
Systematische neonatale gehoorscreening in Vlaanderen 
 

In 1998 ging Vlaanderen met een wereldprimeur aan de haal toen een programma voor neonatale 

gehoorsscreening in Vlaanderen en Brussel werd geïmplementeerd.  

 

Wat houdt dit screeningsprogramma in? 

Kind en Gezin gebruikt een geavanceerde gehoortest om aangeboren gehoorstoornissen al tijdens de 

eerste levensweken op te sporen. De zogenaamde ALGO-test is gebaseerd op de BERA-technologie 

(Brainstem Electric Respons Audiometry): hierbij wordt een objectieve meting van de hersenactiviteit 

t.h.v. de hersenstam in respons op een geluidsstimulus verkregen. De BERA geldt als gouden 

standaard voor gehoorevaluatie bij zuigelingen. De Algo-test is een geautomatiseerde BERA, hetzij 

AABR (Automated Auditory Brainstem Response). 

Sinds het voorjaar 2013 werd het ALGO-toestel vervangen door de MAICO 11MB Classic. Dit 

nieuwe toestel combineert snelle automatische ABR-screening met CE-Chirp stimulus en met een 

ASSR (Auditory Steady State response) algoritme. Voordeel van de ASSR-technologie is o.a. de 

bepaling van snelle en betrouwbare frequentie-specifieke gehoordrempels per oor. Op basis hiervan 

kan bij benadering een audiogram worden opgemaakt dat informatie verschaft over de 

gehoorcapaciteit, het gehoorverlies en gehoorrevalidatie.  De CE-Chirp stimulus zorgt voor een 

optimale auditieve hersenstamrespons bij een stimulusniveau van 35 dB nHL, met een grotere 

specificiteit en kortere testduur bij pasgeborenen. 

( Voor meer uitleg over het nieuwe MAICO-toestel, zie “MAICO 11B Classic info”).  

 

De neonatale gehoortest is eenvoudig en vrij snel uit te voeren: de registratie van de hersenactiviteit 

gebeurt d.m.v. elektroden op de huid. De test wordt kosteloos aangeboden aan alle pasgeborenen in 

de eerste levensweken, of in ieder geval vóór de leeftijd van 3 maanden.  

Het resultaat van de test wordt uitgedrukt in een “pass” of “refer”. “Pass” betekent dat het kind een 

goed gehoor heeft (of alleszins geen gehoorverlies groter dan 35dB). Bij een eerste “refer” wordt een 

nieuwe gehoortest op korte termijn gepland. Bij een tweede “refer” wordt het kind doorverwezen 

naar één van de erkende Referentiecentra Gehoorscreening in Vlaanderen en Brussel. 

Het doel van het screeningsprogramma is om elke gehoorgestoorde baby vóór de leeftijd van 3 

maanden op te sporen en te verwijzen, zodat de therapeutische mogelijkheden optimaal benut 

worden, dit vóór de leeftijd van 6 maanden. In Vlaanderen begint de revalidatie reeds op 4 maanden. 

Door een snelle behandeling zijn er minder negatieve gevolgen voor de taal- en spraakontwikkeling. 

Bij een afwijkende test wordt er verwezen naar gespecialiseerde diagnostische referentiecentra. De 

test wordt in de eerste levensweken (tussen 2 en 4 weken) afgenomen. De test is pijnloos voor het 

kind, veilig, gratis en uiterst betrouwbaar. 

 



Organisatie van het programma en dataverzameling 

Onmiddellijk na afname van de neonatale gehoortest wordt het individuele resultaat op een 

sluitende manier in het elektronisch dossier van Kind & Gezin (vroeger Ikaros, nu Mirage) 

opgeslagen. De testuitslag wordt in principe ook door de verpleegkundige in het gezondheidsboekje 

(Kind & Gezin) genoteerd. 

Bij kinderen die naar één van de referentiecentra werden doorverwezen, worden de resultaten van 

de uitgebreide evaluatie schriftelijk aan Kind en Gezin meegedeeld door middel van een 

gestandaardiseerd document. Zodoende wordt het mogelijk om de werkelijke specificiteit en 

sensitiviteit van het programma te evalueren en jaarlijks op te volgen.  

