Mijn kind heeft een gehoorverlies
Een gids voor ouders

Inhoud
U bent niet alleen
Slechthorendheid
Methoden om het gehoor te testen
Audiogram
Typen en oorzaken van gehoorverlies
Mate van gehoorverlies
Waar kan ik terecht voor hulp?
Het kiezen van de geschikte oplossing
Hoortoestellen
Cochleaire implantaten
Draadloze accessoires:
hoorprestaties stimuleren
Roger-systemen
Communicatiemethoden
Praktische communicatietips

3
5
6
7
8
10
13
15
16
17
18
19
21
22

U bent niet alleen
Als blijkt dat uw kind een gehoorverlies heeft, kan dit
een enorme schok voor u zijn. U ervaart wellicht
gevoelens van ontreddering, verbijstering en verdriet.
Maar u bent niet alleen in deze ervaring, veel ouders
voor u hebben dit meegemaakt.
De acceptatie van het feit dat er
sprake is van een gehoorverlies en
vervolgens het uitzoeken wat de
mogelijkheden zijn, zijn een goede
stap in de richting van het maken
van de juiste beslissingen voor uw
kind.
Een succesvolle toekomst
opbouwen
Als u deze stap neemt in de vroege
jaren van de ontwikkeling, dan kan
dit een duidelijk verschil maken voor
de toekomst van uw kind, en de
basis leggen voor succes. Zeker
gezien het feit dat het leerproces van
het kind wordt bemoeilijkt door het
gehoorverlies; een kind met een
gehoorverlies krijgt de informatie
veel minder duidelijk door. Het is
dan ook belangrijk te w
 eten wat de
mogelijkheden zijn om het kind te
helpen. Gelukkig leeft uw kind in een
tijdperk waarin technologie en

ondersteuning veel uitstekende
oplossingen biedt. U hebt alle
redenen om optimistisch te zijn.
Door optimaal gebruik te m
 aken van
de beschikbare geavanceerde
technologie kunt u hieraan
bijdragen. Om de ontwikkeling van
uw kind goed te laten verlopen, zal
er een zorgvuldige leeromgeving
gecreëerd moeten worden. Het
toepassen van doeltreffende
communicatiemiddelen zal bijdragen
aan de toename van de kennis en
sociale vaardigheden van uw kind, en
dus aan de totale ontwikkeling. Als u
deze positieve stappen zet, één stap
tegelijk, zal uw kind er in de
toekomst de vruchten van plukken.

We hopen dat dit boekje u zal
helpen de leerervaring voor uw kind
te verbeteren.
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Slechthorendheid

Vanaf het moment dat er een
gehoorverlies is geconstateerd bij
uw kind zullen er wellicht veel
vragen naar boven zijn gekomen.
Als eerste vraagt u zich misschien
af wat een gehoorverlies precies is.
Een gehoorverlies kan worden
uitgedrukt in woorden of getallen.
Bij het bespreken van het
gehoorverlies wordt de term
‘slechthorend’ vaak gebruikt. Men
gebruikt de term ‘doof’ als de mate
van gehoorverlies zeer ernstig is en
er weinig restgehoor aanwezig is.

Kinderen die geboren zijn met een
ernstig gehoorverlies kunnen
problemen ondervinden bij het
leren spreken, omdat ze de
stemmen van andere mensen
gewoon niet goed horen. Deze
kinderen kunnen spraak niet
imiteren, iets wat noodzakelijk is
voor de ontwikkeling van spraak en
taal. Ook horen ze hun eigen stem
niet voldoende. De tabellen op
pagina 7 en 11 geven meer
informatie over de typen en
gradaties van gehoorverlies.

Gehoorverlies is misschien wel de meest voorkomende fysieke
handicap. De schatting is dat 3 op de 1000 kinderen een vorm van
gehoorverlies hebben. Uit onderzoek is gebleken dat dit aantal
veel hoger ligt als kinderen met wisselend gehoorverlies (als gevolg
van oorinfecties), hoogtonig gehoorverlies en eenzijdig gehoorverlies
worden meegerekend. Dat kan neerkomen op één op de tien
kinderen of meer.
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Methoden om het gehoor te testen

