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Bouwen aan de toekomst

Kinderen zijn onze toekomst. Door kinderen de
rijkdom te geven van de geluiden die onze wereld
verrijken, kunnen we hen helpen de auditieve
vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben
om aan hun toekomst te bouwen.
Phonak stelt al meer dan 40 jaar
alles in het werk om
hightechoplossingen te bieden aan
kinderen met gehoorverlies.
Innovatieve technologie heeft ons in
staat gesteld om met succes
tegemoet te komen aan groeiende
behoeften. Veel ontwikkelingen op
het gebied van de kinderaudiologie
hebben de weg gebaand voor de
vooruitgang van Phonak
hooroplossingen in het algemeen.
Deze innovatie gaat door en blijft
een prioriteit van Phonak om de
kinderen van vandaag voor te
bereiden op morgen, en hun o uders
daarbij praktische ondersteuning te
geven.
Het gehoor is een van de kostbaarste
zintuigen van een kind. Via het
gehoor ontwikkelen kinderen taal-

en communicatie vaardigheden,
verwonderen ze zich over de geluiden
van onze bedrijvige wereld, leren ze
lezen, muziek waarderen en worden
ze gewaarschuwd voor naderend
gevaar.
Het is goed om in een vroeg stadium
versterking aan te bieden. Met de
juiste technologische o plossingen
heeft uw kind toegang tot alle
geluiden die belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van spraak en taal.
De informatie in deze folder is
ontwikkeld om u inzicht te geven in:
Het gehoor van kinderen
Spraak- en taalontwikkeling
Soorten gehoorverlies
Hoe u het gehoorverlies van uw
kind kunt beschermen en
gehoorverlies kunt voorkomen
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Ons gehoor

Wanneer u de basis anatomie en functie van het
oor begrijpt, bent u beter in staat de omstandigheden
te herkennen die het gehoor van een kind kunnen
beïnvloeden. Het menselijk oor bestaat in feite uit
drie hoofdonderdelen; het buitenoor, het middenoor en
het binnenoor.
Het buitenoor
Het buitenoor bestaat uit de
oorschelp (pinna). De oorschelp
verzamelt en kanaliseert geluid in de
externe gehoorgang. De gehoorgang
versterkt de geluidsgolven en
kanaliseert deze verder richting het
trommelvlies (membrana tympani).
Het middenoor
Het trommelvlies trilt als reactie
op de bewegingen van geluidsgolven
die de gehoorgang binnenkomen.
Het middenoor heeft ook drie kleine
gehoorbeentjes. Door de trillingen
van deze beentjes, de hamer
(malleus), aambeeld (incus) en de
stijgbeugel (stapes) worden de
bewegingen van het trommelvlies
versterkt en overgebracht naar het
binnenoor.
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Het binnenoor
De cochlea is het eigenlijke zintuig
van het gehoor en bevindt zich in
het binnenoor. De kamers van de
cochlea zijn gevuld met vloeistof.
Wanneer de beentjes in het
middenoor als reactie op
geluidsgolven bewegen, wordt ook
de vloeistof in de cochlea in
beweging gebracht. Dit stimuleert
duizenden zintuiglijke haarcellen
die kleine elektrische ladingen
produceren. Deze elektrische
signalen verplaatsen zich langs de
gehoorzenuw naar de hersenen,
waar ze worden verwerkt als de
‘geluiden’ die we horen.

Anatomie van het oor
Oorschelp
(pinna)
Stijgbeugel

Semicirculaire kanalen

Aambeeld
Hamer

Trommelvlies
Gehoorzenuw
Gehoorgang

Buitenoor

Buis van Eustachius

Middenoor

Cochlea

Binnenoor
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Gehoorverlies bij kinderen