 

 

Doelgroepbereik van het screeningsprogramma  

Dankzij grote inspanning van Kind en Gezin en een uitstekende samenwerking met haar partners 

(zoals de afdelingen Neonatale Intensive Care die o.a. voor de screening bij de groep van zwaar 

prematuur geboren baby’s instaan) is het bereik van de doelgroep jaar na jaar gegroeid tot 

indrukwekkend en moeilijk te evenaren resultaat op landelijk niveau. Uit de rapporten van de laatste 

jaren blijkt dat amper 2 à 4% van alle kinderen geboren in Vlaanderen aan deze screening ontsnapt 

(huidige dekkingsgraad tussen 96 en 98%).  

( Voor meer details over de resultaten van de neonatale gehoorscreenignsprogramma van Kind en Gezin, zie  
http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/oog-en-gehoor/default.jsp#Gehoor) 

 

 

Incidentie aangeboren gehoorverlies 

Ook op vlak van efficiëntie bereikt het neonatale gehoorscreeningsprogramma uitstekende 

resultaten. Dankzij grote inspanning van Kind en Gezin om follow-up gegevens van de doorverwezen 

kinderen via de referentiecentra te verkrijgen, is men in staat om de prevalentie van bevestigde 

gehoorstoornis in de populatie van geteste kinderen te berekenen. Zo blijkt dat bij de 

geboortecohorte 2014, een aangeboren doofheid of slechthorendheid werd vastgesteld bij 2,1 per 

1000 geteste pasgeborenen. In ongeveer 6 op 10 gevallen gaat het om een bilateraal gehoorverlies. 

Deze prevalentiecijfers zijn in stijgende lijn en liggen iets hoger dan de meeste resultaten 

gepubliceerd door andere landen, met name 1 tot 2 per 1000 levendgeborenen. Mogelijks wijst dit 

op het feit dat de screening in Vlaanderen zeer efficiënt gebeurt en dat de groep kinderen met een 

(ernstig of milder) gehoorverlies dat met de Maico-test niet wordt opgespoord, kleiner en kleiner 

wordt.  

( Voor meer details over de resultaten van de neonatale gehoorscreenignsprogramma van Kind en Gezin, zie  
http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/oog-en-gehoor/default.jsp#Gehoor) 

 

 

http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/oog-en-gehoor/default.jsp#Gehoor
http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/oog-en-gehoor/default.jsp#Gehoor


Later opgespoord permanente slechthorendheid: gemist of verworven neurosensorieel 

gehoorverlies? 

Om een beter zicht op het aantal “gemiste” gevallen van gehoorverlies te krijgen werd in 2003 een 

Centraal Meldpunt Gehoorverlies opgericht. Bedoeling is om via een speciale telefoonlijn (nummer 

0496-59-52-59) kinderen met een tot nu toe niet gekende neurosensoriële gehoorstoornis te 

melden. Zodoende kan Kind & Gezin nagaan welke de screeningsstatus van dit kind is 

(screeningsstatus en resultaat ervan?). Bij de gemelde gevallen met een normale neonatale 

gehoortest gaat het niet noodzakelijk om een “gefaalde screening”: mogelijks is er bij deze kinderen 

sprake van een zogenaamde “progressief gehoorverlies”, dat dus bij de geboorte niet manifest of 

meetbaar was, maar dat in de loop van de eerste levensmaanden of –jaren ontstond of verergerde 

(het neonatale gehoorscreeningsprogramma is slechts in staat om een gehoorverlies van 35 dB of 

méér vast te stellen; milder aangeboren gehoorverlies wordt door de test niet opgespoord). 