Tegenwoordig is het gelukkig mogelijk om bij alle
leeftijden het gehoor te testen, zelfs bij pasgeboren
baby’s.
Objectieve tests
Het hoorvermogen van alle kinderen,
inclusief pasgeboren baby’s en jonge
peuters, kan worden beoordeeld
met behulp van objectieve
meettechnieken genaamd brainstem
auditory evoked response (ABR, BAER
of BSER) of otoakoestische emissie
(OAE). Dit kan vaak al vrij kort na de
geboorte, terwijl het kind slaapt of
rust, op de kinderafdeling worden
uitgevoerd voordat het kind naar
huis gaat. De tests zijn kort, pijnloos
en nauwkeurig.
Gedragsonderzoek
Aanvullend observatie-onderzoek
genaamd gedragsonderzoek en
spelaudiometrie kunnen zeer
bruikbare gegevens o pleveren over
het hoorvermogen van een kind. Dit
onderzoek kan worden uitgevoerd
ruim voordat het kind in staat is aan
reguliere gehoortests deel te nemen.
Hierdoor kan er eerder dan ooit met
een geschikte behandeling worden
gestart.
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Resultaten
Het gehoorverlies wordt uitgedrukt
in decibel (de eenheid om geluid te
meten die wordt afgekort met dB).
De resultaten van gehoortesten
worden geregistreerd in een
audiogram. Een audiogram is een
formulier dat wordt ingevuld tijdens
een gehoortest waarbij per frequentie
de gehoordrempel wordt bepaald. Zo
kan een arts/audioloog de mate en
het soort gehoorverlies bepalen en
advies geven over geschikte
behandelmogelijkheden. Door het
gehoor periodiek te controleren kan
het gehoorverlies door de jaren heen
nauwlettend in de gaten w
 orden
gehouden.

Audiogram

Zachte geluiden

dB
-10

125

Hoge tonen
250

500

1000

2000

4000

8000

Mate

Hz

0
10

Normaal gehoor

20
30
40

Harde geluiden			

Lage tonen

50
60
70
80
90
100
110

Licht gehoorverlies
(20–40 dB HL)
Matig gehoorverlies
(40–60 dB HL)
Matig-ernstig gehoorverlies
(60–75 dB HL)
Ernstig gehoorverlies
(75–95 dB HL)
Zeer ernstig gehoorverlies
(95+ dB HL)

120

Meer informatie vindt u op
http://www.babyhearing.org/hearingamplification/hearingloss/audiogram.asp
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Typen en oorzaken van gehoorverlies

Het is niet altijd mogelijk de exacte oorzaak van een
gehoorverlies te bepalen. Vaak komt gehoorverlies niet
in de familie voor. Er zijn situaties die zich kunnen
voordoen vóór of tijdens de geboorte, in de kindertijd
of jeugd die een normaal gehoor van een kind kunnen
beïnvloeden.
Gehoorverlies is onder te verdelen
in twee hoofdcategorieën:
geleidingsverlies en perceptief
gehoorverlies.
Geleidingsverlies
Geleidingsverlies leidt tot een verlies
aan luidheid. Het middenoor (met
beentjesketen) geeft het geluid niet
goed door naar het slakkenhuis.
Dit kan t ijdelijk of blijvend zijn,
afhankelijk van de oorzaak van het
gehoorverlies.
Enkele oorzaken van een
geleidingsverlies zijn:
Otitis media – een ontsteking van
het middenoor
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Trommelvliesperforatie – een
gaatje in het trommelvlies
Cholesteatoom – een cyste in het
middenoor
Otitis externa – ontsteking in de
gehoorgang
Otosclerose – een aandoening die
resulteert in verkalking van de
stijgbeugel (stapes) in het
middenoor
Overmatige of opgehoopte
oorsmeer, waardoor een blokkering
van de gehoorgang ontstaat
Dichtgeklapte gehoorgang
Als er vocht in het middenoor zit, zal
het verlies meestal tijdelijk zijn als er
direct medische hulp wordt geboden.
Andere oorzaken van gehoorverlies
kunnen verholpen worden door een
operatieve ingreep of medicatie of
door het geluid te versterken met
een hoortoestel.

Perceptief gehoorverlies
Sensorineuraal gehoorverlies zorgt
niet alleen voor een afname in
luidheid, maar ook van de helderheid:
de neurale verwerking is verstoord.
Deze afwijking wordt vaak ten
onrechte ‘zenuwdoofheid’ genoemd.
Er is over het algemeen geen
medische of operatieve ingreep
denkbaar die dit gehoorverlies kan
verhelpen. De huidige generatie
digitale hoortoestellen en cochleaire
implantaten kunnen echter wel
aanzienlijke ondersteuning bieden.
Het gebrek aan duidelijkheid
dat voorkomt bij een sensorineuraal

g ehoorverlies is niet volledig te
compenseren door versterking van
het geluid. Het is belangrijk dat dit
verschil tussen een geleidingsverlies
en een sensorineuraal gehoorverlies
duidelijk is. Het verklaart waarom
sommige mensen met een
gehoorverlies zich veel beter weten
te redden dan anderen.

