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Voorwoord

Sinds 1995 hebben de NSDSK en TNO Kwaliteit van Leven in samenwerking met 
andere partners onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de neonatale ge-
hoorscreening binnen de structuur van de jeugdgezondheidszorg.
In 2000 is een implementatiestudie afgerond. De resultaten van deze studies vor-
men de basis voor de opzet van het screeningsprogramma zoals dat tussen juli 
2002 en juli 2006 in geheel Nederland is ingevoerd en waarvan de resultaten nu 
voor u liggen.
De landelijke implementatie van de neonatale gehoorscreening is succesvol verlo-
pen. Er is een kwalitatief hoogwaardig screeningsprogramma ingevoerd dat voldoet 
aan de eisen die aan screeningsprogramma’s op populatieniveau moeten worden 
gesteld. 
In dit rapport kunt u lezen hoe de implementatie is opgezet en uitgevoerd. Er wordt 
verslag gedaan van de behaalde resultaten en deze worden getoetst aan de gestelde 
kwaliteitseisen. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de mate waarin gebruikers 
en ouders tevreden zijn over de neonatale gehoorscreening. 
Dat de implementatie geslaagd is, is te danken aan de grote inzet en betrokkenheid 
van vele medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. De screeners hebben met veel 
enthousiasme, de neonatale gehoorscreening op een professionele en kwalitatief 
verantwoorde wijze binnen het werkveld van de Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd. 
De audiologische centra en de begeleidingscommissie hebben het projectteam 
gedurende het proces bijgestaan met goede raad. Ouders hebben massaal deelge-
nomen aan de screening. Vele anderen zijn ook direct en indirect bij de landelijke 
implementatie van de neonatale gehoorscreening betrokken geweest. Teveel om 
iedereen persoonlijk te noemen, maar graag bedanken we u allemaal. Dankzij ie-
ders inzet krijgen kinderen met een blijvend gehoorverlies en hun ouders de zorg 
en aandacht die zij verdienen. 
De voltooiing van de implementatie markeert niet alleen het einde van een proces 
maar ook een begin. In de toekomst is het nodig om te blijven toezien op de kwali-
teit van de neonatale gehoorscreening en waar nodig zullen verbeteringen moeten 
worden aangebracht, zodat de signalering van kinderen met een gehoorverlies blijft 
gegarandeerd. 

Namens het projectteam, 
Gertrude van den Brink, directeur NSDSK
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Lijst gebruikte afkortingen

A-ABR   Automated Auditory Brainstem Respons

AC     Audiologisch Centrum

BERA    Brainstem Electric Respons Audiometry

CANG    Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening

CAPAS   Compacte Amsterdamse Pedo Audiometrische Screener

CB     Consultatiebureau

CB- artsen  Consultatiebureau - artsen

FENAC   Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

Fodok     Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen 

Foss     Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van Kinde-
ren met Spraak-taalmoeilijkheden

JGZ    Jeugdgezondheidszorg

NAW    Naam, adres, woonplaats

NGS    Neonatale Gehoorscreening

NICU    Neonatale Intensive Care Unit

NSDSK   Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

OAE    Oto Akoestische Emissie

OME    Otitis Media met Effusie

ZonMw   Zorg Onderzoek Nederland, Medische Wetenschappen 
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Inleiding 1

1.1 Algemeen
Per jaar worden er in Nederland ongeveer 200 kinderen geboren met een permanent 
gehoorverlies aan beide oren. Dit betekent dat ongeveer 0,1% van de pasgeboren 
kinderen een zodanig aangeboren gehoorverlies heeft dat interventie noodzakelijk 
is. Vroege opsporing, direct gevolgd door adequate diagnostiek, behandeling en 
deskundige begeleiding zal bijdragen aan betere ontwikkelingsmogelijkheden van 
dove en slechthorende kinderen (Yoshinago-Itano et al 1998). Men verwacht dat 
met de vroege opsporing van gehoorverliezen gevolgd door een juiste interventie 
toekomstig en onnodig leed kan worden voorkomen en uiteindelijk ook de kosten 
van de gezondheidszorg en andere maatschappelijke kosten zullen afnemen.

1.1.1 Korte geschiedenis van de vroegtijdige opsporing van gehoorstoornissen 
Nederland is één van de eerste landen geweest waar een programma voor popu-
latiescreening is opgezet om kinderen met permanente gehoorverliezen vroegtijdig 
te onderkennen. De eerste aanzet voor de gehoorscreening vindt plaats met de 
door het echtpaar Ewing ontwikkelde distractietest. De z.g. Ewing-test kan worden 
uitgevoerd bij kinderen van 9 tot 15 maanden oud. Bij deze test wordt de aandacht 
van een kind gevangen door een onderzoeker. Als deze op de juiste manier de aan-
dacht van het kind heeft, worden er buiten het gezichtsveld van het kind, geluiden 
aangeboden in drie frequentiebanden (laag, midden en hoog). Een goedhorend kind 
reageert op de geluidsbron door er naar te draaien en de geluidsbron met de ogen 
te lokaliseren. Of het kind zal reageren op geluidsprikkels is niet alleen afhankelijk 
van de status van zijn gehoor, maar is mede afhankelijk van het ontwikkelingsni-
veau van het kind en of het kind voldoende exploratief gedrag kan of durft te tonen. 
De Ewing-test is in die tijd de enige beschikbare screeningstest die voldoet aan de 
voorwaarden die aan screeningstesten gesteld worden (Wilson en Jungner 1968). 
Uit pilotstudies (die tussen 1963 en 1968 hebben plaatsgevonden) is gebleken dat 
de test goed kan worden geïntegreerd binnen de structuur van de jeugdgezond-
heidszorg (JGZ). 
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■ De test is na een korte vaardigheidstraining uit te voeren door consultatiebureau-
artsen (CB-artsen) en wijkverpleegkundigen. 

