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MULTIDISCIPLINAIRE OPVOLGING VAN
KINDEREN MET EEN GEHOORVERLIES
Het gehoor van uw kind werd onlangs onderzocht. Helaas is hierbij
gebleken dat één of beide oortjes niet optimaal functioneren.
Slechthorendheid kan een belangrijke invloed hebben op de taal-,
spraak- en socio-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het is dus
belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.
In deze brochure krijgt u een overzicht van de begeleiding die
wordt voorzien.

Opvolging van kinderen met een gehoorverlies en kinderen
met een congenitale cytomegalovirusinfectie

3

Bij alle kinderen met een gehoorverlies na de geboorte, wordt een
controle gepland rond de leeftijd van 3 maanden op onze dienst neus-,
keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie (NKO-GH).
Na de leeftijd van 3 maanden hangt de opvolging af van het type gehoorverlies dat bij uw kind werd vastgesteld. Hieronder vindt u een
overzicht.

KINDEREN MET EEN GEHOORVERLIES
VAN 40 dB OF MEER AAN ÉÉN OOR
Bij uw kind werd een unilateraal (aan één oor) gehoorverlies vastgesteld. Het is belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.
Welke opvolging wordt er voorzien?
• Uw kind zal op regelmatige basis een afspraak hebben bij
prof. dr. Christian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert
en/of dr. Elke Loos. Zij zijn NKO-arts op de dienst
NKO-GH van UZ Leuven en zorgen voor de medische
opvolging. Tijdens deze afspraak worden ook gehoortests
uitgevoerd. Het type test hangt af van de leeftijd van uw
kind en van de medewerking op het moment van de test.
Deze controles vinden plaats rond de leeftijd van 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden, 2 jaar, 3 jaar en 5 à 6 jaar.
• Rond de leeftijd van 6 maanden, 18 maanden en 5 à 6 jaar
wordt het evenwicht van uw kind onderzocht. Als hier een
probleem wordt vastgesteld, kan er worden doorverwezen
naar een gespecialiseerde kinesitherapeut.
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• Rond de leeftijd van 4 à 5 jaar ontvangt u thuis een aantal
vragenlijsten om de algemene ontwikkeling, spraak- en
taalontwikkeling en het luistergedrag van uw kind te
bevragen. Op basis van uw antwoorden zal beslist worden
of er best een uitgebreid onderzoek (een multidisciplinair
bilan) gepland wordt rond de leeftijd van 5 jaar.
Hierbij worden de spraak-, taal-, psychomotorische en
cognitieve ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht.
Tijdens het adviesgesprek wordt besproken of extra begeleiding en/of aanpassing van hulpmiddelen (hoorapparaat,
cochleair implantaat (CI), beengeleidingshoortoestel …)
wenselijk zijn, of dat de reeds opgestarte begeleiding aangepast moet worden.
• Indien u vóór de leeftijd van 4 à 5 jaar twijfels heeft over
de spraak- en taalontwikkeling van uw kind, worden deze
onderzoeken vanzelfsprekend op dat moment gepland.
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GEHOORVERLIES VAN 40 dB OF MEER
AAN BEIDE OREN
Bij uw kind werd een bilateraal (aan beide oren) gehoorverlies
van 40 dB of meer vastgesteld. Het is belangrijk dat uw kind goed
wordt opgevolgd en begeleid.

Welke opvolging wordt er voorzien?
• Uw kind zal op korte termijn alle stappen van het 'traject
congenitaal gehoorverlies' doorlopen. Dit traject heeft als
doel de oorzaak van het gehoorverlies te onderzoeken en
na te gaan of het gehoorverlies kadert binnen een ruimer
ziektebeeld.
Het traject omvat:
◦ Een MRI-scan onder narcose