 

Uit de verzamelde data blijkt dat er via het Centraal Meldpunt Gehoorverlies 15 à 25 gevallen per 

geboortejaar geïdentificeerd worden: dit komt overeen met een bijkomende groep van jonge 

slechthorende kinderen van 2 à 4 op 10.000 geboortes. Dergelijke progressief stijgende prevalentie 

van permanent gehoorverlies wordt ook in andere landen vastgesteld en verklaard door de 

progressie van aangeboren NS-gehoorverlies en de gevallen die later werden verworven door ziekte 

of trauma. In de gepubliceerde studies ziet men de prevalentie van NS-gehoorverlies progressief 

stijgen tot de leeftijd van 5 à 6 jaar om vervolgens relatief stabiel te blijven. Zo wordt vastgesteld dat 

er voor 10 neonatale cases van permanent gehoorverlies, er 5 à 9 nieuwe gevallen zullen bijkomen 

voor de start van de schoolloopbaan.  

( Voor meer details, zie “Wetenschappelijke onderbouw voor het audiometrisch onderzoek in de CLB”, p9-10) 

 

 

  



Systematische neonatale gehoorscreening in de Franse 

Gemeenschap 
 

In de Franse Gemeenschap werd pas in november 2006 gestart met de implementatie van een 

programma voor de systematische neonatale opsporing van gehoorstoornis. In de meeste gevallen 

gebeurt deze screening in de eerste dagen na de geboorte, voordat moeder en kind de kraamkliniek 

verlaten. Op enkele uitzonderingen na hebben alle kraamklinieken uit de Franse Gemeenschap zich 

geëngageerd om hieraan mee te werken.  

 

Wat houdt dit screeningsprogramma in? 

Voor deze screening naar neonatale gehoorstoornis wordt een heel andere aanpak gehanteerd dan 

in Vlaanderen. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen kinderen mét en zonder 

risicofactoren voor congenitale gehoorstoornis (cf. onderstaande figuur). 

 

Gehanteerde lijst van risicofactoren voor congenitale gehoorstoornis 

 

Prenatale periode 

- Positieve familiale anamnese voor erfelijk gehoorverlies 
- Bloedverwantschap in de eerste graad (ouders zijn neven) 
- Zwangerschapsinfecties met CMV, toxoplasmose, herpes, rubella, syfilis 
- Alcohol-, drugs- of andere middelengebruik door de moeder tijdens de zwangerschap 
 

Peri- en postnatale periode 

- Apgar-score 0 na 5 à 6 minuten 
- Zwangerschapsduur < 36 weken en/of geboortegewicht < 1500g 
- Opname van meer dan 5 dagen in een dienst voor neonatale intensieve zorgen 
- Exsanguino-transfusie (hyperbilirubinemie, Rhesus incompatibiliteit) 
- Geassisteerde ventilatie gedurende 24u of langer 
- Cranio-faciale misvormingen en andere poly-malformatieve syndromen geassocieerd met 

gehoorverlies 
- Neurologische ziekte bij de pasgeborene (meningitis…) 
- Endocrinologische ziekte bij de pasgeborene (schildklierpathologie…) 
 

 

Figuur 1: Lijst van risicofactoren voor congenitale gehoorstoornis die in het kader van het neonatale 

gehoorscreeningsprogramma van de Franse Gemeenschap gehanteerd wordt  

 

- De meerderheid van de kinderen - bij wie geen risicofactor aanwezig is - worden 

onderworpen aan een gehoortest via geautomatiseerde oto-akoestische emissies (OAE). 

Deze test wordt meestal afgenomen op de tweede of derde levensdag in de kraamkliniek. Bij 

afwijkend resultaat (‘Refer’) wordt dezelfde test de volgende dag herhaald. Bij een tweede 

‘Refer’ wordt het kind doorverwezen voor uitgebreide evaluatie door een NKO-specialist. Via 

oto-acoustische emissies wordt het gehoorapparaat tussen de gehoorgang tot en met de 



cochlea getest (uitwendig, midden- en binnenoor). Cerumenopstapeling, otitis media, een 

lawaaierige omgeving of een onrustig kind kunnen voor vals-positieve resultaten zorgen. Het 

grootste nadeel van deze test is echter dat retrocochleaire gehoorstoornissen – die hun 

oorzaak ter hoogte van het auditief zenuwstelsel vinden - hiermee gemist worden.  