De meeste ouders vragen zich af
wat de oorzaak is van het
gehoorverlies van hun kind. Voor
het antwoord kunt u het beste bij
de arts van uw kind terecht.
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Mate van gehoorverlies

Gehoorverlies wordt onderverdeeld
in licht, gemiddeld, ernstig en zeer
ernstig. De tabel geeft een leidraad
van de verschillen in m
 aten van
gehoorverlies, het decibelniveau en
een voorbeeld van de luidheid van
deze niveaus. Ieder niveau heeft zijn
eigen uitdagingen en verschillende
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behandelings- en technologieopties.
De voorbeelden in deze leidraad zijn
slechts een benadering. De
resultaten hiervan zijn afhankelijk
van de behoefte en mogelijkheden
van het individuele kind. Uw
audioloog kan meer in detail infor
meren over de situatie van uw kind.

Mate van
gehoorverlies

Voorbeeld
luidheid

Decibel (dB)

Mogelijke uitdagingen en behoeften

Normaal
gehoor

Ritselende
bladeren,
tikkende klok

Tot 20 dB

Zeer weinig problemen.

Licht
gehoorverlies

Zachte
spraak/
fluisteren

20–45 dB

Kan mogelijk zachte stemmen niet
verstaan. Afhankelijk van de mate van
gehoorverlies heeft uw kind mogelijk
baat bij versterking of extra
ondersteuning op school.

Matig
gehoorverlies

Zachte/
normale
spraak

45–60 dB

Kan normale gesprekken volgen wanneer
de spreker aangekeken wordt en dichtbij
is. Heeft hoortoestellen nodig. Heeft
mogelijk extra ondersteuning op school
nodig (bijv. Roger-technologie/goede
zitplaats). Roger-oplossingen kunnen ook
thuis nuttig zijn.

Gemiddeld
gehoorverlies

Normale/luide
spraak,
deurbel

60–75 dB

Gesprekken moeten luid zijn. Kan met
correct geprogrammeerde hoortoestellen
normale spraak horen in een rustige
omgeving of op korte afstand. Extra
ondersteuning op school (bijv. Rogertechnologie/goede zitplaats) is
aanbevolen. Roger-oplossingen kunnen
ook thuis nuttig zijn.

Ernstig
gehoorverlies

Telefoon
gerinkel,
onweer,
huilende baby

75–90 dB

Kan mogelijk luide stemmen dichtbij
horen. Heeft hoortoestellen nodig om
normale spraak te horen. Extra
ondersteuning op school (bijv. Rogertechnologie/goede zitplaats) is
aanbevolen. Roger-oplossingen kunnen
ook thuis n uttig zijn.

Zeer ernstig
gehoorverlies

Vrachtwagen,
kettingzaag

90 dB of meer

Heeft de juiste versterkingstechnologie
(bijv. hoortoestellen, cochleaire
implantaten) nodig om normale spraak te
horen. Extra ondersteuning op school en
thuis (bijv. Roger-oplossingen) is
aanbevolen.
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Waar kan ik terecht voor hulp?

Als uw kind een gehoorverlies heeft, dan zijn er een
aantal professionele hulpverleners waar u terecht kunt
voor ondersteuning en begeleiding.
Audioloog
Een universitair opgeleide
zorgverlener die gespecialiseerd is op
het gebied van gehooronderzoek en
gehoorverlies. De audioloog kan u
ook adviseren op het gebied van de
revalidatie van slechthorenden.
KNO-arts
Een arts die gespecialiseerd is in
medische problemen van de oren,
neus en keel. Deze professional
kan beoordelen of een medisch
ingrijpen (een deel van de) oplossing
kan zijn.

Audicien
Een professioneel zorgverlener
die gespecialiseerd is in de
aanpassing van hoortoestellen.
Logopedist/spraakpatholoog
Een professioneel zorgverlener
gespecialiseerd in onderzoek en
behandeling van de spraak- en
taal-ontwikkeling bij kinderen.
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Het kiezen van de geschikte oplossing
Vandaag de dag is er vrijwel geen enkel slechthorend
kind meer dat niet kan worden geholpen met de juiste
technologie.
Bij een gehoorverlies worden meestal
eerst hoortoestellen geprobeerd.
Het heeft de voorkeur hier zo vroeg
mogelijk in de ontwikkeling mee
te beginnen om een zo groot
mogelijk resultaat te bereiken. De
keuze voor een bepaald type
hoortoestel hangt af van een aantal

factoren: de mate waarin uw kind
kan horen, de behoeften van uw kind
en de behoeften van uw gezin spelen
allemaal een rol. Gelukkig staat u
niet alleen voor deze keuzes. Uw
audioloog of audicien kan u daar
goed in adviseren.
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Hoortoestellen

