Gehoorscreening
onvoldoende
Algemene informatie voor ouders

Onvoldoende resultaat gehoortest, het vervolg
Bij uw baby is nu een paar keer een gehoortest gedaan.
Deze tests zijn uitgevoerd door een ‘screener’ van de Jeugd
gezondheidszorg of van de kraamzorg. De gehoorscreening
heeft aan één of aan beide oren van uw kind nog geen
voldoende gehoor kunnen aantonen. Daarom is meer
onderzoek nodig. Deze folder informeert u hierover.
Wat betekent dit resultaat?
Een onvoldoende resultaat betekent niet meteen dat uw kind een blijvend
gehoorverlies heeft. Het is mogelijk dat het gehoor tijdelijk minder is.
Bijvoorbeeld omdat uw baby verkouden is. Ook onrust van een baby tijdens de
test kan een onvoldoende resultaat veroorzaken. Er kan ook sprake zijn van een
blijvend gehoorverlies. Het is in ieder geval nu nog niet bekend of uw kind
voldoende hoort om goed te kunnen leren praten.

Vervolg
Uw baby wordt nu verwezen naar een Audiologisch Centrum. Daar wordt het gehoor
verder onderzocht. Een Audiologisch Centrum is een instelling die gespecialiseerd is
in onderzoek van gehoor, spraak en taal. Het centrum is soms verbonden aan een
ziekenhuis.

De verwijzing
De screener die de laatste test heeft uitgevoerd, bespreekt de verwijzing met u.
En ook naar welk Audiologisch Centrum uw kind kan gaan. Hij/zij zorgt ook voor
de afspraak, en geeft de testgegevens van uw kind aan het Audiologisch Centrum
en aan de huisarts door. De huisarts of de jeugdarts zorgt voor de verwijzing. Van
de screener krijgt u hier meer informatie over. Als de huisarts verwijst, krijgt ook
het consultatiebureau bericht van de verwijzing.
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Hoe kan ik me voorbereiden?
In het Audiologisch Centrum krijgt uw kind een aantal onderzoeken. Bij elkaar
kunnen ze enkele uren duren. Vaak moet even gewacht worden tot uw kind
slaapt. Dan verloopt het onderzoek namelijk het beste. Zorg daarom dat u uw
baby zo nodig kunt voeden, en neem een schone luier mee. Gebruik in de 24 uur
vóór het onderzoek geen badolie of lotion. Hierdoor kleven de plakkers die bij
het onderzoek gebruikt worden minder goed.
Het lukt niet altijd om tijdens één bezoek alle onderzoeken te doen. Soms
moeten ouders nog een keer met hun kind terugkomen.

De uitslag
Bij de gehoortests kreeg u meteen de uitslag. Na de onderzoeken op het
Audiologisch Centrum is dit niet altijd het geval. Meestal hoort u wanneer
u de uitslag van het onderzoek krijgt. Gebeurt dit niet, vraag er dan even naar.
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Wat zijn de kosten?
De kosten voor het onderzoek in het Audiologisch Centrum worden betaald
door uw zorgverzekeraar. Voor kinderen geldt geen eigen risico.

