Algemeen

10,3%
van alle Nederlanders
rapporteert zelf een
mate van gehoorverlies.

EuroTrak onderzoek 2022
Van de mensen
met gehoorverlies draagt

33%

Dat cijfer
loopt op tot

van de mensen in de
oudste leeftijdsgroep
(>74 jaar)

55%

45%

draagt wel
een hoortoestel

Tussen het besef van het gehoorverlies en de
aanschaf van hoortoestellen zit gemiddeld:

geen hoortoestel

?

3

M

jaar

Kwaliteit van leven
95%

76%

82%

67%

van hoortoesteldragers verklaart dat
hun hoortoestellen
hun kwaliteit van
leven verbeteren

is tevreden met
hun hoortoestel

zegt dat hun
hoortoestel
beter werkt
dan verwacht

vindt dat ze hun
hoortoestel eerder
hadden moeten
aanschaffen

Het negeren van gehoorproblemen geeft een verhoogde kans op:

sociale isolatie

depressie

dementie

valincidenten

Hieruit kan ook worden afgeleid dat hoorzorg bijdraagt aan
het verminderen van de maatschappelijke kosten op andere
dossiers, met relatief lage investeringen.

Het dragen van
hoortoestellen
heeft positieve
impact op

het vermogen om deel te
de communicatienemen aan groepsactiviteiten
effectiviteit

ZZZZZ
nachtrust

68%
van de hoortoesteldragers voelt
zich zekerder in een stad sinds het
dragen van hoortoestellen

werkprestaties

het sociale leven

Deze informatie is opgesteld aan de hand van de resultaten uit het
EuroTrak-onderzoek 2022. EuroTrak is het grootste internationale
onderzoek naar gehoorkwesties. Het belicht het de prevalentie van
gehoorverlies, evenals het gebruik van hoortoestellen en de ervaringen
van mensen met gehoorverlies met hun hoortoestellen.
Het volledige rapport is hier te downloaden.
Het EuroTrak-onderzoek wordt gedragen door vier landelijke verenigingen:

Ook voor andere mensen verbetert de situatie
wanneer de persoon met gehoorverlies hoortoestellen gaat dragen.

Hoorzorg
100%
Meer dan de helft van
de slechthorenden is niet
op de hoogte van andere
hoorhulpmiddelen bij
slechthorendheid

Nazorg heeft een
groot effect op

57%

-27%
...neemt

heeft nog nooit een
hoortest afgenomen
Van alle
slechthorenden...

73%
actie om met een
KNO-arts of huisarts
contact op te nemen.

-27%

53%

krijgt na advies
een hoortoestel.

De mate van
tevredenheid
over een
hoortoestel

Geen proactieve nazorg

65%

Wel proactieve nazorg

85%

Hoortoestelgebruikers die een keuzevrijheid hadden,

zijn het meest tevreden met hun hoortoestel.
Ook dragen zij hun hoortoestel meer uren per dag.

Het aantal uren
dat een hoortoestel
per dag gedragen
wordt

Geen proactieve nazorg

6,4 uur

Wel proactieve nazorg

9,1 uur

