Inhaalsessie
gehoortest voor
pasgeborenen
Voorjaar/zomer 2020
Informatie voor ouders/verzorgers
Welkom

U bent hier voor de gehoortest van uw baby, ook wel
gehoorscreening genoemd. Door het coronavirus was de
gehoorscreening tijdelijk niet mogelijk. Hierdoor heeft uw
baby nog geen gehoortest gehad.
Alle baby’s die nog niet getest zijn worden alsnog getest.
Zo werkt de test het beste
Een medewerker van het consultatiebureau test het gehoor
van uw baby. Tijdens de test moet het stil zijn in de ruimte.
De gehoortest werkt het beste als uw baby rustig is of
slaapt. Ligt uw baby op dit moment in de maxi cosi of
kinderwagen te slapen? U kunt uw baby dan tijdens de test
rustig laten liggen. Zo werkt de test het beste.
Tips voor als uw baby onrustig is
Als uw baby wakker is, probeer dan of u uw baby kunt laten
slapen. Bijvoorbeeld door uw baby te voeden, een speentje
te geven of even te wiegen.
Maakt u zich geen zorgen als het toch niet lukt om uw baby
in slaap te krijgen. De test kan alleen wat langer duren.

Let op. Voor sommige baby’s is een ander testapparaat
nodig.
Het is belangrijk dat uw baby op de juiste manier wordt
getest.
Heeft uw baby:
• langer dan 24 uur op de Neonatale Intensive Care Unit
gelegen?
• of een hersenvliesontsteking gehad?
• of een wisseltransfusie gehad?
Dan moet het gehoor van uw baby op een speciale manier
worden getest. Hier is een ander apparaat voor nodig. Als
dit geldt voor uw baby of als u hierover twijfelt, vertel dit
tegen de medewerker die de test uitvoert. Er kan dan een
nieuwe afspraak gemaakt worden.

De uitslag van de gehoortest
Als de uitslag van de gehoortest voldoende is, betekent dat
dat uw baby op dit moment vrijwel zeker voldoende hoort
om goed te leren praten.
Een uitslag onvoldoende aan één of beide oren betekent
niet altijd dat uw baby een blijvend gehoorverlies heeft.
Vaak heeft de onvoldoende uitslag een andere oorzaak,
bijvoorbeeld veel omgevingslawaai tijdens het testen of uw
baby was onrustig.
Het is daarom bij een uitslag onvoldoende nodig dat we uw
baby opnieuw testen. Dit gebeurt op dezelfde dag of u
krijgt een nieuwe afspraak. Dit hoort u meteen.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de gehoortest bij baby’s?
Ga naar www.pns.nl/gehoortest-baby

Hoe wordt de test uitgevoerd?
Tijdens de gehoortest krijgt uw baby een klein, zacht dopje
in het oor. Via dit dopje zendt het apparaat een zacht geluid
uit. Een gezond oor reageert hierop door reactiegeluidjes te
maken. Het testapparaat kan daardoor meten of het oor
goed werkt.
Meteen na de test vertelt de medewerker u de uitslag. De
uitslag is voldoende of onvoldoende.
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