De hoor- en communicatiereis van mijn kind
Een ondersteunende Groeimap voor ouders
Voor het bewaren en verzamelen van informatie

www.HearingSuccess.com

Beste ouder(s),
Deze Groeimap voor ouders is een hulpmiddel om alle informatie rond de hoor- en communicatiereis
van je kind te ordenen en te bewaren. Gebruik dit logboek om belangrijke informatie en gegevens
van je kind bij elkaar te houden zodat je het geheel kan meenemen naar afspraken en zo makkelijk
toegang hebt tot eerdere onderzoeksgegevens, observaties, verslagen en nota’s omtrent de hoor- en
communicatiereis van je kind. Daarnaast kan je deze map delen met de verschillende professionals
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind. Met dit logboek heb je een handige tool in handen
om de communicatie tussen jou, familie, kennissen en het team van professionals te versterken.

Bij verlies graag terugbezorgen aan:
Naam
Adres
Telefoon
E-mail

Voor meer informatie
Bezoek www.AdvancedBionics.com of e-mail info.benelux@AdvancedBionics.com. Kijk ook op HearingSuccess.com

Met dank aan Sint-Lievenspoort Gent voor het meedenken en zorgvuldig
reviewen van deze Groeimap.

gehooronderzoek

Verzamel in deze sectie de volgende informatie:
• Gehoorscreening bij baby's
• ABR/BERA, ASSR en/of OAE onderzoek en resultaten
• Audiogrammen (resultaten gehoortest) met voorbeeldaudiogram
(Extra exemplaren kunnen worden gedownload via AdvancedBionics.com)

• Spraakaudiogrammen (spraakverstaanonderzoek)
• Andere informatie rond gehooronderzoek

gerhooronderzoek
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medische informatie

Verzamel in deze sectie de volgende informatie:
• Medische gegevens/verslagen (Otologie/KNO/NKO, Genetica,...)
• CT- en/of MRI-rapporten
• Algemene groei- en ontwikkelingsmijlpalen
• Medicatie

medische informatie
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Verzamel in deze sectie de volgende informatie:
• Welke communicatiemogelijkheden zijn er?
• Praktische tips om de communicatie met je kind te verbeteren
• Communicatie-ontwikkelingsmijlpalen voor heel jonge kinderen
• STEPS van Advanced Bionics - van horen tot praten

communicatie

communicatie

Welke communicatiemogelijkheden zijn er?

Als ouder(s) van een doof of ernstig slechthorend kind is het belangrijk om na te denken over de verschillende
communicatiemogelijkheden die er bestaan. Wat is de beste optie voor je kind en je gezin? In wat volgt, vind je
basisinformatie over verschillende communicatiemogelijkheden.

Gebarentaal

Orale communicatie

• Een volledig visuele taal
• Het is een unieke en volledig losstaande taal met
een eigen zinsbouw en woordvorming
• Er is geen geschreven vorm van gebarentaal
• Hoortoestelaanpassing of CI is niet noodzakelijk
voor deze vorm van communicatie
• Er is geen focus op expressieve of receptieve
gesproken taal
• Gebarentaal is een expressieve vorm van
communicatie die gebruik maakt van het hele
lichaam om een boodschap over te brengen
• Gebarentaal wordt vaak geassocieerd met de
Dovencultuur

• Het doel van orale communicatie is het ontwikkelen
van gesproken taal door te luisteren naar gesproken
taal
• Multidisciplinaire gehoorrevalidatie wordt
aangeboden om spraak- en taalontwikkeling, maar
ook cognitie, motoriek en socio-emotionele
vaardigheden te helpen ontwikkelen
• De ouders zijn de belangrijkste ‘leraar’, maar krijgen
ondersteuning van vroegbegeleiders en logopedisten
• Indien mogelijk worden kinderen voorbereid op een
schoolloopbaan in het gewone onderwijs
• Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste
hoorhulpmiddelen (hoortoestel, CI, Roger,...) om
spraak zo goed mogelijk hoorbaar te maken voor het
dove of slechthorende kind
• Vroegbegeleiding is essentieel, waarbij ouders
centraal staan en begeleid worden in het optimaal
stimuleren van hun kind
• Een voorbeeld van een oraalgerichte methode is
Auditory Verbal Therapy of AVT

Voor meer informatie over gebarentaal kunt u terecht
op volgende websites: www.vlaamsegebarentaal.be of
www.gebarencentrum.nl.

Totale communicatie
• Het doel van totale communicatie is het ontwikkelen
van gesproken taal waarbij zowel liplezen of
spraakafzien als een vorm van manuele
communicatie (gebarentaal) wordt geïntegreerd
• Er wordt meestal gebruik gemaakt van
therapiesessies om te oefenen
• Spraak wordt ontwikkeld door een combinatie van
horen, zien en voelen
• Indien mogelijk worden kinderen voorbereid op een
schoolloopbaan in het gewone onderwijs
• Het gebruik van een gebarentolk hangt af van de
noden van het kind

Het gebruik van ‘normale’ mijlpalen
in de ontwikkeling van heel jonge kinderen met een CI
Door Krista S. Heavner, MS, CCC-SLP/LSLS Cert AVT®

Waarom moeten we normale ontwikkelingsmijlpalen gebruiken?
1. Kinderen die doof worden geboren hebben de mogelijkheid om te leren horen en spreken met een cochleair
implantaat.
2. Er kunnen specifieke doelstellingen worden gecreëerd voor kinderen met een CI die gebaseerd worden op de
normale ontwikkelingsmijlpalen op vlak van woordenschat, spraak en taal.
3. Vooruitgang kan in kaart worden gebracht om na te gaan of een kind de nodige mijlpalen bereikt.