 

- Om deze laatste reden worden kinderen met één of meerdere risicofactor(en) voor 

congenitale gehoorstoornis rechtstreeks naar de NKO-specialist doorverwezen. Bij hen wordt 

meteen een ander type van gehoortest afgenomen, met name een hersenstam audiometrie 

(geëvoceerde auditieve potentialen met drempelbepaling). Dit onderzoek dient bij voorkeur 

binnen de eerste levensmaand plaats te vinden. Het gaat hier om dezelfde test die in 

Vlaanderen wordt afgenomen bij verwijzing na een afwijkende Algo-screening. 

 

Organisatie van het programma en dataverzameling 

De individuele testresultaten worden in de kraamkliniek geregistreerd op de verso van de neonatale 

bloedtest (hielprik of Guthrie test) en doorgestuurd naar het ‘centrum voor de opsporing van 

metabole ziektes’ waarvan de kraamkliniek afhangt. In de Franse Gemeenschap bestaan er namelijk 

drie dergelijke centra (UCL, ULB en ULg). Sinds 2006 zijn zij ook verantwoordelijk voor het 

centraliseren en het opvolgen van alle resultaten m.b.t. de neonatale gehoorscreening en hun naam 

is daarom veranderd in ‘centrum voor de neonatale opsporing’. 

De testresultaten van de gehoorscreening worden in principe ook in het gezondheidsboekje (ONE) en 

in het medisch dossier van het kind genoteerd vooraleer het de kraamkliniek verlaat. In 2011 werd 

progressief gestart met een elektronisch registratiesysteem voor de gehoorscreening, maar in 2014 

werkten nog maar slechts de helft van de kraamklinieken hiermee. Omwille van technische 

problemen moest er toen gestaakt worden met de implementatie in andere kraamklinieken.  

Bij kinderen die doorverwezen worden (bij identificatie van risicofactor(en) of bij dubbele refer) 

worden de testresultaten door de NKO-specialist schriftelijk meegedeeld aan het hogervermelde 

centrum door middel van een gestandaardiseerd document. 

 
 
Wie betaalt voor de screening en hoeveel kost het? 

Voor kinderen bij wie geen risicofactor aanwezig is en die via OAE gescreend worden, ontvangt de 

kraamkliniek een subsidie van € 5 per kind van de Franse Gemeenschap (ongeacht of het kind 1 of 2 

tests heeft ondergaan en op voorwaarde dat de resultaten van de test doorgestuurd werden). De 

instelling kan bijkomend een bedrag van maximum € 10 aan de ouders aanrekenen. Sommige 

mutualiteiten voorzien in de terugbetaling van deze ouderparticipatie.  

Bij kinderen die een hersenstam audiometrie omwille de aanwezigheid van risicofactoren ondergaan, 

vallen de kosten onder de reglementering van het RIZIV. Hetzelfde geldt voor bijkomende 

onderzoeken naar aanleiding van een dubbele Refer-resultaat op de OAE screeningstest.  

 



Doelgroepbereik en resultaten van het screeningsprogramma 

Sinds de start van het neonatale gehoorscreeningsprogramma in 2006 is het bereik van de doelgroep 

jaar na jaar gestegen. Uit het rapport 2014 blijkt dat uit de populatie van de deelnemende 

kraamklinieken (hetzij 42 van de 44 materniteiten), 94% van de pasgeborenen zonder risicofactor 

een eerste gehoortest kreeg. De groep die omwille van een eerste refer hertest dient te worden, is 

echter redelijk groot (11%) en het doelgroepbereik bij deze tweede test blijkt veel lager te zijn (80%). 

Bovendien is er ook nog de groep kinderen met risicofactor(en) die uit 9.1% van de pasgeborenen 

bestaat. Bij hen blijkt het bereik met de gehoorscreening via de NKO-arts nog iets lager te zijn, 

namelijk 86%. Naar schatting bedraagt de huidige dekkingsgraad van het volledige 

gehoorscreeningsprogramma ongeveer 90%.  

