect 
van geslacht is niet duidelijk. Een groot aantal studies vindt geen effect van geslacht, maar andere 
studies vinden dat vrouwen een hogere kans hebben op een visuele beperking. Bepaalde 
(oog)aandoeningen, zoals glaucoom, cataract en macula degeneratie, maar ook diabetes, geven 
een sterk verhoogde kans op het krijgen van een visuele beperking. Vooral ouderen worden 
doofblind, doordat zij op latere leeftijd zowel een auditieve als een visuele beperkingen krijgen. 
Daarnaast blijkt dat ouderen met een visuele beperking een verhoogde kans hebben op een 
auditieve beperking in vergelijking met ouderen die geen visuele beperking hebben. 

Voorspelbaarheid van zorggebruik en/of zorgkosten  
Niet iedereen met een zintuiglijke beperking maakt ook daadwerkelijk gebruik van extramurale 
behandeling. In Nederland maken relatief veel jongeren en weinig ouderen gebruik van 
extramurale behandeling voor auditieve beperkingen. AWBZ-instellingen geven in cliëntprofielen 
aan dat individuele verschillen in leeftijd, karakter, weerbaarheid, gezondheid en het netwerk een 
grote rol spelen bij de aanwezigheid en de ernst van beperkingen en participatieproblemen. Deze 
factoren zijn daarom van invloed op de hulpvraag en de benodigde zorg. Over het algemeen 
wordt in de wetenschappelijke literatuur bij ouderen een effect gevonden van de ernst van de 
gehoorbeperking op het zorggebruik. Hoe ernstiger de beperking, hoe meer zorg wordt gebruikt. 
Het effect van type beperking, aangeboren of laatverworven doofheid, is onduidelijk. Leeftijd en 
geslacht zijn volgens meerdere onderzoeken bij ouderen niet van invloed op het zorggebruik. 
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Onderzoek naar het gebruik van hoortoestellen onder ouderen geeft hetzelfde beeld: alleen de 
ernst van de beperking beïnvloedt het gebruik. 
 
Bij visuele beperkingen maken in Nederland ook veel volwassenen en ouderen gebruik van 
extramurale behandeling. In de cliëntprofielen die zijn opgesteld door de AWBZ-instellingen 
blijkt dat bij invulling van de hulpvraag rekening wordt gehouden met persoonlijke factoren, 
maar de mate waarin deze van invloed zijn verschilt per cliëntprofiel. Uit de wetenschappelijke 
literatuur blijkt dat de ernst van de visuele beperking van invloed is op zowel het zorggebruik als 
de zorgkosten. Ook nu is dit een robuust resultaat: verschillende studies tonen deze relatie aan. In 
de meeste studies (één uitgezonderd) wordt een effect van opleidingsniveau of cognitieve 
capaciteit gevonden. Over het algemeen geldt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de 
kans dat men zorg gebruikt. Vier onderzoeken rapporteren over het effect van leeftijd en geslacht 
op zorggebruik en/of zorgkosten. Slechts in één studie leidt een hogere leeftijd tot een hoger 
zorggebruik. Geen van de onderzoeken vindt een verschil tussen het zorggebruik van mannen en 
vrouwen. De studies nemen op verschillende manieren de aanwezigheid van andere 
gezondheidsproblemen (subjectieve gezondheid, depressiviteit) of beperkingen (auditieve 
beperkingen, ADL-beperkingen) mee. In alle gevallen wordt geen effect op zorggebruik 
gevonden.  
 
De zorgvraag van doofblinden is essentieel anders dan de zorgvraag van enkelvoudig zintuiglijk 
gehandicapten. Doofblinden kunnen immers hun gehoor of gezichtsvermogen niet gebruiken ter 
compensatie van de beperking. De invloed van kenmerken van doofblinden op het zorggebruik is 
nauwelijks wetenschappelijk onderzocht.  
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1 Inleiding 

Deze literatuurstudie geeft inzicht in de kenmerken van verzekerden die een voorspellende waarde hebben voor 
(toekomstig) gebruik van extramurale behandeling en/of de hoogte van de kosten voor deze zorg,  
 
In het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is opgenomen dat de huidige intramurale geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) en de extramurale verpleging per 2015 vanuit de AWBZ worden 
overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De overheveling van extramurale behandeling 
is niet opgenomen in het Regeerakkoord. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) adviseert 
het kabinet welke onderdelen van de extramurale AWBZ-behandeling onder de Zvw zouden 
passen. In hun advies van 25 juni 2013 komt het CVZ tot de conclusie dat een groot deel van de 
zorg aan zintuiglijk beperkten, die nu geleverd wordt binnen de AWBZ, onder de Zvw zou 
kunnen vallen. 
 
De overhevelingen vanuit de AWBZ naar de Zvw hebben consequenties voor de 
risicoverevening. Door de overhevelingen worden zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de 
inkoop van deze zorg en gaan zorgverzekeraars risico lopen over de kosten voor de zorg die 
overgeheveld wordt. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken hoe de kosten kunnen worden 
opgenomen in het risicovereveningssysteem. Een eerste stap hierin is het uitvoeren van een 
literatuuronderzoek.  
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft SEO Economisch Onderzoek 
gevraagd een literatuuronderzoek te doen naar de voorspellers van extramurale behandeling voor 
mensen met een zintuiglijke beperking. Het doel van dit literatuuronderzoek is inzicht te krijgen 
in de mate van voorspelbaarheid van (toekomstig) gebruik van extramurale behandeling en de 
hoogte van de kosten voor deze zorg op basis van kenmerken van verzekerden.  

1.1 Onderzoeksaanpak 
Het hebben van een zintuiglijke beperking is een goede voorspeller voor het gebruik van 
extramurale behandeling en/of de kosten voor deze zorg. Een zintuiglijke beperking is immers 
een voorwaarde om gebruik te kunnen maken. Maar niet iedereen met een zintuiglijke beperking 
maakt ook daadwerkelijk gebruik van extramurale behandeling. De ernst en complexiteit van de 
beperking kunnen hierbij een rol spelen, maar ook opleidingsniveau, leeftijd, geslacht, 
aanwezigheid van mantelzorgers, enzovoorts kunnen van invloed zijn op het daadwerkelijke 
gebruik van extramurale behandeling.  
 
Om inzicht te krijgen in de kenmerken van verzekerden die een voorspellende waarde hebben 
voor (toekomstig) gebruik van extramurale behandeling en/of de hoogte van de kosten voor deze 
zorg, maakt dit onderzoek daarom onderscheid naar:1 
• de voorspelbaarheid van zintuiglijke beperkingen  

                                                        
1  Conform een onderzoek naar voorspellers van zorggebruik in de GGZ, zie Bakker en Pansier-Mast 

(2011) 
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• de voorspelbaarheid van zorggebruik en/of zorgkosten van mensen met een zintuiglijke 
beperking 

 
Het onderzoek gaat afzonderlijk in op kenmerken en zorggebruik van mensen met auditieve en 
visuele beperkingen, omdat hierbij verschillende factoren een rol spelen. Daarnaast wordt in het 
bijzonder aandacht gegeven aan de groep mensen die zowel een auditieve als een visuele 
beperking heeft, de zogenaamde doofblinden. Dit onderzoek gaat niet nader in op mensen met 
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM). De problematiek van ESM is vergelijkbaar met de 
problematiek waar mensen met een auditief/communicatieve handicap mee te maken kunnen 
krijgen. Bij ESM kunnen daarom dezelfde interventies worden ingezet, zie CVZ (2013). De 
verwachting is dat de kenmerken die van invloed zijn op zorggebruik van mensen met ESM 
vergelijkbaar zijn met die van mensen met auditieve beperkingen (bijvoorbeeld ernst van de 
beperking). Daarnaast leverde een quickscan van de literatuur geen studies op die keken naar 
zorggebruik van mensen met een taalstoornis.2  
 
Dit onderzoek is een literatuuronderzoek. Er is gezocht naar internationale en nationale literatuur 
over determinanten van zintuiglijke beperkingen en kenmerken van mensen met een zintuiglijke 
beperking die zorg gebruiken. Hierbij is gebruik gemaakt van de digitale bibliotheek van de UvA, 
die toegang geeft tot een breed scala aan wetenschappelijke tijdschriften en artikelen. Ook is 
gezocht in Pubmed, een databases voor medische literatuur, en met behulp van Google scholar. 
Daarnaast zijn ook de referentielijsten van relevante artikelen doorgenomen. Het onderzoek 
beperkt zich tot literatuur over Westerse landen (Europa, VS, Australië, Groot-Brittanië, enz.), 
omdat die resultaten beter vergelijkbaar zijn met de Nederlandse situatie. Er is gezocht naar zo 
recent mogelijke literatuur. Bijlage A gaat uitgebreider in op de zoekstrategie en de gebruikte 
zoektermen. Het bleek in dit onderzoek niet mogelijk om de mate van voorspellende waarde van 
kenmerken in kaart te brengen. Dit komt doordat de verschillende studies rapporteren over 
verschillende uitkomstmaten en verschillende onderzoeksgroepen (bijvoorbeeld volwassenen of 
alleen ouderen), wat een onderlinge vergelijking niet goed mogelijk maakt. Het onderzoek 
beperkt zich daarom tot een kwalitatieve duiding van de kenmerken. 
 
Informatie over de inzet van extramurale behandeling en typen cliënten in Nederland komen van 
de Stichting Samenwerkende Instellingen Auditief en/of Communicatief beperkten (SIAC) en de 
Vereniging van Instellingen voor mensen met een visuele beperking (VIVIS). 
 
 

                                                        
2  Gezocht is in Pubmed met de zoektermen “language impairment” en “care use/utiliz(s)ation” 
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2 Voorspelbaarheid van zintuiglijke 
beperkingen 

Naar schatting 575.000 Nederlanders hebben een auditieve beperking, 300.000 zijn visueel beperkt en 38.000 
zijn doofblind. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van één van deze zintuiglijke beperkingen. 
Naast leeftijd spelen ook andere factoren, zoals onder andere geslacht en opleidingsniveau, een rol.  

2.1 Wat is een zintuiglijke beperking? 
Iemand heeft een zintuiglijke beperking als één of meer zintuigen niet of beperkt functioneren. 
Het onderzoek focust op de volgende soorten zintuiglijke beperkingen: 
• Auditieve beperkingen; 
• Visuele beperkingen; 
• Doofblindheid. 

Auditieve beperkingen 
Personen met een auditieve beperking zijn slechthorend of doof. De mate van gehoorverlies 
wordt vastgesteld door middel van audiometrie van het beste oor, zonder gebruik van 
hulpmiddelen. Iemand komt in aanmerking voor extramurale behandeling in de AWBZ als het 
drempelverlies van het audiogram ten minste 35 decibel (dB) is, verkregen door het gehoorverlies 
bij frequenties van 1.000, 2.000 en 4.000 Hz te middelen of, als het drempelverlies groter is dan 
25 dB bij meting volgens de Fletcherindex ( = gemiddelde gehoorverlies bij frequenties van 500, 
1.000 en 2.000 Hz).3  
 
Ongeveer 575.000 thuiswonende Nederlanders hadden op 1 januari 2011 matige of ernstige 
gehoorproblemen (De Klerk et al., 2012). Uit prevalentiecijfers blijkt dat het aandeel personen 
met een auditieve beperking sterk toeneemt met de leeftijd (Figuur 2.1). 
 

                                                        
3  Bron: www.cvz.nl/pakket/awbz-kompas/grondslagen+awbz 
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Figuur 2.1 Hoe ouder, hoe groter het aandeel personen met een auditieve beperking 

 
De figuur toont de prevalentie van lawaai- en ouderdomsslechthorendheid per 1000 personen in Nederland in 
2007. 
Bron: Gommer & Poos (2010) 

Visuele beperkingen 
Personen met een visuele beperking zijn slechtziend of blind. Er bestaan verschillende definities 
voor blindheid en slechtziendheid. De meeste definities gaan uit van bepaalde waardes voor de 
gezichtsscherpte (de visus) en het gezichtsveld. Deze worden gemeten in het beste oog met 
beste/ beschikbare correctie. Een visus van 0,1 (6/60) geeft het vermogen weer om objecten te 
zien op 6 meter afstand die een normaal oog op 60 meter afstand kan zien. De normale 
gezichtsscherpte is 1 (6/6). (Limburg et al., 2007) 
 
Bij vaststelling van de doelgroep gaat de visuele sector uit van de richtlijn “Visusstoornissen, 
revalidatie en verwijzing” van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Volgens deze richtlijn 
zijn personen blind bij een visus van minder dan 0,05, of gezichtsveld met een totale 
openingshoek van 10 graden of minder in het beste oog met beste correctie. Personen zijn 
slechtziend bij een visus van minder dan 0,3 maar beter of gelijk aan 0,05 of een gezichtsveld van 
30 graden of minder maar groter dan 10 graden in het beste oog met beste correctie. Daarnaast 
zijn er naast visus en gezichtsveld ook stoornissen als fotofobie, contrastzien of donkeradaptatie 
die grote invloed hebben op de mate van visuele beperking. Ook als personen met een visus 
tussen de 0,3 en 0,5 problemen ondervinden komen ze in aanmerking voor revalidatiezorg.  
 