Wat is de hoorleeftijd van uw kind?
Wat heel belangrijk is bij het gebruik van de ‘normale’ spraak- en taalmijlpalen bij jonge dove kinderen, is het
bepalen van de hoorleeftijd van het kind. Wanneer bij een jong kind een CI wordt geactiveerd, kan er gesproken
worden van de ‘geboorte’ van het horen. De hoorleeftijd van het kind geeft met andere woorden aan hoe lang
het kind kan horen met zijn of haar CI. De ontwikkeling van het kind op basis van zijn of haar hoorleeftijd wordt
vergeleken met de chronologische leeftijd van het kind. Als er een grote discrepantie wordt opgemerkt, kunnen
therapieplannen aangepast of bijgesteld worden om het kind te helpen de ‘achterstand’ in te halen. Met de juiste
begeleiding en revalidatie is het mogelijk dat een kind met een cochleair implantaat het spraak- en taalniveau
kan bereiken van normaalhorende leeftijdsgenootjes.
Kinderen rond de leeftijd van één jaar komen in aanmerking voor een cochleair implantaat. In onderstaande
tabel kun je de luister- en praatmijlpalen terugvinden voor normaalhorende kinderen van 0 tot 2 jaar. Een kind
met een CI doorloopt exact dezelfde mijlpalen, in exact dezelfde volgorde. Dit overzicht kan dus nuttig zijn ter
illustratie bij de vorderingen van je kind.1
HOREN EN BEGRIJPEN

PRATEN

0–3 maanden

0–3 maanden

• Schrikt bij luide geluiden

• Maakt geluidjes van plezier (kraaien, kirren)

• Wordt stil of lacht wanneer tegen hem/haar gesproken
wordt

• Huilt anders voor verschillende noden

• Lijkt de stem van de ouder(s) te herkennen en wordt
erdoor gekalmeerd

• Lacht wanneer hij/zij een ouder ziet

• Gaat meer of minder zuigen als reactie op luide geluiden
4–6 maanden

4–6 maanden

• Beweegt ogen in de richting van geluid

• Brabbelgeluiden klinken meer als spraak met veel
verschillende klanken, waaronder p, b en m

• Reageert op veranderingen in de toon van je stem
• Merkt speelgoed op dat geluid maakt

• Vocaliseert bij opwinding en ongenoegen

• Heeft aandacht voor muziek

• Maakt gorgelende geluidjes wanneer hij/zij alleen gelaten
wordt of bij het spelen met jou

7 maanden – 1 jaar

7 maanden – 1 jaar

• Houdt van kiekeboespelletjes en kinderliedjes of -rijmpjes

• Het brabbelen bevat zowel lange als korte klankgroepen
(‘tata baba pipi’)

• Draait en kijkt in de richting van geluid
• Luistert wanneer tegen hem/haar gesproken wordt
• Herkent woorden voor dagdagelijkse dingen als ‘beker’,
‘pap’, ‘schoen’,...
• Begint te reageren op vragen als ‘kom hier’, ‘wil je nog?’,...

• Gebruikt spraak of geluiden (niet huilen) om aandacht te
krijgen en vast te houden
• Imiteert verschillende spraakklanken
• Gebruikt een paar woorden (dada, papa, mama,...) ook al
zijn ze niet altijd duidelijk

Het gebruik van ‘normale’ mijlpalen
in de ontwikkeling van heel jonge kinderen met een CI

HOREN EN BEGRIJPEN

PRATEN

1 – 2 jaar

1 – 2 jaar

• Kan een aantal lichaamsdelen aanduiden, wanneer daar
om gevraagd wordt
• Voert eenvoudige opdrachten uit en begrijpt eenvoudige
vragen als ‘waar is mama?’, ‘geef eens een kusje’, ‘rol met
de bal’,...
• Luistert naar eenvoudige verhaaltjes, liedjes en rijmpjes
• Wijst naar de tekeningen in een boek wanneer ze
genoemd worden

• Zegt elke maand meer woorden
• Gebruikt een aantal één- tot tweewoordvragen als ‘waar
mama?’, ‘pipi doen?’,...
• Zet twee woorden samen als ‘nog koek’, ‘mama koek’,
‘niet pap’,...
• Gebruikt veel verschillende consonanten (medeklinkers)
van het begin van woorden

Therapieplanning
Elke therapiesessie zou doelstellingen en activiteiten moeten bevatten rond alle ontwikkelingsgebieden: auditieve
ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, cognitie, woordenschat, enz. Daarnaast komen er ook activiteiten aan bod
die ouders thuis ook met hun kinderen kunnen doen om wat er in de therapie werd geoefend verder te herhalen en
te oefenen.

Auditieve doelstellingen
Hieronder vind je een lijst met een aantal activiteiten die gebruikt kunnen worden op elk niveau van de luisterhiërarchie.**
LUISTERHIËRARCHIE
Aangepast van figuur 4.1, Estabrooks, W. (Ed.) 2006. Auditory-Verbal Therapy Theory and Practice, p. 78.
Detectie

Discriminatie

• Geconditioneerde respons met spel
(vb. spelaudiometrie)
• Spontane waarschuwingsreactie

• Gelijke/verschillende opdrachten
- Discriminatie van één-, twee- of drielettergrepige
woorden
- Discriminatie van minimale paren (vb. bak en tak)

Identificatie

Begrip

• Suprasegmenteel niveau
- Prosodische kenmerken van spraak
- Luidheid en toonhoogte
- Boze en verdrietige stemmen
- Mannen-, vrouwen- en kinderstemmen
• Segmenteel niveau
- Initiële klankenwoordenschat (vb. tuta voor brandweerwagen)
- Woorden die verschillen in het aantal lettergrepen
• Woorden waarin de klinker constant is en de medeklinkers
verschillen in articulatiewijze, -plaats en stem
• Twee kritieke elementen in een boodschap
• Auditieve monitoring van segmenten

•
•
•
•
•
•

Bekende uitdrukkingen/courante zinnen

Enkelvoudige/tweevoudige opdrachten
Instructies uit de klas
Opeenvolging van drie- of meervoudige opdrachten
Opeenvolging van drie gebeurtenissen in een verhaal
Vragen beantwoorden over een verhaal: gesloten en open

set (beperkt of onbeperkt aantal antwoordmogelijkheden)
• Begripsoefeningen of -activiteiten in rumoer/ruis