■ Voor de afname zijn geen extra technische voorzieningen nodig. 
■ De hele testafname, inclusief de instructie aan de ouders en het bespreken van de 

uitslag, duurt ongeveer 5 minuten. 
■ Om te voorkomen dat te veel kinderen voor diagnostiek moeten worden verwezen, 

is een drietrapsscreening geadviseerd met minimaal een maand tussen de verschil-
lende ronden.

■ Het percentage vals positieven en vals negatieven blijft hiermee op een aanvaard-
baar niveau. 
In het begin van de negentiger jaren is de Ewing-test in het grootste deel van 
het land vervangen door de CAPAS-test (Compacte Amsterdamse Pedo Audiolo-
gische Screener). De CAPAS-test is ook een distractietest. Bij de CAPAS worden 
de testgeluiden niet meer handmatig door een onderzoeker aangeboden, maar via 
luidsprekers die schuin achter het kind staan opgesteld. In de CAPAS zijn testpro-
tocollen inclusief fail/pass criteria ingebouwd voor het uitvoeren van de 1e en 2e 
screeningsronde (standaard) of de 3e screeningsronde (uitgebreidere test). Met de 
CAPAS is het mogelijk kindgegevens en testresultaten via datacommunicatie met 
een PC, uit te wisselen.
Met deze geautomatiseerde test kan op een meer gestandaardiseerde wijze wor-
den gewerkt. Het screeningsprotocol en de beslissingregels zijn bij de CAPAS-test 
uitgebreider en meer gedifferentieerd. Er is een betere controle mogelijk over de 
frequentieband en de luidheid van de testgeluiden. Er is sprake van een kleinere 
intertesters variabiliteit en de administratie en registratie van de testresultaten zijn 
geautomatiseerd.

Figuur 1.1  Bereik gehoorscreening t.o.v. geboortecijfer
In de loop der jaren heeft de ge-
hoorscreening zich over het hele land 
verspreid. Deze toename wordt in 
figuur 1.1 weergegeven. In de figuur 
is te zien dat een volledige landelijke 
dekking net niet bereikt wordt. Er 
zijn altijd enkele JGZ-organisaties 
geweest die de gehoorscreening om 
uiteenlopende redenen niet in hun 
pakket heb opgenomen. Over het 
algemeen heeft de bevolking goed 
gehoor gegeven aan de oproep. 
De deelname aan de verschillende 
screeningsronden heeft in de loop 
der jaren tussen de 90 en 95% ge-
legen.

1.1.2 Nadelen distractietesten (Ewing/Capas)
Bij de distractietesten wordt nagegaan of een kind functioneel reageert op geluid. 
Het is dus geen objectieve meting. Niet de hoordrempel maar de reactiedrempel 
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wordt bepaald in een vrije veld situatie, waarbij de medewerking van het kind op 
een normaal ontwikkelingsniveau noodzakelijk is. 
Een onvoldoende testresultaat kan zowel een gevolg zijn van perceptieve als van (al 
dan niet tijdelijke) conductieve gehoorverliezen. In de tijd tussen de verschillende 
screeningsronden kunnen eventuele kortdurende conductieve gehoorverliezen 
spontaan herstellen. 
Toch blijken er na drie screeningsronden met de Ewing- en CAPAS-test nog veel 
kinderen een onvoldoende testresultaat te behalen door geleidingsverliezen ten 
gevolge van Otitis Media met Effusie (OME). 
In de tweede helft van de negentiger jaren zijn de inzichten rond de behandeling van 
kinderen met OME veranderd. Met name als gevolg van het KNOOP onderzoek (van 
den Broek et al 1988; Grievink et al 1993; Peters et al 1994) komen er steeds meer 
twijfels over het nut van het opsporen en behandelen van kinderen met tijdelijke 
gehoorverliezen ten gevolge van OME. Het gevolg hiervan is dat lang niet alle kin-
deren met een onvoldoende resultaat op de screening ook behandeld worden voor 
hun middenoorklachten en dat de meeste kinderen met een onvoldoende uitslag 
niet voor nadere diagnostiek worden doorgestuurd naar een Audiologisch Centrum 
(AC). Mogelijk hebben kinderen met een permanent gehoorverlies hierdoor niet op 
tijd de juiste diagnostiek en interventie gekregen.

1.1.3 Waarom neonatale gehoorscreening?
In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van 
dove en slechthorende kinderen, mede door de vroege opsporing van gehoorstoor-
nissen, sterk verbeterd. Doordat de gehoorproblemen op een veel jongere leeftijd 
worden onderkend, kan er jaren eerder worden gestart met het aanpassen van 
hoortoestellen en de begeleiding van deze kinderen en hun ouders. Dit heeft posi-
tieve gevolgen gehad voor de taal-/spraak ontwikkeling, sociaal/emotionele ontwik-
keling en cognitieve ontwikkeling van kinderen met een permanent gehoorverlies.
De gemiddelde leeftijd waarop de interventie bij dove en slechthorende kinderen 
start is door de gehoorscreening met de Ewing- en Capas-test naar beneden gegaan, 
maar uiteindelijk niet lager gekomen dan 18 maanden. De start van de screening 
is wel bij negen maanden, maar de weg, voordat daadwerkelijk gehoor diagnostiek 
plaatsvindt, is vaak lang en vol barrières. Op basis van de uitslag van de screening 
is het niet mogelijk een voorspelling te doen over de aard en de ernst van het 
gehoorprobleem. Het meer afwachtende beleid voor de behandeling van middenoor-
klachten heeft tot gevolg dat ook kinderen met een permanent gehoorverlies later 
worden doorgestuurd. 
De leeftijd waarop gestart wordt met de interventie bij dove en slechthorende kin-
deren is van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat hiermee gestart moet 
worden voor de leeftijd van zes maanden. Dove en slechthorende kinderen waarbij 
de interventie voor de leeftijd van zes maanden is gestart, blijken een betere au-
ditieve waarneming te hebben en een grotere actieve en passieve woordenschat te 
ontwikkelen. Ze bereiken een hoger leesniveau, de ouder/kind interactie verloopt 
beter, ze krijgen een betere articulatie en er zijn minder sociaal-emotionele proble-
men ((Yoshinago-Itano et al 1998, Pressman, Pipp-Siegel 1999, Coulter & Thomson 
2000, Schauwers 2002). 
Gezien de huidige inzichten worden dove en slechthorende kinderen met de Ewing- 
en CAPAS-test te laat opgespoord. De noodzaak dient zich aan om op zoek te gaan 
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naar screeningsmethodieken waarbij de screening snel na de geboorte kan plaats-
vinden en waarbij zo min mogelijk kinderen met tijdelijke gehoorverliezen worden 
geselecteerd.
De neonatale gehoorscreening (NGS) lijkt hierop het antwoord. De verwachting is 
dat er in de eerste maand na de geboorte nog minder vaak middenoorklachten 
voorkomen. Door de screening in de eerste maand na de geboorte uit te voeren, is 
het mogelijk om voor de leeftijd van zes maanden de screening en de diagnostiek af 
te ronden en zo nodig te starten met de interventie. 