In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen mensen met matig of ernstige visuele beperkingen (De 
Klerk et al., 2012). Het aandeel blinden en slechtzienden (inclusief refractie afwijkingen)45 is 
respectievelijk 0,5 en 1,4 procent (in 2005). Er waren toen naar schatting 300.000 Nederlanders 
blind of slechtziend. Ongeveer 76.000 van hen was blind en circa 222.000 personen waren 
slechtziend (Limburg et al., 2007). Bij 70 procent van de slechtzienden en blinden in Nederland is 
de beperking te behandelen of was deze te voorkomen geweest (Limburg et al., 2005). Het 
aandeel blinden en slechtzienden stijgt met de leeftijd (zie Figuur 2.2). 

                                                        
4  Visus van minder dan 0,05 of gezichtsveld van 10 graden of minder in het beste oog met beschikbare 

correctie. 
5  Visus van minder dan 0,3 of gezichtsveld van 30 graden of minder in het beste oog met beschikbare 

correctie. 
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Figuur 2.2 Aandeel visueel beperkten het grootst onder ouderen 

 
De figuur toont de prevalentie van blind- en slechtziendheid per 1.000 personen in Nederland in 2005. 
Bron: Tabel 2.2, 2.3 en 2.4 uit Limburg et al. (2007) 

Doofblind 
Personen met een auditieve en visuele beperking zijn doofblind. Deze mensen zijn zowel blind of 
slechtziend als doof of slechthorend. Een persoon is doofblind als een gehoorverlies van 35 dB 
of meer voorkomt in combinatie met een visusverlies in scherpzien van 0,30 of minder en/of een 
gezichtsveld van 30 graden of minder. In instellingen voor personen met een verstandelijke 
beperking wordt vaak de grens van 25 dB of meer gehanteerd. Hierover bestaat internationaal 
consensus (Vaal et al., 2007). 
 
Doofblindheid wordt over het algemeen onderscheiden naar leeftijd waarop iemand doofblind 
wordt: 
• Aangeboren doofblindheid; 
• Vroeg verworven doofblindheid; 
• Ouderdomsdoofblindheid. 

 
Bij aangeboren doofblindheid is iemand doofblind vanaf geboorte of ontstaat doofblindheid 
voordat de taalontwikkeling begint. Vroeg verworven doofblindheid ontstaat op jonge of 
volwassen leeftijd. Ouderdomsdoofblindheid ontstaat doordat visuele en auditieve mogelijkheden 
afnemen als gevolg van het ouder worden (Vaal et al., 2007). 
 
Ongeveer 33.000 à 38.000 Nederlanders zijn doofblind. Tussen de 30.000 tot 35.000 is na hun 
55e jaar doofblind geworden.6  

2.2 Kenmerken van personen met zintuiglijke 
beperkingen 

Deze paragraaf gaat na wat personen kenmerkt die een zintuiglijke beperking hebben. De 
verbanden tussen kenmerk en zintuiglijke beperking die in de literatuur zijn gevonden zijn niet 
per definitie causaal. Vaak laat de literatuur alleen zien dat er een samenhang bestaat.    
 
                                                        
6  www.doofblind.nl  
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Auditieve beperkingen 
Wat kenmerkt personen met auditieve beperkingen? Er is veel onderzoek gedaan naar 
determinanten van auditieve beperkingen. Verschillende onderzoekers geven een overzicht van 
de literatuur, zoals Fransen et al. (2003), Horikawa et al. (2013), Katbamna et al. (2008), Van 
Eyken et al. (2007). Onderliggende literatuurstudie put uit de genoemde overzichtsstudies en is 
daarnaast aangevuld met andere relevante literatuur. Vanwege de veelheid aan studies beschrijft 
deze literatuurstudie de gevonden effecten niet per studie maar per risicofactor. 

Demografische en sociaal economische factoren 

Tabel 2.1 Leeftijd gevolgd door geslacht zijn belangrijke risicofactoren voor auditieve beperking 

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Leeftijd Hoe ouder men is, hoe 
vaker men auditief 
beperkt is 

Van Eyken et al. (2007)*, Fransen et al. (2003)*, 
Horikawa et al. (2013)*, Lin et al. (2011), De 
Klerk et al. (2012), Drongelen et al. (2000) 

6 

Geslacht Mannen zijn vaker 
auditief beperkt 

Lin et al. (2011), Van Eyken et al. (2007), De 
Klerk et al. (2012), Drongelen et al. (2000) 

4 

Etniciteit Zwarte Amerikanen zijn 
minder vaak auditief 
beperkt 

Lin et al. (2011) 1 

Opleidingsniveau Laag opgeleiden zijn 
vaker auditief beperkt 

Sixt & Rosenhall (1997), Poortinga (2007), Lin 
et al. (2011), Zahn et al. (2011) 

4 

Sociaal economische 
status 
(SES) 

Personen met lage SES  
zijn vaker auditief 
beperkt  

Sixt & Rosenhall (1997), Poortinga (2007), Boss 
et al. (2011) 

3 

* Review/ meta-analyse 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Uit literatuurstudies blijkt dat leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau en sociaal economische 
status risicofactoren zijn. Leeftijd is een belangrijk bepalende factor: Hoe ouder men is, hoe 
groter de kans op een auditieve beperking. Deze relatie komt eenduidig naar voren uit zes studies 
(zie Tabel 2.1) en is dus robuust te noemen. Daarnaast speelt geslacht een rol. Zo hebben 
mannen een hogere kans dan vrouwen om op latere leeftijd een auditieve beperking te 
ontwikkelen. Dit resultaat blijkt uit vier studies (zie Tabel 2.1). Maar één studie kijkt naar etniciteit 
en concludeert dat zwarte Amerikanen een lager risico op auditieve beperkingen hebben. Een 
lager opleidingsniveau en sociaal economische status geeft een verhoogd risico op auditieve 
beperkingen (zie Tabel 2.1). Sociaal economische status wordt in de studies verschillend 
gedefinieerd. Zo kijken Sixt & Rosenhall (1997) naar beroepsstatus, Poortinga (2007) naar sociale 
status van het huishouden en of iemand wel of niet werkt (economische status) en Boss et al. 
(2011) kijken of iemand onder of boven de armoedegrens leeft. 
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Medische factoren 

Tabel 2.2 Auditieve beperkingen komen bij bepaalde aandoeningen vaker voor 

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Gebruik van  
ototoxische  
medicatie 

Oorzaak van (tijdelijk) auditieve 
beperkingen 

Stypulkowski (1990), Aran et al. (1992), 
Boettcher et al. (1992), Mills et al. (1999), 
Chen et al. (2006), Lee et al. (1998), Rybak 
et al. (1992), Selimoglu (2007) 

8 

Aandoeningen:    
Hoge botmineraal-
dichtheid 

Relatie niet eenduidig: 
• Geen effect 
• Personen met een hoge 

botmineraaldichtheid zijn 
minder vaak auditief beperkt 

 
• Purchase-Helzner et al. (2004) 
• Clark et al. (1995), Helzner et al. (2005) 

 
1 
2 

Cholesterolniveau Geen relatie Zhan et al. (2011) 1 
Nierziekte Personen met deze aandoening 

zijn vaker auditief beperkt 
Antonelli et al. (1990) 
 

1 

Hoofdtrauma Hoofdtrauma veroorzaakt 
auditieve beperking 

Danielidis et al. (2007), Feldmann (1987), 
Fitzgerald (1996), Rosenhall et al. (1993) 

4 

Defect 
immuunsysteem 

Personen met deze aandoening 
zijn vaker auditief beperkt 

Iwai et al. (2003), Iwai et al. (2001), Iwai et 
al. (1999) 

3 

Oorinfectie Vrouwen met deze aandoening 
zijn vaker auditief beperkt 

Zhan et al. (2011) 1 

Diabetes Relatie niet eenduidig: 
• Geen relatie 
• Diabeten zijn vaker auditief 

beperkt 

 
• Lin et al. (2011), Zahn et al. (2011) 
• Horikawa et al. (2013), Fransen et al. 

(2003), Kurien et al. (1989), Frisina et al. 
(2006) 

 
2 
4 

Hart- en 
vaatziekten 

• Geen relatie bij beroerte 
• Personen met hart- en 

vaatziekten zijn vaker auditief 
beperkt 

• Lin et al. (2011) 
• Kurien et al. (1989), Gates et al. (1993), 

Brant et al. (1996), Picciotti et al. (2004), 
Torre et al. (2005), Zahn et al. (2011) 

 
1 
6 

Hoge bloeddruk Geen relatie Zahn et al. (2011), Lin et al. (2011) 2 
(erfelijke) 
aandoeningen 

Personen met deze aandoening 
zijn vaker (aangeboren) auditief 
beperkt 

Lamoré (2011) in 
www.audiologieboek.nl/htm/hfd7/7-3-
2.htm#7324 

1 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Bepaald medicatiegebruik en een aantal aandoeningen zijn oorzaak van auditieve beperkingen (zie 
Tabel 2.2). Acht studies zijn het erover eens dat het gebruik van bepaalde medicatie tot (tijdelijke) 
auditieve beperkingen leidt. En uit verschillende studies blijkt dat een aantal aandoeningen vaker 
voorkomt in combinatie met een auditieve beperking. Het gaat dan om nierziekte (1 studie), een 
defect immuunsysteem (3 studies) en oorinfecties (1 studie). Bij laatstgenoemde aandoening 
wordt alleen onder vrouwen een groter risico op auditieve beperkingen gevonden. Hoofdtrauma 
wordt als oorzaak gezien voor auditieve beperkingen door 4 studies. Bij een aantal aandoeningen 
waaronder diabetes en hart- en vaatziekten zijn onderzoekers het niet eens over het effect. Vier 
onderzoeken vinden een hogere prevalentie van auditieve beperkingen onder diabeten, ook 
wanneer gecorrigeerd wordt voor bepaalde achtergrondkenmerken, terwijl twee studies juist geen 
effect vinden na correctie. Hetzelfde geldt voor hart- en vaatziekten. Eén studie vindt geen effect, 
terwijl andere studies wel een hogere prevalentie vinden onder personen met hart- en vaatziekten. 
Eén van deze studies vindt dit effect overigens alleen voor vrouwen (Zahn et al., 2011). Er dient 
wel opgemerkt te worden dat de studie die geen effect vindt (Lin et al., 2011) alleen kijkt naar het 
effect van beroerte en niet naar het bredere hart- en vaatziekten. Over het algemeen wijst het 

http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd7/7-3-2.htm#7324
http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd7/7-3-2.htm#7324
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onderzoek erop dat hart- en vaatziekten dus van invloed zijn. Uit twee studies blijkt dat hoge 
bloeddruk geen effect heeft op de kans op een auditieve beperking (zie Tabel 2.2).   

Daarnaast is het effect van mate van botmineraaldichtheid en cholesterolniveau in de literatuur 
bekeken. Ook verschillen studies over het effect van hoge botmineraaldichtheid. Twee 
onderzoeken vinden dat hoge botmineraaldichtheid een beschermend effect heeft op de kans op 
auditieve beperkingen (Clark et al., 1995, Helzner et al., 2005), terwijl één studie geen effect vindt 
(Purchase-Helzner et al., 2004). Het cholesterolniveau heeft geen effect op de kans een auditieve 
beperking te krijgen (Zahn et al., 2011). Ten slotte zijn er een aantal (erfelijke) aandoeningen en 
syndromen (zoals mutaties in genen en Waardenburg-, Usher- en CHARGE-syndroom) die 
zorgen voor aangeboren auditieve beperkingen. De resultaten zijn samengevat in Tabel 2.2. 