** Het is goed mogelijk dat kinderen met een cochleair implantaat niet elke doelstelling specifiek hoeven te oefenen. De geluids
verwerking van cochleaire implantaten blijft evolueren, waardoor kinderen niet voor alle doelstellingen therapie nodig hebben.
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Spraak- en taaldoelstellingen
Elke therapiesessie zou doelen en activiteiten moeten bevatten die gerelateerd zijn aan elk ontwikkelingsdomein:
auditieve vaardigheden, cognitie, spraak, taal en woordenschat, waarbij steeds acitiviteiten horen die je thuis kan
doen om extra stil te staan bij wat er in de therapie geleerd is.
Onderstaande tabel kan handig zijn in het opstellen van doelstellingen op vlak van woordenschatontwikkeling.
WOORDENSCHATONTWIKKELING2,3
12 maanden

Het eerste expressieve woord wordt gebruikt

18 maanden

20–100 woorden

24 maanden

300 woorden

36 maanden

900 woorden

48 maanden

1500 woorden

60 maanden

2500 woorden

Tips voor de therapie
1. Stel zeer specifieke doelstellingen op voor een korte termijn. Bijvoorbeeld: ‘Rekeninghoudend met de auditieve
input zal dit kind 10 nieuwe woorden per week leren. Het kind zal 2 tot 3 belangrijke elementen uit een bood
schap halen door enkel te luisteren.’
2. In therapiesessies wordt voortdurend getoetst wat het kind kan. Probeer steeds één of twee stappen voor te blijven
zodat het steeds wordt uitgedaagd de volgende stap te zetten. Als het te moeilijk wordt, wees dan ook voorbereid
om een stapje terug te zetten.
3. Therapie moet leuk en functioneel zijn. Vermijd activiteiten die het kind al een hele tijd beheerst, tenzij ze worden
herzien of verder worden uitgebouwd.
4. Als ouder kun je een actieve deelnemer zijn en hoef je zeker geen passieve observator te zijn. Ouders moeten
betrokken worden in de therapie.
5. Het is goed om hoge verwachtingen te hebben vanaf het begin, zolang ze realistisch blijven en voortdurend
worden bijgesteld op basis van de mogelijkheden en het tempo van het kind.
6. Het is goed om het onverwachte te verwachten. Als de therapie niet aanslaat, houd dan steeds iets achter de
hand om het kind te betrekken en te motiveren deel te nemen aan de therapie. Een handpop of een pop-up
speeltje valt vaak goed in de smaak.
7. 
Maak vooral zoveel mogelijk plezier met je kind, zodat het in een fijne en veilige omgeving kan leren
communiceren.

Referenties:
1. 
How Does Your Child Hear and Talk? Beschikbaar op http://www.asha.org/public/speech/development/child_hear_talk.htm.
Accessed October 5, 2006.
2. F
 lexer, C. 1994. Facilitating Hearing and Listening in Young Children. San Diego, CA: Singular Publishing Group, Inc.
3. S
 indrey, D. 1997. Listening Games for Littles. London, Ontario. Word Play Publications.

van Advanced Bionics

• Mijn kind en ik hebben samen geluiden gemaakt met __________
• Mijn kind en ik hebben samen gedanst en zijn tegelijk met de muziek gestopt en begonnen.
• Mijn kind en ik zijn op luisterwandeling geweest doorheen het huis.
Mijn kind houdt van __________.

horen
□ tot 10 minuten per keer
□ tot 30 minuten per keer

□ 1 - 2 uur per keer
□ bijna de hele dag

□ is overstuur □ draait zich om

□ altijd als hij/zij niet slaapt

□ begint te lachen

• Mijn kind en ik zijn op luisterwandeling geweest buiten in de tuin. Mijn kind houdt van ________
• Mijn kind draagt de processor en spoel:

□ wordt stil □ is verrast

• Mijn kind heeft gereageerd op bepaalde signalen in het ziekenhuis.

• Mijn kind toont thuis voorbijgaande reacties op geluid:

• Het favoriete geluid van mijn kind is ____________.

• Mijn kind is geïnteresseerd in geluid en wil weten waar het vandaan komt.
• Mijn kind merkt regelmatig bepaalde geluiden in huis op, bijv. ______
• Het gedrag van mijn kind is anders wanneer de processor niet werkt.

• Mijn kind begint bekende stemmen en zijn eigen naam te
herkennen.
• Mijn kind draait zich meestal om wanneer ik zijn of haar naam
noem.

• Mijn kind begrijpt wat sommige geluiden betekenen, hij of zij
wijst bijvoorbeeld naar de telefoon als er gebeld wordt.
• Mijn kind reageert op geluiden en stemmen zonder visuele
aanwijzingen.

• Mijn kind kan zijn naam tussen andere woorden
herkennen
• Mijn kind houdt van spelletjes waarbij iets wordt
aangewezen zoals bijvoorbeeld voorwerpen, plaatjes
of lichaamsdelen.
• Mijn kind herkent en imiteert sommige dieren-

geluiden of symbolische geluiden zoals vroem,
vroem voor een auto.
• Mijn kind begrijpt het als ik ‘nee’ zeg.
• Mijn kind begrijpt woorden die bij bepaalde
routinehandelingen horen zoals badtijd, jasje
aandoen, neusje snuiten, zwaai eens dag-dag.

• Mijn kind probeert woorden met gebaren te
• Mijn kind begint medeklinkers te gebruiken,
combineren zoals bijvoobeeld dag zeggen en
bijvoorbeeld ma ma ma, ba ba, da da.
erbij zwaaien.
• Mijn kind gebruikt zijn eigen stem om om beurt
• Mijn kind maakt lange brabbelgeluiden die op
met mij te brabbelen.
woorden lijken.
• Mijn kind vocaliseert als reactie op mijn stem.
• Mijn kind imiteert graag de geluiden die ik maak. • Mijn kind maakt meer geluiden dan voor de
• Mijn kind vindt het leuk in zichzelf te brabbelen.
cochleaire implantatie.

