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Gehoorscreening

Uitslag van de gehoortest
Als het resultaat van de gehoortest 'goed' is, betekent dit dat het
gehoor van uw kind voldoende lijkt te functioneren.

Goed horen om te leren praten
Leren praten is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
Een kind leert de taal, doordat zijn ouders en anderen met hem of
haar praten. Bijvoorbeeld tijdens het spelen, eten of in bed stoppen.

Nu is het voldoende, maar hoe weet u
of het goed blijft?
Het is belangrijk dat u zelf op het gehoor van uw kind blijft letten.
Als uw kind vaak of lang achter elkaar (twee à drie maanden)
verkouden is, is het goed om naar de huisarts te gaan. Er zijn
meer oorzaken waardoor het gehoor kan verslechteren.
U kunt met vragen of twijfels over het gehoor of over de taal- en
spraakontwikkeling van uw kind natuurlijk ook altijd bij het
consultatiebureau terecht.

Voor de taal- en spraakontwikkeling is het nodig dat een kind ook
zachte geluiden op alle toonhoogten kan horen. Het verschil
tussen woordjes als ’pet’ en ’bed’ of ’hoed’ en ’goed’ is maar
heel klein. Een kind leert die verschillen alleen maar als het goed
hoort.

Als uw kind langer verkouden is
De meeste kinderen krijgen een periode waarin ze vaak verkouden
zijn of een (onmerkbare) oorontsteking doormaken. Kinderen die
verkouden zijn, hebben vaak niet alleen een snotneusje, maar ook
'snotoortjes'. Er zit dan vocht achter het trommelvlies. Het kind is
hiervan niet altijd ziek, heeft meestal geen pijn of koorts, maar
hoort alle geluiden (veel) zachter dan normaal. Meestal merkt u
hier thuis niet veel van. Gelukkig gaat het bij de meeste kinderen
vanzelf over, maar het kan terug komen.
Als een kind een enkele keer verkouden is, is dat geen probleem.
Kinderen die vaak of lang achter elkaar verkouden zijn en daarbij
vocht of slijm achter het trommelvlies hebben, kunnen langere tijd
minder goed horen. Dit kan voor problemen zorgen bij het leren
praten. Op dit moment heeft uw kind daar gelukkig nog geen last
van.
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