1.2 Screeningsmethodieken
Er zijn twee methodieken beschikbaar waarmee populatiescreening op permanente 
gehoorstoornissen bij pasgeborenen mogelijk is. Dit zijn de Automated Auditory 
Brainstem Respons (A-ABR) en de Oto-Akoestische Emissies (OAE’s). Beide metho-
den zijn valide en betrouwbaar. Voor de OAE wordt een sensitiviteit en specificiteit 
van rond de > 97% gegeven. Voor de A-ABR wordt een sensitiviteit >99% en een 
specificiteit van >98% gegeven (van Leerdam en van der Ploeg, 2004) De in de 
literatuur gevonden waarden voor de sensitiviteit en specificiteit zijn per studie ver-
schillend en worden mede bepaald door de gebruikte apparatuur, de vaardigheid 
van de screeners, de opzet van het screeningsprogramma en de daarbij gebruikte 
handelingsprotocollen en het aantal toegestane screeningsronden, de criteria die 
er gehanteerd worden voor terecht en onterecht opgespoorde kinderen (opsporings-
grens in dB’s, conductieve gehoorverliezen) etc.

Oto-Akoestische Emissies (OAE-methode)
De Engelsman David Kemp beschrijft in de jaren 70 het verschijnsel van OAE’s 
voor het eerst (Kemp,1978). Het blijkt dat een gezond oor, na het horen van korte 
geluidspulsjes, zelf geluid produceert. Dat geluid is heel zwak en is daarom eerder 
nooit waargenomen. Over het ontstaan van dat geluid is nog niet alles bekend. Wel 
is al bekend dat het opgewekt wordt door de zintuigcellen in het binnenoor, die 
geluid omzetten in zenuwactiviteit. Een bepaalde groep van deze cellen, de buiten-
ste haarcellen, versterken de trilling die in het binnenoor door de geluidsstimulus 
wordt veroorzaakt. Dit versterkingproces is een aanwijzing voor de grote gevoelig-

heid van het oor voor geluid. Een deel van de 
geluidstrillingen komt via het middenoor weer 
naar buiten en is dan meetbaar in de gehoor-
gang als een emissie. Als er OAE’s worden 
gevonden, wordt dit universeel geaccepteerd 
als een positieve aanwijzing voor een gezonde 
cochlea en een normale middenoorfunctie. 
Het niet functioneren van de gehoorzenuw en 
de verwerking van geluid in de hersenen kan 
niet worden ontdekt met de OAE-methode. 
Het is echter de verwachting dat deze stoor-
nissen bij gezonde pas geboren kinderen 
nauwelijks voorkomen.

Figuur 1.2 OAE methode
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De emissies kunnen gemeten worden door de gehoorgang af te sluiten met een 
dopje, waarin een luidsprekertje en een microfoontje zijn gemonteerd. Door middel 
van de luidspreker worden klikgeluidjes aangeboden. Na de stimulus (snelle klik-
geluidjes) is gedurende korte tijd het geluid van de emissies meetbaar. De emissies 
worden door een microfoon opgevangen en geregistreerd. Het screeningsapparaat 
komt via een ingevoerd fail/pass criterium tot een uitslag op de meting.

Geautomatiseerde Brainstem Respose (A-ABR-methode)
Bij de A-ABR-methode wordt gebruik gemaakt van de elektrische reactie van de 
hersenstam op geluid. Deze elektrofysiologische hersenstam respons wordt sinds 

het begin van de jaren ’70 klinisch gebruikt voor ge-
hoordiagnostiek. De toepassing heet de “Brainstem 
Electric Respons Audiometry (BERA)”. De BERA is niet 
geschikt als screeningsmethode: de apparatuur is erg 
duur, de afname kost veel tijd en de resultaten moeten 
worden geïnterpreteerd door specialistische professio-
nals. Op basis van de BERA is een screeningsversie 
(A-ABR) ontwikkeld. 
Bij de A-ABR worden er op het voorhoofd, in de nek en 
op de schouder van de baby plakkers geplakt die op 
elektrodes worden aangesloten. Over de oortjes van de 
baby worden zachte z.g. “earcouplers” geplakt waarop 
de “transducers” worden aangesloten. Via de transdu-
cers wordt 70x per seconde een geluid aangeboden. 
De elektrodes meten de activiteit in de hersenen als 
reactie op het aangeboden geluid. Het apparaat bere-
kent via een algoritme de gevonden activiteit en komt 
tot een fail of pass op de screening.