Er zijn situaties die zich kunnen voordoen vóór de
geboorte, in de kindertijd of jeugd die een normaal
gehoor van een kind kunnen beïnvloeden. In feite zijn
er twee typen gehoorverlies: conductief en
sensorineuraal.
Geleidingsverlies (medisch te behandelen
omstandigheden)
Bij geleidingsverlies werkt het
binnenoor normaal, maar is er iets
dat het buiten- of middenoor
beïnvloedt, waardoor geluid het
binnenoor niet bereikt.
Geleidingsverlies kan een licht of
matig gehoorverlies zijn en is
doorgaans tijdelijk en behandelbaar.
U kunt geleidingsverlies simuleren
door uw vingers in uw oren te
stoppen. Geluiden van buitenaf zijn
zachter terwijl u uw eigen stem
luider dan normaal hoort. Hieronder
volgen enkele algemene oorzaken
van geleidingsverlies.
Oorsmeer (cerumen)
Wanneer oorsmeer zich in de
gehoorgang ophoopt, werkt dit als
een oordopje en kunnen

geluidsgolven het trommelvlies
niet meer bereiken. Overtollig
oorsmeer kan worden opgelost met
oordruppels en vervolgens door
een arts of andere daartoe
opgeleide persoon worden
uitgespoten of verwijderd. Gebruik
nooit wattenstaafjes om
opgehoopt oorsmeer te
verwijderen, omdat u het oorsmeer
daarmee dieper in de gehoorgang
zou kunnen duwen of het
trommelvlies kunt doorboren als u
het wattenstaafje te ver naar
binnen duwt.
Vreemde voorwerpen
Kleine objecten die in de oren 
worden geduwd, zoals kraaltjes of
eten, kunnen geluid blokkeren
of het trommelvlies doen scheuren.
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Otitis media
(middenoorontsteking)
Dit is de meest voorkomende
oorzaak van conductief
gehoorverlies bij kinderen. Otitis
media is een algemene term die
wordt gebruikt om diverse
omstandigheden te beschrijven die
invloed hebben op het middenoor.
Meer dan 85% van alle kinderen
heeft in zijn kindertijd minimaal
eenmaal middenoorontsteking
gehad. Eigenlijk is oorontsteking
naast een regelmatige controle de
meest voorkomende oorzaak voor
een bezoek aan de huisarts.
Er zijn verschillende vormen en
oorzaken van otitis media. Veruit de
meest voorkomende oorzaak zijn
ontstoken amandelen; hierin huizen
bacteriën of ze verstoppen de buis
van Eustachius die het middenoor
verbindt met de achterkant van de
neus (nasopharynx).
Oorontstekingen kunnen ook het
gevolg zijn van infecties van de
bovenste luchtwegen of blootstelling
aan sigarettenrook. De twee meest
voorkomende soorten otitis media
zijn acute otitis media (acute
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middenoorontsteking) en otitis
media met effusie.
Acute otitis media (AOM, acute
middenoorontsteking) – oorpijn,
koorts, rusteloosheid en een lichte
mate van gehoorverlies zijn
algemene symptomen van acute
otitis media (middenoorontsteking).
Dit type oorontsteking geneest
vanzelf of reageert op antibiotica.
In sommige gevallen heeft acute
middenoorontsteking tot gevolg
dat het trommelvlies scheurt, zodat
vocht in het oor lekt. Als dit niet
wordt behandeld, kan dit leiden tot
ernstigere midden- of binnenoor
problemen.

Otitis media met effusie (OME) –
treedt dikwijls op na een periode
van acute otitis media (acute
middenoorontsteking). OME treedt
op wanneer vloeistof in het
middenoor achterblijft en trillingen
van het trommelvlies en beweging
van de middenoorbeentjes
belemmert. Dit leidt tot een licht tot
gematigd gehoorverlies. Bij zeer
jonge kinderen kan een dergelijk
gehoorverlies de spraakontwikkeling
in de weg staan. De behandeling van
otitis media met effusie is
controversieel. Soms geneest de
ontsteking vanzelf of met de hulp
van antibiotica of myringotomie om
de vloeistof te verwijderen; deze
conventionele benaderingen helpen
echter niet altijd. Als de ontsteking
blijft aanhouden en er gehoorverlies
optreedt, kunnen buisjes worden
geplaatst om de vloeistof te
verwijderen. Hiermee kan worden
voorkomen dat de druk zich
opbouwt en verdere oorontsteking
wordt veroorzaakt. Buisjes kunnen
het normaal gehoor herstellen,
voorkomen dat vloeistof zich
ophoopt, ervoor zorgen dat er
minder vaak oorontsteking o ptreedt
en andere ernstige complicaties
voorkomen.

