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Om op school de meest gepaste opvolging te bieden aan uw kind, is
het belangrijk dat het CLB de resultaten van het onderzoek bij de
NKO-arts verneemt. Een goede samenwerking tussen ouders, huisarts,
NKO-arts
en
CLB-arts
is
hiervoor
aangewezen.
Concreet: Na afloop van het medisch onderzoek ontvangt u steeds
een resultatenbrief. Is de toonaudiometrie in het CLB afwijkend, dan
ontvangt u ook een verwijsbrief voor de NKO-arts. Gelieve de verwijsbrief mee te nemen naar de NKO-arts en ingevuld terug te bezorgen aan het CLB.

EEN WERELDPRIMEUR

Vlaanderen is internationaal één van de koplopers wat betreft het
vroeg opsporen van gehoorstoornissen bij kinderen en jongeren. Dit
nieuwe screeningsprogramma is er gekomen dankzij een samenwerking tussen veel organisaties: de Vlaamse overheid, de VWVJ*, de
KU Leuven, CLB-koepelorganisaties en CLB-medewerkers… iedereen
speelde hierbij een onmisbare rol.
Woordenlijst:



CMV staat voor cytomegalovirus. Tijdens de zwangerschap kan
dit virus de ontwikkeling van het gehoor van de baby verstoren



CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding



NKO-arts is de arts gespecialiseerd in neus-, keel- en oorziekten



Toonaudiometrie is een onderzoek van het gehoor waarbij pieptonen worden aangeboden via een hoofdtelefoon. De persoon
geeft aan welke tonen wel of niet worden gehoord.



VWVJ staat voor Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor
Jeugdgezondheidszorg
Meer informatie op www.vwvj.be

Het centrum voor
leerlingenbegeleiding stelt voor...

Een nieuwe methode om
gehoorverlies tijdig op te
sporen bij kinderen

GOED HOREN IS BELANGRIJK

WAT IS ER ANDERS?

Goed horen maakt het makkelijker om je goed te ontwikkelen. Goed
horen is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en het
spreken. Het maakt het ook makkelijker om met
vriendjes te spelen, om je lekker te voelen en als een
sociaal persoon groot te worden. Onderzoek leert

In de 1ste kleuterklas ontvangt u vóór
het medisch onderzoek een vragenlijst. Daarin wordt gevraagd naar
specifieke risicofactoren voor gehoorverlies:



te vroeg geboren



een CMV-infectie* tijdens de zwangerschap



een ernstig hoofdletsel

leerachterstand.



een ernstige vorm van hersenvliesontsteking

In Vlaanderen worden meerdere acties ondernomen om bij kinderen



aangeboren doofheid in de familie

ons dat slecht horen in de klas kan leiden tot vermoeidheid en stress. Daardoor maakt een kind dat
minder hoort meer kans op gedragsproblemen en

en jongeren gehoorverlies op te sporen. Alle baby’s in Vlaanderen krijgen kort na de geboorte een gehooronderzoek via Kind en Gezin. In de

Het CLB wil ook weten of uw kind een gehoortest kreeg na de ge-

centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) wordt het gehoor van kinderen

boorte via Kind en Gezin (of ONE in de Franstalige Gemeenschap).

en jongeren ook op regelmatige tijdstippen onderzocht.

Uw antwoorden helpen het CLB om te oordelen of uw kind baat
heeft bij een onderzoek van het gehoor. Zo ja, dan neemt het CLB
met u contact op en adviseert een gehoortest. Als er geen risicofactoren zijn, hoeft er verder niets te gebeuren.

EEN NIEUWE METHODE

In het 1ste leerjaar wordt bij alle kinderen het gehoor onderzocht
met een korte versie van een toonaudiometrie*.

Op vraag van Minister Vandeurzen zijn nieuwe richtlijnen voor het
gehooronderzoek in de CLB opgesteld. Kinderen horen wel eens slecht
als ze verkouden zijn of een middenoorontsteking hebben. Dit is meestal van tijdelijke aard en geneest van-

WANNEER NAAR DE NKO-ARTS?

zelf. Het gehooronderzoek in het CLB heeft niet de bedoeling deze lichte en voorbijgaande gehoordaling vast
te stellen. Wel wil ze gehoordaling opsporen waarvan

Bij een afwijkend testresultaat

de oorzaak in het binnenoor (het slakkenhuis) ligt of in

naar de NKO-arts* - via de huisarts - voor verder onderzoek. De

zal het CLB uw kind verwijzen

de zenuwen van de hersenbanen. Soms worden kinderen geboren met

NKO-arts zal dan een controle uitvoeren met bv. een uitgebreide

dit probleem, andere kinderen gaan slecht horen na een ernstige infec-

toonaudiometrie. Bij minder goed horen zal de arts op zoek gaan

tie of een ongeval.

naar een verklaring en zonodig verdere maatregelen voorstellen.