◦ Een afspraak op het centrum menselijke erfelijkheid
◦ Een afspraak op de dienst oogziekten
◦ Een evaluatie van het gehoor rond de leeftijd van
3 maanden, met aansluitend een afspraak bij prof. dr.
Chistian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert en/of
dr. Elke Loos, om de verdere opvolging te bespreken.
Zij zijn NKO-arts op de dienst NKO-GH van UZ Leuven.
Ook nadien zal uw kind op regelmatige basis een afspraak hebben op onze dienst.
• Uw kind zal worden verwezen naar een revalidatie
centrum en thuisbegeleidingsdienst bij u in de buurt.
Deze centra zijn gespecialiseerd in het begeleiden van
heel jonge kinderen en werken multidisciplinair.
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Dit wil zeggen dat medewerkers van verschillende vakgebieden samenwerken (logopedist, audioloog, psycholoog ...).
Zij zullen u contacteren voor het plannen van een intake
gesprek en bijkomende onderzoeken. Hieruit zal blijken
welke begeleiding voor uw kind het meest aangewezen is.
• Indien uw kind nood heeft aan hoorapparaten, zal hij/zij
in eerste instantie opgevolgd worden door een hoor
centrum verbonden aan het revalidatiecentrum. De
audiologen van het hoorcentrum zullen het gehoor van
uw kind regelmatig controleren en de hoortoestellen
juist afstellen.
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• Als blijkt dat uw kind meer geholpen is met een cochleair
implantaat (CI), zal hij/zij hiervoor opgevolgd worden
door het CI-team, verbonden aan UZ Leuven. Het team
onderzoekt of uw kind effectief in aanmerking komt voor
implantatie, voert de operatie uit en zorgt voor de juiste
afstelling van het implantaat.
• Rond de leeftijd van 6 maanden, 18 maanden en 5 à 6 jaar
wordt het evenwicht van uw kind onderzocht. Als hier
een probleem wordt vastgesteld, kan er worden door
verwezen naar een gespecialiseerd kinesitherapeut.
• Als uw kind rond de leeftijd van 2,5 à 3 jaar start in het
reguliere onderwijs, en tot dan werd opgevolgd in een
ander revalidatiecentrum, kan onze dienst vanaf dat moment de taken van het revalidatiecentrum overnemen.
Er wordt dan een uitgebreid onderzoek (multidisciplinair
bilan) gepland. Hierbij worden de spraak-, taal, psycho
motorische en cognitieve ontwikkeling van uw kind in
kaart gebracht. Tijdens het adviesgesprek wordt besproken of extra begeleiding en/of aanpassing van hulpmiddelen
(hoorapparaat, cochleair implantaat (CI), beengeleidings
hoortoestel …) wenselijk zijn, of dat de reeds opgestarte
begeleiding aangepast moet worden.
• Als uw kind extra begeleiding nodig heeft, wordt het
multidisciplinair bilan herhaald rond de leeftijd van 5 jaar.
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TOENEMEND GEHOORVERLIES AAN BEIDE OREN
Bij uw kind werd aanvankelijk een normaal gehoor of slechts een
mild gehoorverlies vastgesteld. Als later blijkt dat het gehoor verslechtert en/of het gehoorverlies toeneemt tot 40 dB of meer aan
beide oren, is het belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en
begeleid.
Welke opvolging wordt er voorzien?



• Uw kind zal op regelmatige basis een afspraak hebben bij
prof. dr. Christian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert
en/of dr. Elke Loos. Zij zijn NKO-arts op de dienst NKO-GH
van UZ Leuven en zorgen voor de medische opvolging.
Tijdens deze afspraak worden ook gehoortests uitgevoerd.
Het soort test hangt af van de leeftijd van uw kind en van
de medewerking op het moment van de test.
• In het geval van toenemend gehoorverlies, wordt meteen
een uitgebreid onderzoek (multidisciplinair bilan) gepland.
Hierbij worden de spraak-, taal-, psychomotorische en
cognitieve ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht.
Tijdens het adviesgesprek wordt besproken of extra begeleiding en/of aanpassing van hulpmiddelen (hoorapparaat,
cochleair implantaat (CI), beengeleidingshoortoestel …)
wenselijk zijn, of dat de reeds opgestarte begeleiding
aangepast moet worden. Deze therapie kan gebeuren op
onze dienst.

Opvolging van kinderen met een gehoorverlies en kinderen
met een congenitale cytomegalovirusinfectie

9

OPVOLGING VAN KINDEREN
MET EEN CONGENITALE
CYTOMEGALOVIRUSINFECTIE (cCMV)
Uw kind werd tijdens de zwangerschap (= congenitaal) besmet
met het cytomegalovirus. Dit virus kan een impact hebben op het
gehoor van uw kind. De aantasting van het gehoor door het virus,
kan optreden tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Het is belangrijk
dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.
Indien bij uw kind een gehoorverlies werd vastgesteld bij de
geboorte, wordt hij/zij opgevolgd zoals eerder in deze brochure
wordt beschreven.
Indien bij uw kind een normaal gehoor werd vastgesteld
bij de geboorte, wordt volgende opvolging voorzien:
• Uw kind zal op regelmatige basis een afspraak hebben bij
prof. dr. Christian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert
en/of dr. Elke Loos. Zij zijn NKO-arts op de dienst NKO-GH
van UZ Leuven en zorgen voor de medische opvolging.
Tijdens deze afspraak worden ook gehoortests uitgevoerd.
Het type test hangt af van de leeftijd van uw kind en van
de medewerking op het moment van de test. Deze controles gebeuren rond de leeftijd van 6 maanden, 12 maanden,
18 maanden, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar en 5 à 6 jaar.
• Rond de leeftijd van 6 maanden, 18 maanden en 5 à 6 jaar
wordt het evenwicht van uw kind onderzocht. Als hier een
probleem wordt vastgesteld, kan er worden doorverwezen
naar een gespecialiseerde kinesitherapeut.
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CONTACTGEGEVENS
Indien u nog vragen hebt, kunt u uiteraard steeds bij ons terecht.
• Dienst neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie
tel. 016 33 23 40
e-mail: nko.kinderaudiometrie@uzleuven.be
• Multidisciplinair universitair centrum voor logopedie
en audiologie UZ Leuven
tel. 016 33 23 34
e-mail: mucla@uzleuven.be

Adres
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en
halschirurgie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700804.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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