Arbeidsomstandigheden en andere omgevingsfactoren 

Tabel 2.3  Bepaald medicatiegebruik en blootstelling aan lawaai zijn risicofactoren 

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal  
studies 

Blootstelling  
aan lawaai 

Personen die zijn blootgesteld 
aan lawaai zijn vaker auditief 
beperkt 

Clark (1991), Lutman & Spencer (1990), Gates 
et al. (2000), Kujawa & Liberman (2006), 
Fransen et al. (2008), Zahn et al. (2011), 
Hoppenbrouwers et al. (2011) 

7 

Blootstelling aan  
bepaalde 
chemicaliën 

Oorzaak van auditieve 
beperkingen  

Johnson & Nylen (1995), Fuente & McPherson 
(2006), Fuente et al. (2006), Morata et al. 
(2002), Rybak (1992), Chang et al. (2006), 
Sliwinska-Kowalska et al. (2004) 

7 

Blootstelling aan  
trillingen 

Personen die hieraan blootstaan 
zijn vaker auditief beperkt 

Rybak et al. (1992) 1 

Blootstelling aan  
zware metalen 

Personen die hieraan blootstaan 
zijn vaker auditief beperkt 

Pekkarinen et al. (1995) 1 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Personen die blootgesteld zijn aan lawaai, bepaalde chemicaliën, trillingen en zware metalen 
hebben vaker een auditieve beperking. Dit blijkt uit literatuuronderzoek. Zeven studies laten zien 
dat blootstelling aan lawaai (vooral tijdens het werk) de kans op auditieve beperkingen verhoogt 
(zie Tabel 2.3). In Hoppenbrouwers et al. (2011) worden een aantal studies genoemd die specifiek 
kijken naar blootstelling aan lawaai op het risico van een auditieve beperking onder jongeren, 
bijvoorbeeld door MP3-spelers. Ook zijn verschillende studies het erover eens dat blootstelling 
aan bepaalde chemicaliën oorzaak is van auditieve beperkingen (zie Tabel 2.3). Sommige van deze 
studies laten zien dat dit effect alleen optreedt wanneer personen daarbij ook blootgesteld 
worden aan lawaai. Daarnaast worden blootstelling aan trillingen en blootstelling aan zware 
metalen genoemd als risicofactor (zie Tabel 2.3).  
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Leefstijl 

Tabel 2.4 Effect van leefstijlfactoren niet eenduidig 

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal  
studies 

BMI Relatie niet eenduidig: 
• Geen relatie 
• Personen met hoge BMI zijn 

vaker auditief beperkt 

 
• Zhan et al. (2011) 
• Fransen et al. (2008) 

 
1 
1 

Alcoholgebruik Relatie niet eenduidig: 
• geen relatie 
• Vaker auditief beperkt 

 
• Minder vaak auditief beperkt 

 
• Brant et al. (1996), Itoh et al. (2001) 
• Rosenhall et al. (1993), Helzner et al. 

(2005) 
• Gopinath et al. (2010) 

 
2 
2 
1 

Roken Relatie niet eenduidig: 
• Geen relatie 

 
• Rokers zijn vaker auditief 

beperkt 
 
 
 
• Relatie afhankelijk van dosis 

 
• Brant et al. (1996), Gates et al. (1993), 

Fuortes et al. (1995), Lin et al. (2011) 
• Mellstrom et al. (1982), Rosenhall et al. 

(1993), Helzner et al. (2005), Cruickshanks 
et al. (1998), Itoh et al. (2001), Nomura et 
al. (2005), Gopinath et al. (2010), 
Katbamna et al. (2008), Zahn et al. (2011) 

• Fransen et al. (2008) 

 
4 
 

9 
 
 
 
 

1 

Dieet Relatie niet eenduidig: 
• Geen relatie 
• Dieet heeft beschermend effect 

 
• Willot et al. (1995), Torre et al. (2004) 
• Seidman (2000), Le & Keithley (2007) 

 
2 
2 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Het effect van BMI, alcoholgebruik, roken en dieet is niet eenduidig. Zo vindt één studie dat 
BMI, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, geen effect heeft op het hebben van een auditieve 
beperking (zie Tabel 2.4). Een andere studie spreekt echter over een correlatie tussen een hoge 
BMI en auditieve beperking. Twee studies vinden dat overmatig gebruik van alcohol geen effect 
heeft, terwijl twee andere studies een verhoogd risico vinden (zie Tabel 2.4). Ook het effect van 
gematigd alcoholgebruik is niet eenduidig. Zo vindt een oudere studie dat gematigd gebruik geen 
effect heeft, terwijl een recentere studie juist vindt dat gematigd gebruik een beschermend effect 
heeft op de kans op een auditieve beperking. In negen onderzoeken blijkt roken een negatief 
effect te hebben op het gehoor en dus te resulteren in een hogere kans op een auditieve 
beperking, vier studies vinden geen effect en één studie vindt dat het effect afhangt van de dosis 
(zie Tabel 2.4). De relatie dieet en auditieve beperkingen is alleen getest bij proefdieren. Eén 
studie vond geen effect bij een dieet dat uitgaat van calorierestrictie, terwijl twee studies een 
beschermend effect vonden (zie Tabel 2.4). Een andere studie vond een beschermend effect van 
de inname van anti-oxidanten. 
 
Samengevat 
 
De gevonden studies zijn uiteraard onderling verschillend, bijvoorbeeld wat betreft de definitie 
van een auditieve beperking en de bekeken onderzoeksgroepen. Daarbij wordt de ene keer 
uitgegaan van objectief gemeten gegevens over de auditieve beperking terwijl een andere studie 
uitgaat van een subjectieve uitvraag van de mate van auditieve beperking. Ook de 
achtergrondkenmerken en het aantal waarvoor gecorrigeerd wordt om het effect van kenmerken 
te meten verschilt per studie. Ondanks deze verschillen laten al deze studies zien dat 
demografische kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit en sociaal economische factoren 
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zoals opleidingsniveau en sociaal economische status van invloed zijn op de kans om een 
auditieve beperking te krijgen. Ook bepaalde medische factoren zijn van invloed. Het gaat dan 
om het gebruik van bepaalde medicatie en aandoeningen als nierziekte, hoofdtrauma, een defect 
immuunsysteem, oorinfectie, hart- en vaatziekten en aangeboren aandoeningen. Daarnaast spelen 
ook bepaalde arbeidsomstandigheden en andere omgevingsfactoren zoals blootstelling aan lawaai, 
bepaalde chemicaliën, trillingen en zware metalen een rol bij de kans op auditieve beperking. 
 
Tabel 2.5 geeft een overzicht van de kenmerken die van invloed zijn op de kans om een auditieve 
beperking te krijgen. Vanwege de veelheid aan onderzochte kenmerken toont de tabel alleen de 
kenmerken waarbij een relatie is gevonden. 

Tabel 2.5 Verschillende factoren zijn van invloed op de kans op auditieve beperkingen 

Kenmerk Relatie 
Demografische en sociaal economische factoren 
Leeftijd Hoe ouder men is, hoe vaker men auditief beperkt is 
Geslacht Mannen zijn vaker auditief beperkt 
Etniciteit Zwarte Amerikanen zijn minder vaak auditief beperkt 
Opleidingsniveau Laag opgeleiden zijn vaker auditief beperkt 
Sociaal economische status Personen met lage SES  zijn vaker auditief beperkt 
Medische factoren  
Gebruik van ototoxische medicatie Oorzaak van (tijdelijk) auditieve beperkingen 
Nierziekte Personen met deze aandoening zijn vaker auditief beperkt 
Hoofdtrauma Hoofdtrauma veroorzaakt auditieve beperking 
Defect immuunsysteem Personen met deze aandoening zijn vaker auditief beperkt 
Oorinfectie Vrouwen met deze aandoening zijn vaker auditief beperkt 
Hart- en vaatziekten Personen met hart- en vaatziekten zijn vaker auditief beperkt 
(Erfelijke) aandoeningen Personen met deze aandoening zijn vaker (aangeboren) auditief 

beperkt 
Arbeidsomstandigheden en andere omgevingsfactoren 
Blootstelling aan lawaai Personen die zijn blootgesteld aan lawaai zijn vaker auditief beperkt 
Blootstelling aan bepaalde chemicaliën Oorzaak van auditieve beperkingen 
Blootstelling aan trillingen Personen die hieraan blootstaan zijn vaker auditief beperkt 
Blootstelling aan zware metalen Personen die hieraan blootstaan zijn vaker auditief beperkt 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Visuele beperkingen 
Wat kenmerkt personen met een verhoogd risico op visuele beperkingen? Net als bij auditieve 
beperkingen is er veel onderzoek gedaan naar de determinanten van personen met visuele 
beperkingen. Deze literatuurstudie put uit overzichtsstudies van Limburg et al. (2007) en 
Ulldemolins et al. (2012) en andere aanvullende literatuur. Ook hier beschrijft de literatuurstudie 
de gevonden effecten vanwege de veelheid aan studies niet per studie maar per risicofactor. 
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Demografische en sociaal economische factoren 

Tabel 2.6 Ouderen en laagopgeleiden hebben een grotere kans op een visuele beperking  

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Leeftijd Hoe ouder, hoe vaker visueel 
beperkt 
 

De Klerk et al. (2012), Congdon et al. (2004), Ko 
et al. (2012), Horowitz et al. (2005), Owen et al. 
(2013), Branch et al. (1989), DiNuzzo et al. (2001), 
Hatfield (1973), Kirchner & Schmeidler (1999), 
Laforge et al. (1992), Munoz et al. (2002), Naeyart 
& Grace (1990), Nelson (1987), Raina et al. 
(2000), Rodriguez et al. (2002), Rubin et al. 
(1994), Salive et al. (1992), Tielsch et al. (1991), 
Perruccio et al. (2010) 

19 

Geslacht Relatie niet eenduidig: 
• Geen relatie 

 
 
 
 
 
 
• Vrouwen zijn vaker visueel 

beperkt 
 
 
• Zwarte Amerikaanse 

mannen zijn vaker visueel 
beperkt 

 
• Horowitz et al. (2005), Liu et al. (2001), Branch 

et al. (1989), Dana et al. (1990), Laforge et al. 
(1992), Munoz et al. (2000), Tielsch et al. 
(1990), West et al. (1997), Congdon et al. 
(2004), The eye diseases prevalence research 
group (2004), Fan et al. (2012), Ko et al. 
(2012), Perruccio et al. (2010)  

• De Klerk et al. (2012), Campbell et al. (1999), 
Carabellese et al. (1993), Raina et al. (2000), 
Rodriguez et al. (2002), Abou-Gareeb  et al. 
(2001) (correctie leeftijd), Cedrone et al. (2006) 

• Congdon et al. (2004), The eye diseases 
prevalence research group (2004) 

 
13 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 

2 

Etniciteit • geen relatie 
• niet-blanke amerikanen 

zijn vaker visueel beperkt 

• Frick et al. (2007) 
• Congdon et al. (2004), Sommer et al. (1991), 

Tielsch et al. (1990, 1991), Ko et al. (2012) 
Munoz et al. (2000), Rahmani et al. (1996), 
Rubin et al. (1997), West et al. (1997), 
Horowitz et al. (2005), DiNuzzo et al. (2001), 
Varma et al. (2010), Fan et al. (2012) 

1 
13 

Opleidings-
niveau 

• Geen relatie 
• Lager opgeleiden zijn 

vaker visueel beperkt 
 

• Horowitz et al. (2005) 
• Fan et al. (2012), Ko et al. (2012), Dana et al. 

