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Diagnostiek en behandeling van

gehoorproblemen bij kinderen
Adelante is expert op het gebied van diagnostiek en behandeling van gehoorproblemen bij kinderen en jongeren tot
18 jaar, of het nu gaat om aangeboren slechthorendheid of gehoorproblemen die pas op latere leeftijd zijn begonnen.
We behandelen gehoorproblemen bij kinderen bijna altijd multidisciplinair.

Incidentie en prevalentie

Marktaandeel en kernverzorgingsgebied

Incidentie

De kern van het verzorgingsgebied is de provincie Limburg.

Gehoorproblemen: 5.000
Belangrijkste verwijzers
Prevalentie

De belangrijkste verwijzers van kinderen en jongeren met

Permanent gehoorverlies: 3 op de 1.000 Nederlanders

gehoorproblemen zijn jeugdartsen, huisartsen en kno-artsen.

Beschrijving van de doelgroep

Behandelprogramma’s en zorgpaden

Alle cliënten met een leeftijd van 0 tot 18 jaar met een hulpvraag op het

Het behandelprogramma is bedoeld om:

gebied van gehoor.

• vast te stellen of er sprake is van een gehoorstoornis;
• de oorzaak van de gehoorstoornis te achterhalen;

Aantal cliënten per jaar

• cliënt en ouders te informeren over de stoornis en de oorzaak;

Aantal patiënten Audiologisch product (AP):

1.172

Aantal bezoeken AP:

2.341

• de oorzaak, indien mogelijk, elders medisch te laten behandelen.
Als er sprake is van een niet-behandelbare stoornis die leidt tot een
auditieve handicap, dan zoeken we de best passende technische hulp-

AP’s (101-102-103-104)

middelen om de beperking te minimaliseren. Tenslotte kunnen de

Nieuwe AP’s:

523

Vervolg AP’s:

852

Aantal patiënten Zintuiglijk gehandicapt (ZG):
Aantal gedeclareerde ZG-uren:

70
3.943

ouders (en cliënt) multidisciplinaire begeleiding krijgen bij het leren
accepteren van en omgaan met de functionele restbeperkingen na
technische revalidatie. De cliënt staat centraal in dit proces, dat wil
zeggen dat we met ons aanbod zo goed mogelijk aan proberen te
sluiten op de hulpvraag van de ouders en de cliënt.
We streven altijd naar:

Speerpunten voor de komende vijf jaar

• het volledig revalideren van de vastgestelde auditieve (rest)capaciteit;

• Uniform zorgaanbod

• het in balans brengen van de auditieve mogelijkheden en wat er nodig

• Inzetten op diagnostiek op zo laag mogelijke leeftijd
• Bewijs verzamelen voor behandeling in DBG
(doelgerichte behandeling gehoor)
• Expert blijven door nieuwe ontwikkelingen snel te omarmen
(early adopter)

is voor de cliënt om zo goed mogelijk te functioneren;
• acceptatie bij de cliënt en zijn omgeving van een zo goed mogelijk,
maar desalniettemin beperkt auditief functioneren;
• het optimaal stimuleren van communicatieve, cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van de cliënt;
• hulp en ondersteuning die de cliënt adequaat kan begeleiden op weg

Innovatie en/of onderzoek
Adelante is lid van het landelijke SIAC (Samenwerkingen Instellingen voor
mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen).
E-health
Beeldcontact via Zoom

naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan;
• maximale maatschappelijke participatie (onder andere volgen van
onderwijs) door de cliënt.

Transparantie
• We meten onze prestaties op het gebied van wachttijden en cliënttevredenheid met het instrument
CQi-PREM FENAC
• Onderwijs en opleiding
• Stagiaires KU Leuven (logopedische en audiologische wetenschappen) en UGent (audiologie)
• Stagiaires Stichting Audiologische Opleidingen (audiologie-assistent)
• Opleiding klinisch fysicus audioloog

“Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
om technische mogelijkheden te laten
leiden tot participatie. “

Programmaleider
Martin Stollman
Secretariaat divisie
Audiologie & Communicatie

E: gehoor@adelante-zorggroep.nl
T: 045-528 2900

Deze factsheet laat zien hoe we bij de behandeling en ondersteuning van kinderen met
gehoorproblemen de komende jaren uitvoering gaan geven aan de meerjarenkoers van Adelante.
Benieuwd naar de meerjarenkoers? Bekijk het document hier.