• Mijn kind reageert glimlachend en met belangstelling op mijn stem.
• Mijn kind reageert anders op nieuwe of onverwachte geluiden.

bewustzijn

• Mijn kind gebruikt namen voor de belangrijkste personen in zijn leven.
• Mijn kind gebruikt al een paar woorden die het gezin herkent.
• Ik herken een aantal ‘echte’ woorden in het gebrabbel van mijn kind die
hij/zij regelmatig gebruikt om dezelfde dingen aan te duiden.
• De woorden worden nog niet uitgesproken zoals door een volwassene, maar
het zijn duidelijk pogingen om een bepaald woord te gebruiken (bijvoorbeeld
poe voor poes).

praten

vocaal spel

begrijpen

luisteren

aandacht

Samen sterk: wissel informatie uit

Probeer geduldig te zijn

Elke kleine verandering is belangrijk

Technologie: vertrouw erop

Spreek en zing

van horen tot praten

STEPS

• Ik praat met mijn kind over
dagelijkse routines zoals aankleden,
eten, luier verschonen, winkelen, enz.
• Ik speel spelletjes waarbij mijn kind
kan leren geluid in verband te
brengen met iets leuks zoals
kiekeboespelletjes..

• Ik kom dicht bij de microfoon van
de processor, zodat mijn stem beter
hoorbaar is.
• Ik zing en gebruik speciaal een
babystemmetje of -taaltje om de
interesse van mijn kind in mijn stem
te wekken.
• Wanneer ik met mijn kind speel, zorg
ik ervoor dat hij/zij mijn gezicht kan
zien.

• Ik toon mijn kind het verschil tussen • Ik beperk achtergrondlawaai door
geluid en stilte door ______________.
bijvoorbeeld de tv uit te zetten
wanneer we er niet samen naar
• Ik laat merken dat ik geluid hoor en
kijken.
ervan geniet door _______________.
• Ik creëer rustige momenten om met
• Ik maak een luistergebaar
mijn kind te spelen.
(bijvoorbeeld vinger aan het oor) om
de aandacht van mijn kind te
• Ik moedig mijn kind aan de
vestigen op interessante geluiden.
processor(s) te dragen door _______.

• Ik herhaal heel veel eenvoudige
spelletjes en handelingen. Mijn kind
houdt van _____________________.
• We spelen heel veel start- en
stopspelletjes op muziek.

• Mijn kind kan zich steeds naar me
toe draaien om naar me te kijken als
hij/zij daar behoefte aan heeft.
• We dansen op verschillende soorten
muziek en praten over geluiden of ze
bevoorbeeld luid of stil, snel of traag
zijn.
• We zingen veel bewegingsliedjes
zoals ‘Hoofd, schouders, knie en teen’.

• Wanneer ik met mijn kind praat,
gebruik ik korte en eenvoudige
zinnetjes zoals “Nog drinken?” en
NIET “Wil je nog wat drinken?”.
• Ik blijf dagelijks de favoriete
spelletjes en verhaaltjes van mijn
kind herhalen ook al ben ik ze
ondertussen zelf beu.

• Ik HERHAAL het gebrabbel van
mijn kind in echte woorden door
bijvoorbeeld op ‘oo-da-poe-poe-dada-poe’ te reageren met “Ja, dat is de
poes, dag poes!”.
• Ik IMITEER elk geluid dat mijn kind
maakt.
• Ik ben vol AANDACHT en LOF
wanneer mijn kind zijn stem gebruikt.

• Ik moedig mijn kind aan om deel
te nemen aan sociale routines door
bijvoorbeeld ‘dank je’, ‘alsjeblieft’,
‘hallo’ en ‘dag’ te zeggen.
• Ik herhaal en prijs wat mijn kind
zegt, ook als de woorden nog zo
duidelijk zijn.
• Ik reageer op wat ik denk dat mijn
kind me wil zeggen.

• Mijn kind en ik lezen samen boeken.
De boeken waar we het meest van
houden, zijn ____________________.
• Ik geef mijn kind de tijd om te
bedenken wat er nog in het verhaal
gaat gebeuren.

• We spelen eenvoudige wachtspelletjes zoals opspringen bij “Boe!”
of wachten op “Nu!” vooraleer te
beginnen.
• Mijn kind en ik lezen samen boeken
terwijl we naast elkaar zitten. Zo
kan mijn kind naar de plaatjes
kijken en ondertussen luisteren naar
mijn stem.

• Ik wacht totdat mijn kind laat
merken dat hij ‘meer’ wil of een
spelletje ‘nog eens’ wil spelen.
• Ik leg extra nadruk op het
belangrijkste dat ik wil zeggen als
bijvoorbeeld ‘eten’ in ‘nog eten’,
‘lekker eten’, ‘veel eten’.
• Ik denk eraan dezelfde zinnetjes te
gebruiken bij dezelfde routines.

• Ik laat mijn kind merken: PRATEN
IS LEUK.
• Ik bedenk wat mijn kind me wil
zeggen en ik REIK WOORDEN
AAN, bijvoorbeeld wanneer hij of
zij brabbelend de armen in de lucht
steekt , zeg ik: “Til me op, mama!”.

• Ik houd het eenvoudig.
• Ik laat mijn kind steeds uit twee
dingen kiezen zodat het een echte
aanleiding heeft om te praten
(bijvoorbeeld ‘melk of sap’, ‘grote
beker of kleine beker’).
• Ik voeg een paar woorden toe aan
wat mijn kind zegt, bijvoorbeeld: ‘ja,
poes’, ‘mooie poes’, ‘aai poes’, als
mijn kind ‘poes’ zegt.

wat kan ik doen?
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hoortechnologie

hoortechnologie

Verzamel in deze sectie de volgende informatie:
• Hoe werkt het oor?
• Hoortoestellen (hoorapparaat, cochleair implantaat, Roger-systeem, soloapparatuur,...)
• Informatie over eventuele vergoeding
• De ‘oortjes’ van mijn kind
Welke programma’s/instellingen heeft mijn kind?