Zwemmers oor
Deze pijnlijke bacteriële infectie
treedt op wanneer de gehoorgang
nat blijft na het baden of zwemmen.
Hierdoor kan de gehoorgang op
zwellen en worden afgesloten,
waardoor een tijdelijk gehoorverlies
optreedt.
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Sensorineuraal gehoorverlies
Sensorineuraal gehoorverlies wordt
veroorzaakt door een slecht func
tioneren van de cochlea (zintuiglijke)
of auditieve zenuwbanen naar de
hersenen (neuraal), en is dikwijls
aangeboren. Deze aandoening kan
zich ook ontwikkelen als gevolg van
geluidsoverlast, leeftijd of
blootstelling aan ototoxische
medicijnen (medicijnen die het
gehoor kunnen beschadigen).
Sensorineuraal gehoorverlies kan
variëren van licht tot zeer ernstig en
kan alle of slechts bepaalde
frequentiebereiken beïnvloeden.

Gemengd gehoorverlies
Soms treedt een combinatie van
factoren op, die invloed heeft op
zowel het buiten- of middenoor als
het binnenoor (cochlea); dit leidt tot
gemengd gehoorverlies.
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Sensorineuraal gehoorverlies is
permanent en kan niet met
medicijnen of operatief worden
behandeld. In de meeste gevallen
kunnen mensen met dit type
gehoorverlies worden geholpen met
hoortoestellen en in sommige
gevallen met een cochleair
implantaat.
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De cochlea, het zintuig van het
gehoor, is tijdens de 20e week
van de zwangerschap volgroeid,
zodat het kind dan al kan horen.
Dat betekent dat kinderen nog
vóór de geboorte het stemgeluid
van hun moeder en van anderen
kunnen horen.

Mijlpalen in de communicatie

Na de geboorte is de cochleaire gevoeligheid van
een pasgeboren baby te vergelijken met die van
volwassenen, maar baby’s moeten leren hun gehoor te
gebruiken om de basis van communicatie te vormen.
Lokaliseren
Een van de eerste en eenvoudigste
auditieve vaardigheden die u bij
uw baby kunt observeren, is
plaatsbepaling – de vaardigheid om
de oorsprong van een geluid te
kunnen bepalen. Omdat we met
twee oren horen (binauraal), kunnen
we g eluiden uitermate nauwkeurig
lokaliseren.
De lokalisatievaardigheden van
uw kind observeren
In het algemeen bewegen pasgebo
renen met hun ogen of vergroten ze
hun ogen bij het horen van harde
geluiden. Dat wordt de schrikreflex
genoemd en veel harde geluiden
moeten deze reactie oproepen.
Wanneer uw kind vijf of zes
maanden oud is, kunt u een echte
lokalisatierespons beter observeren
door achter of naast het kind zachte

