Kan jouw baby
goed horen?
Gehoortest bij de baby
van Miriam en Dennis

Miriam en Dennis hebben een baby
Miriam en Dennis zijn blij.
Ze hebben een baby.
De baby is een paar dagen oud.
De baby heet Nikki.

Miriam en Dennis hebben een baby

Hoort de baby goed?
Kan baby Nikki goed horen?
Miriam en Dennis willen dat graag weten.
Dat is belangrijk. Als baby Nikki goed hoort kan zij later
ook goed leren praten.
Wil jij ook weten of jouw baby goed hoort?

Hoort baby Nikki goed?

De baby is bijna een week
Baby Nikki is nu bijna een week.
Iemand van het consultatiebureau komt thuis bij Miriam en Dennis.
Ze controleert of Nikki goed kan horen. Dat heet een gehoortest.
Soms doen ze de gehoortest op het consultatiebureau.
Als jouw baby heel lang in het ziekenhuis ligt
doen ze de gehoortest in het ziekenhuis.
Als jouw baby thuis is, wordt eerst de gehoortest gedaan en
daarna de hielprik.
Lees hier meer over in de folder over de hielprik.

Miriam
en Dennis
thuisnsultatiebureau
komt
Een mevrouw
van het consultatiebureau
komt bij Miriam
enbij
Dennis thuis

Wat doen ze bij de gehoortest?
Bij de gehoortest ligt de baby in zijn bedje of in jouw armen.
In de kamer is het stil.
De TV of de radio is uit.
De ouders of andere kinderen praten niet.
De mevrouw heeft een meetapparaat.
Ze doet een dopje in het oor van baby Nikki.
Het doet geen pijn.
Uit het dopje komt zacht geluid, jij hoort dat niet, maar de baby wel.
De test duurt een paar minuten.
De mevrouw kijkt op het meetapparaat.

Baby Nikki krijgt een gehoortest

De baby hoort goed
De mevrouw zegt dat alle twee de oren genoeg horen.
Miriam en Dennis zijn blij. De gehoortest is klaar.
Bij de meeste kinderen is de test voor de oren na 1 keer klaar.
Als de test bij 1 of 2 oren niet goed is doet het consultatiebureau
de gehoortest een week later nog een keer.
Als de test dan ook niet goed is komt er nog een keer iemand van
het consultatiebureau, met een ander apparaat.
Ook dit apparaat doet geen pijn.
Als de gehoortesten niet goed zijn betekent het niet meteen dat
jouw baby niets hoort. Meer onderzoek is dan belangrijk.
Je gaat dan naar een specialist.
Iemand van het consultatiebureau maakt een afspraak.

De mevrouw van het consultatiebureau is klaar met de gehoortest

Vragen

Vragen?

Miriam en Dennis hebben nog vragen.
Ze vragen aan de mevrouw:
		 “Waarom is de gehoortest nu? De baby is nog zo jong?”
De mevrouw zegt:
		“Als de baby niet goed hoort kunnen we meteen kijken
hoe we jouw baby kunnen helpen. Dat is belangrijk.
Om goed te leren praten moet jouw kind goed kunnen horen.”
Ze vragen ook:
		 “Is het gehoor van onze baby nu altijd goed?”
De mevrouw antwoordt:
		“Meestal wel. Maar ouders moeten toch goed opletten.
Als je denkt dat er iets niet goed is ga dan naar de huisarts
of het consultatiebureau.”
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Wil je meer weten
over de gehoortest
of over het gehoor
van jouw kind?
Ga naar het consultatiebureau bij jou in de buurt
of bel naar de NSDSK, telefoon 020-574 59 45
of kijk op www.rivm.nl/gehoorscreening