1.3 Voorstudies neonatale gehoorscreening
In de jaren negentig zijn er verschillende studies verricht naar de mogelijkheden 
om de OAE-methode en de A-ABR-methode in de Nederlandse situatie te gaan 
gebruiken voor de populatiescreening binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De 
beschikbare studies uit het buitenland hadden allemaal betrekking op screenings-
programma’s in de klinische setting van kraamklinieken. 
Met zowel de OAE- als de A-ABR-methode is in eerste instantie een haalbaarheids-
studie uitgevoerd (NSDSK, 1996; Oudesluys-Murphy & Harlaar, 1997). In beide 
studies zijn de kinderen thuis gescreend door JGZ-verpleegkundigen. 
In Brabant Noord-Oost is een verkennende studie uitgevoerd om na te gaan of de 
neonatale gehoorscreening ook plaats kan vinden op het consultatiebureau (CB). 
De screening is uitgevoerd op aparte zittingen op het CB als de kinderen tussen de 
twee en vier weken oud zijn. Bij deze studie is een deel van de kinderen onderzocht 
met de A-ABR-methode en een ander deel met de OAE-methode (van der Lem et 
al, 1998). 
Uit deze onderzoeken blijkt dat screenen met beide methoden in principe mogelijk 
en haalbaar is. De screening met de OAE-methode is het meest kosteneffectief. 

Figuur 1.3 A-ABR methode
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Een kostenvergelijking (Boshuizen et al 1998) laat verder zien dat de neonatale 
gehoorscreening niet duurder is dan de gangbare Ewing-/CAPAS-screening. Als 
wordt gekeken naar de kosten per opgespoord kind met een perceptieve gehoor-
stoornis, is het wellicht zelfs goedkoper. Daarbij is het omstreden nut van het 
opsporen van kinderen met chronische OME buiten beschouwing gelaten. 
Invoering van de neonatale gehoorscreening als populatiescreening in Nederland 
lijkt wenselijk. De organisatievorm die internationaal het meest gangbaar is (scree-
ning enkele dagen na de geboorte in de kraamkliniek of ziekenhuis), is in de Ne-
derlandse situatie niet van toepassing omdat naar schatting meer dan 85% van de 
baby’s enkele dagen na de geboorte niet (meer) in een klinische setting verblijven.
Op basis van de bevindingen uit de pilotstudies en de modelberekening is in 1999 
gestart met een implementatiestudie (Kauffman et al, 2001). Hierbij is uitgegaan 
van een drietrapsscreening met de OAE-methode. De studie is uitgevoerd in drie 
varianten te weten: Variant A: screening thuis tussen de 4e en 7e dag na de geboorte 
in combinatie met de hielprik (de 2e en 3e screening worden, indien nodig, ook thuis 
afgenomen, met 4 tot 7 dagen tussen de verschillende screeningsronden). Variant 
B: screening op het CB in de 3e week na de geboorte (de 2e screening vindt een week 
na de 1e screening plaats op hetzelfde CB of een naburige locatie, de 3e screening 
wordt thuis afgenomen binnen een week na de 2e screening). Variant C screening 
thuis 2 weken na de geboorte in combinatie met het 1e intake huisbezoek (de 2e 
en 3e screening vinden ook thuis plaats met 4 tot 7 dagen tussen de verschillende 
screeningsronden). 
Parallel aan de studies voor de zogenaamde “gezonde zuigelingen” is een onderzoek 
verricht naar de mogelijkheden om kinderen te screenen die langer dan 24 uur op 
een NICU (Neonatale Intensive Care Unit) hebben gelegen (van Straaten et al, 2003) 
Dit heeft geleid tot de implementatie van een apart screeningsprogramma (met de 
A-ABR-methode) voor de NICU-populatie.

1.4 Uitgangspunten voor de landelijke implementatie 
In de “European Consensus Statement on neonatal hearing screening” (Grandori 
& Lutman 1999) wordt het doel van de neonatale gehoorscreening gedefinieerd als 
het opsporen van een permanent bilateraal sensorisch of conductief gehoorverlies 
verlies ≥ 40 dB aan het beste oor in het frequentiegebied dat van belang is voor 
spraakherkenning (namelijk van 500-4000 Hz). Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
met een unilateraal gehoorverlies beschouwd dienen te worden als “at risk” o.a. 
voor progressieve gehoorverliezen en/of bilaterale gehoorverliezen (Bess & Tharpe 
1988, Dancer et al 1996; English & Church 1999) 
Uit de voorstudies is gebleken dat gehoorscreening met de OAE-methode binnen 
de JGZ mogelijk is. De resultaten uit de implementatiestudie na drie screenings-
ronden waren echter nog niet helemaal bevredigend. Met name het percentage 
kinderen dat verwezen werd voor verdere diagnostiek was aan de hoge kant (2,2%). 
In tegenstelling tot de verwachtingen bleken al relatief veel kinderen op deze jonge 
leeftijd middenoorklachten te hebben. Omdat de A-ABR-methode iets minder ge-
voelig is voor lichte geleidingverliezen, werd besloten, door middel van een kleine 
trial, te onderzoeken of het verwijspercentage verlaagd kon worden door voor de 3e 
screeningsronde de A-ABR-methode te gebruiken. Dit bleek het geval te zijn.
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Inleiding

Op basis van de resultaten uit de verschillende voorstudies, de modelberekening 
en de implementatiestudie, met de kleine aanvullende studie naar de invloed van 
de A-ABR-methode voor de 3e screeningsronde, is besloten om de neonatale ge-
hoorscreening landelijk in te voeren op basis van de volgende uitgangspunten:

■ Het doel van de neonatale gehoorscreening is om kinderen op te sporen met een 
permanent uni- of bilateraal gehoorverlies ≥40 dB in het frequentiegebied dat 
belangrijk is voor het spraakverstaan (namelijk van 500 – 4000 Hz). Met deze 
doelstelling wordt enigszins afgeweken van de Europese consensus. Omdat er 
aanwijzingen zijn dat kinderen met een unilateraal verlies een meer dan gemid-
deld risico lopen op een progressief en/of bilateraal gehoorverlies, is besloten alle 
kinderen bilateraal te screenen en ook de kinderen met een unilaterale refer na drie 
screeningsronden voor diagnostiek te verwijzen.