(1990), DiNuzzo et al. (2001), Livingston et al. 
(1997), Ma et al. (2001), Raina et al. (2000), 
Saaddine et al. (1999), Salive et al. (1992), 
Tielsch et al. (1991), Perruccio et al. (2010), 
Wilson et al. (2008), Bailey et al. (2006), Liu et 
al. (2001), Dandona et al. (2001), Ryskulova et 
al. (2008) 

1 
16 

Sociaal 
economische 
status 
(SES) 

• Personen met lage SES 
zijn vaker visueel beperkt 
 

• Personen met hoge SES 
zijn vaker visueel beperkt 

• Ko et al. (2012), Wilson et al. (2008), Bailey et 
al. (2006), Dandona et al. (2001), Rahi et al. 
(2009) 

• Stang et al. (2003) 

5 
 

1 

Leefsituatie Geen relatie Horowitz et al. (2005), Branch et al. (1989) 2 
Informele sociale 
steun 

Personen zonder informele 
sociale steun zijn vaker 
visueel beperkt 

Horowitz et al. (2005) 1 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Uit 19 bekeken studies blijkt dat net als bij auditieve beperkingen de kans op een visuele 
beperking toeneemt met de leeftijd (zie Tabel 2.6). Dit effect kan daardoor zeer robuust genoemd 
worden. Wat betreft geslacht laten 7 studies zien dat visuele beperkingen vaker voorkomen bij 
vrouwen dan bij mannen, terwijl 13 studies geen relatie vinden. Twee studies vinden dat 
blindheid vaker voorkomt onder zwarte Amerikaanse mannen dan vrouwen (zie Tabel 2.6). Dit 
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effect geldt niet voor mannen van een andere etniciteit. Wat betreft slechtziendheid vindt deze 
studie overigens een significant hogere prevalentie onder blanke Amerikaanse vrouwen dan 
mannen. Bij etniciteit vindt één studie geen effect, terwijl 13 studies wel effecten vinden. Zo vindt 
één van de studies een hoger risico voor niet-blanke Amerikanen (Fan et al., 2012). Volgens vijf 
studies is de prevalentie van visuele beperkingen hoger onder zwarte Amerikanen (Ko et al., 
2012, Munoz et al., 2000, Rahmani et al., 1996, Rubin et al., 1997, West et al., 1997). Drie studies 
vinden laatstgenoemde effect alleen voor blindheid (Congdon et al., 2004, Sommer et al., 1991, 
Tielsch et al., 1990, 1991). Ook zijn er drie studies die een hogere prevalentie van visuele 
beperkingen vinden onder Hispanics (Horowitz et al., 2005, DiNuzzo et al., 2001, Varma et al., 
2010), terwijl één studie dit effect alleen vindt voor slechtziendheid (Congdon et al., 2004).  
 
Lager opleidingsniveau en lagere sociaal economische status worden genoemd in verschillende 
onderzoeken naar kenmerken van een visuele beperking. Eén studie laat zien dat 
opleidingsniveau geen effect heeft op de kans op een visuele beperking, terwijl uit 16 andere 
studies blijkt dat lager opgeleiden vaker een visuele beperking hebben (zie Tabel 2.6). In dit geval 
lijkt het dus veilig te veronderstellen dat opleidingsniveau van invloed is op de kans om een 
visuele beperking te krijgen. Sociaal economische status wordt in de bekeken studies verschillend 
gedefinieerd. Zo komt uit een aantal studies naar voren dat armoede (gemeten als armoede 
inkomen ratio in Ko et al., 2012), lager inkomen (Wilson et al., 2008, Bailey et al., 2006, Dandona 
et al., 2001) en lage sociale klasse (gemeten als de beroepsstatus van de vader in Rahi et al., 2009) 
vaker voorkomt onder visueel beperkten. Opvallend is dat een Duits onderzoek juist een hogere 
prevalentie vindt van visueel beperkten onder personen met een hoge sociaal economische status 
(gemeten als een mix van opleidingsniveau, beroep en inkomen in Stang et al., 2003).  
 
Ook zijn de leefsituatie en de mate van informele steun onderzocht. Alleen wonen blijkt geen 
effect te hebben op de kans op een visuele beperking (zie Tabel 2.6). Personen zonder informele 
sociale steun daarentegen hebben een 2,5 keer groter risico op een visuele beperking dan 
personen die wel een netwerk om zich heen hebben (Horowitz et al., 2005).  

Medische factoren 

Tabel 2.7 Alle in de literatuur onderzochte medische kenmerken zijn risicofactoren voor een 
visuele beperking 

Kenmerken Relatie Bronnen Aantal  
studies 

Oogziekten 
(Maculadegeneratie, 
Cataract, Glaucoom, 
Diabetische retinopathie) 

Personen met oogziekten zijn vaker 
visueel beperkt 

Fan et al. (2012), Owen et al. 
(2013), Perruccio et al. (2010), 
Limburg et al. (2005) 

4 

Verstandelijke beperking Hoe meer verstandelijk beperkt, hoe 
vaker visueel beperkt 

Limburg et al. (2005) 1 

Diabetes Diabeten zijn vaker visueel beperkt Ko et al. (2012), Fan et al. 
(2012), Perruccio et al. (2010) 

3 

(Erfelijke) aandoeningen  Personen met deze aandoening zijn 
vaker (aangeboren) visueel beperkt 

Limburg et al. (2007) 1 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Oogziekten, de mate van verstandelijke beperking en diabetes zijn risicofactoren, zo blijkt uit 
verschillende studies. Oogziekten als macula degeneratie, cataract, glaucoom en diabetische 
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retinopathie geven een hoger risico op visuele beperkingen, zo blijkt uit 4 studies (zie Tabel 2.7). 
Prevalentie van visuele beperkingen is hoger onder verstandelijk beperkten en neemt toe naar 
mate van verstandelijke beperking die een persoon heeft, zo blijkt één studie. Uit drie studies 
blijkt een verhoogd risico voor diabeten. De studie van Fan et al. (2012) vindt dit verhoogde 
risico voor personen die diabetes en/of hartziekten hebben en/of een beroerte hebben gehad. 
Daarnaast kan de visuele beperking aangeboren zijn. Aangeboren visuele beperkingen worden 
veroorzaakt door (erfelijke) aandoeningen (zoals cerebrale blindheid, erfelijke retina dystrofiën, 
congenitaal rubellasyndroom, enz).. 

Leefstijl 

Tabel 2.8 BMI, alcoholgebruik en roken zijn risicofactoren voor een visuele beperking 

Kenmerken Relatie Bronnen Aantal  
studies 

BMI Obese personen zijn vaker visueel beperkt Fan et al. (2012) 1 
Roken Rokers zijn vaker visueel beperkt Fan et al. (2012) 1 
Alcoholgebruik Effect afhankelijk van het gebruik Fan et al. (2012) 1 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

BMI, Roken en alcoholgebruik zijn risicofactoren voor de kans op een visuele beperking (zie 
Tabel 2.7). Uit één studie blijkt dat obese personen7 wanneer gecorrigeerd wordt voor 
verschillende kenmerken waaronder diabetes8, een hoger risico op een visuele beperking hebben. 
Uit diezelfde studie komt naar voren dat personen die roken een hoger risico hebben op visuele 
beperkingen dan personen die nooit hebben gerookt. De studie kijkt ook naar het effect van 
alcoholgebruik. De onderzoekers vinden dat personen die meer dan 1 glas per dag drinken een 
hoger risico hebben en dat personen die wel eens meer dan 4 (voor vrouwen) of 5 (voor mannen) 
glazen alcohol drinken een hoger risico op een visuele beperking hebben. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de onderzoekers in hun data-analyse alleen kijken naar personen die de 
afgelopen maand alcohol hebben genuttigd en dus geen gegevens hebben over mensen die niet 
hebben gedronken. Zodoende kan niet worden geconcludeerd dat drinkers vaker visueel beperkt 
zijn dan niet-drinkers. 

                                                        
7  Iemand is obese bij een BMI van 30 en hoger 
8  Er wordt gecorrigeerd voor geslacht, etniciteit, opleidingsniveau, of men rookt of gerookt heeft, of men 

ooit hartziekte, beroerte, diabetes of oogziekten (Cataract, Glaucoom, Maculadegeneratie en Diabetische 
Retinopatie) heeft gehad. 
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Samengevat 

Tabel 2.9 Verschillende factoren zijn van invloed op de kans op visuele beperkingen 

Kenmerk Relatie 
Demografische en sociaal economische factoren 
Leeftijd Hoe ouder, hoe vaker visueel beperkt 
Etniciteit niet-blanke amerikanen zijn vaker visueel beperkt 
Opleidingsniveau Lager opgeleiden zijn vaker visueel beperkt 
Sociaal economische status (SES) Personen met lage SES zijn vaker visueel beperkt 
Informele sociale steun Personen zonder informele sociale steun zijn vaker visueel beperkt 
Medische factoren  
Oogziekten (Maculadegeneratie,  
Cataract, Glaucoom, Diabetische 
retinopathie) 

Personen met oogziekten zijn vaker visueel beperkt 

Verstandelijke beperking Hoe meer verstandelijk beperkt, hoe vaker visueel beperkt 
Diabetes Diabeten zijn vaker visueel beperkt 
(Erfelijke) aandoeningen  Personen met deze aandoening zijn vaker (aangeboren) visueel 

beperkt 
Leefstijl  
BMI Obese personen zijn vaker visueel beperkt 
Alcoholgebruik Effect afhankelijk van het gebruik 
Roken Rokers zijn vaker visueel beperkt 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Tabel 2.9 geeft een overzicht van de kenmerken die van invloed zijn op de kans om een visuele 
beperking te krijgen. Vanwege de veelheid aan onderzochte kenmerken toont de tabel alleen de 
kenmerken waarbij een relatie is gevonden. 
 
Ook bij de literatuurstudie naar de determinanten van visuele beperkingen geldt dat de gevonden 
studies vaak onderling verschillen. Het kan dan gaan om verschillen wat betreft de definitie van 
een visuele beperking of de bekeken onderzoeksgroepen. Ook wordt bij sommige studies 
uitgegaan van objectief gemeten gegevens over de visuele beperking terwijl andere studies uitgaan 
van een subjectieve uitvraag van de mate van visuele beperking. Daarnaast kunnen de 
achtergrondkenmerken waarvoor gecorrigeerd wordt om het effect van kenmerken te meten 
verschillen per studie. Desalniettemin wijst de overgrote meerderheid van de onderzoeken uit dat 
ouderen, laagopgeleiden en mensen met bepaalde (oog)aandoeningen een grotere kans hebben op 
een visuele beperking. Daarnaast is leefstijl, zoals BMI, roken en alcoholgebruik van invloed. 
Mensen met overgewicht, rokers en mensen die veel alcohol drinken zijn vaker visueel beperkt.  

Doofblind 
Wie worden er doofblind? Er is minder onderzoek gedaan naar de kenmerken van doofblinden 
dan naar de kenmerken van auditief dan wel visueel beperkten. Voor de literatuurstudie is geput 
uit de Nederlandse studie van Vaal et al. (2007) en deze is aangevuld met andere bronnen. Ook 
hier zijn de effecten niet per studie beschreven, maar per kenmerk voor de drie verschillende 
vormen van doofblindheid. 
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Aangeboren doofblindheid 

Tabel 2.10 Syndromen en vroeggeboorte zijn risico voor doofblindheid 

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Syndromen (bijv. CHARGE, 
congenitale Rubellasyndroom, 
etc.) 

Kinderen met deze aandoening zijn 
vaker doofblind 

Vaal et al. (2007), Chen et 
al. (2004), Dammeyer 
(2010) 

3 

Premature geboorte of 
geboortetrauma 

Prematuur geboren kinderen zijn 
vaker doofblind 

Vaal et al. (2007), Chen et 
al. (2004), Dammeyer 
(2010) 

3 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Uit drie studies blijkt dat bepaalde syndromen vaak samengaan met aangeboren doofblindheid 
(zie Tabel 2.10). Het gaat om een groot aantal syndromen (zie tabel 2 in Dammeyer et al., 2013). 
De belangrijkste oorzaak van aangeboren doofblindheid onder kinderen is het CHARGE 
syndroom (Dammeyer et al., 2013). Het congenitaal rubella syndroom is de belangrijkste oorzaak 
van aangeboren doofblindheid onder personen ouder dan 18 jaar, gevolgd door het syndroom 
van Down (Dammeyer et al., 2013). De moeder heeft in geval van congenitaal rubella syndroom 
rodehond gehad gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Ook premature geboorte 
of geboortetrauma geven verhoogde kans op doofblindheid. Dit komt naar voren in 3 studies (zie 
Tabel 2.10). 