Hoortoestellen bieden een breed scala aan technologie
om te voldoen aan de specifieke gehoorbehoeften van
uw kind.
AHO hoortoestellen
Jonge kinderen dragen over het algemeen achterhet-oor toestellen (AHO). Deze worden gemaakt
in kleine formaten en allerlei felle, vrolijke kleuren.
Ze helpen bij vele soorten gehoorverlies.
AHO met speaker in gehoorgang
Een optie voor oudere kinderen. De microfoon zit in
de AHO behuizing, maar de speaker wordt extern
in de gehoorgang geplaatst. Hierdoor kan het
hoortoestel kleiner worden gemaakt en dus
cosmetisch aantrekkelijker.
IHO hoortoestellen
In-het-oor hoortoestellen (IHO) zijn geschikt voor
oudere kinderen. Deze toestellen worden op maat
gemaakt en in het oor geplaatst. Ze helpen bij licht
tot matig gehoorverlies.

De keuze of er één of twee hoortoestellen bij het kind moeten
worden aangepast, is voornamelijk afhankelijk van de configuratie
van het gehoorverlies. Is er bijvoorbeeld sprake van een
gehoorverlies in beide oren, dan helpen twee hoortoestellen beter
bij het lokaliseren van geluiden en is het horen makkelijker, zelfs in
rumoerige omgevingen.
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Cochleaire implantaten

Een alternatief voor kinderen en volwassenen met
een ernstig perceptief gehoorverlies.

Het cochleaire implantaat is een medisch apparaat
dat chirurgisch wordt geïmplanteerd om de
beschadigde delen van het binnenoor te
overbruggen. Om met het implantaat te kunnen
horen moet ook een spraakprocessor worden
gedragen (dit lijkt op een hoortoestel). Het is
geschikt voor kinderen, al vanaf één jaar, waarbij
een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies in beide
oren is vastgesteld en die weinig of geen baat
hebben bij het dragen van h oortoestellen.
Cochleaire implantaten kunnen ook s amen met
Roger-systemen worden gebruikt.
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Draadloze accessoires: hoorprestaties
stimuleren

Een kinderleven zit vol actie.
Wanneer ze niet in de schoolbanken
zitten, zijn ze buiten, spelen ze
spelletjes, genieten ze van
multimedia (bijv. in de auto) of
praten ze met vrienden via de
telefoon.
Veel van deze situaties kunnen een
lastige luistersituatie vormen,
waarbij soms zelfs het meest

geavanceerde hoortoestel niet
toereikend is. Dat prestatiegat wordt
opgevuld door het uitgebreide
assortiment Draadloze
Communicatie systemen.
Met onze gebruiksvriendelijke
draadloze accessoires kunnen
kinderen eenvoudiger communiceren
en a angesloten worden op de audio
technologie van vandaag de dag.

Roger-systemen

Wat voor hoortoestellen of cochleaire implantaten
leerlingen ook gebruiken, Roger kan ze vrijwel zeker
helpen met het beter verstaan, begrijpen en presteren
in de klas.
De weg naar een goed gehoor begint
bij het kiezen van de juiste
hoortoestellen. Lawaai en een
slechte akoestiek kunnen het
verstaan ernstig beïnvloeden. In een
klaslokaal waar vaak veel kinderen
tegelijk praten, is het voor het kind
met gehoorverlies soms onmogelijk
om alle achtergrondlawaai weg te
filteren. Ook afstand vermindert
spraakverstaan drastisch, evenals
galm en echo. In deze situaties
hebben zelfs de meest geavanceerde
hoortoestellen een extra
functionaliteit nodig. Dan biedt
Roger-technologie de oplossing!
Roger-technologie is speciaal
ontwikkeld om spraak direct bij de
bron op te pikken, en dit direct naar
het oor van de gebruiker te sturen.