Heeft u nog vragen?
Informatie over de gehoortests en over de onderzoeken bij het Audiologisch
Centrum kunt u vinden op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu): www.rivm.nl/gehoorscreening. U vindt hier ook
antwoorden op veelgestelde vragen. Ook kunt u met uw vragen over het
vervolgonderzoek terecht bij degene die uw kind verwezen heeft naar het
Audiologisch Centrum. Of bel voor meer informatie naar de NSDSK
(Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind): 020 574 5945.
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Privacy
De gegevens van de gehoorscreening bij uw kind worden opgeslagen in
een administratiesysteem speciaal voor de neonatale gehoorscreening.
Dit gebeurt door uw Jeugdgezondheidszorgorganisatie. Dit systeem heeft
tot doel om te kunnen bewaken of alle kinderen op tijd deelnemen aan de
gehoorscreening, en of de screening op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Tot slot kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor landelijke
statistieken en wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden alleen
anonieme gegevens gebruikt.
Als gegevens gewenst worden voor wetenschappelijk onderzoek en de
persoonsgegevens van uw kind zouden daarbij nodig zijn, wordt altijd
eerst uw toestemming gevraagd.
De resultaten van de gehoorscreening worden opgeslagen in het digitale
dossier van uw kind bij uw Jeugdgezondheidszorgorganisatie. Uw rechten
met betrekking tot dit digitale kinddossier kunt u vinden in het privacybeleid van uw Jeugdgezondheidszorgorganisatie.
Het is belangrijk voor de jeugdarts om te weten wat de resultaten zijn van
het onderzoek in het Audiologisch Centrum. Dit heeft hij/zij nodig om de
ontwikkeling van uw kind goed te kunnen beoordelen.
Deze resultaten zijn daarnaast ook belangrijk voor de landelijke kwaliteitsbewaking. De gegevens worden hiervoor anoniem aangeleverd. Bij de
verwijzing naar een Audiologisch Centrum wordt voor allebei uw toestemming gevraagd.
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Andere talen/Other languages, de vertalingen zijn te vinden
op www.rivm.nl/geboorte
English A number of hearing tests have been carried out on your child. These
tests have not yet shown sufficient hearing ability in one or both of your child’s
ears. Your child’s hearing therefore needs to be tested further. This is done in an
Audiology Centre. More information is provided in this brochure. The brochure is
also available in English, which you can find on www.rivm.nl/gehoorscreening.
Deutsch Das Gehör Ihres Kindes ist mehrmals getestet worden. In den Tests
konnte an einem oder beiden Ohren Ihres Kindes noch kein ausreichendes
Hörvermögen festgestellt werden. Darum wird das Gehör Ihres Kindes eingehender untersucht. Diese Untersuchung erfolgt in einem Audiologischen
Zentrum. In dieser Broschüre lesen Sie dazu weitere Informationen. Die
Broschüre ist auch in deutscher Sprache verfügbar. Sie finden die deutsche
Übersetzung auf der Internetseite www.rivm.nl/gehoorscreening.
Français Un test auditif a maintenant été effectué plusieurs fois chez votre
enfant. Ces tests n’ont pas encore pu indiquer une audition suffisante à l’une ou
aux deux oreilles de votre enfant. C’est pour cette raison que l’ouïe de votre
enfant va maintenant être examinée de façon plus approfondie. Cet examen va
être effectué au Centre audiologique. Vous trouverez dans cette brochure plus
d’informations à ce propos. Cette brochure est également traduite en français.
Vous pouvez trouver cette traduction sur www.rivm.nl/gehoorscreening.
Español Se han hecho ya varias pruebas del oído de su bebé. Conforme a estas
pruebas uno o los dos oídos de su bebé muestran que tienen insuficiente
capacidad auditiva. Por eso se va a seguir investigando el oído de su bebé. Esto
lo va a hacer un Centro de Audiología. En este folleto encontrará más información al respecto. Este folleto también ha sido traducido al español. El folleto
traducido lo encontrará en www.rivm.nl/gehoorscreening.
Polski U Państwa dziecka przeprowadzono szereg badań słuchu. Badania te nie
wykazały jak dotąd, że Państwa dziecko w wystarczający sposób słyszy na jedno
lub oboje uszu. Dlatego też słuch Państwa dziecka musi zostać poddany dalszym
badaniom. Zostaną one wykonane w Centrum Audiologicznym. Dalsze informacje znajdują się w niniejszej broszurze. Jest ona również dostępna w języku
polskim i można ją znaleźć na stronie www.rivm.nl/gehoorscreening.
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Português O(a) seu (sua) filho(a) foi submetido algumas vezes a um teste de
audição. Estes testes ainda não puderam demonstrar que há suficiente audição
num ou em ambos ou ouvidos do(a) seu (sua) filho(a). Por isso a audição do(a)
seu (sua) filho(a) será submetida a mais testes. Isto terá lugar no Centro
Audiológico. Neste folheto encontra-se mais informação sobre isso. Este folheto
está também traduzido paro o Português. O folheto traduzido encontra-se em
www.rivm.nl/gehoorscreening.
Türkçe Çocuğunuza çeşitli işitme testleri uygulandı. Bu testler sonucunda,
çocuğunuzun kulaklarından birinde ya da ikisinde birden yeterli işitme yetisi
bulunduğundan henüz emin olunamadı. Bu nedenle çocuğunuzun işitme yetisi
üzerine daha kapsamlı testler yapılması gerekmektedir. Bunu Odyoloji
Merkezi’nde yaptırabilirsiniz. Elinizdeki broşürde daha geniş bilgi yer almaktadır.
Broşürü Türkçe olarak da okuyabilirsiniz; bunun için lütfen şu adrese gidin:
www.rivm.nl/gehoorscreening.
Papiamentu A tèst e oido di bo yu algun bes. Sin embargo, no ta klaro ainda si
bo yu por tende bon na tur dos banda. Pues lo bai hasi mas tèst di oido ku bo yu.
E tèstnan aki lo tuma lugá den un sentro oudiológiko. Den e foyeto aki bo ta
haña mas informashon tokante esaki. A tradusí e foyeto aki na Papiamentu
tambe. E tradukshon bo por haña na www.rivm.nl/gehoorscreening.
ﻋﺮﺑﻲ

 ﻟﻢ ﺗﺒﻴّﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ.ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺴﻤﻊ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ
 وﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻋﻠﻢ. ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻟﺴﻤﻊ ﻃﻔﻠﻜﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻓﻲ إﺣﺪى أذﻧﻴﻪ أو آﻠﻴﻬﻤﺎ
 وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻠﻚ،ً ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻜﺘﻴّﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ. ﺗﺠﺪون اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﻴّﺐ.اﻟﺴﻤﻊ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊwww.rivm.nl/gehoorscreening.

中文

您的小孩已經接受過幾種聽力檢查。然而這些檢查仍然無法顯示您小孩的一邊
耳朵或兩邊耳朵的聽力正常，因此，您的小孩還需要接受進一步的聽力檢查。
進一步檢查需要在聽力中心進行。本小手冊提供許多聽力檢查的資料。您也可
以從中文網站取得本小手冊，網址： www.rivm.nl/gehoorscreening。
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U krijgt deze folder uitgereikt als uw kind verwezen wordt naar een Audiologisch
Centrum. Deze folder is een uitgave van het RIVM, en is tot stand gekomen met
de medewerking van ouders en deskundigen uit betrokken beroepsgroepen en
organisaties.
Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele, toegankelijke, correcte en complete
informatie. Aan de inhoud van deze folder kunnen echter geen rechten worden
verleend.

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
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