• De zes Ling Klanken
(Extra exemplaren kunnen gedownload worden via AdvancedBionics.com)

• Handleidingen
Dit zal anderen helpen te begrijpen hoe de hoortechnologie van uw kind werkt
(Handleidingen kan u terugvinden op www.AdvancedBionics.com en www.Phonak.com)

Hoe werkt het oor?
Binnenoor (cochlea)

Om geluiden te kunnen horen, moet het oor ze overbrengen naar de
hersenen. Het oor bestaat uit vier belangrijke delen: het buitenoor,
het middenoor, het binnenoor en de gehoorzenuw. Elk van deze
delen speelt een belangrijke rol in de overdracht van het geluid naar
de hersenen.
Het buitenoor
Het buitenoor (of pinna) vangt geluid op en stuurt het meteen door
de gehoorgang naar het trommelvlies.
Het middenoor
Het geluid laat het trommelvlies trillen en wordt zo overgebracht
naar het middenoor. Het middenoor bevat drie botjes: hamer
(malleus), aambeeld (incus) en stijgbeugel (stapes). Deze botjes
zorgen voor de overdracht van het geluid naar het binnenoor.
Het binnenoor
Het binnenoor of slakkenhuis (cochlea) bestaat uit receptorcellen.
Buitenoor
Middenoor Gehoorzenuw
Deze sensorische cellen of haarcellen hebben verschillende functies in
het overbrengen van geluid aan de gehoorzenuw. De cellen hebben
immers de unieke functie om toonhoogte en luidheid van geluiden om te zetten in een elektrische code die de
gehoorzenuw dan weer naar de hersenen brengt.
De gehoorzenuw
De gehoorzenuw is verantwoordelijk voor het doorsturen van de informatie uit het binnenoor naar de hoger gelegen
hersenen, waar de centrale verwerking gebeurt. De hersenen zijn dan ook verantwoordelijk voor de interpretatie van
geluid.

Wat verstaan we onder ‘normaal’ gehoor?
Als het oor goed werkt, kan het een breed bereik aan toonhoogtes of frequenties waarnemen en dit over een brede
luidheidsschaal. Frequentie wordt gemeten in Herts (Hz) en intensiteit of luidheid in decibels (dB). Normaalhorende
personen kunnen hele stille geluiden van o à 20dB tot hele luide geluiden van 120dB horen en dit over een breed
frequentiespectrum of toonhoogtebereik.
Een audiogram geeft voor verschillende toonhoogtes weer waar voor deze persoon de gehoordrempel ligt. Mensen
die een gehoordrempel hebben van 20dB of minder, worden beschouwd als normaalhorenden.

Wat is gehoorverlies?
Een gehoorverlies verwijst naar een achteruitgang in de mogelijkheid om geluiden waar te nemen. De gevoeligheid
van het oor gaat er op achteruit. De gehoordrempel zal dus verhogen. Er is met andere woorden een luider geluid
nodig alvorens het zal worden opgemerkt. Wanneer het gehoorverlies het gevolg is van een beschadiging van de
haarcellen in het binnenoor, wordt er gesproken over een sensorineuraal gehooverlies of ook wel perceptief verlies.
Afhankelijk van de mate van de schade in het binnenoor zal iemand een mild tot zeer ernstig gehoorverlies ervaren.
Er wordt gesproken van een mild of licht gehoorverlies wanneer de gehoordrempel tussen 25 en 40dB ligt. Een
gehoorverlies van 40 tot 70dB wordt een matig gehoorverlies genoemd. Een ernstig gehoorverlies situeert zich
tussen 70 en 90dB verlies. Er wordt gesproken van doofheid wanneer het gehoorverlies groter is dan 90dB.
Wanneer de haarcellen in het binnenoor beschadigd zijn, betekent dit een permanent gehoorverlies. Er is geen
genezing van sensorineuraal gehoorverlies.

Hoe werkt het oor?

Wat is een hoortoestel?
Een hoortoestel is het meest gebruikte hulpmiddel voor mensen met een gehoorverlies. Het toestelletje zal het
geluid dat door een microfoon wordt opgepikt, versterken of eenvoudigweg luider maken. Door het geluid te
versterken, worden alle overgebleven haarcellen in het slakkenhuis gestimuleerd en wordt het geluid naar de
hersenen doorgestuurd.
zendspoel

Wat is een cochleair implantaat?
Voor iemand met een zeer ernstig gehoorverlies of doofheid, zijn
hoortoestellen vaak niet in staat om het spraakverstaan (voldoende)
te verbeteren. Zelfs de meest krachtige hoortoestellen zijn mogelijk
onvoldoende om het gehoor te verbeteren als er te weinig of geen
haarcellen meer over zijn. In dit geval kan het geluid niet (voldoende)
naar de hersenen worden overgebracht. Voor deze mensen kan een
cochleair implantaat overwogen worden. Cochleaire implantaten
proberen het gehoor te herstellen door de beschadigde delen van
het oor over te slaan en rechtstreeks de gehoorzenuw te stimuleren.
Een cochleair implantaat (CI) is een prothetisch hulpmiddel met
een interne component die chirurgisch geplaatst wordt en een
externe component die moet worden aangepast of afgeregeld.

implantaat

geluidsprocessor
gehoorzenuw

electrode-array

Waarin verschilt een cochleair implantaat van een hoortoestel?
Een hoortoestel versterkt het geluid akoestisch en doet dus beroep op de nog overgebleven haarcellen in het
slakkenhuis om het geluid verder naar de hersenen te sturen. Bij iemand met een zeer ernstig gehoorverlies of
doofheid zijn de haarcellen dermate beschadigd dat het hoortoestel niet langer voldoende is om spraak te kunnen
begrijpen. Er zijn met andere woorden niet genoeg gezonde haarcellen om het geluid naar de hersenen te
kunnen overbrengen. Een cochleair implantaat of CI overbrugt de beschadigde haarcellen en stimuleert direct de
gehoorzenuw aan de hand van een elektrisch patroon, herkenbaar voor de gehoorzenuw om verder door te sturen
naar de hersenen.