■ De neonatale gehoorscreening vormt een onderdeel van het uniforme deel van het 
basistakenpakket dat ouders door de jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden.

■ Alle kinderen die in Nederland geboren worden of zijn komen wonen voor de leeftijd 
van 6 weken, komen in aanmerking voor deze screening met uitzondering van de 
kinderen die langer dan 24 uur op een Neonatale Intensive Care Unit hebben gele-
gen. De NICU kinderen worden gescreend via het aparte screeningsprogramma.

■ De screening vindt in principe thuis plaats in combinatie met de hielprik op de 
leeftijd van 4 tot 7 dagen. Screening op het consultatiebureau voor zuigelingen 
(CB), in de derde week na de geboorte, is een alternatief voor de JGZ-organisaties 
die de hielprik niet in hun pakket hebben.

■ Er wordt gebruik gemaakt van een drietrapsscreening. Voor de 1e en 2e screening 
wordt de OAE-methode gebruikt. De 3e screening wordt uitgevoerd met de A-ABR-
methode.

■ De 1e en 2e screening worden uitgevoerd door getrainde screeners op MBO- of HBO-
niveau. Om voldoende vaardigheid te krijgen en te behouden moeten door elke 
screener minimaal 150 kinderen per jaar worden gescreend.

■ Regiocoördinatoren (HBO-niveau) voeren de 3e screening uit en dragen zorg voor 
het casemanagement, de coaching van de screeners en de procesbewaking.

■ Er wordt gebruik gemaakt van het, voor deze screening ontwikkelde, Centraal Ad-
ministratieprogramma Neonatale Gehoorscreening (CANG). 

■ Kinderen met een onvoldoende resultaat op de screening worden direct verwezen 
naar een AC. De huisarts wordt gevraagd de verwijzing achteraf te fiatteren.
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Landelijke implementatie 2

2.1 Algemeen
De subsidie voor de landelijke implementatie van de neonatale gehoorscreening is 
in 2001 aangevraagd en per 1 juli 2002 verstrekt door ZonMw. 
De opdracht van de subsidiegever is de neonatale gehoorscreening landelijk in te 
voeren binnen een periode van 4 jaar. 
In de aanloopfase is er een stuurgroep in het leven geroepen waarin ActiZ (voor-
heen LVT/ Z-Org), de NSDSK, de Inspectie voor Volksgezondheid en ZonMw zijn 
vertegenwoordigd. De voorstellen voor het plan van aanpak, de kostenverdeling, de 
kwaliteitseisen e.d zijn eerst met de stuurgroep besproken en door de stuurgroep 
geaccordeerd. Na afronding van de voorbereidingsfase is de stuurgroep opgehe-
ven.
In de subsidievoorwaarden is bepaald dat er een begeleidingscommissie bij het 
project moet worden ingesteld. De nieuwe begeleidingscommissie bestaat voor een 
deel uit leden van de begeleidingscommissie die er al was in het kader van de 
screening op 9 maanden en is aangevuld met een aantal betrokken instanties. In 
de commissie participeren vertegenwoordigers namens de Inspectie volksgezond-
heid, FENAC, Foss, Fodok, ActiZ, kindergeneeskunde, huisartsen, audiologen en 
het projectteam. 
De NSDSK heeft de projectleiding. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking 
met TNO Kwaliteit van Leven. Verder zijn bij het project de JGZ-organisaties, de 
AC’s en ActiZ betrokken 

2.1.1 Samenwerking en taakverdeling
De taken, die tijdens de implementatie moeten worden uitgevoerd, zijn geïnventari-
seerd. In onderling overleg is tot de volgende taakverdeling gekomen:

NSDSK:
■ Landelijke coördinatie implementatie, trainingen; supervisie; coaching 
■ Dataverzameling
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■ Monitoring en kwaliteitsbewaking 
■ Adviseren en ondersteunen JGZ
■ Beheer subsidiegelden

JGZ-organisaties:
■ Uitvoering 1e en 2e screening 

JGZ-organisaties of NSDSK (JGZ-organisaties kunnen deze taken uitbesteden)
■ Uitvoering 3e screening 
■ Casemanagement en procesbewaking

Audiologische Centra
■ Diagnostiek

TNO Kwaliteit van Leven
■ Landelijke evaluatie 
■ Toetsing landelijke resultaten aan de gestelde kwaliteitscriteria op landelijk, orga-

nisatie en screenersniveau

ActiZ (LVT / Z-Org)
■ 0pstellen interne protocollen JGZ

Deze taakverdeling is voorgelegd aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft zich hier-
mee akkoord verklaard. 

2.2 Voortraject landelijke implementatie
In november 2001 is voor de managers uit de JGZ een invitational conference 
georganiseerd. Deze conferentie was bedoeld om de managers over de uitkomsten 
van de implementatiestudie te informeren en het plan van aanpak te bespreken dat 
was opgesteld op basis van de voorstudies.
In de eerste helft van 2002 is vooruitlopend op de toekenning van de subsidie 
gewerkt aan het voorbereiden van de landelijke implementatie. 

2.2.1 Stappenplan 
De NSDSK heeft een stappenplan opgesteld ter ondersteuning van de JGZ-organi-
saties (bijlage 2.1). In het stappenplan wordt aandacht besteed aan de organisato-
rische voorbereiding; de voorlichting; het verkrijgen van een goed bronbestand; de 
apparatuur; de training en begeleiding van de screeners; de handelingsprotocollen 
voor de uitvoering van de OAE-screeningen; de administratie; de dataverzameling 
en verwerking van de screeningsresultaten; de monitoring en evaluatie.
De punten waarop beslissingen moeten worden genomen en keuzes gemaakt moe-
ten worden, zijn in het stappenplan aangegeven. 
Op basis van het stappenplan heeft elke JGZ-organisatie zijn eigen plan van aan-
pak gemaakt om de overgang naar de neonatale gehoorscreening goed te laten 
verlopen. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat, in het kader van het ba-
sistakenpakket, elk kind recht heeft op een gehoorscreening. Kinderen die geboren 
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zijn voor de startdatum van de neonatale gehoorscreening moeten op de leeftijd van 
9 maanden nog de screening met de CAPAS- of de Ewing-test aangeboden krijgen. 
Dit betekent dat elke JGZ-organisatie pas aan het einde van het implementatiejaar 
haar activiteiten rond de screening op 9 maanden kan afronden.

