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Als uw kind niet goed hoort
Informatie over slechthorendheid bij kinderen
 



Ongeveer twee op de duizend kinderen worden geboren met een gehoorprobleem.
Dankzij de landelijke gehoorscreening vlak na de geboorte worden aangeboren
gehoorproblemen meestal heel vroeg ontdekt. Kinderen die vanaf de geboorte
mogelijk een gehoorprobleem hebben worden snel doorverwezen voor onderzoek,
advies en behandeling/begeleiding. Misschien merkt u echter pas op latere leeftijd
dingen op bij uw zoon of dochter die wijzen op een verminderd gehoor. Uw kind
reageert niet of wisselend op geluid. De spraaktaalontwikkeling komt niet op gang of
loopt achter. Het valt u op dat de uitspraak verslechtert. Misschien vertoont uw kind
druk of juist teruggetrokken gedrag of is snel afgeleid. Wanneer u zulke zaken opmerkt
is het aan te bevelen een gehooronderzoek te laten doen. De oorzaak kan een
middenoorprobleem zijn. Dit is in de regel goed te behandelen. Maar er kan ook
sprake zijn van een verworven slechthorendheid door bijvoorbeeld ziekte, ongeval of
erfelijke belasting. Wanneer u als ouder, begeleider of leerkracht twijfels hebt over het
gehoor van uw kind, is het aan te bevelen onderzoek te laten doen. Vroege revalidatie
en begeleiding zijn van groot belang, want hoe vroeger er gestart wordt, des te kleiner
de kans op achterstanden in de ontwikkeling. Samen met u zoekt het team van
Adelante naar de optimale hulp voor uw kind.
 
Wat kunnen wij voor u betekenen? Bij twijfels over het gehoor van uw kind dient u
eerst contact op te nemen met uw huisarts. Deze bepaalt of uw kind verwezen moet
worden naar een KNO-arts en/of Adelante. Het kan ook zijn dat de KNO-arts, kinderarts,
consultatiebureau- of jeugdarts uw kind naar Adelante verwijst. Wanneer
slechthorendheid optreedt nog voor de spraaktaalontwikkeling op gang kon komen,
kan dit een normale spraaktaalontwikkeling in de weg staan. Door bij de leeftijd
passend onderzoek kunnen wij al op (zeer) jonge leeftijd vaststellen of er sprake is van
een gehoorprobleem,hoe groot het probleem is en wat er aan gedaan kan worden. Wij
helpen u antwoorden te vinden op al uw vragen. Uiteraard stemmen we af met de
eventueel betrokken medisch specialisten. Onze professionals staan u met raad en
daad terzijde om uw kind de beste ontwikkelingskansen te bieden.
 
Wat houdt het onderzoek in? Met behulp van verschillende gehooronderzoeken,
aangepast aan de leeftijd van uw kind, brengen we het gehoor in kaart. Bij baby’s en
peuters wordt tijdens het gehooronderzoek onder meer via observatie een beeld
verkregen van de reacties op geluid. Bij zeer jonge kinderen worden ook gehoortests
uitgevoerd, waarbij het kind zelf niets hoeft te doen. Bij kleuters kan meestal
spelenderwijs gehooronderzoek worden gedaan. Indien nodig kan er een aanvullend
logopedisch en psychologisch onderzoek plaatsvinden. Ook deze onderzoeken zijn
aangepast aan de leeftijd van uw kind.
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Wat houdt onze behandeling/begeleiding in? Wanneer er sprake blijkt van een
medisch te behandelen gehoorverlies zal u geadviseerd worden contact op te nemen
met uw huisarts/KNO-arts. Wanneer blijkt dat uw kind een gehoorverlies met een
blijvend karakter heeft, is het zaak zo snel mogelijk het gehoor te gaan stimuleren met
een hoorhulpmiddel. We adviseren u welk hoorhulpmiddel/hoortoestel het meest
geschikt is. Zijn hoortoestellen de beste optie dan zorgen wij er voor dat uw kind de
beschikking krijgt over de juiste en optimaal ingestelde hoortoestellen. Het aanpassen
van hoortoestellen bij kinderen gebeurt binnen Adelante door daarin gespecialiseerde
medewerkers. Voor het implanteren van een cochleair implantaat (CI) wordt binnen het
CI-team Zuid-Oost Nederland samengewerkt met de afdeling KNO/audiologie van het
MUMC+ te Maastricht. Afhankelijk van de ernst van het gehoorverlies en de leeftijd van
het kind wordt in overleg met u gekozen voor een begeleidingstraject dat aansluit bij
de behoeften. Bij de jongste kinderen komt een gezinsbegeleider aan huis. Deze biedt
ondersteuning aan u als ouders en zoekt mee naar de optimale manier om de auditieve
en communicatieve ontwikkeling van uw kind te stimuleren. U als ouders, maar ook
andere betrokkenen kunnen, in het kader van de gezinsbegeleiding, deelnemen aan
gebarencursussen. Verder zijn er korte lijnen met professionals uit de omgeving van uw
kind zoals de leidsters van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, de leerkracht op
school en medebehandelaars zoals een logopedist of fysiotherapeut. Wanneer uw kind
naar school gaat bekijken we of uw kind baat heeft bij het gebruik van soloapparatuur
in de klas. We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedragsmatig
functioneren en bieden u begeleiding op dit gebied aan.
 
Wie gaan dit samen met u doen? Slechthorendheid heeft invloed op alle
ontwikkelingsaspecten van uw kind. Het team van Adelante bestaat daarom uit
meerdere disciplines zoals een (kinder)audioloog, audiologieassistent, logopedist,
(GZ-)psycholoog, maatschappelijk werker, gebarendocent en gezinsbegeleider. Bij het
aanpassen van oortoestellen wordt samengewerkt met een audicien. Als onderdeel van
het CI-team Zuid-Oost-Nederland begeleiden we ook kinderen met een cochleair
implantaat. De afdeling KNO/Audiologie van het MUMC+ verzorgt de aanvullende
selectieonderzoeken, de implantatie en de CI-afregelingen.
 
Waar vindt de behandeling plaats? U kunt voor onderzoek en behandeling op
verschillende locaties van Adelante audiologie & communicatie terecht.
Neem gerust contact op met de locatie die het dichtst bij u in de buurt is.
 
Welke kosten zijn er aan verbonden? Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor
deze zorg, behoudens het eigen risico van de zorgverzekering.
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OVER ADELANTE

Adelante is een organisatie die ondersteuning 
biedt aan volwassenen en kinderen die te maken 
hebben met de gevolgen van een ziekte, aange-
boren aandoening of ongeval. Ruim 1250 profes-
sionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen 
die zorg vanuit diverse locaties verspreid over 
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een 
aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specia-
listische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakpro-
blemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, 
sport en arbeidsrevalidatie. 
Adelante richt zich niet op de beperking maar op 
de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons 
motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl

Contact

 
Locatie Adelante Audiologie &
Communicatie:
 
Hoensbroek
t 045-5282900
e gehoor@adelante-zorggroep.nl
 
Venlo-Blerick
t 045-5283350
e gehoorvenlo@adelante-zorggroep.nl
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