Hierdoor vormen deze systemen een
basis voor optimaal spraakverstaan,
onafhankelijk van de akoestiek in de
omgeving. Voor jonge kinderen biedt
een zeer duidelijk spraaksignaal
ondersteuning bij de spraak- en
taalontwikkeling en het leren.
Roger-systemen bestaan uit één of
meer draadloze microfoons die
worden gedragen door de sprekers
(dit kunnen de ouders thuis, of
een leraar op school zijn) en kleine
ontvangers die kunnen worden
bevestigd aan of geïntegreerd
in de hoortoestellen. In veel landen
worden de kosten van de systemen
mogelijk vergoed of worden
eenheden geleverd voor gebruik op
school.
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Voor meer informatie over
de technologie voor uw
kind gaat u naar onze website
www.phonak.nl/kinderen

Communicatiemethoden

Veelgestelde vragen van ouders met
een slechthorend kind zijn: ‘Zal mijn
kind ooit met mij kunnen praten?’
‘Hoe moet ik met mijn kind praten?’.
Het spraakvermogen hangt af van
de mate van slechthorendheid van
uw kind evenals het gebruik van
technologische hulpmiddelen. Met
de juiste begeleiding en training
hebben veel kinderen met een

gehoorverlies een goede spraak- en
taalontwikkeling. Hoe eerder uw
kind in aanraking komt met spraak
en taal des te beter. Er zijn meerdere
communicatiemogelijkheden:
gesproken taal, met natuurlijke
gebaren of gebarentaal. Bij de
huidige communicatiemethoden
kunnen van één, een paar of alle
methodes gebruik worden g emaakt.
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Praktische communicatietips

Suggesties om de communicatie met uw kind te
vergemakkelijken.
1. 		 Probeer uw kind te leren om de
spreker aan te kijken, zelfs als
het horen geen probleem
oplevert. Het is een goede
manier voor het kind om zich te
leren concentreren.

4.		 Help uw kind met het leren
samenvatten van hetgeen
gezegd is, zodat de spreker weet
wat er o ntbreekt.

5.		 Als uw kind het gesprek niet lijkt
te begrijpen, probeer het anders
2.		 Leer uw kind de spreker niet in de
te formuleren zodat het wel
rede te vallen voordat de zin
wordt begrepen, in plaats van
volledig is uitgesproken. Het kan
dezelfde woorden nog eens te
zijn dat uw kind wel het eind
herhalen. Vertel het kind over
van de zin begrijpt terwijl het
welk onderwerp het gaat.
begin gemist is.
(Bijvoorbeeld ‘We hebben het nu
over …’)
3.		 Leer uw kind om bij de spreker
aan te geven als hij/zij iets
6.		 Help uw kind met gehoorverlies
gemist heeft en te vragen om
begrijpen dat het normaal is
herhaling als het niet begrepen
dat hij/zij eerder vermoeid is na
wordt.
de les, omdat hij/zij meer moeite
moet doen om alles goed te
volgen.
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7.		 Stimuleer uw kind zijn/haar
gevoel voor humor te behouden.
8.		 Spreek duidelijk en langzaam bij
grotere afstanden, of gebruik
een Roger-systeem.
9.		 Ga met uw gezicht naar het licht
staan, zodat uw kind makkelijker
lipbewegingen, gelaats
uitdrukkingen en gebaren kan
zien. Spreek alleen met uw kind
wanneer u zichtbaar bent voor
hem/haar. Onthoud het
volgende: ‘Als ze me niet kunnen
zien, kunnen ze me niet horen.’

10. Beperk het achtergrondlawaai
zoveel mogelijk of ga in een
rustige ruimte staan. Help de
omgeving aan te passen om
communicatie in een ruisvrije
omgeving m
 ogelijk te maken. Als
uw kind directionele
hoortoestellen draagt, zorg dan
dat het achtergrondlawaai van
achter het kind vandaan komt.
Hij of zij moet zich richten naar
wat of wie hij luistert.
11.		 Ga niet overdreven articuleren.
Door uw mondbewegingen te
overdrijven, vervormen het geluid
en het gezicht van de spreker,
waardoor het gebruik van visuele
hints moeilijker wordt.
12. Ondertiteling kan het volgen
van een tv-programma of film
vergemakkelijken.
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Life is on
We laten ons inspireren door de wensen van iedereen die vertrouwt op
onze kennis, ideeën en zorg. Door op een creatieve manier de grenzen van
de technologie op te zoeken, ontwikkelen we innovaties waarmee mensen
kunnen horen, verstaan en meer van het leven en de geluiden kunnen
genieten.
Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.

Donna S. Wayner, Ph.D., auteur van Hearing and Learning:
A Guide for Helping Children, bewerkte het materiaal voor dit boekje.
Haar verschillende boeken over horen en gehoorverlies zijn te bestellen
via: www.hearagainpublishing.com
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