( Voor meer details over de resultaten van de neonatale gehoorscreenignsprogramma in de Franse 
Gemeenschap, zie http://www.depistageneonatal.be/pro_surdite/index.htm) 
 
 
 

Incidentie aangeboren gehoorverlies 

In 2014 werd dankzij dit neonatale gehoorscreeningsprogramma bij gemiddeld 1.6 per 1000 

pasgeborenen een gehoorverlies vastgesteld. Deze prevalentiecijfers zijn lager dan die uit Vlaanderen 

en ook in dalende lijn t.o.v. de cijfers van de voorbije jaren in de Franse Gemeenschap. Ook de 

stijgende proportie van gehoorverlies van conductieve oorsprong (die niet tot de doelstellingen van 

de screening behoort) is problematisch. Mogelijks kunnen deze bevindingen (deels) verklaard 

worden door een niet sluitend registratiesysteem. De VWVJ onderzoekt alleszins wat mogelijk is in 

termen van data-overdacht naar het CLB. 

( Voor meer details over de resultaten van de neonatale gehoorscreenignsprogramma in de Franse 
Gemeenschap, zie  
 http://www.depistageneonatal.be/pro_surdite/articles/surdite_depistage_rapport_2015_naissances_2014.pdf) 
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Systematische neonatale gehoorscreening  

in Vlaanderen en in de Franse Gemeenschap: samenvatting 
 

In Vlaanderen is de universele neonatale gehoorscreening al meer dan 15 jaren geïmplementeerd: 

bij circa alle pasgeborenen wordt een AABR-gehoortest (met ALGO-toestel tot 2012, nadien met 

MAÏCO) in de eerste levensweken afgenomen. Uit de resultaten van de laatste jaren blijkt dat slechts 

2 à 4% van de baby’s aan deze screening ontsnappen (huidige dekkingsgraad 96 à 98%). 

Elektronische dataoverdracht van de testuitslagen van Kind en Gezin naar het LARS-systeem heeft in 

het voorjaar 2016 voor het eerst plaatsgevonden voor de geboortecohorten 2009 tem 2012. 

In de Franse Gemeenschap is het screeningsprogramma anders opgesteld dan in Vlaanderen. Het 

voornaamste verschil ligt in het onderscheid tussen kinderen mét en zonder risicofactor(en) voor 

congenitale gehoorstoornis. Bij de meerderheid (91%) van de kinderen is geen risicofactor aanwezig: 

bij hen wordt een OAE-test in de eerste levensdagen afgenomen. Kinderen met risicofactor(en) 

worden rechtstreeks naar de NKO-specialist doorverwezen en krijgen meteen een hersenstam 

audiometrie (BERA) in de eerste levensmaand (dit is de test die in Vlaanderen wordt afgenomen bij 

verwijzing na een afwijkende gehoorscreening). Anno 2014 werden ongeveer 9 op 10 baby’s geboren 

in de Franse Gemeenschap volledig gescreend (huidige dekkingsgraad ~ 90%). De registratie van de 

testresultaten gebeurt spijtig genoeg maar gedeeltelijk op een elektronische manier.  

 

 

Figuur 2: schematische voorstelling van het neonatale screeningsprogramma in Vlaanderen en in de 

Franse Gemeenschap 



     

Gehoorscreening met MAICO 11MB Classic 

 

Sinds het voorjaar 2013 wordt in het Vlaamse neonatale gehoorscreeningsprogramma een nieuw toestel 

gebruikt. Het Algo toestel is vervangen door de MAICO 11MB Classic.  
 
De Algo toestellen gebruikten AABR (Automated Auditory Brainstem Response) technologie om 
gehoorstoornissen bij baby’s op te sporen. 