2.2.2 Voorlichting
Voor de ouders van pasgeboren kinderen is een algemene voorlichtingsfolder ont-
wikkeld (bijlage 2.1.h). Als de baby thuis wordt gescreend, wordt de folder verstrekt 
als ouders aangifte doen van de geboorte van hun kind. Als de baby op het CB 
wordt gescreend, wordt de folder meegestuurd met de oproep. Daarnaast is er een 
folder ontworpen met informatie voor ouders als de einduitslag op de screening 
voldoende is (en de ouder dus niet meer terug hoeft te komen) en een folder als de 
einduitslag onvoldoende is en de ouder naar het AC wordt verwezen (bijlagen 2.1i. 
en 2.1j).
Bij het stappenplan zijn concepten geleverd voor het verstrekken van informatie 
over de neonatale gehoorscreening aan alle betrokken partijen zoals huisartsen, 
specialisten, verloskundigen, CB-artsen, CB-assistenten, kraamverzorgenden en 
JGZ-verpleegkundigen (bijlagen 2.1a-f). De JGZ-organisaties kunnen deze concep-
ten in hun eigen huisstijl verwerken en zorgen voor verspreiding. Alle betrokken 
professionals worden geïnformeerd door de betreffende JGZ-organisatie. In het 
stappenplan is ook een concepttekst aangeleverd om te gebruiken voor informatie 
in een huis-aan-huisblad of lokaal dagblad (bijlage 2.1g). Veel organisaties hebben 
voor de start contact opgenomen met de regionale radio en Tv-zender. 
De meeste JGZ-organisaties hebben een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd 
voor hun medewerkers en overige betrokken professionals. In een lezing van on-
geveer een uur is, door een medewerker van de NSDSK, algemene achtergrondin-
formatie gegeven over de neonatale gehoorscreening en de landelijke opzet van de 
implementatie. Het speciale plan van aanpak voor de betreffende JGZ-organisatie 
en eventuele consequenties voor het personeel, is door een medewerker van de 
organisatie behandeld.
Naast de specifieke voorlichting binnen de JGZ en de bij de screening betrokken 
beroepsgroepen zijn er gastcolleges gegeven op diverse medische en paramedische 
opleidingen. Daarnaast zijn er lezingen gegeven op diverse nationale en internatio-
nale congressen en symposia. 

2.2.3 Apparatuur
De JGZ-organisaties hebben adviezen gekregen over technische aspecten (telefoon-
verbindingen) benodigde hardware (computer, printer, modem) en aan te schaffen 
screeningsapparatuur. 
Voor de 1e en 2e screening wordt de OAE-methode gebruikt. De OAE-screening 
wordt uitgevoerd met de Echoscreen van de firma Fischer Zoth. Met de fabrikant 
zijn onderhandelingen gevoerd over de aanpassing van de interface voor het vast-
leggen van de gegevens. De Nederlandse wensen zijn door de fabrikant gehonoreerd 
en de apparatuur is zodanig aangepast dat data-uitwisseling met betrekking tot 
kindgegevens en testresultaten met een zogenaamd trackingsysteem mogelijk is 
(zie paragraaf 2.2.5). In het hele land wordt deze apparatuur gebruikt. 
Voor de 3e screening wordt de A-ABR-methode gebruikt. Deze screening wordt uit-
gevoerd met de Algo van de firma Natus. In het land zijn zowel de Algo portable als 
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de Algo 3i in gebruik. Direct downloaden van kindgegevens en testresultaten vanuit 
de Algo naar het voor Nederland ontwikkelde trackingsysteem is niet mogelijk. De 
meetresultaten van de A-ABR worden geprint en handmatig overgenomen in het 
trackingsysteem. 
De apparatuur voor de OAE en de A-ABR wordt aangeschaft door de JGZ-orga-
nisaties. De JGZ zorgt zelf voor het onderhoud en de benodigde disposables. De 
JGZ-organisaties maken zelf afspraken met de leverancier voor de kalibratie. 
De bij de apparatuur geleverde handleidingen zijn waar nodig door de NSDSK ver-
taald en aangevuld met handelingsinstructies (bijlage 2.2). De “commissie gehoor” 
van Actiz heeft een protocol geschreven voor de JGZ-organisaties (LVT, 2002). 
Per JGZ-organisatie wordt voor de centrale opslag van gegevens een bestand aan-
gemaakt op een hoofdcomputer (de zogenaamde host). De screeningsapparatuur 
wordt door de fabrikant bij de NSDSK afgeleverd om de eerste keer handmatig ge-
laden te worden met de benodigde software en bestanden. Nadien kan een upgrade 
van de software via datacommunicatie plaatsvinden. 

2.2.4 Trainingsprogramma’s, protocollen en standaardformulieren 

2.2.4.1 Algemeen
In de voorbereidingsperiode zijn trainingsprogramma’s ontwikkeld voor de uitvoer-
ders van de screening, de procesbewaking en het coachen en begeleiden van de 
uitvoerders van de 1e en 2e screening. 
De screening wordt uitgevoerd door screeners die een vaardigheidstraining hebben 
gevolgd, maar niet gespecialiseerd zijn op het gebied van doofheid en slechthorend-
heid. Om de screening toch juist uit te kunnen voeren zijn er handelingsprotocollen 
opgesteld. Deze handelingsprotocollen ondersteunen de screeners en geven richtlij-
nen voor het uniform uitvoeren van de screening (bijlage 2.2).
Voor de screeners is een reader samengesteld. Een deel van de reader bestaat uit 
relevante artikelen en achtergrondinformatie. Verder zijn in de reader de handlei-
dingen, handelingsinstructies, protocollen en de door de screeners te gebruiken 
formulieren opgenomen.