Vroegverworven doofblindheid 

Tabel 2.11 Aandoeningen zijn risico voor vroegverworven doofblindheid 

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Aandoeningen (bijv. Syndroom van 
Usher) 

Personen met deze aandoening 
zijn vaker doofblind 

Vaal et al. (2007), Chen et 
al. (2004) 

2 

Erfelijke aandoeningen (bijv. 
Syndroom van Sylvester) 

Personen met deze erfelijke 
aandoening zijn vaker doofblind 

Vaal et al. (2007), Chen et 
al. (2004) 

2 

Hoofdtrauma, hersenbeschadiging 
op jonge leeftijd, 
hersenvliesontsteking,  hypoxie  

Personen met een van deze 
kenmerken zijn vaker doofblind 

Vaal et al. (2007), Chen et 
al. (2004) 

2 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Ook bij vroegverworven doofblindheid spelen verschillende (erfelijke) aandoeningen een rol (zie 
Tabel 2.11). Het grootste deel van de personen met vroeg verworven doofblindheid heeft het 
syndroom van Usher (Vaal et al., 2007). Er zijn echter wel 70 verschillende syndromen die 
samenhangen met doofblindheid (Chen et al.; 2004). De onderzoekers geven daarbij niet aan of 
het om aangeboren of vroeg verworven doofblindheid gaat.  
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Ouderdomsdoofblindheid 

Tabel 2.12 Voornamelijk leeftijd en visuele beperkingen zijn risico voor ouderdomsdoofblindheid 

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Combinatie van kenmerken uit 
voorgaande tabellen 

Zie tabellen 2.1 t/m 2.6   

Visuele beperking Personen met een visuele beperking zijn 
ook vaker auditief beperkt 

Chia et al. (2006), 
Schneck (2012) 

2 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

De meest voorkomende oorzaak van doofblindheid op latere leeftijd is de combinatie van 
leeftijdsgebonden auditieve en visuele beperkingen (Vaal et al., 2007). De studies naar auditieve 
beperkingen en visuele beperkingen hadden veelal betrekking op deze beperkingen op latere 
leeftijd. Zodoende leiden combinaties van risico’s voor auditieve beperkingen en visuele 
beperkingen tot een verhoogd risico op ouderdomsdoofblindheid. Daarnaast blijkt uit twee 
studies dat het hebben van een visuele beperking effect heeft op de kans op een auditieve 
beperking (zie Tabel 2.12). 

Samengevat 

Tabel 2.13 Verschillende factoren zijn van invloed op het risico op doofblindheid 

Kenmerk Relatie 
Aangeboren doofblindheid  
Syndromen  
(bijv. CHARGE, congenitale Rubellasyndroom, etc.) 

Kinderen met deze aandoening zijn vaker doofblind 

Premature geboorte of geboortetrauma Prematuur geboren kinderen zijn vaker doofblind 
Vroegverworven doofblindheid  
Aandoeningen (bijv. Syndroom van Usher) Personen met deze aandoening zijn vaker doofblind 
Erfelijke aandoeningen (bijv. Syndroom van Sylvester) Personen met deze erfelijke aandoening zijn vaker 

doofblind 
Hoofdtrauma, hersenbeschadiging op jonge leeftijd, 
hersenvliesontsteking,  hypoxie  

Personen met een van deze kenmerken zijn vaker 
doofblind 

Ouderdomsdoofblindheid  
Combinatie van kenmerken uit voorgaande tabellen Zie tabellen 2.1 t/m 2.6 
Visuele beperking Personen met een visuele beperking zijn ook vaker 

auditief beperkt 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Uit de literatuurstudie blijkt dat bij aangeboren doofblindheid syndromen en premature geboorte 
of geboortetrauma van invloed zijn. Bij vroegverworven doofblindheid spelen (erfelijke) 
aandoeningen en rol en ook hoofdtrauma, hersenbeschadiging op jonge leeftijd, 
hersenvliesontsteking en hypoxie. Visuele beperkingen en kenmerken die van invloed zijn op het 
risico op auditieve en ook op visuele beperkingen spelen een rol bij ouderdomsdoofblindheid. 
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3 Voorspelbaarheid van zorggebruik en 
zorgkosten 

Uit internationaal onderzoek blijkt vooral dat de ernst van de auditieve of visuele beperking van invloed is op 
zorggebruik en zorgkosten. Demografische factoren, zoals leeftijd en geslacht, lijken bij ouderen geen rol te spelen. 
Het opleidingsniveau is voor mensen met een visuele beperking wel van invloed op het zorggebruik: hoe hoger het 
opleidingsniveau, hoe groter het zorggebruik. 

3.1 Extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten 
Extramurale behandeling in de AWBZ is gericht op het herstel van een aandoening of handicap 
of om te voorkomen dat de aandoening of handicap erger wordt. Om voor extramurale 
behandeling voor zintuiglijk gehandicapten in aanmerking te komen moet uiteraard sprake zijn 
van een zintuiglijke beperking. Gewoonlijk heeft men een indicatie nodig om AWBZ-zorg te 
kunnen gebruiken, deze wordt afgegeven door het CIZ.9 Extramurale behandeling voor mensen 
met een zintuiglijke beperking is echter indicatievrij. In de praktijk hanteren AWBZ-instellingen 
voor mensen met een auditieve beperking een gehoordrempel van ten minste 35 dB en voor 
mensen met een visuele beperking een gezichtscherpte van minder dan 0,310, zie hoofdstuk 2. 
 
Het College voor Zorgverzekeringen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de AWBZ-zorg 
voor zintuiglijk gehandicapten en de mogelijkheden om deze onder de Zvw te brengen, zie CVZ 
(2013). Zij maakt hierbij onderscheid naar mensen met een auditief/communicatieve handicap, 
mensen met een visuele handicap of mensen met beide handicaps (doofblind). Het zorgaanbod 
voor deze drie groepen zintuiglijk gehandicapten is complex en divers. De zorg hangt sterk af van 
de mate van de handicap, persoonlijkheidskenmerken en het moment waarop de beperking zich 
openbaart (bv tijdens de kindertijd of pas op latere leeftijd). Vaak is de zorg multidisciplinair van 
aard. De zorgvraag van doofblinden blijkt essentieel anders dan de zorgvraag van enkelvoudig 
zintuiglijk gehandicapten. Doofblinden hebben allemaal ondersteuning nodig, vaak levenslang en 
levensbreed. 
 
Voor enkelvoudig zintuiglijk gehandicapten hanteert het CVZ de volgende indeling van AWBZ-
zorg: 
1. Diagnostiek (het in kaart brengen van de stoornis en de correctiemogelijkheden) 

Bv zorg verleend door een oogarts of optometrist  
2. Zorg gericht op het psychisch leren omgaan met de beperking 

Bv zorg verleend door een (GZ-)psycholoog. 
3. Zorg gericht op het opheffen of compenseren van de beperking 

Bv zorg verleend door een logopedist of brailledocent 

                                                        
9  Centrum Indicatiestelling zorg.  

Bureau Jeugdzorg indiceert overigens kinderen jonger dan 18 jaar met een psychiatrische aandoening. 
10  Soms komen mensen met een gezichtsscherpte tussen de 0,3 en 0,5 ook in aanmerking voor AWBZ-

zorg. 
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4. Zorg gericht op ondersteuning bij maatschappelijk functioneren 
Bv zorg verleend door een ambulant begeleider. 

 
Tabel 3.1 toont de uitgaven aan extramurale behandeling in de jaren 2010 tot en met 2012. In 
2012 bedroegen de totale uitgaven aan extramurale behandeling voor mensen met een zintuiglijke 
beperking bijna 160 miljoen euro. De grootste uitgaven worden gedaan voor de behandeling van 
mensen met een auditieve beperking. Sommige zorg die nu tot behandeling wordt gerekend 
(zoals maatschappelijke ondersteuning) is eigenlijk geen behandeling maar begeleiding. 

Tabel 3.1 Totale uitgaven in 2012 voor extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten 
bijna 160 miljoen euro (in miljoenen euro’s) 

Prestaties onder functie behandeling 2010 2011 2012 
Behandeling visueel  59,3  63,4  67,3  
Behandeling auditief  81,6 84,8  90,5 

Totaal 140,9 148.2 157,8 

In de tabel staan de totale kosten voor extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten, uitgesplitst naar  
auditief en visueel, in miljoenen euro’s. 

Bron:  www.zorgcijfersdata.cvz.nl 

Extramurale behandeling auditief 
Om inzichtelijk te maken welke cliënten gebruikmaken van extramurale behandeling hebben de 
instellingen verenigd in SIAC11 gegevens verzameld over de inzet van extramurale zorg. Daaruit 
blijkt dat het merendeel van de cliënten van extramurale behandeling voor auditieve beperkingen 
jonger is dan 12 jaar, zie Tabel 3.2. Relatief weinig mensen van 23 jaar of ouder worden 
behandeld. Deze groep mensen wordt vaak doorverwezen naar de audiologische centra (die 
onder de Zvw vallen).12 Hiernaast valt op dat in verhouding veel zorg wordt ingezet bij kinderen 
van 1 tot 5 jaar. 

Tabel 3.2 Merendeel van de cliënten van extramurale behandeling auditief is jonger dan 12 jaar 

Leeftijdscategorie % clienten % uren zorg 
jonger dan 1 jaar 2% 1% 

1 tot 5 jaar 33% 54% 
5 tot 12 jaar 32% 23% 

12 tot 23 jaar 10% 7% 

23 jaar of ouder 23% 15% 

Totaal 100% 100% 

In de tabel staat weergegeven welke cliënten gebruik hebben gemaakt van extramurale behandeling geleverd  
door SIAC-instellingen en om hoeveel uren zorg het ging, uitgesplitst naar leeftijd van de cliënt. 

Bron:  SIAC (2013a), Data-analyse auditief en/of communicatief 

Tabel 3.3 toont dat de helft van de cliënten ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM) heeft. 
Dit zijn (veelal) kinderen die problemen hebben bij het begrijpen en/of spreken van de taal. 
Hoewel het hier om een andere aandoening dan een auditieve aandoening gaat, is de 

                                                        
11  Stichting Samenwerkende Instellingen Auditief en/of Communicatief beperkten 
12  Bron: persoonlijke communicatie met Kentalis. 

http://www.zorgcijfersdata.cvz.nl/


VOORSPELBAARHEID VAN ZORGGEBRUIK EN ZORGKOSTEN 19 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

problematiek wel vergelijkbaar. Daarom kunnen bij ESM dezelfde interventies worden ingezet en 
wordt deze groep onder auditieve behandeling geschaard (zie CVZ, 2013). 

Tabel 3.3 Merendeel van de cliënten van extramurale behandeling auditief heeft ernstige taal- 
en spraakmoeilijkheden 

Dominante stoornis % cliënten % uren zorg 
Doof  26% 20% 

Slechthorend 11% 8% 
Doofblind 3% 5% 

Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden 50% 63% 

Onbekend 10% 5% 

Totaal 100% 100% 

In de tabel staat weergegeven welke cliënten gebruik hebben gemaakt van extramurale behandeling geleverd  
door SIAC-instellingen en om hoeveel uren zorg het ging. 

Bron: SIAC (2013a), Data-analyse auditief en/of communicatief 

Extramurale behandeling visueel 
Ook VIVIS13 heeft gegevens verzameld over de inzet van extramurale zorg. Zij hebben geen 
cijfers gepresenteerd naar cliëntkenmerken (bijvoorbeeld leeftijd), maar naar cliëntprofiel.      
Tabel 3.4 toont het percentage unieke cliënten per profiel en de ingezette zorg. De tabel toont dat 
in tegenstelling tot extramurale behandeling voor mensen met een auditieve beperking een groot 
deel van de cliënten volwassenen en/of ouderen betreft. De meeste cliënten vallen in het profiel 
‘onderzoek en functionele diagnostiek’. Het gaat hier vaak om kortdurende zorg, meestal minder 
dan 10 uur per cliënt, VIVIS (2013). De profielen 4a (meerjarige revalidatie kinderen) en 4b 
(meerjarige revalidatie, behoud zelfstandigheid) zijn niet in de tabel opgenomen. Voor deze 
profielen zijn geen cijfers gepresenteerd, omdat ze nog niet zijn afgerond. Profiel 4b betreft 
grotendeels de AWBZ-functie begeleiding en niet behandeling. Voor profiel 4a geldt dat in 2012 
ruim 2.900 kinderen zijn behandeld (bij de profielen in Tabel 3.4 ging het in totaal om bijna 
15.000 cliënten). Zo’n 18 procent van het totaal aantal bestede uren in 2012 (zowel voor 
afgeronde als niet-afgeronde profielen) werd ingezet voor de revalidatie van kinderen.14  

Tabel 3.4 Merendeel van de cliënten van extramurale behandeling visueel betreft diagnostiek  

Profiel Doelgroep % clienten % uren zorg 
1 Onderzoek en functionele diagnostiek Kinderen, volwassenen en ouderen 40% 28% 
2 Hulpmiddelenadvies en instructie Volwassenen en ouderen 6% 3% 
3 Korte revalidatie Volwassenen en ouderen 29% 41% 
5 Intensieve revalidatie Volwassenen en ouderen 0% 13% 
6 Diagnostiek en consultatie/borging AWBZ-instellingen 33% 15% 

Totaal  108%* 100% 

* Totaal is groter dan 100% omdat cliënten in meerdere profielen kunnen vallen. 
In de tabel staat weergegeven welke cliënten gebruik hebben gemaakt van extramurale behandeling geleverd  
door VIVIS-instellingen en om hoeveel uren zorg het ging. 