De MAICO 11MB Classic combineert snelle automatische ABR screening met CE-Chirp stimulus met een 
ASSR  (Auditory Steady State response) algoritme  
 

ASSR - AABR 

Auditory Steady State Response is een technologie die snelle en betrouwbare frequentiespecifieke 
gehoordrempels per oor weergeeft. Op basis hiervan kan bij benadering een audiogram worden 

opgemaakt dat informatie verschaft over de hoorcapaciteit, het gehoorverlies en gehoorrevalidatie. ASSR 
onderzoek creëert dus een statistisch valabel audiogram. 
 

Overeenkomsten tussen ABR en ASSR zijn: 

 

1. Beiden leveren auditieve stimuli 
2. Beiden stimuleren het auditief system 
3. Beiden registreren bio-elektrische responsen van het auditief systeem via elektroden 
4. Beide protocollen zijn onafhankelijk van medewerking van de patiënt 

 
Verschillen tussen ABR en ASSR zijn: 
 

1. De ABR stimulus is meestal een click en test vaak maar 1 oor per keer  
ASSR levert amplitude of frequentie gemoduleerd geluid en kan gelijktijdig beide oren testen en 

kan ofwel brede frequentiebanden onderzoeken ofwel 4 frequenties (500Hz, 1000Hz, 2000Hz en 
4000Hz) 

2. ASSR is gebaseerd op statistische analyse van de probabiliteit van een respons, meestal met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, terwijl ABR op een meer subjectieve analyse van amplitude versus 
latentie gebaseerd is. 
 

Voordelen van ASSR: 
 

1. Frequentiespecifieke stimuli worden gebruikt voor de beoordeling van respons op verschillende 
frequenties 

2. Deze frequentiespecifieke informatie kan via lucht- of beengeleiding bekomen worden 
3. De stimulusintensiteit kan tot 120 dB HL verhoogd worden, nuttig bij ernstige gehoorverliezen tot 

cophose (dit is volledige doofheid) 

4. De verwerking en analyse van de responsen gebeurt automatisch 
5. Diagnostische ASSR-apparatuur is beschikbaar 

Nadelen van ASSR: 
 

1. Patiënt moet zeer rustig zijn want spierartefacten leveren onbetrouwbare resultaten op zoals 
overschatting van de gehoordrempels.  

De CE- CHIRP stimulatie 

De stimulus voor een neonatale gehoorscreening levert best een auditieve hersenstamrespons 
op met een zo groot mogelijke amplitude bij een stimulusintensiteit van 35dB HL. ‘Grote respons’ 
amplitudes maken immers een snelle en objectieve detectie met grote specificiteit en korte 
meetduur mogelijk. 

Tot nu toe werd bij gehoorscreening gebruikgemaakt van een standaardklik als stimulus.  
 



     

De nieuwe CE-Chirpstimulus die bij de MB 11 Classic wordt gebruikt, laat een goed gesynchroniseerde 
activering van het volledige slakkenhuis toe. 

In tegenstelling tot de conventionele generatie van klikgeluiden in het tijdsdomein kan in het 
frequentiedomein een klikachtige stimulus worden gecreëerd door toevoeging van een groot aantal 
cosinussen met een vast frequentieverschil. Het frequentieverschil wordt gekozen in 
overeenstemming met de gewenste repetitiefrequentie van de stimulus. 
 
Uitgebreid onderzoek bij pasgeborenen heeft uitgewezen dat de CE-Chirp™ stimulus beduidend 

betere resultaten oplevert dan andere akoestische stimuli die voor neonatale gehoorscreening worden 
gebruikt. Bij een stimulusniveau van 35 dB nHL, dat gewoonlijk voor AABR neonatale gehoorscreening 
wordt gebruikt, werd een grote specificiteit en korte testduur bij pasgeborenen vastgesteld.  
 
De combinatie van de CE-Chirp™ en de standaardklik s t imulus leiden tot heel korte 
onderzoekstijden bij neonatale gehoorscreening. 

 

Meer informatie over het toestel MAICO 11MB Classic vind u op http://www.maico-
diagnostic.com/com_en/Menus/ProductByType/6-ABR-BERA/_index.htm?prodid=4336 
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