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Nr. Naam
1 Delegeren van het maken van oorafdrukken

VERSIE 15-12-2017

Omschrijving

Kritisch

Actie en tijdpad

Besluit

Er zijn tegenstrijdigheden in de tekst van het handboek inzake het
delegeren. Bedrijfskundig is het niet delegeerbaar maken niet wenselijk
en de regel leidt niet tot een kwaliteitsverbetering.

Nee, organisaties mogen gedurende
Adviesaanvraag richting Raad van
het onderzoek de gebruikelijke praktijk Advies: Beoordeel de kwaliteitseis
vervolgen
inhoudelijk, qua impact en
haalbaarheid, alsmede tekstueel en doe
een voorstel omtrent eventuele
aanpassing.

Het bestuur heeft de Raad van Advies gevraagd om nader onderzoek en een
advies betreffende dit onderwerp. Tot dit advies heeft geleid tot een
definitief besluit van het bestuur besluit definitief is genomen vindt er op dit
onderdeel geen handhaving plaats dmv de audit. Sector informeren over dit
punt en de stand van zaken middels de implementatiepuntenlijst. Handboek
versie 3.0 kan dan per 1-1-2018 gewoon in roulatie komen en een eventuele
aanpassing volgt indien nodig.

2.

Materiaalgebruik oorafdrukken

Het onderzoek naar het juiste materiaalgebruik en het advies omtrent
welke normen opgenomen moet worden in het handboek loopt nog ten
tijde van publicatie van handboek versie 3.0.

Nee, maar in de praktijk zijn wel
problemen met het maken van
oorafdrukken bij mensen met buisjes,
reden waarom tot onderwerp
prominent wordt benoemd.

Onderzoek zal in 2018 worden
afgerond en leiden tot een mogelijke
aanpassing van de norm.

Ondanks het nog lopende onderzoek toch voortgaan met de publicatie van
Handboek versie 3.0 met melding van dit onderwerp.

3.

Vraag tot uitleg over normen uit het
Handboek door (betrokkenen van) het
Audicienregister, leidt to ruis.

"Het advies van StAr luidt dat bij de monaurale test gebruik gemaakt
wordt van maskeerruis op het contralaterale oor, 10 dB zachter dan de
aangeboden spraak." Zo werd beweerd in een school.

Nee

Wij noteren alle punten die schriftelijk
zijn binnengekomen in deze
implementatiepunten lijst, zodat er een
centraal punt ontstaat waar we dit
verzamelen. Mondeling nemen we
niets in behandeling.

Wij geven geen dwingende uitleg of advies van het handboek naast de tekst
van het handboek zelf. Het handboek vormt de kern en wij laten
interpretatie daarvan aan de vakmensen over. Als personen voorbeelden
geven of mogelijkheden bespreken leiden die niet tot een verdere invulling
van de regel. Voor de proffessional geldt "comply or explain" bij het
hanteren van de normen van het handboek.

4.

Onduidelijk of tegenstrijdig

Ik vind bepaalde onderwerpen onduidelijk of tegenstrijdig geformuleerd. Nee.

Geen.

Geen besluit. Concrete en schriftelijk onderbouwde voorbeelden worden in
behandeling genomen en leiden mogelijk tot een aanpassing in een
volgende versie van het handboek.

