
 

 

Waarom zo jong? 
Voor de ontwikkeling van uw baby is een 
goed gehoor noodzakelijk. Met de 
gehoortest kan een eventuele afwijking aan 
het gehoor vroegtijdig worden ontdekt. Hoe 
eerder dit wordt ontdekt, hoe eerder de 
behandeling kan beginnen. Het is belangrijk 
om met de behandeling te starten voordat 
de baby een half jaar oud is. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat dit een gunstig effect heeft 
op de taal-spraakontwikkeling. 
 

Blijft u letten op de 
reacties van uw 
baby 
Als het resultaat van de gehoortest 
‘voldoende’ is betekent dit dat het gehoor 
van  uw baby op dat moment vrijwel zeker 
voldoende functioneert. Toch is het 
belangrijk dat u op het gehoor van uw kind 
blijft letten. Het komt wel eens voor dat 
slechthorendheid pas na de test ontstaat. Als 
u in de toekomst twijfelt aan het gehoor van 
uw kind, neem dan contact op met uw 
huisarts. 

 
 
 

Het onderzoek van uw kind is bekostigd door 
Stichting Horen Suriname 
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Waarom een 
gehoortest? 
In de eerste maand na de geboorte krijgt uw 
baby een gehoortest. Met deze test wordt 
gemeten of uw baby goed genoeg hoort om 
te leren praten. 
De gehoortest wordt ook wel ‘neonatale 
gehoorscreening’ genoemd, ofwel 
gehoorscreening bij pasgeborenen. Hiervoor 
wordt een zogenaamde OAE - screening 
uitgevoerd. Hierbij meten we de reacties van 
het binnenoor van uw kind als response op 
geluidjes. 
 

Door wie wordt de 
test uitgevoerd? 
De gehoortest wordt gedaan door een 
speciaal opgeleide medewerker. 
 

Wanneer en waar? 
De gehoortest vindt plaatst in het ziekenhuis. 
U krijgt na de geboorte van uw baby een 
terugkom afspraak voor de gehoortest. 

Ligt uw baby in het 
ziekenhuis? 
Indien uw baby is opgenomen in het 
ziekenhuis, zal er een speciale afspraak 
worden gemaakt voor de gehoortest. 
Afhankelijk van de reden van opname wordt 
gekozen voor de reguliere gehoorscreening of 
voor directe doorverwijzing naar de KNO-arts. 
De behandelende kinderarts zorgt voor de 
verwijzing voor afname van de juiste type 
gehoortest. 
 

Voorbereidingen 
Let u er op dat uw baby van tevoren gevoed is 
en daardoor rustig is tijdens de test. Het beste 
is als uw baby tijdens de test heel rustig ligt of 
het liefst slaapt. Uw baby kan in de wieg of in 
uw armen blijven liggen tijdens de gehoortest. 
 

De gehoortest 
De medewerker doet een zacht dopje in het 
oor van uw baby. Het dopje is verbonden met 
een meetapparaat. Dit apparaat meet het 
gehoor van uw baby. De test duurt enkele 
minuten en doet geen pijn. Beide oren worden 
apart getest. Uw baby merkt er nauwelijks iets 
van en slaapt meestal door. 

Het resultaat 
Het resultaat van de gehoortest is direct 
bekend. De screener bespreekt het resultaat 
ook direct met u. Bij ongeveer 95 van de 100 
kinderen is de gehoortest meteen 
‘voldoende’. 
Als de uitslag van de test ‘onvoldoende’ is 
dan wordt de test na 1 week herhaald. Zo 
nodig wordt na twee weken een derde test 
gedaan. Een onvoldoende uitslag hoeft niet 
meteen te betekenen dat uw kind niet goed 
hoort. Als ook de uitslag van de derde test 
aan een of beide oren onvoldoende is, wordt 
uw kind doorverwezen naar een KNO-arts 
voor verder onderzoek. U ontvangt hierover 
dan meer informatie. 
 
De huisarts wordt op de hoogte gebracht van 
de uitslag van het onderzoek. 
 

Kosten 
De OAE - screening in het kader van de 
neonatale gehoorscreening worden geheel 
gratis afgenomen. 

 

 


