
Gehoorscreening
1e en 2e ronde 
(OAE) 
Het gesprek met 
de ouders



De eerste screeningsronde
Het gesprek vooraf

 >  Vraag of de ouders de folder over de gehoor screening 
en de hielprik hebben ontvangen en gelezen. Laat zo 
nodig de folder zien op  
www.rivm.nl/geboorte. Hier staan ook enkele vertalin-
gen van de folder. Vraag of alles duidelijk is.

 >  Zo nee, leg het doel van de gehoorscreening dan nog 
eens uit:

 – Alle baby’s krijgen kort na de geboorte een gehoortest 
aangeboden.

 – Met deze test kunnen we ontdekken of uw kind voldoende 
hoort om goed te leren praten.

 – Dat doen we in een vroeg stadium, zodat een  
behandeling ook vroeg kan beginnen als dat nodig  
is, in ieder geval voordat uw kind een halfjaar oud is. Dat is 
belangrijk voor de taalontwikkeling.

 > Ouders hebben de vrijheid om zelf te bepalen of hun 
kind meedoet aan de screening. Vraag  daarom toe-
stemming om de test uit te voeren:

 –  Vindt u het goed dat ik de gehoortest bij uw kind afneem?

 > Zo nee, registreer dat in het screeningsapparaat en 
rond het bezoek af.

 > Ga na of het kind in het ziekenhuis heeft gelegen:
 – Hoe gaat het met uw kind?
 –  Heeft uw kind vanwege zijn/haar eigen gezondheid in het 
ziekenhuis gelegen?

 > Zo ja, stel de vragen uit het ziekenhuisprotocol in het 
draaiboek. Beantwoorden de ouders één of meer vragen 
met ja? Neem dan geen test af, maar neem contact op 
met de regiocoördinator en rond het bezoek af.

 > Geef uitleg over de gehoortest:

 – Uw kind krijgt een zacht dopje in elk oor.
 – Dit dopje maakt een zacht geluid in het oor.
 –  Als het oor goed werkt, reageert het oor door zelf ook een 
geluidje te maken.

 –  Dit geluidje vangen we op via een microfoon in het dopje.
 –  Het apparaat beoordeelt het geluidje en geeft een uitslag. 
Daarna stopt het apparaat automatisch.

 –  Het apparaat is gevoelig voor omgevingsgeluiden. Daarom 
is het belangrijk dat het tijdens de meting zo stil mogelijk is.

Het gesprek na afloop

A.   Is de uitslag voldoende aan beide oren? 
Breng de ouders op de hoogte:

 – De uitslag is aan beide oren voldoende.
 – Dat betekent dat uw kind op dit moment met beide oren 
voldoende hoort om goed te leren praten.

 – De test geeft geen 100% zekerheid dat uw kind voldoende 
hoort. Daarom is het belangrijk dat u op het gehoor van uw 
kind blijft letten. Ook omdat het heel soms voorkomt dat een 
kind op latere leeftijd slecht horend wordt.

 – Als u zich zorgen maakt over het gehoor van uw kind, neem 
dan contact op met uw huisarts of het consultatiebureau.

B.   Is de uitslag aan één oor voldoende, aan één oor 
onvoldoende? Breng de ouders op de hoogte:

 – De uitslag is aan één oor voldoende.
 – Dat betekent dat uw kind op dit moment met dit oor vol-
doende hoort om goed te leren praten.

 – Bij het andere oor kan ik dat op dit moment niet aantonen.
 – Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals 
omgevingsgeluiden, oorsmeer of verkoudheid. Maar het kan 
ook zijn dat uw kind slechthorend is.

 – De oorzaak is op dit moment niet duidelijk. Daarom krijgt uw 
kind een tweede gehoortest.

 – U wordt gebeld om een afspraak te maken.

C.   Is de uitslag aan beide oren onvoldoende? Breng de 
ouders op de hoogte:

 – De uitslag is aan beide oren onvoldoende.
 – Dat betekent dat ik niet kan aantonen dat uw kind op dit 
moment voldoende hoort om goed te leren praten.

 – Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals 
omgevingsgeluiden, oorsmeer of verkoudheid. Maar het kan 
ook zijn dat uw kind slechthorend is.

 – De oorzaak is op dit moment niet duidelijk. Daarom krijgt uw 
kind een tweede gehoortest.

 – U wordt gebeld om een afspraak te maken.

http://www.rivm.nl/geboorte


De tweede screeningsronde
Het gesprek vooraf

 > Vraag of de ouders nog vragen hebben.  
Leg zo nodig de gang van zaken nog eens uit  
(zie ‘De eerste screeningsronde’).

 > Voer daarna de gehoortest uit aan het oor 
waarvan de uitslag tijdens de vorige test 
 onvoldoende was.

Het gesprek na afloop

A.   Is de uitslag voldoende aan beide oren?  
Breng de ouders op de hoogte:

 –  De uitslag is aan beide oren voldoende.
 –  Dat betekent dat uw kind op dit moment met beide 
oren voldoende hoort om goed te leren praten.

 –  De test geeft geen 100% zekerheid dat uw kind 
voldoende hoort. Daarom is het belangrijk dat u op het 
gehoor van uw kind blijft letten. Ook omdat het heel 
soms voorkomt dat een kind op latere leeftijd slechtho-
rend wordt.

 –  Als u zich zorgen maakt over het gehoor van uw kind, 
neem dan contact op met uw huisarts of het 
consultatiebureau.

B.   Is de uitslag aan één oor of beide oren  
onvoldoende? Breng de ouders op de hoogte:

 –  Ik kan niet aantonen dat uw kind op dit moment met 
beide oren voldoende hoort om goed te leren praten.

 –  Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals 
omgevingsgeluiden, oorsmeer of verkoudheid. Het kan 
ook zijn dat uw kind een blijvend gehoor verlies heeft.

 –  De oorzaak is op dit moment niet duidelijk. 
Daarom krijgt uw kind een gehoortest met een 
ander apparaat.

 –  Deze test kan iets langer duren en is niet pijnlijk voor 
uw kind.

 –  U wordt gebeld om een afspraak te maken.

 > Geef aan de regiocoördinator door dat het kind in 
aanmerking komt voor een AABR-screening. 
Geef de NAW-gegevens van het kind en eventuele 
andere relevante gegevens door.



U herkent de bevolkingsonderzoeken aan dit logo:

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Postbak 49

november 2018

01
10

18

http://www.rivm.nl