geluiden te maken terwijl het kind
recht voor zich uit kijkt (zorg ervoor
dat u niet in beeld bent wanneer u
de geluiden maakt). Bij een zachte
beweging met een rammelaar of
fluistering moet het kind zijn hoofd
in de richting van het geluid draaien.
Hoewel we verwachten dat het kind
bij harde geluiden schrikt, is het
uiterst belangrijk om te zien in
welke mate uw baby reageert op
zachte geluiden (zoals de gesproken
klank s’).
In het eerste jaar zal een baby zijn
luistervaardigheden ontwikkelen en
alert worden op en kijken naar de
bronnen van algemene geluiden in
en rond het huis, zoals een deurbel
of telefoon die gaat, een deur die
dicht slaat, spelende kinderen,
muziekinstrumenten en spraak.
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Mijlpalen in de spraak- en taalontwikkeling
van uw kind
9 maanden
Reageert op eenvoudige woorden als
‘mama’, ‘papa’, ‘nee’ en dag’.
10 maanden
Babbelen moet ‘spraakachtig‘
klinken, met enkelvoudige
lettergrepen die aan elkaar worden
geplakt (‘da-da-dada’). Rond deze
tijd worden de e erste herkenbare
woorden uitgesproken.
1 jaar
Een of meer echte woorden worden
gesproken.
18 maanden
Begrijpt eenvoudige zinnen, pakt
vertrouwde objecten op commando
(zonder gebaren) en wijst naar
lichaamsdelen. Heeft een gesproken
woordenschat van 20 tot 50
woorden en gebruikt korte zinnen
(‘wil niet’, ‘buiten toe’, ‘mama
tillen’).
24 maanden
Gesproken woordenschat moet uit
minimaal 150 woorden bestaan,
waarbij tweewoord zinnen worden
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gesproken. De meeste spraak moet
verstaanbaar zijn voor volwassenen
die niet dagelijks met het kind
omgaan. Peuters moeten kunnen
zitten en naar hardop voorgelezen
prentenboeken kunnen luisteren.
3 tot 5 jaar
Gesproken taal moet voortdurend
worden gebruikt om wensen uit te
drukken, emoties weer te geven,
informatie over te brengen en vragen
te stellen. Een peuter moet bijna
alles wat wordt gezegd, begrijpen.
Gesproken woordenschat groeit van
1000 naar 2000 woorden, die in
complexe en betekenisvolle zinnen
worden gecombineerd. Aan het einde
van deze ontwikkelingsfase moeten
alle gesproken geluiden duidelijk en
verstaanbaar zijn.
Deze mijlpalen zijn grove ‘vuistregels’
voor de meeste kinderen. Als uw kind
2-3 maanden achterstand heeft ten
opzichte van de hierboven genoemde
leeftijdsgroepen, kan dit wijzen
op gehoorverlies of een vertraagde
spraak-taalontwikkeling.

Tekenen van gehoorproblemen

Soms wordt een gebrek aan reactie toegeschreven aan
verstrooidheid, maar het is belangrijk om na te gaan of
inconsistente reacties, of een totaal gebrek aan reacties,
misschien wordt veroorzaakt door gehoorproblemen.
Algemene tekenen dat een kind
mogelijk niet normaal hoort:
Niet bewust zijn dat iemand, die
buiten beeld is, spreekt, met name
wanneer er weinig afleiding is.
Geschrokken of verbaasde blik
wanneer ze zich realiseren dat ze
worden geroepen (bij een normaal
of vrij luid volume)
Wanneer ze vaak ‘wat?’ of ‘huh?’
zeggen
Aandachtig bestuderen van de
gezichten van sprekers
Dichtbij de tv zitten wanneer het
volume voor andere gezinsleden
hard genoeg staat
Het volume van tv of radio hoger
zetten tot een onredelijk volume

Niet reageren op stemmen door
de telefoon en/of voortdurend van
oor veranderen
Niet reageren op intense, harde
geluiden

Het allerbelangrijkste teken van
een mogelijk gehoorverlies bij
kinderen is echter de vertraagde
ontwikkeling van spraak en taal.
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Signalen en preventie van gehoorverlies

Onderstaande factoren geven aan dat een kind het
risico loopt op gehoorverlies. Raadpleeg een dokter of
audioloog als u over een van deze zaken twijfelt of
bezorgd bent over het gehoor van uw kind.
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Hersenvliesontsteking
Baby – geboorte tot 28 dagen
Neonatale gehoorscreening
Algemene gezondheidsscore (Apgar)
mislukt
van 0-4 bij 1 minuut of 0–6 bij 5
Familiegeschiedenis van erfelijk
minuten na de geboorte
Kunstmatige beademing gedurende
sensorineuraal gehoorverlies in
5 dagen of lager
kindertijd
Infectie in utero, zoals
Bevindingen die te maken hebben
cytomegalovirus, rodehond, syfilis,
met syndromen die sensorineuraal
herpes of toxoplasmose
gehoorverlies met zich meebrengen
Craniofaciale afwijkingen,
afwijkingen die invloed hebben op Kinderen – 29 dagen tot 2 jaar
Bezorgdheid over vertraagde
de oorschelp en de gehoorgang
Geboortegewicht lager dan 1500
communicatie of ontwikkeling
Hersenvliesontsteking of andere
gram (3,5 pond)
Hogere bilirubine waarde dan
infecties waarvan bekend is dat
normaal in het bloed (hyperbiliruze sensorineuraal gehoorverlies
binemie) op een serumniveau
kunnen veroorzaken
Hoofdletsel gepaard met
waarvoor transfusie nodig is
bewusteloosheid of
(geelzucht)
Sommige medicijnen die
schedelbasisfractuur
Ototoxische medicijnen
aminoglycosiden bevatten (zowel
Bevindingen die te maken hebben
antibiotica als Gentamicin) en in
met syndromen die sensorineuraal
meerdere kuren of in combinatie
gehoorverlies met zich meebrengen
met lisdiuretica worden gebruikt,
Otitis media met effusie (vocht)
kunnen het auditorische systeem
gedurende drie maanden of langer
beschadigen door giftige stoffen
(ototoxische medicijnen).