Bron: VIVIS (2013), Van sectorrapportage naar bekostiging 

                                                        
13  Vereniging van instellingen voor mensen met een visuele beperking 
14  Persoonlijke communicatie VIVIS. 
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3.2 Kenmerken die leiden tot zorggebruik en /of 
zorgkosten 

Auditieve beperking 
In Nederland maken relatief veel jongeren en relatief weinig ouderen gebruik van extramurale 
behandeling voor auditieve beperkingen. Deze studie maakt daarom onderscheid naar 
voorspellers voor zorggebruik en –kosten voor kinderen en/of volwassenen en ouderen. In de 
cliëntprofielen die zijn opgesteld door de SIAC-instellingen wordt gesteld dat individuele 
verschillen in leeftijd, karakter, weerbaarheid, gezondheid en het netwerk een grote rol spelen bij 
de aanwezigheid en de ernst van beperkingen en participatieproblemen. Deze zijn dus van 
invloed op de hulpvraag en de benodigde zorg (SIAC, 2013b). Daarnaast is de aanwezigheid van 
een Cochleair Implantaat (CI) van invloed op de zorgvraag (SIAC, 2013b).15 Mensen met een CI 
hebben een andere zorgbehoefte dan mensen zonder CI. Ook bijkomende stoornissen en 
problematiek (comorbiditeit) is van invloed op de zorgvraag. Het hebben van (meerdere) 
aanvullende beperkingen leidt tot een grotere en meer langdurige zorgvraag.16 Voor 
dove/slechthorende kinderen met een cognitieve beperking is het bijvoorbeeld moeilijker om de 
effecten van hun audtitieve beperking te compenseren, zie Bonder (2012). Tot slot is de 
zorgbehoefte afhankelijk van het moment in het leven waarop de beperking zich voordoet (CVZ, 
2013). Mensen met een aangeboren of vroegverworven stoornis hebben een grotere 
taalachterstand en grotere communicatieproblemen en daardoor meer ondersteuning nodig. 
 
Deze literatuurstudie beschrijft literatuur over zorggebruik en/of zorgkosten van mensen met 
een auditieve beperking en de factoren die hierop van invloed zijn.17 Het onderscheid tussen zorg 
voor mensen met een auditieve beperking geleverd onder de Zvw en de AWBZ is moeilijk te 
maken omdat in het buitenland vaak geen (of een ander) onderscheid wordt gemaakt. Mede 
doordat beperkt literatuur aanwezig is, kijkt dit onderzoek daarom naar alle geleverde zorg. 

Kinderen en/of volwassenen 
Omdat de kans op een auditieve beperking sterk toeneemt met de leeftijd en mensen gemiddeld 
steeds ouder worden, is de recente literatuur naar zorggebruik en zorgkosten onder mensen met 
een auditieve beperking vooral gericht op ouderen. Slechts twee studies gaan in op zorggebruik 
onder volwassenen, geen enkele op het zorggebruik onder kinderen. Barnett en Franks (2002) 
deden onderzoek onder mensen van 19 jaar of ouder en vinden een verschil in zorggebruik 
tussen mensen die al van jongs af aan een auditieve beperking hebben en mensen die op latere 
leeftijd een auditieve beperking krijgen. Mensen die al hun hele leven een auditieve beperking 
hebben, bezoeken minder vaak een arts. Hierbij is gecorrigeerd voor verschillen in kenmerken 
zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomen, burgerlijke staat en etniciteit. De onderzoekers 
relateren dit aan barrières; deze mensen kennen vaker alleen gebarentaal wat het moeilijker maakt 
om met een zorgverlener te communiceren. Kurz et al. (1991) keken naar zorggebruik van 
Amerikanen van 18 jaar of ouder met auditieve beperkingen. Deze studie is inmiddels erg 
                                                        
15  Met een CI kunnen personen die geen of nog maar een beperkt restgehoor bezitten in beperkte mate 

(weer) klanken, geluiden en spraak waarnemen. 
16  Persoonlijke communcatie SIAC 
17  Bij de factoren is vooral gekeken naar de invloed van ‘harde’ factoren, zoals leeftijd, geslacht, ernst van de 

beperking, enzovoorts. ‘Zachte’ factoren, zoals houding ten opzichte van hoortoestellen, motivatie, 
ervaren druk zijn buiten beschouwing gelaten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehoordrempel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spraak
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verouderd, maar vanwege het gebrek aan recentere onderzoeken toch opgenomen in deze 
literatuurstudie. Zij vinden geen effect van de ernst van de beperking op het zorggebruik 
(artsenbezoek en ziekenhuisbezoek), maar maken geen onderscheid naar mensen die al hun hele 
leven een beperking hebben of deze pas op latere leeftijd ontwikkelen.  
 
Naast studies naar zorggebruik, zijn er ook twee studies naar de zorgkosten. Mohr et al. (2000) 
maken een inschatting van de kosten die gedurende het leven gemaakt worden voor doofheid en 
ernstige slechthorendheid. Zij vinden dat de kosten voor revalidatie en overige zorgkosten 
(inclusief hulpmiddelen) gerekend over het hele leven hoger zijn voor prelinguaal doven (0-2 jaar) 
dan voor mensen die later doof of slechthorend zijn geworden. Mohr et al. (2000) gaan echter 
niet in op het feit dat kinderen van 0-2 jaar een langere verwachte levensduur hebben dan 65-
jarigen, waardoor de kosten per levensjaar lager uitvallen. Als we uitgaan van kosten per 
levensjaar, verdwijnen de verschillen in kosten tussen vroeg-  en laatdoven. Het enige andere 
onderzoek naar zorgkosten van mensen met gehoorbeperkingen is een onderzoek uit Australië, 
CRC (2006).18 Zij tonen de kosten voor zorg aan mensen met gehoorbeperkingen uitgesplitst 
naar type zorg, zoals huisarts, poliklinisch ziekenhuisbezoek, medicijngebruik, overige 
professionals, enzovoorts. De groep overige professionals omvat audiologische hulp en 
logopedie en lijkt waarschijnlijk het meest op extramurale behandeling. Het blijkt dat binnen deze 
groep 45 procent van de kosten gemaakt wordt voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Opvallend, 
volgens de onderzoekers, omdat slechts 1 procent van de mensen met gehoorproblemen tot deze 
groep behoort. Dit sluit aan bij de Nederlandse situatie waar de meeste auditieve beperkten 
ouderen zijn, maar de extramurale behandeling vooral wordt ingezet bij jonge kinderen. In dit 
onderzoek is echter niet gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken, zoals geslacht of de 
aanwezigheid van andere aandoeningen die van invloed kunnen zijn op zorggebruik.  
 
In Nederland is in 2006 een nationale longitudinale studie naar horen opgezet.19 Uit onderzoek 
op basis van deze gegevens onder 18- tot 65-jarigen blijkt dat het totale zorggebruik en de totale 
zorgkosten van slechthorenden gelijk is aan dat van mensen zonder hoorproblemen als het gaat 
om niet-hoorgerelateerde zorg. Hierbij is helaas niet specifiek ingezoomd op de groep 
slechthorenden en dus niet af te leiden of het zorggebruik groter is voor vroegdoven versus 
laatdoven en mensen met een ernstige gehoorbeperking versus mensen met een matige 
gehoorbeperking (zie Nachtegaal et al., 2010). Ook een andere recente studie naar gebruik van 
hoorzorg in de Verenigde Staten onder mensen vanaf 21 jaar is om soortgelijke redenen buiten 
beschouwing gelaten (Nash et al., 2013). In dit onderzoek naar factoren die van invloed zijn op 
het laten doen van een gehoortest is niet voldoende gecorrigeerd voor het hebben van een 
gehoorbeperking.  

Ouderen 
Laplante-Lévesque et al. (2011) deden onderzoek naar het gebruik van hulpmiddelen en 
revalidatiezorg onder 50-plussers met een gehoorbeperking in Australië. De onderzochte groep 
mensen zocht voor de eerste keer hulp voor hun gehoor. Onder begeleiding van een audioloog 
konden zij vervolgens kiezen welke zorg zij wilden gebruiken: een hoortoestel, een 
communicatietraining of geen interventie. Uit deze analyse blijkt dat de ernst van de beperking 
van invloed is op het zorggebruik: hoe groter de beperking, hoe groter de kans dat mensen een 

                                                        
18  Niet gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. 
19  Zie www.hooronderzoek.nl 
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interventie kiezen. Demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht, maar ook opleidingsniveau, 
sociaal-economische status20 en huishoudsamenstelling waren niet van invloed op het 
zorggebruik. Ook de duur van de beperking had geen effect. Het ging hier echter wel om een 
kleine steekproef (139 personen), waardoor minder snel significante verschillen gevonden zullen 
worden. Duijvestijn et al. (2003) deden onderzoek onder Nederlandse 55-plussers met een 
gehoorbeperking, maar zonder hoortoestel. Ze keken of deze mensen hun huisarts hebben 
bezocht voor hun auditieve beperking en welke factoren daarbij van invloed waren. Ook zij 
vonden dat leeftijd en geslacht niet van invloed waren op zorggebruik. Ernst van de beperking 
speelde wel een rol bij de keuze om naar de huisarts te gaan vanwege de auditieve beperking. 
Hierbij ging het om het subjectieve oordeel: mensen die hun gehoor slechter beoordeelden of 
aangaven dagelijks last te hebben van hun gehoor, gingen vaker naar de huisarts. Knudsen et al. 
(2010) hebben een literatuurreview gedaan naar factoren die van invloed zijn op de zorgvraag 
voor een auditieve beperking. Daaruit blijkt dat ook uit literatuur voor 2000 een ernstigere 
beperking leidt tot een grotere zorgvraag en dat leeftijd en geslacht geen effect hebben. 

Gebruik hulpmiddelen door jongeren en ouderen 
Tot slot is ook gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen van mensen met een auditieve 
beperking, zoals hoortoestellen. In 2010 is onderzoek gedaan naar slechthorendheid en gebruik 
van hoortoestellen van Nederlanders van 18 jaar of ouder (Van Thiel, 2010). Daaruit blijkt dat 
ongeveer 46 procent van de slechthorenden een hoortoestel heeft. Andere hoorhulpmiddelen, 
zoals ringleidingen en telefoonversterkers worden minder vaak gebruikt: slechts 15 procent van 
de slechthorenden gebruikt een ander hulpmiddel. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
vooral de ernst van de beperking van invloed is op het hebben van een hoortoestel: hoe ernstiger 
de beperking hoe groter de kans dat men een hoortoestel bezit, zie Gussekloo et al. (2003), 
Chang et al. (2009), Helvik et al. (2008), Palmer et al. (2009) en Fisher et al. (2010). Leeftijd, 
geslacht, leefsituatie (alleen of met andere), opleidingsniveau en sociaal-economische status 
blijken niet of nauwelijks van invloed op hoortoestelgebruik (Gussekloo et al., 2003, Helvik et al., 
2008, Knudsen et al., 2010). Alleen Fisher et al. (2010) vinden dat hoger opgeleide ouderen in de 
VS vaker hoortoestellen gebruiken, de andere onderzoeken vinden geen effect van 
opleidingsniveau. Deze studies zijn echter allemaal gericht op ouderen. Op basis hiervan kan dus 
niet geconcludeerd worden dat opleidingsniveau, leeftijd, geslacht en dergelijke geen rol spelen bij 
hoortoestelgebruik van jongeren en/of volwassenen. 