2.2.4.2 Protocollen 
Er zijn handelingsprotocollen beschikbaar voor de volgende onderdelen:

■ Algemene instructie
■ Bediening echoscreen 
■ Het onderzoeken van een bekend kind
■ Het onderzoeken van een nieuw in te voeren kind
■ Invoeren administratieve handelingen
■ Meten zonder opslag van gegevens bij een proefmeting of bij een probetest
■ Datacommunicatie met host
■ Uitvoeren van oefenopdrachten
■ Registreren van bijzonderheden zoals kinderen met een atresie van de gehoorgang, 

schisis of syndromen
■ Registreren van verhuizingen voor de screening of tijdens het screeningsproces
■ Hoe te handelen bij technische problemen
■ Coaching van de screeners door de regiocoördinator
■ Uitvoering van de procesbewaking
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■ Gespreksvoering bij voldoende en onvoldoende uitslag bij de verschillende scree-
ningsronden 

■ Verwijsprocedure
Als er op basis van de handelingsprotocollen gegevens moeten worden geregistreerd, 
kan dit veelal in de administratieve module van de software van de screeningsap-
paratuur. In een aantal gevallen is dit niet mogelijk en zijn er standaardformulieren 
ontworpen. De ingevulde formulieren kunnen per e-mail of fax naar de regiocoördi-
nator of de NSDSK worden verzonden.

Ziekenhuisprotocol 
Voor kinderen die in het ziekenhuis hebben gelegen is een apart ziekenhuisprotocol 
opgesteld. Kinderen die langer dan 24 uur op een NICU hebben gelegen, vallen 
buiten het screeningsprogramma van de JGZ. Deze kinderen worden via het aparte 
screeningsprogramma in de NICU’s gescreend voor ontslag. Ook eventuele herha-
lingen van de screeningen worden door de NICU verzorgd. 
Kinderen die in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen, maar niet op een NICU, 
worden wel door de JGZ gescreend. Voor deze kinderen kan er een contra-indicatie 
zijn om hen met de OAE-methode te screenen. Afhankelijk van de ziektegeschie-
denis van het kind zal bepaald worden wanneer het kind kan worden gescreend 
en met welke methode. Voor deze kinderen is het ziekenhuisprotocol van kracht 
(bijlage 2.3). 

FENAC-protocol
Met de FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra) zijn afspraken 
gemaakt over de handelswijze bij kinderen die op basis van het screeningsresultaat 
worden verwezen voor nadere diagnostiek. Het FENAC-protocol omvat afspraken 
over de verschillende diagnostische onderzoeken die moeten plaatsvinden binnen 
een gesteld tijdpad (bijlage 2.4). Binnen 8 weken na aanmelding moet de diagnos-
tiek zijn afgerond en de eventuele interventie zijn gestart. Als er sprake is van een 
wachtlijstproblematiek, kan bij kinderen met een unilaterale refer op de screening 
van het tijdpad worden afgeweken.

2.2.5 Centraal administratiesysteem neonatale gehoorscreening (CANG)
Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met het Centrale Administratieve 
Systeem voor de CAPAS (het geautomatiseerde administratieve programma dat ten 
grondslag lag aan de CAPAS-screening en waarbij het mogelijk was via een data-
communicatie screeningsresultaten uit te lezen en het screeningsproces per kind 
te bewaken), is een nieuw plan gemaakt voor een geautomatiseerd registratie- en 
administratiesysteem dat kan worden gecombineerd met een volledig trackingsy-
steem. Uitgangspunten hierbij zijn geweest:

■ Per JGZ-organisatie moeten de NAW gegevens van alle nieuw geboren kinderen 
via datacommunicatie kunnen worden verzonden naar de host voor de neonatale 
gehoorscreening. Aan dit kindbestand moeten alle vervolghandelingen vanaf de 
instroom tot en met de resultaten van de diagnostiek kunnen worden gekoppeld.

■ Via datacommunicatie tussen de host en de screeningsapparatuur moeten kind-
gegevens en gedetailleerde meetresultaten kunnen worden uitgewisseld en vastge-
legd.
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■ Het trackingsysteem moet zodanig zijn dat het mogelijkheden biedt voor de pro-
cesbewaking, de kwaliteitsbewaking en -toetsing en het maken van analyses en 
frequentietellingen op verschillende niveaus.
De software voor het CANG is speciaal ontwikkeld voor de neonatale gehoorscree-
ning en voor dat het in gebruik is genomen, getoetst. Er is een applicatie geschreven 
voor de JGZ-organisaties om de kindgegevens naar de host te kunnen verzenden. Er 
is aanvullende software geschreven voor het up- en downloaden van kindgegevens 
en testresultaten naar en van de screeningsapparatuur. Voordat een organisatie 
start met de screening wordt getoetst of de aanlevering van de bronbestanden en de 
datacommunicatie met de host en de screeningsapparatuur goed verlopen.

2.2.6 Kwaliteitseisen
Om te kunnen toetsen of de landelijke implementatie van de neonatale gehoorscree-
ning kwalitatief goed verloopt, zijn er criteria opgesteld voor de leeftijd; deelname en 
referrate bij de verschillende screeningsronden en het verloop van het diagnostisch 
proces (bijlage 2.5). De opgestelde kwaliteitseisen zijn voorgelegd aan de stuur-
groep. De stuurgroep is met deze criteria akkoord gegaan.
Er zal op het niveau van de betreffende JGZ-organisatie, per screener, per regio, 
per gemeente en landelijk worden getoetst of de kwaliteitscriteria worden gehaald. 

