
Türkçe    İşitme yetisi sağlıklı olmayan bir bebek konuşmayı 
da öğrenemez. Bu nedenle, bebeğinizin doğumunu izleyen ilk 
haftalarda işitme testi yaptırmanız çok önemlidir. Elinizdeki 
broşürde işitme testiyle ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. 
Broşürü Türkçe olarak da okuyabilirsiniz; bunun için lütfen şu 
adrese gidin:  www.rivm.nl/gehoorscreening.

Papiamentu    Pa siña papia bon, un bon oido ta esensial. 
Ta p’esei lo tèst e oido di bo beibi. Lo hasi esaki den e promé 
simannan despues di nasementu. Den e foyeto aki bo ta haña 
mas informashon tokante e tèst di oido. A tradusí e foyeto aki 
na Papiamentu tambe. E tradukshon bo por haña na www.
rivm.nl/gehoorscreening.

English    Good hearing ability is essential in order to learn 
how to talk. This is why it is important to have your baby’s 
hearing tested within the first few weeks after birth. This 
brochure provides more information about the hearing test. 
The brochure is also available in English, which you can find 
on  www.rivm.nl/gehoorscreening.

Deutsch    Für die Sprachentwicklung ist ein gutes Gehör 
unentbehrlich. Darum wird das Hörvermögen Ihres 
Babys getestet. Dieser Test erfolgt bereits in den ersten 
Wochen nach der Geburt. In dieser Broschüre finden Sie 
weitere Informationen über den Hörtest. Die Broschüre 
ist auch in deutscher Sprache verfügbar. Sie finden die 
deutsche Übersetzung auf der Internetseite www.rivm.nl/
gehoorscreening.

Français    Une bonne ouïe est nécessaire pour pouvoir bien 
apprendre à parler. C’est pour cette raison que l’ouïe de 
votre enfant est testée. Ce test auditif est déjà effectué au 
cours des premières semaines après la naissance de votre 
enfant. Cette brochure vous donne plus d’informations sur 
le test auditif. Cette brochure est également traduite en 
français. Vous pouvez trouver cette traduction sur  
www.rivm.nl/gehoorscreening.

Español    Para poder hablar bien, es importante tener 
un buen oído. Por eso se hace una prueba de capacidad 
del oído de su bebé. Esto se suele hacer ya en las primeras 
semanas tras el nacimiento. En este folleto encontrará más 
información sobre la prueba de capacidad del oído. Este 
folleto también ha sido traducido al español. El folleto 
traducido lo encontrará en www.rivm.nl/gehoorscreening.

Português    Para aprender a falar bem é necessário uma 
boa audição. Por isso a audição do seu bebé será submetida 
a testes. Isso ocorrerá nas primeiras semanas após o 
nascimento. Neste folheto encontra-se mais informação 
sobre o teste de audição. Este folheto está também traduzido 
paro o Português. O folheto traduzido encontra-se em  
www.rivm.nl/gehoorscreening.

 

 

 www.rivm.nl/gehoorscreening  
 

 

 
          .          

     .         .    
         www.rivm.nl/gehoorscreening. 

 

Algemene 
informatie  
voor ouders

RIVM

Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid 
en Milieu

Centrum voor  
Bevolkingsonderzoek

Postbus 1 
Postbak 49
3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl
www.rivm.nl/gehoorscreening

Privacy
Met de gegevens van uw kind wordt zorgvuldig om-

gegaan. De persoonsgegevens en de gegevens van de 

gehoorscreening worden opgenomen in een admini-

stratiesysteem. Op dit administratiesysteem is de Wet 

bescherming persoonsgegevens van toepassing. 

Meer informatie
Meer informatie over de gehoortest bij pasgebore-

nen staat op de website van het RIVM (Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu): www.rivm.nl/

gehoorscreening. U vindt hier ook antwoorden op 

veelgestelde vragen. Met uw vragen kunt u ook 

terecht op het consultatiebureau. Voor de adresgege-

vens en het telefoonnummer van de JGZ-organisatie 

waar uw consultatiebureau bij hoort, kunt u op de 

RIVM-website terecht. 

Voor meer informatie over de gehoorscreening kunt 

u ook bellen naar de NSDSK (Nederlandse Stichting 

voor het Dove en Slechthorende Kind): 020 574 5945.

De afdeling Burgerzaken van gemeenten kan deze fol-

der bijbestellen op www.rivm.nl/pns/folders-bestellen
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Deze folder wordt uitgereikt bij de aangifte van de geboorte van uw kind 
op het gemeentehuis. Deze folder is een uitgave van het RIVM, en is tot 
stand gekomen met de medewerking van ouders en deskundigen uit 
betrokken beroepsgroepen en organisaties. 

Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele, toegankelijke, correcte en 
complete informatie. Aan de inhoud van deze folder kunnen echter geen 
rechten worden ontleend.



Waarom de 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 de ‘neonatale gehoorscreening’ 
genoemd, ofwel gehoorscreening 
bij pasgeborenen. 

Door wie?
De gehoortest wordt aangeboden door de jeugd-

gezondheidszorg (JGZ). Hier hoort ook uw consul-

tatiebureau bij. De screening wordt uitgevoerd door 

een deskundig medewerker van de JGZ of van de 

kraamzorg (screener). 

Wanneer en waar?
De gehoortest vindt bij u thuis plaats in de eerste 

week na de geboorte, of op het consultatiebureau. 

Als de gehoortest op het consultatiebureau wordt 

gedaan, dan is dit in de tweede of derde week na de 

geboorte. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

Als de gehoortest thuis wordt gedaan, dan krijgt uw 

kind meestal tijdens hetzelfde bezoek ook de hiel-

prik. Niet altijd maakt de screener van tevoren een 

afspraak voor het bezoek. Vaak komt hij/zij gewoon 

even langs.

Uw baby ligt in het ziekenhuis?
Als uw baby in het ziekenhuis ligt, wordt de gehoor-

test gedaan als uw kind weer thuis is. Geef daarom 

aan het consultatiebureau door wanneer uw kind uit 

het ziekenhuis wordt ontslagen. Wanneer uw baby 

langdurig opgenomen is, kan de test in het zieken-

huis worden uitgevoerd. Hierover neemt de JGZ dan 

contact met u op. Hoort u niets, neem dan contact 

op met het consultatiebureau.

Voorbereiding
U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen. 

Wel moet het tijdens de test stil zijn in de kamer. 

De gehoortest werkt het beste als uw baby rustig is 

en slaapt. Uw baby kan in de wieg of in uw armen 

blijven liggen tijdens de gehoortest. 

Hoe werkt de gehoortest?
De screener 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. Uw baby 

merkt er nauwelijks iets van en slaapt meestal rustig 

door. 

Het resultaat
Het resultaat van de gehoortest is direct bekend. De 

screener bespreekt dit resultaat ook meteen met u. 

Bij ongeveer 95 van de 100 kinderen is de gehoortest 

meteen ‘goed’, ook wel ‘voldoende’ genoemd. Als de 

uitslag van de gehoortest ‘onvoldoende’ is, dan wordt 

de test na ongeveer een week herhaald. Zo nodig 

volgt ongeveer een week later nog een derde test 

met een ander apparaat. Een onvoldoende testuitslag 

hoeft niet meteen te betekenen dat uw kind niet 

goed hoort. Als ook de uitslag van de derde test aan 

één of beide oren onvoldoende is, wordt het gehoor 

van uw baby verder onderzocht in een Audiologisch 

Centrum. U ontvangt hierover dan meer informatie. 

Een Audiologisch Centrum is een instelling die gespe-

cialiseerd is in onderzoek van gehoor, spraak en taal. 

Het centrum is soms verbonden aan een ziekenhuis.

Wat u verder nog moet weten

Waarom zo jong?
Voor de ontwikkeling van uw baby is een goed 

gehoor belangrijk. Met de gehoortest kan een 

eventuele afwijking aan het gehoor vroeg worden 

ontdekt. Hoe eerder dit wordt ontdekt, hoe sneller 

de behandeling kan beginnen. Het is belangrijk hier-

mee te starten voordat de baby een half jaar oud is. 

Uit onderzoek blijkt dat dit een gunstig effect heeft 

op de ontwikkeling van de taal en de spraak. 

Opletten blijft nodig
Als het resultaat van de gehoortest ‘voldoende’ is, 

betekent dit dat het gehoor van uw kind op dat 

moment vrijwel zeker voldoende functioneert. Toch 

is het belangrijk dat u op het gehoor van uw kind blijft 

letten. Soms ontwikkelt slechthorendheid zich pas na 

de gehoortest. Dit komt gelukkig heel zelden voor. 

Als u twijfelt aan het gehoor van uw kind, neem dan 

contact op met uw huisarts of met het consultatie-

bureau. 

Deelname niet verplicht
Wilt u niet dat de gehoortest bij uw kind wordt uit-

gevoerd? Meld u dit dan aan de screener of wanneer  

u wordt benaderd voor een afspraak. 

Kosten
Voor de gehoortest hoeft u niets te betalen.
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