Samengevat 
Over het algemeen wordt in de wetenschappelijke literatuur (bij ouderen) een effect gevonden 
van de ernst van de gehoorbeperking op het zorggebruik, zie Tabel 3.5. Het effect van type 
beperking lijkt niet eenduidig, maar dat kan komen doordat verschillende zorgvormen zijn 
onderzocht. Barnett en Franks (2002) kijken alleen naar het verschil in artsbezoek tussen vroeg- 
en laatdoven en vinden dat vroegdoven minder vaak naar de arts gaan. Mohr et al (2000) nemen 
alle zorgvormen mee (dus ook revalidatiezorg en andere medische kosten) en vinden geen 
verschil in kosten tussen vroeg- en laatdoven. Het kan zijn dat vroegdoven minder vaak naar een 
reguliere arts gaan vanwege communicatiedrempels, maar juist vaker een arts bezoeken die 
gespecialiseerd is in (communicatie met) mensen met auditieve beperkingen. Het effect van 
leeftijd onder kinderen en/of volwassenen is nauwelijks onderzocht. Leeftijd en andere factoren 

                                                        
20  Sociaal economische status was onderscheiden naar hoog en laag op basis van een middelentoets die de 

Australische overheid hanteert. 
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die mogelijk van invloed zijn op zorggebruik, zoals geslacht, opleiding en huishoudsamenstelling, 
worden vaak wel meegenomen in de analyses maar de resultaten worden niet altijd gepresenteerd. 
Voor ouderen met een auditieve beperking geldt dat demografische factoren niet van invloed 
lijken te zijn op zorggebruik (Tabel 3.5). Vooral bij leeftijd en geslacht lijken de resultaten 
robuust, omdat ze uit meerdere onderzoeken volgen. Onderzoek naar het gebruik van 
hoortoestellen onder ouderen geeft hetzelfde beeld: alleen ernst van de beperking beïnvloedt 
gebruik. 

Tabel 3.5 Overzicht van kenmerken die mogelijk van invloed zijn op zorggebruik en zorgkosten 
van mensen met een auditieve beperking  

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Kinderen en/of volwassenen    
Leeftijd Hogere zorgkosten voor 0-14-jarigen  

(geen correctie voor 
achtergrondkenmerken) 

CRC (2006) 1 

Type beperking 
(vroegdoof versus 
laatdoof) 

Relatie niet eenduidig: 
• Vroegdoven bezoeken minder vaak 

arts 
• Vroegdoven hebben soortgelijke 

zorgkosten als laatdoven 

 
• Barnett en Franks (2002) 
 
• Mohr et al. (2000) 

 
1 
 

1 

Ernst van de beperking  Geen effect Kurz et al. (1991) 1 
    
Ouderen     
Leeftijd Geen effect Lavante-Lévesque et al. (2011), 

Duijvestijn et al. (2003), 
Knudsen et al. (2010) * 

3 

Geslacht Geen effect Lavante-Lévesque et al. (2011), 
Duijvestijn et al. (2003), 
Knudsen et al. (2010) * 

3 

Opleidingsniveau Geen effect Lavante-Lévesque et al. (2011) 1 
Sociaal economische 
status 

Geen effect Lavante-Lévesque et al. (2011) 1 

Huishoudsamenstelling Geen effect Lavante-Lévesque et al. (2011) 1 
Duur van de beperking Geen effect Lavante-Lévesque et al. (2011) 1 
Ernst van de beperking Hoe groter de (ervaren) beperking, hoe 

hoger het zorggebruik 
Lavante-Lévesque et al. (2011), 
Duijvestijn et al. (2003), 
Knudsen et al. (2010) * 

3 

*Review/meta-analyse 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 

Dit literatuuronderzoek kent enkele beperkingen. Het is belangrijk om te realiseren dat de 
gevonden studies onderling verschillen. Zo is het onderzochte zorggebruik voor de meeste 
studies verschillend en andere zorg dan die bij extramurale behandeling geleverd wordt. Eén 
onderzoek kijkt bijvoorbeeld naar huisartsbezoek vanwege de gehoorbeperking (Duijvestijn et al., 
2003), een ander kijkt naar het gebruik van revalidatiezorg (Lavante-Lévesque et al., 2011). Ook 
de wijze waarop de auditieve beperking wordt gedefinieerd verschilt. Sommige onderzoeken 
gebruiken audiometrisch onderzoek om de aanwezigheid van een auditieve beperking vast te 
stellen en anderen stellen vragen, zoals “kunt u gefluister verstaan?”. Doordat auditieve 
beperkingen relatief weinig voorkomen, zijn de onderzochte studies daarnaast vaak op relatief 
kleine aantallen gebaseerd. 
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Visuele beperking 
In tegenstelling tot de extramurale behandeling van auditief beperkten, maken in Nederland ook 
veel volwassenen en ouderen gebruik van extramurale behandeling voor visuele beperkingen. In 
de cliëntprofielen die zijn opgesteld door de VIVIS-instellingen blijkt dat bij de hulpvraag 
rekening wordt gehouden met de overige functies, externe en persoonlijke factoren. De mate 
waarin deze van invloed zijn verschilt per profiel zie VIVIS (2013). Verwijzing naar een vorm van 
revalidatie wordt in Nederland aanbevolen bij een gezichtscherpte van <0.3 en/of een duidelijke 
hulpvraag waarvoor onvoldoende therapeutische mogelijkheden in de reguliere oogzorg bestaan, 
zie richtlijn Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 
 
Deze literatuurstudie beschrijft literatuur over zorggebruik en/of zorgkosten van mensen met 
een visuele beperking en/of een sterk verhoogd risico daarop (bijvoorbeeld omdat zij aan macula 
degeneratie lijden).  Er is gekeken naar factoren die van invloed zijn op zorggebruik.21 Omdat 
ook volwassenen en ouderen veel gebruikmaken van extramurale behandeling en onderzoek ook 
vaak gericht is op 30- en 40-plussers, wordt nu geen onderscheid naar kinderen/volwassenen en 
ouderen gemaakt. In dit geval is een onderscheid naar onderliggende aandoening interessanter. 
Niet iedereen met een oogaandoening (zoals glaucoom of macula degeneratie) en dus een 
verhoogd risico op een visuele beperking heeft ook daadwerkelijk een beperking. Ook voor 
mensen met een visuele beperking geldt dat het onderscheid tussen zorg geleverd onder de Zvw 
en de AWBZ moeilijk te maken is omdat in het buitenland vaak geen (of een ander) onderscheid 
wordt gemaakt. Mede doordat beperkt literatuur aanwezig is, kijkt dit onderzoek daarom naar alle 
geleverde zorg. 

Mensen met een visuele beperking 
Chou et al. (2012) onderzochten het bezoek aan oogartsen voor mensen in de VS van 40 jaar of 
ouder met een visuele beperking. Zij vinden dat het zorggebruik sterk afhangt van 
achtergrondkenmerken: een lager opleidingsniveau en een lager inkomen leiden tot een lager 
zorggebruik. Laitinen et al. (2008) analyseerden –onder andere- het gebruik van low vision 
revalidatie in Finland onder mensen van 30 jaar of ouder met een visuele beperking. Deze 
revalidatie bestond uit trainingen om patiënten op te leiden, te helpen met oriëntatie en 
mobiliteit, te helpen met algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) of consultatie met een 
sociaal werker. Zij vinden dat mensen met een ernstigere visuele beperking vaker gebruikmaken 
van deze diensten. Daarnaast blijkt dat mensen met verminderde cognitieve capaciteiten minder 
vaak gebruikmaken. Zij vinden geen effect van leeftijd, geslacht, leefsituatie, inkomen en 
mobiliteitsproblemen op het gebruik van revalidatiediensten. Ook bij opleidingsniveau vinden zij 
geen effect, maar dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het opnemen van cognitieve 
capaciteiten. Mensen met een hoger opleidingsniveau hebben ook grotere cognitieve capaciteiten. 
In een ander onderzoek in Finland is gekeken naar het laten doen van oogonderzoek onder 
mensen van 75 jaar of ouder met een visuele beperking, Lupsakko et al. (2003). Zij vonden dat 
mensen met ADL-beperkingen en mensen met verminderde cognitieve capaciteiten minder vaak 
hun ogen lieten onderzoeken. Leeftijd, geslacht, leefsituatie en het hebben van een auditieve 
beperking hadden geen effect op het laten doen van oogonderzoek. Ook in Canada is onderzoek 
gedaan naar het gebruik van low vision revalidatiediensten, zie Mwilambwe et al. (2009). In dit 
                                                        
21  Bij de factoren is vooral gekeken naar de invloed van ‘harde’ factoren, zoals leeftijd, geslacht, ernst van de 

beperking, enzovoorts. ‘Zachte’ factoren, zoals motivatie en ervaren druk zijn buiten beschouwing 
gelaten. 
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geval werden mensen in de wachtruimte van een oogarts gevraagd of zij gebruik maakten van 
revalidatiezorg. Alleen ernst van de beperking blijkt van invloed op gebruik van 
revalidatiediensten. Mensen met een slechter gezichtsvermogen, gebruikten vaker zorg. Leeftijd, 
geslacht, etniciteit, opleidingsniveau, type aandoening (glaucoom, macula degeneratie, diabetische 
retinopathie of anders), subjectieve gezondheid en het hebben van depressieve symptomen 
hebben geen effect op het gebruik. 
 
Deze literatuurstudie laat twee onderzoeken naar zorggebruik buiten beschouwing omdat deze 
studies alleen naar afzonderlijke factoren kijken en niet naar alle factoren tezamen (multivariate 
analyse), zie Overbury en Wittich (2011) en Lee et al. (2009). In dat geval is niet met zekerheid te 
zeggen of afzonderlijke factoren, zoals leeftijd, van invloed zijn op zorggebruik. Oudere mensen 
zullen vaak ernstigere beperkingen hebben en daardoor meer zorg gebruiken. Het is dus 
belangrijk om leeftijd en ernst van de beperking tegelijkertijd te onderzoeken.  
 
Onderzoek naar de zorgkosten van mensen met een visuele beperking is uitgevoerd in de VS 
(Javitt et al., 2007). Zij kijken naar de totale zorgkosten die gedeclareerd zijn bij Medicare (65-
plussers) voor mensen met een visuele beperking en maken daarbij onderscheid tussen kosten 
voor oogzorg (zoals bezoek oogarts, oogoperatie) en overige kosten. Nadat gecorrigeerd is voor 
leeftijd, geslacht, etniciteit, het hebben van diabetes blijkt dat de jaarlijkse kosten voor oogzorg 
groter zijn voor met een ernstige beperking, dan mensen met een milde beperking. Blinde 
mensen hebben echter de laagste zorgkosten. Bij hen worden wel veel hogere niet-oogzorgkosten 
gemaakt. Dit lijkt logisch. Bij mensen die blind zijn, is behandeling door een oogarts minder 
zinvol. 

Mensen met een aandoening met sterk verhoogd risico op visuele beperking 
Omdat veel visuele beperkingen worden veroorzaakt door aandoeningen, is ook veel onderzoek 
gedaan naar het gebruik van zorg onder mensen met een aandoening die een sterk verhoogd 
risico geeft op het verkrijgen van een visuele beperking. In sommige gevallen ervaren deze 
mensen al een beperking, maar in sommige gevallen ook nog niet. Studies worden alleen 
meegenomen als zij corrigeren voor de aanwezigheid van een visuele beperking. Anders bestaat 
het risico op onterechte conclusies, bijvoorbeeld dat leeftijd van invloed lijkt op oogzorggebruik, 
terwijl dat komt door de aanwezigheid van een visuele beperking. Ouderen hebben immers vaker 
een visuele beperking.  Eén van de belangrijkste veroorzakers van visuele beperkingen is macula 
degeneratie, een onomkeerbare aandoening waarbij kegeltjes in de gele vlek afsterven. Uit 
onderzoek in Noord-Ierland onder mensen van 50 jaar en ouder met macula degeneratie blijkt 
dat mensen met een zwaardere beperking meer zorg gebruiken, zowel formeel als informeel. 
Daarnaast hing een hoger zorggebruik samen met een hogere leeftijd en huishoudsamenstelling: 
ouderen en alleenstaande gebruikten meer zorg, zie Ke et al. (2007). Geslacht was niet van 
invloed. Schmier et al. (2006) deden ook onderzoek naar zorggebruik van mensen met macula 
degeneratie. Zij keken naar mensen van 18 jaar of ouder in de VS en vroegen of zij gebruik 
maakten van low vision diensten en/of hulpmiddelen. Na correctie voor achtergrondkenmerken 
(leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, enz.) vonden ze dat de ernst van de beperking van invloed is 
op het al dan niet gebruikmaken van zorg en de hoeveelheid gebruikte zorg (in uren). De relatie 
bleek niet lineair: de gebruikte uren zorg namen sterk toe voor mensen met een ernstige visuele 
beperking. 
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Schmier et al. (2006) brachten ook de zorgkosten in kaart. Ook de kosten blijken toe te nemen 
met de ernst van de beperking. Mensen die rond de grens van een visuele beperking zitten die 
gehanteerd wordt door de Nederlandse oogartsen hadden jaarlijks rond de $1.200 aan kosten. 
Mensen met ernstigere beperkingen hadden jaarlijkse kosten van rond de $1.600. Ook Bramley et 
al. (2008) deden onderzoek naar de zorgkosten in de VS. Dit keer onder 65-jarigen met 
glaucoom. Kosten betreffen de Medicare kosten voor ziekenhuisbezoek, artsbezoek, revalidatie, 
enzovoorts. Zij vinden ook dat de kosten stijgen naarmate de beperking ernstiger wordt. De 
kosten zijn het hoogst voor blinde mensen.  

