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Bijlage M  Brieven behorend bij de verwijzing naar een 
Audiologisch Centrum 

Brief aan het Audiologisch Centrum 

Betreft :
Naam :
Geslacht :
Adres :
PC/ plaats :
Geboren :
Telefoon :

Geachte heer, mevrouw, 

Conform onze afspraken berichten wij u hierbij dat bovengenoemd kind bij de neonatale 
gehoorscreening is onderzocht met het hieronder gegeven resultaat (voor nadere details van 
de meetgegevens, zie bijgevoegde bijlagen):

Datum screening Methode Resultaat linkeroor Resultaat rechteroor

[METING.DATUM](1) [METING.OMSCHRIJVING](1) [METING.LINKSRES](1) [METING.RECHTSRES](1)

[METING.DATUM](2) [METING.OMSCHRIJVING](2) [METING.LINKSRES](2) [METING.RECHTSRES](2)

[METING.DATUM](3) [METING.OMSCHRIJVING](3) [METING.LINKSRES](3) [METING.RECHTSRES](3)

[METING.DATUM](4) [METING.OMSCHRIJVING](4) [METING.LINKSRES](4) [METING.RECHTSRES](4)

In overleg met de ouders is besloten dit kind naar uw centrum te verwijzen voor nader 
diagnostisch onderzoek.
Met de FENAC is overeengekomen dat kinderen die verwezen worden vanuit de neonatale 
gehoorscreening met voorrang onderzocht worden. Dat betekent volgens het FENAC protocol 
dat de eerste diagnostische onderzoeken binnen 3 weken na aanmelding plaats vinden.
Wij verzoeken u vriendelijk ons zo spoedig mogelijk te informeren over de (voorlopige) 
resultaten van de diagnostiek bij dit kind en het eventueel ingestelde vervolgtraject en 
interventies. Wat betreft de diagnostiek verzoeken we u tevens om hierbij minimaal de 
gegevens aan te leveren zoals met de FENAC overeengekomen. U vindt ze in de bijlage van 
deze brief. De ouders hebben hun toestemming verleend om ons hierover te informeren. 
De huisarts is op de hoogte gebracht van deze verwijzing en gevraagd voor de verdere 
verwijzing zorg te dragen.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Naam regiocoördinator
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 Uniforme aanlevering gegevens audiologische diagnostiek

Wanneer een kind vanuit het neonatale gehoorscreeningsprogramma is verwezen naar het 
Audiologisch Centrum, dan graag vermelden:
Naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum

Datum eerste bezoek aan het Audiologisch Centrum

Resultaten diagnostiek L en R oor:
• type gehoorverlies:

normaal gehoor
permanent conductief
gemengd
cochleair
auditieve neuropathie

• ernst van het gehoorverlies (in dB):
• gehanteerde methodes:

OAE
BERA (svp de gehoordrempel vermelden) tympanometrie
observatieaudiometrie
ASSR
anders te weten………

Datum afronding FENAC protocol:
Wanneer toen geen diagnose gesteld kon worden datum waarop diagnose gesteld werd:

Datum advies aan ouders:
Gegeven advies:

controle
hoortoestel(len)
gezinsbegeleiding
consult KNO arts
consult ander specialisme
voorlichting

Datum start van de proef met hoortoestellen (indien mogelijk):

Datum start andere interventie (indien mogelijk, wanneer het om begeleiding gaat, eerste 
contact):



Draaiboek Neonatale Gehoorscreening versie 9.0 2021 | 70

Brief aan de huisarts

Betreft uw patiëntje :
Naam :
Adres :
Pc/ plaats :
Geboren :
Telefoon :

Geachte heer, mevrouw, 

Conform de afspraken berichten wij u hierbij dat bovengenoemd kind bij de neonatale 
gehoorscreening is onderzocht met het hieronder gegeven resultaat:

Datum screening Methode Resultaat linkeroor Resultaat rechteroor

[METING.DATUM](1) [METING.OMSCHRIJVING](1) [METING.LINKSRES](1) [METING.RECHTSRES](1)

[METING.DATUM](2) [METING.OMSCHRIJVING](2) [METING.LINKSRES](2) [METING.RECHTSRES](2)

[METING.DATUM](3) [METING.OMSCHRIJVING](3) [METING.LINKSRES](3) [METING.RECHTSRES](3)

[METING.DATUM](4) [METING.OMSCHRIJVING](4) [METING.LINKSRES](4) [METING.RECHTSRES](4)

Volgens de met het NHG afgesproken procedure neemt de coördinator van de 
gehoorscreening contact op met het Audiologisch Centrum te <plaatsnaam> voor het maken 
van een afspraak voor nader diagnostisch onderzoek.
Wij willen u vragen voor de verdere verwijzing zorg te dragen. 
Als verwijsreden kunt u in de brief opnemen:

Bij de neonatale gehoorscreening bleek dat aan het .. oor/beide oren geen voldoende gehoor kon 
worden aangetoond. Graag nader onderzoek naar de aard en ernst van het gehoorverlies en het zo 
nodig starten met een behandeling. 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
naam regiocoördinator
naam JGZ organisatie



71 | Draaiboek Neonatale Gehoorscreening versie 9.0 2021

Brief aan de JGZ organisatie

Betreft :
Naam :
Adres :
Pc/ plaats :
Geboren :
Telefoon :

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van de resultaten van de derde screening, hebben wij voor bovenstaande cliënt 
een afspraak gemaakt bij het Audiologisch Centrum voor nader diagnostisch onderzoek.
Bijgevoegd treft u een kopie aan van de brief aan het Audiologisch Centrum.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groeten,

Naam regiocoördinator 
Naam JGZ organisatie