Wie komt in aanmerking voor een CI?
Volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 12 maanden met een zeer ernstig gehoorverlies of doofheid kunnen in
aanmerking komen voor een CI. Meestal worden er eerst hoortoestellen uitgeprobeerd, maar blijken deze niet voldoende
winst op te leveren. De winst van een hoortoestel wordt gemeten door een aantal audiologische onderzoeken en een
aantal vragenlijsten voor ouders of betrokken hulpverleners. Hiermee wordt gekeken naar de reactie van kinderen op
geluid en naar de mogelijkheden om spraak te gaan ontwikkelen.
Met een heel team van medische en paramedische hulpverleners wordt gekeken of iemand een goede kandidaat is
voor een CI. Een chirurg zal kijken of er medische tegenindicaties zijn door ondermeer een MRI- of CT-scan te laten
nemen. Een audioloog zal de graad van het gehoorverlies in kaart brengen en kijken of een klassiek hoortoestel al
dan niet voldoende winst kan opleveren. Een logopedist zal kijken naar de communicatieve ontwikkeling, waaronder
de spraak- en taalontwikkeling valt. Een sociaal medewerker of psycholoog onderzoekt de cognitieve en motorische
ontwikkeling en bespreekt verwachtingen en motivatie. Alle factoren worden in rekening gebracht om samen met
de ouders te kijken of een CI een goede optie is. De belangrijkste spelers van het team zijn de ouders die het kind van
nabij volgen wat betreft de algemene ontwikkeling en communicatieve vaardigheden thuis en buitenhuis.
Regelmatig overleg en evaluaties zorgen ervoor dat ervaringen en kennis gedeeld worden zodat aangepaste doelen
en verwachtingen worden gesteld in verband met de revalidatie en ontwikkeling van het kind. Elk lid van het team
speelt een belangrijke rol in de resultaten die het kind met zijn of haar toestel(len) behaalt.

Hoe werkt het oor?

Hoe verloopt de procedure om een CI te krijgen?
Implantatie van het interne gedeelte van het CI
Wanneer er een goedkeuring is om een CI te plaatsen, kan de ingreep gepland worden voor het intern deel van het
CI. Het plaatsen van dit interne deel gebeurt onder gehele narcose en duurt ongeveer drie uur. Vaak kan je nog
dezelfde dag van de ingreep naar huis.
Aanpassing of afregeling van het extern onderdeel
Na een periode van drie tot zes weken, zal de audioloog het extern onderdeel, of ook wel processor genoemd,
aansluiten. Dit wordt meestal de eerste aansluiting of eerste fitting genoemd. Een audioloog zal de processor
stapje voor stapje afregelen. Het afregelen of programmeren houdt in dat specifieke stimulatieparameters worden
ingesteld zodat het geluid comfortabel gehoord wordt, niet te luid, niet te stil. Een fitting bij een kind is anders dan
bij een volwassene. Kinderen en zeker baby’s hebben nog geen taal ontwikkeld om te kunnen aangeven of geluid
stil of luid klinkt. Daarnaast hebben kinderen niet voldoende aandacht om lang geconcentreerd te blijven tijdens de
fitting. Fitting bij kinderen wordt dan ook meestal uitgevoerd door ervaren audiologen.
Het afregelen van een cochleair implantaat vereist herhaaldelijke aanpassingen of finetuning zodat het kind
geleidelijk aan kan wennen aan het CI. Sommige kinderen passen zich heel snel aan, andere kinderen hebben
meer tijd nodig om te wennen aan hun CI(‘s). Hoeveel een kind uit een CI zal halen, is afhankelijk van een aantal
factoren waaronder de leeftijd bij de implantatie, duur van de doofheid, vroegere ervaring met geluid en toegang tot
revalidatie- en therapiemogelijkheden.

Is (gehoor)revalidatie nodig voor mensen met een CI?
Gehoorrevalidatie is een zeer belangrijke factor in het succesvol gebruik van een CI. Een implantaat herstelt
het gehoorverlies niet. Iemand die pas een CI heeft gekregen, zal dus moeten leren luisteren met het CI om het
maximale uit het CI te halen. Voor jonge kinderen is revalidatie essentieel om spraak en taal te ontwikkelen. Er
zijn verschillende opties binnen revalidatie. Zo kan er gekozen worden voor de ontwikkeling van gebarentaal,
de ontwikkeling van gehoor en spraak met of zonder liplezen of een combinatie van alle opties, wat ook totale
communicatie genoemd wordt. Een revalidatiecentrum kan u hier meer wegwijs in maken.

De ‘oortjes’ van mijn kind
Datum:

Aan de rechterkant draagt mijn kind een:
Hoortoestel

Cochleair implantaat

Programma

-

-

Andere: _______________________

Beschrijving

1
2
3
4
5
Serienummer

Batterijen:
Oplaadbaar

Wegwerp

Grootte/type:

Bijkomende informatie omtrent de instellingen van het hoortoestel en/of de processor:

De ‘oortjes’ van mijn kind
Datum:

Aan de linkerkant draagt mijn kind een:
Hoortoestel

Cochleair implantaat

Programma

-

-

Andere: _______________________

Beschrijving

1
2
3
4
5
Serienummer

Batterijen:
Oplaadbaar

Wegwerp

Grootte/type:

Bijkomende informatie omtrent de instellingen van het hoortoestel en/of de processor:

De 6 Ling Klanken

De 6 Ling Klanken
Wat is de 6 Ling Klanken Checklist?
Het is een gedragsmatig testje om na te gaan of een cochleair implantaat goed functioneert. De klanken ‘aa‘, ‘oe‘, ‘ie‘, ‘sj‘, ‘s‘
en ‘m‘ bevinden zich binnen de gehele frequentierange waarin onze spraakklanken vallen. Deze beperkte set klanken geeft
dus een goede indicatie of een kind in staat is spraakklanken binnen het hele spraakspectrum te detecteren.
Dit eenvoudig testje kan gebruikt worden om te kijken welke klanken het kind kan detecteren, discrimineren en
identificeren.
Detectie: waarnemen of de klank aan- of afwezig is.
Discriminatie: kunnen aangeven of twee of meer klanken gelijk of verschillend zijn.
Identificatie: de klank kunnen reproduceren of een bijhorende afbeelding kunnen aanwijzen.