Hoe u het gehoorverlies van uw kind kunt
beschermen en gehoorverlies kunt voorkomen.
Blootstelling aan ruis
Een van de meest voorkomende en
toch geheel te voorkomen oorzaken
van permanent sensorineuraal
gehoorverlies is blootstelling aan
lawaai. Hoge maten van geluid
kunnen tijdelijke of permanente
schade toebrengen aan de
sensorische haarcellen in de cochlea.
voertuigen,machines en
muziekspelers produceren allemaal
geluid dat schadelijk kan zijn voor

het gehoor, afhankelijk van de
intensiteit van de geluidsbronen en
de duur van de blootstelling. Ook
bepaald speelgoed of sommige
computergames en zeker concerten,
kunnen zo luid zijn dat ze het
gehoor beschadigen. Kinderen moet
worden geleerd wat de gevaren van
blootstelling aan lawaai zijn en ze
moeten leren dat ze, waar nodig
gehoorbescherming moeten dragen.
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Wat moet u doen als u denkt dat uw kind
gehoorverlies heeft?
Als u denkt dat uw kind aan
gehoorverlies lijdt, gaat u eerst naar
uw huisarts voor een doorverwijzing
voor een audiologisch onderzoek.
Tijdens deze controle wordt bepaald
of en in welke mate er sprake is van
een gehoorstoornis. Geen enkel kind
is te jong voor een grondige
gehoorcontrole. Met de hedendaagse
technologie kunnen zelfs pasgeboren
kinderen op gehoorverlies worden
getest.
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Eenvoudige gehoorcontroles kunnen
worden uitgevoerd door medisch
personeel of opgeleide vrijwilligers,
maar een volledige beoordeling
van het gehoor van een kind mag
alleen worden uitgevoerd door een
audioloog.
Het doel van deze audiologische
evaluatie is om te bepalen of er
sprake is van gehoorverlies, in welke
mate en van welk type.
Testresultaten worden geregistreerd
in een audiogram. Als de resultaten
van de tests aantonen dat uw kind
een gehoorverlies heeft, onthoud
dan dat uw kind opgroeit in een
tijdperk waarin technologie e rvoor
zorgt dat slechthorende kinderen
een volwaardig en geslaagd leven
kunnen leiden.

Soorten audiologische evaluaties

Spelaudiometrie
Voor deze tests moet het kind
doorgaans op een bepaalde manier
reageren op zachte geluiden
(verbaal, door naar plaatjes te
wijzen, een hand op te steken of
middels een spel). Iets oudere
peuters vinden deze tests vaak erg
leuk. Voor zuigelingen en peuters is
het draaien van het hoofd als r eactie
op een testsignaal gewoonlijk de
beste en meest betrouwbare
testmethode.

Otoakoestische emissies (OAE’s)
Deze tests bieden een unieke manier
om de functie van de cochlea te
testen. Via een kleine luidspreker
worden geluiden naar het oor van
het kind verzonden, terwijl een
microfoon de reactie op deze
geluiden vanuit de cochlea (een
emissie genoemd) registreert. Deze
benadering biedt waardevolle
informatie over de sensorische
haarcellen in de cochlea.