Gebruik hulpmiddelen 
Ongeveer 80 procent van de mensen met een visuele beperking maakt gebruik van visuele 
hulpmiddelen, zoals loepen, zie NOG richtlijn “Visusstoornissen”. Laitinen et al. (2008) 
onderzochten factoren die van invloed zijn op het gebruik van hulpmiddelen en vonden dat 
mensen met een ernstigere beperking vaker een visueel hulpmiddel gebruikten. Mensen in een 
instelling maakten hiervan minder vaak gebruik. Leeftijd, geslacht, wonen in een stedelijke regio, 
inkomen, opleidingsniveau, cognitieve capaciteiten en mobiliteit bleken niet van invloed. 

Samengevat 
Net als bij auditieve beperkingen blijkt dat de ernst van de visuele beperking sterk van invloed is 
op zowel het zorggebruik als de zorgkosten. Dit geldt ook voor onderzoeken onder mensen met 
macula degeneratie en glaucoom. Ook nu blijkt dit een robuust resultaat: verschillende studies 
tonen deze relatie aan, zie Tabel 3.6. 
 
Wat betreft demografische kenmerken, leidt een hogere leeftijd in één studie (onder macula 
degeneratiepatiënten) tot een hoger zorggebruik. De overige drie studies die over leeftijd 
rapporteren, vinden geen effect. Deze vier studies vinden allen geen effect van geslacht. Ook dit 
lijkt dus een robuust resultaat. In de meeste studies (één uitgezonderd) wordt een effect van 
opleidingsniveau of cognitieve capaciteit gevonden. Over het algemeen geldt: hoe hoger het 
opleidingsniveau, hoe groter de kans dat men zorg gebruikt. De twee studies die inkomen 
meenemen geven geen eenduidig beeld. In het ene onderzoek vindt men een positieve relatie, in 
het andere onderzoek wordt geen relatie gevonden. De leefsituatie onder macula 
degeneratiepatienten is wel van invloed op het zorggebruik, maar onder mensen met een visuele 
beperking, ongeacht de oorzaak, niet. Tot slot is etniciteit in één studie onderzocht en bleek er 
geen effect te zijn. 
 
In de onderzoeken wordt op verschillende manieren geprobeerd om gezondheidskenmerken mee 
te nemen. Eén onderzoek kijkt naar de aanwezigheid van ziektes die een risico vormen op visuele 
beperkingen (Mwilambwe et al., 2009). Daaruit blijkt niet dat mensen met een bepaalde 
aandoening meer zorg gebruiken. In deze studie zijn ook subjectieve gezondheid en de 
aanwezigheid van depressieve symptomen meegenomen. Beiden hadden geen effect. Andere 
onderzoeken nemen beperkingen in de mobiliteit mee of ADL-beperkingen en auditieve 
beperkingen. In alle gevallen wordt geen effect op zorggebruik gevonden. Al met al lijkt er 
behoorlijk wat bewijs te zijn dat leeftijd en geslacht niet van invloed zijn op zorggebruik en 
opleidingsniveau juist wel. 
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Tabel 3.6 Overzicht van kenmerken die mogelijk van invloed zijn op zorggebruik en zorgkosten 
van mensen met een (sterk verhoogd risico op) visuele beperking  

Kenmerk Relatie Bronnen Aantal 
studies 

Mensen met een visuele beperking   
Leeftijd Geen effect Laitinen et al. (2008), Lupsakko et 

al. (2003), Mwilambwe et al. (2009) 
3 

Geslacht Geen effect Laitinen et al. (2008), Lupsakko et 
al. (2003), Mwilambwe et al. (2009) 

3 

Leefsituatie Geen effect Laitinen et al. (2008), Lupsakko et 
al. (2003) 

2 

Etniciteit Geen effect Mwilambwe et al. (2009) 1 
Opleidingsniveau/ 
cognitieve capaciteit 

• Hoger opleidingsniveau/ 
cognitieve capaciteit, hoe 
groter het zorggebruik 

• Geen effect 

• Chou et al. (2012), 
Laitinen et al. (2008), Lupsakko et 
al. (2003) 
• Mwilambwe et al. (2009) 

3 
 
 

1 

Inkomen Niet eenduidig: 
• Hoe hoger het inkomen, hoe 

groter het zorggebruik 
• Geen effect 

 
• Chou et al. (2012), 
 
• Laitinen et al. (2008) 

 
1 
1 

Ernst van de beperking • Hoe ernstiger de beperking, 
hoe groter het zorggebruik 

• Hoe ernstiger de beperking, 
hoe hoger de zorgkosten 
(behalve bij blinden) 

• Laitinen et al. (2008), 
Mwilambwe et al. (2009) 

• Javitt et al., 2007 

3 
 

1 

Type beperking 
(glaucoom, macula 
degeneratie, etc) 

Geen effect Mwilambwe et al. (2009) 1 

Mobiliteitsproblemen Geen effect Laitinen et al. (2008) 1 
ADL-beperkingen Geen effect Lupsakko et al. (2003) 1 
Subjectieve gezondheid Geen effect Mwilambwe et al. (2009) 1 
Auditieve beperking Geen effect Lupsakko et al. (2003) 1 
Depressie Geen effect Mwilambwe et al. (2009) 1 
    
Mensen met een aandoening met sterk verhoogd risico op een visuele beperking  
Leeftijd Hoe ouder, hoe groter het 

zorggebruik 
Ke et al. (2007) 1 

Geslacht Geen effect Ke et al. (2007) 1 
Leefsituatie Alleenstaanden gebruiken meer 

zorg 
Ke et al. (2007) 1 

Ernst van de beperking • Hoe ernstiger de beperking, 
hoe groter het zorggebruik 

• Hoe ernstiger de beperking, 
hoe hoger de zorgkosten 

• Ke et al. (2007), Schmier et al. 
(2006) 

• Schmier et al. (2006), Bramley et 
al. (2008) 

2 
 

2 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Ook bij het literatuuroverzicht voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om te 
realiseren dat deze studies onderling verschillen. Zo is het onderzochte zorggebruik verschillend. 
Sommige onderzoeken kijken naar het gebruik van revalidatiezorg, anderen naar bezoeken aan 
een oogarts of uitgevoerde oogonderzoeken. Ook de wijze waarop de visuele beperking wordt 
gedefinieerd verschilt. Sommige onderzoeken gebruiken oogtesten om de aanwezigheid van een 
beperking vast te stellen en anderen stellen vragen, zoals “kunt u de krant lezen?”. Ook de 
onderzoeksgroepen verschillen omdat de verschillende onderzoeken andere definities van visuele 
beperking hanteren of omdat sommige onderzoeken gericht zijn op mensen in een bepaalde 
leeftijdscategorie. 
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Doofblinden 
De zorgvraag van doofblinden is essentieel anders dan de zorgvraag van enkelvoudig zintuiglijk 
gehandicapten. Doofblinden hebben allemaal ondersteuning nodig, vaak levenslang en 
levensbreed, zie CVZ (2013). Hierbij is gekeken naar mensen die zowel blind als doof zijn (en 
niet naar mensen die slechtziend en slechthorend zijn). De SIAC-instellingen stellen in hun 
cliëntenprofielen dat doofblindheid regelmatig voorkomt in combinatie met andere stoornissen. 
Deze kunnen van algemene en specifieke mentale of fysieke aard zijn, bijvoorbeeld 
evenwichtsstoornissen of motorische stoornissen, maar ook psychiatrische en/of verstandelijke 
ontwikkelingsproblematiek. Deze stoornissen zijn van grote invloed zijn op de wijze waarop de 
hulpvraag beantwoord kan worden. Daarnaast heeft de graad van de zintuiglijke beperking een 
belangrijke impact. Naast medische problemen spelen ook het geslacht, (culturele) achtergrond 
en  het netwerk een grote rol bij de aanwezigheid en de ernst van beperkingen en 
participatieproblemen, die samenhangen met de functiestoornissen en dus ook bij de bepaling 
van de hulpvraag en bij de beantwoording daarvan, SIAC (2013b). Ook de instellingen voor 
mensen met een visuele beperking behandelen doofblinden. De aard en impact van de visuele en 
auditieve beperking zijn bepalend voor het in te zetten traject.22 
 
Vraag naar en gebruik van zorg door doofblinden is nog nauwelijks onderzocht, zie Saunders et 
al. (2007). In recent onderzoek in Nederland en België naar doofblindheid en het gebruik van 
hoortoestellen, wordt aangegeven dat doofblinden een grote behoefte hebben aan 
gespecialiseerde revalidatiezorg (hulpmiddelen en training), zie Vreeken et al. (2013). Over het 
algemeen gebruiken mensen met een zintuiglijke beperking de andere zintuigen om deze te 
compenseren. Voor doofblinde mensen is dat een stuk lastiger. Zij kunnen hun gehoorverlies niet 
compenseren met hun ogen (bijvoorbeeld door lip te lezen) en hun gezichtsverlies niet 
compenseren met gehoor (bijvoorbeeld door gesproken teksten te luisteren). Vreeken et al. 
(2013) ondervroegen mensen van 50 jaar of ouder, die stonden ingeschreven bij revalidatiecentra 
voor visuele beperkingen, naar hun gehoor. Zij vonden dat 35 procent van de mensen met een 
gehoorbeperking geen gebruikmaakte van hoortoestellen. Het gebruik nam sterk toe met leeftijd 
en verschillende niet tussen mannen en vrouwen. Het effect van leeftijd wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het feit dat de gehoorbeperking ernstiger is bij ouderen. Wittich et al. (2012) 
brachten kenmerken in kaart van doofblinden die gebruikmaakten van revalidatiezorg in Canada. 
Zij vonden dat 70 procent van de gebruikers 65-plus was en 43 procent was ouder dan 85 jaar. 
Hieruit kan nog niet de conclusie getrokken worden dat leeftijd van invloed is op gebruik omdat 
niet vergelijken is met doofblinden die geen gebruikmaken van revalidatiezorg. Vanwege het 
beperkte aantal onderzoeken kan voor doofblindheid geen tabel met relevante kenmerken 
samengesteld worden. 
 

                                                        
22 Persoonlijke communicatie VIVIS 
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Bijlage A Zoekstrategie 

 
Er is gezocht naar internationale en nationale literatuur over determinanten van zintuiglijke 
beperkingen en kenmerken van mensen met een zintuiglijke beperking die zorg gebruiken. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de digitale bibliotheek van de UvA, die toegang geeft tot een 
breed scala aan wetenschappelijke tijdschriften en artikelen. Ook is gezocht in Pubmed, een 
databases voor medische literatuur, en met behulp van Google scholar. Daarnaast zijn ook de 
referentielijsten van relevante artikelen doorgenomen.  
 
De volgende zoektermen zijn in het Nederlands gebruikt: 
• Determinanten, kenmerken, risicofactoren, prevalentie 
• Visuele beperking, slechtzienden, blinden 
• Auditieve beperking,  slechthorenden, doven  
• Doofblind 
• Zorggebruik, gebruik oog(heelkundige)zorg, gebruik hoorzorg 
• Revalidatie, gebruik hulpmiddelen 
• Zorgkosten, zorguitgaven 
 
In het Engels gaat het om de volgende zoektermen: 
• Determinants, characteristics, risk factors, prevalence 
• Vision/visual impairment, low vision, blindness, partially sighted, sensory impairment 
• Hearing impairment, hearing loss, hard-of-hearing, deaf 
• Deafblind, dual sensory loss, dual sensory impairment 
• Care utiliz(s)ation, use of care, eye care, hearing care, health services 
• Rehabilitation (services), low vision aids 
• Costs, expenditure 
 
Het onderzoek beperkt zich tot literatuur over Westerse landen (Europa, VS, Australië, Groot-
Brittanië, enz.), omdat die resultaten beter vergelijkbaar zijn met de Nederlandse situatie. Er is 
gekeken naar zo recent mogelijke literatuur.  
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