Administratie
Als de klanken worden aangeboden van op één meter afstand en hierbij het mondbeeld niet kan worden
afgelezen, dan wordt puur auditief nagegaan of de fonemen ‘aa‘, ‘oe‘, ‘ie‘, ‘sj‘, ‘s‘ en ‘m‘ kunnen gedetecteerd,
gediscrimineerd of geïdentificeerd worden.
Als het kind volgende toonhoogtes hoort:
• 1000Hz: dan zou hij/zij de drie klanken ‘aa‘, ‘oe‘ en ‘ie‘ met een stille stem moeten horen van op minstens vier
meter.
• 2000Hz: dan zou hij/zij ook de klank ‘sj‘ moeten horen.
• 4000Hz: dan zou hij/zij de klank ‘s‘ moeten horen van op minstens twee meter.

Luidheid indBHL (Hearing Level Decibels)

- 10
0
10
20
30

mm
ee
oo

40

mm
oo
ah

50
60

ss

mm
ee
sh

ah

70
80
90
100
110
250

500

1000

2000

4000

8000

Toonhoogte (frequentie) in Hz (Hertz)
Advies: Als dit testje regelmatig wordt gebruikt, zullen onregelmatigheden snel opgemerkt kunnen worden. Zo kan een
mogelijk probleem snel worden vastgesteld en aangepakt (bijvoorbeeld: vervangen van externe apparatuur, nieuwe
afregeling).
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gezinsbegeleiding en
therapie

therapie

Verzamel in deze sectie de volgende informatie:
• Wat is gezinsbegeleiding’?
• Doelstellingen van verschillende therapieën
• Gegevens over begeleidingssessies (hoortraining, articulatietraining,
sociaal-emotionele ontwikkeling,...)
• Oefeningen/activiteiten
• Tips voor het communiceren met of stimuleren van je kind
• Spraak- en taalonderzoeken, doelstellingen en evaluaties
• Onderzoeken, doelstellingen en evaluaties van andere therapieën
(kiné/fysiotherapie, ergotherapie,...)
• Informatie over eventuele vergoeding

Vroegbegeleiding voor jonge, dove en
slechthorende kinderen
Wat is vroegbegeleiding?
Nadat een gehoorverlies is vastgesteld is de eerste belangrijke stap: vroegbegeleiding. Uit verschillende studies blijkt steeds
weer dat interventie en begeleiding niet vroeg genoeg opgestart kan worden. Hoe vroeger hoe beter en dus eigenlijk
meteen nadat het gehoorverlies is bevestigd door verschillende onderzoeken. Hoe vroeger de begeleiding begint, hoe meer
kansen een kind krijgt. Begeleiding kan medisch, audiologisch, logopedisch, sociaalemotioneel en educatief gericht zijn.

Een aantal principes staan centraal bij vroegbegeleiding:
1. Via vroegbegeleiding kunnen ouders de mogelijkheid krijgen om in contact te komen met andere gezinnen met een
kind met een gehoorverlies of volwassenen met een gehoorverlies.
2. Ouders moeten ook toegang kunnen krijgen tot professionele organisaties of verenigingen. Daarnaast moeten ze
kunnen beschikken over algemene informatie over de ontwikkeling van een kind, taalontwikkeling, gehoorverlies, enz.
3. Fundamentele kenmerken van vroegbegeleiding of vroege interventieprogramma’s zijn een familiegeoriënteerde
benadering waarin plaats is voor diverse culturen, een sterke samenwerking tussen de professional en het gezin,
waarin de hele familie kan worden betrokken, begeleiding vanuit de praktijk gericht op de totale ontwikkeling van het
kind met daarbij een interdisciplinaire evaluatie en dienstverlening.
4. V
 roegbegeleiding wordt per regio georganiseerd.

Uit welke diensten kan vroegbegeleiding bestaan?
Wanneer bij een baby of peuter een beperking of ontwikkelingsachterstand wordt vastgesteld, kan vroegbegeleiding
worden ingeschakeld. Gebaseerd op de individuele noden van het kind kunnen er mogelijk verschillende begeleidingen
worden opgestart:
Hulpmiddelen (toestellen)
Verzorging
Audiologie of gehoorrevalidatie
Voedingsadvies
Spraak- en taalbegeleiding
Ergotherapie
Counseling en begeleiding van de familie
Fysio- of kinesitherapie
Medische begeleiding
Psychologische bijstand
Ook voor familie kunnen diensten worden ingericht om hen te helpen bij het begrijpen van en omgaan met de specifieke
noden van een kind en de ondersteuning in hun ontwikkeling.

Waarom is vroegbegeleiding belangrijk?
Verschillende studies hebben een vergelijking gemaakt tussen kinderen met gehoorverlies die voor zes maanden
begeleiding en hoortoestelaanpassing hebben gekregen en kinderen die dit pas na zes maanden hebben gekregen.
Wanneer kinderen naar het eerste leerjaar gaan, zijn kinderen die voor zes maanden begeleid werden vaak één tot zelfs
twee jaar voor op hun leeftijdsgenootjes die pas later begeleiding hebben gekregen.1 Dit wordt gezien op vlak van
taalvaardigheid, cognitie en sociale vaardigheden. Vroege interventie kan dus al heel vroeg bijdragen aan het leggen
van de fundamenten waarop spraak en taal, cognitie en sociale vaardigheden zich verder gaan ontwikkelen.