Auditory Brainstem Response
(BERA)
Voor pasgeborenen of zuigelingen,
en kinderen die de procedures
voor spelaudiometrie niet
betrouwbaar kunnen uitvoeren, kan
het h oorvermogen worden bepaald
met objectievere tests, zoals ABR.
Klikjes of tonale piepjes worden via
een hoofdtelefoon aan de oren van
het kind aangeboden. De ABR
verstrekt informatie over de functie
van de g ehoorgang tot het niveau
van de hersenstam. De reactie op de
klikjes of tonen worden geregistreerd
en geven een schatting van de
gehoorgevoeligheid. Een ABR wordt
doorgaans uitgevoerd terwijl het
kind slaapt of in rusttoestand is.

Tympanometrie
(impedantiemeting)
Met deze test wordt bepaald hoe
goed het trommelvlies en het
middenoor werken. Er wordt een
zacht pufje lucht in het oor van het
kind geblazen en de mate waarin
het trommelvlies beweegt als
reactie op de verandering in de
luchtdruk, wordt geregistreerd. Als
het trommelvlies niet beweegt, kan
dit bijvoorbeeld betekenen dat er
vocht achter het trommelvlies zit en
er sprake is van otitis media met
effusie. Bij een negatieve druk loopt
het kind misschien het risico om
een oorontsteking te ontwikkelen.
19

Technische oplossingen

Vandaag de dag is er nagenoeg geen enkel kind met
gehoorverlies meer dat niet kan worden geholpen met
de juiste technologie.
Na een duidelijke diagnose van de
gehoorstoornis moet de juiste
technologie worden gekozen en zo
snel mogelijk worden toegepast,
zodat uw kind vroegtijdig kan
genieten van een goede
gehoorervaring. Deze technologie
kan bestaan uit een cochleair
implantaat met een elektrode die
chirurgisch in het binnenoor wordt
geïmplanteerd en een externe
processor. Deze optie wordt steeds
vaker toegepast in gevallen van
ernstig tot zeer ernstig
gehoorverlies. In veel gevallen is een
hoortoestel echter de aangewezen
keuze. Deze versterken geluid en
kunnen kinderen van elke leeftijd
helpen.

maten van gehoorverlies verhelpen–
licht, matig en zeer ernstig. Een
optie voor oudere kinderen zijn
hoortoestellen met een externe
ontvanger. De microfoon blijft in de
AHO-behuizing, maar de ontvanger
wordt extern in de gehoorgang
geplaatst. Met deze benadering kan
het hoortoestel kleiner worden
gemaakt en dus cosmetisch
aantrekkelijker.
De keuze of er één of twee
hoortoestellen bij het kind moeten
worden aangepast, is voornamelijk
afhankelijk van de configuratie van
het gehoorverlies.

Er bestaan diverse hoortoestel
accessoires om kinderen te helpen
De juiste keuze van het hoortoestel
beter te communiceren via de
kan uw kind helpen bij de ontwik
telefoon, naar muziek en tv te
luisteren, te communiceren met
keling van goede verbale
communicatievaardigheden. Bij een Bluetooth-apparaten en zelfs om de
status van hun hoortoestel te
jong kind worden doorgaans AHOtoestellen aangemeten. Deze worden controleren en functies aan te
passen.
gemaakt in allerlei heldere en
vrolijke kleuren en kunnen diverse
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Hoewel deze brochure enkele
algemene richtlijnen bevat om
het gehoor en de
communicatievaardigheden van
uw kind in de gaten te houden,
is het mogelijk dat u meer
informatie wilt of vragen hebt
over het gehoor van kinderen.

Waar kunt u hulp krijgen

In veel landen bestaan er wetten
die diensten voor kinderen met een
gehoorstoornis verplicht stellen.
Horen is een alles-of-niets
fenomeen. Zelfs een mild
gehoorverlies tijdens deze cruciale
eerste jaren van taal- en
spraakontwikkeling kan ertoe leiden
dat een kind gesproken geluiden
misverstaat. Hierdoor kan de
normale communicatieontwikkeling

achterblijven. Het gehoor van uw
kind is het middel waardoor
gesproken communicatie zich
ontwikkelt en groeit.
Geef het gehoor van uw kind de
aandacht die het verdient en zoek
professionele hulp zodra u twijfelt.
Voor meer informatie over het
gehoor van kinderen kunt u naar de
volgende websites gaan.
www.phonak.nl/kinderen
www.fenac.nl
www.foss-info.nl
www.nvvs.nl
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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.
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