Wat is een huisbezoek?
Vroegbegeleiding gebeurt vooral thuis, in de dagdagelijkse setting. Wanneer een vroegbegeleider dus naar uw huis of
kinderdagverblijf komt om met u, uw kind of andere familieleden te werken, spreken we van een huisbezoek. Het bezoek
wordt meestal gepland in een situatie of plaats waarin uw kind het meeste tijd doorbrengt. Voor uw baby is dit de meest
natuurlijke setting die veel herhaald wordt en dus optimaal benut kan worden om bezig te zijn met vroege spraak- en
taalontwikkeling, cognitie en socio-emotionele vaardigheden.
Tijdens een huisbezoek zal de vroegbegeleider u helpen om met uw kind te communiceren en om hem of haar te helpen
bij het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Er wordt op maat gewerkt. Dit betekent dat de vroegbegeleider heel
nauw samenwerkt met de ouders en voortdurend kijkt hoe het gezin evolueert en bijstuurt of advies geeft, waar nodig.
Het is de bedoeling dat je bij de vroegbegeleider terecht kunt met alle vragen, bezorgdheden, enz.
1. U.S. Department of Health and Human Services (HHS). (1990). Healthy People 2000: National Health Promotion and Disease Prevention Objectives.
Washington, DC: Public Health Service.
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kinderopvang en
onderwijs

onderwijs

Verzamel in deze sectie de volgende informatie:
• Informatie over de opvang/school
• Informatie over extra begeleiding op school (vb. GON-begeleiding in België)
• Communicatie tussen de school/opvang en thuis
• Inputformulier van de school voor het CI-centrum

Logboek voor ouders
Datum:

-

Dit document kan telkens worden ingevuld wanneer de ouders iets aan de school moeten laten weten.

OUDER(S)/VERZORGER(S)
Opmerkingen van thuis:

CI-instellingen:

Opmerkingen van de therapeut:

Opmerkingen over recente fittingafspraken:

Algemene opmerkingen/vragen:

-

Logboek voor de school
Datum:

-

-

SCHOOL
Dit document kan telkens worden ingevuld wanneer de school iets aan de ouders moet laten weten.

(Duid aan) CI: werkte prima / werkte niet vandaag
(Duid aan) Randapparatuur: werkte prima / werkte niet vandaag
Beschrijf hier eventuele problemen met de apparatuur:

De 6 Ling Klanken

aa

ie

oe

sj

sssss

mmm

Gehoord
Herkend
Het CI werd heel de dag gedragen, behalve bij:
Geen uitzonderingen

Sport

Lunch

Dutje

Speeltijd

Andere

(Duid aan) Uw kind was: vrolijk / verdrietig / moe / gefocust / niet gefocust
Uw kind kreeg vandaag:
Logopedie

Kiné/fysiotherapie

Leesondersteuning

Algemene opmerkingen:

*Via AdvancedBionics.com kunnen extra exemplaren gedownload worden.

Gebarentaal

Andere

(stilte)

Inputformulier van de school voor het CI-centrum
Door Amy McConkey Robbins, MS, CCC-SLP

Datum:
Beste

leerkracht/therapeut

				

-

-

:
heeft een nieuwe afspraak voor het CI in het CI-centrum op

naam van het kind

. Uw feedback over hoe het met dit kind gaat, is heel belangrijk voor ons. Neemt u alstublieft de tijd om
datum

dit formulier in te vullen en terug te bezorgen of te mailen naar
e-mailadres

voor

.
1 week voor de afspraak

1. Draagt het kind steeds en zonder weerstand het CI op school of tijdens therapie?		
Indien nee, leg uit aub:

JA

NEE

2. H
 oe vaak (percentage bij benadering) reageert het kind op zijn/haar naam, wanneer hij/zij met zijn rug naar de
spreker staat en geen (bv. visuele) tip krijgt?
%
3. Hoeveel verschil merkt u op wanneer het kind het CI niet tegenover wel draagt?
geen verschil

zeer weinig verschil

een zeker verschil

4. Bent u tevreden over de spraakontwikkeling van het kind?

behoorlijk wat verschil
JA

een zeer groot verschil

NEE Opmerkingen:

5. Hoe zou u de huidige spraakvaardigheden van het kind beschrijven?
Volledig onverstaanbaar 		

Een paar verstaanbare woorden

Meestal verstaanbaar 		

Volledig verstaanbaar

Deels verstaanbaar

6. H
 eeft u veranderingen opgemerkt in de luister- of communicatievaardigheden van het kind sinds de laatste afspraak in
het CI-centrum? Zo ja, beschrijf aub:

7. Hoe zou u de vorderingen van dit kind vergelijken met die van andere CI-kinderen die u gevolgd hebt?

8. Hoe zou u de auditieve vaardigheden van dit kind omschrijven op dit moment (duid alles aan wat van toepassing is):
geen consistente detectie

detectie

begrip van eenvoudige zinnen

spraakverstaan op woordniveau in gesloten set

begrip van complexe zinnen

beginnend spraakverstaan op woordniveau in open set

gevorderd spraakverstaan op woordniveau in open set
9. Noteer aub alle vragen of bezorgdheden die u heeft omtrent het CI van dit kind of zijn/haar ontwikkeling:

Logboek voor (vroeg)begeleidingssessies
Datum:

-

-

(Duid aan) CI: werkte prima / werkte niet vandaag
(Duid aan) Randapparatuur: werkte prima / werkte niet vandaag
Beschrijf hier eventuele problemen met de apparatuur:

De 6 Ling Klanken

aa

ie

oe

sj

Gehoord
Herkend
(Duid aan) Uw kind was: vrolijk / verdrietig / moe / gefocust / niet gefocust
Opmerkingen over de sessie van vandaag:

Ideeën/tips en thema’s om thuis mee aan de slag te gaan:

sssss

mmm

(stilte)

7
team

• Visitekaartjes of contactinformatie van alle betrokken professionals
• Foto's van de mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind:
arts, audioloog, logopedist, vroegbegeleider, onderwijzers,...
(Neem de tijd om uw kind vertrouwd te maken met de professionals die hij of zij leert
kennen bij diverse afspraken. Het zal ervoor zorgen dat afspraken vlotter zullen verlopen!)

team

Verzamel in deze sectie de volgende informatie:
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notities

Verzamel in deze sectie allerlei overige informatie:
• Notities

• Anekdotes of gebeurtenissen die belangrijk zijn voor jou of je kind
• Nuttige links/websites

notities

• Een lijst met zaken die je niet mag vergeten

Notities

Notities

Notities
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