2.2.7 Kostenverdeling
De subsidie voor de landelijke implementatie van de neonatale gehoorscreening 
is gebaseerd op een bedrag per kind. Er zijn drie instanties waarover de subsidie 
moet worden verdeeld, te weten de JGZ-organisaties, de NSDSK en TNO-KvL. De 
NSDSK beheert de subsidie en zorgt voor doorbetaling aan de andere betrokken 
instanties. Op de uiteindelijke subsidie zal een voorschot per kwartaal worden ver-
strekt op basis van het geschatte aantal te screenen kinderen. De eindafrekening 
zal plaatsvinden op het werkelijke aantal kinderen dat in het implementatiejaar in 
aanmerking is gekomen voor de screening. 
Er heeft een berekening van alle kosten plaatsgevonden. De kosten zijn vervolgens 
toegerekend aan zeven hoofdgroepen, te weten: 

■ Uitvoering van de 1e en 2e screening 
■ Uitvoering van de 3e screening
■ Casemanagement en procesbewaking 
■ Trainingen
■ Ontwikkeling en ondersteuning
■ Kwaliteitsbewaking en begeleiding
■ Landelijke evaluatie

De organisatie die de betreffende taak uitvoert, krijgt de hierbij behorende mid-
delen (zie bijlage 2.6).
Deze verdeling is met de stuurgroep besproken. De stuurgroep is met de verde-
ling van de middelen akkoord gegaan. ZonMw heeft ingestemd met de wijze van 
bevoorschotting. 
De JGZ-organisaties zijn in het voortraject over de subsidiemogelijkheden en de 
wijze van betalen op de hoogte gesteld.
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2.3 Opzet landelijke implementatie
Om de landelijke implementatie binnen 4 jaar te realiseren, moeten alle JGZ-orga-
nisaties starten vóór 1 juli 2005, zodat de afronding van het implementatiejaar vóór 
1 juli 2006 kan plaatsvinden. Hierover zijn de JGZ-organisaties geïnformeerd. 
De JGZ-organisaties die geparticipeerd hebben in de implementatiestudie, hebben 
de neonatale gehoorscreening gecontinueerd. Wel zijn nieuwe screeners opgeleid of 
al werkende screeners bijgeschoold in de bediening van de nieuwe apparatuur en 
de veranderingen in opzet en werkwijze. 
Vanaf juli 2002 hebben JGZ-organisaties zich bij de NSDSK kunnen aanmelden 
voor de implementatie. De meeste organisaties hebben zichzelf aangemeld. Er is 
nauwelijks druk uitgeoefend om organisaties mee te laten doen. 
Op basis van volgorde van aanmelding is, aan de hand van het stappenplan, be-
gonnen met het voorbereidingstraject. Elke JGZ-organisatie heeft, voordat men 
daadwerkelijk kan starten, vier tot zes maanden nodig voor de voorbereidingen, 
inclusief het werven van personeel.
In de maand voor de start van de werkelijke screening hebben de trainingen plaats-
gevonden.
Het eerste jaar na de start wordt gezien als leerjaar. In dat jaar vindt er kwaliteits-
toetsing plaats en wordt het implementatieproces per JGZ-organisatie bewaakt.

2.3.1 Contracten en bewerkingsovereenkomsten
De NSDSK heeft in samenwerking met de ActiZ de tekst opgesteld voor de samen-
werkingsovereenkomst tussen de NSDSK en de deelnemende JGZ-organisaties. 
ActiZ heeft hierbij de belangen van de JGZ-organisaties behartigd. De uiteindelijke 
tekst is bekeken op zijn juridische consequenties en formulering en waar nodig 
aangepast (bijlage 2.7). Op basis hiervan is met alle JGZ-organisaties een contract 
afgesloten voor de duur van het implementatiejaar. 
Alle JGZ-organisaties zijn gaan werken met het CANG. In het kader van de wet op 
de bescherming persoonsgegevens is tussen alle JGZ-organisaties en de NSDSK 
een bewerkersovereenkomst gesloten (bijlage 2.8).

2.4 Trainingen 
Alle trainingen in het kader van de neonatale gehoorscreening zijn gegeven door 
trainers van de NSDSK. Er zijn vier trainingsmodules, te weten:

■ Trainingen in de uitvoering van de OAE-screening
■ Trainingen in de uitvoering van de A-ABR-screening
■ Trainingen in de procesbewaking
■ Trainingen in het begeleiden, coachen en superviseren van screeners bij de uitvoe-

ring van de OAE-screening 

2.4.1 Training screeners in de uitvoering van de OAE-methode 
De OAE-screening mag uitsluitend uitgevoerd worden door getrainde en geautori-
seerde screeners. 
De voorwaarde is dat men een paramedische opleiding heeft gevolgd op minimaal 
MBO-niveau, zoals een opleiding tot kraamverzorgende of dokterassistente. 
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Om voldoende vaardigheid te krijgen en te behouden geldt voor de uitvoerders van 
de OAE-screening dat ze minimaal 150 kinderen per jaar moeten screenen.
In totaal zijn ruim 700 personen getraind in de uitvoering van de OAE-screening. 
Als een deelnemer de volledige training heeft gevolgd, wordt deze geautoriseerd om 
de screening uit te voeren. Er wordt een inlogcode verstrekt om toegang te krijgen 
tot de screeningsapparatuur en de screener wordt gecertificeerd. 
De JGZ-organisaties hebben de werving en selectie verzorgd van medewerkers die 
de neonatale gehoorscreening binnen hun organisatie gaan uitvoeren. 
Bij elke JGZ-organisatie zijn groepstrainingen gegeven in de maand voorafgaande 
aan de startdatum van het implementatiejaar. 
De training van de screeners bestaat uit twee sessies van vier uur en wordt gegeven 
op locatie van de JGZ-organisatie. De trainingen hebben bestaan uit een theore-
tisch deel waarin achtergrondinformatie is gegeven; een instructie deel over de 
bediening van de apparatuur en de afname van de test en een praktijk deel waarin 
de testafname is geoefend op volwassenen en kinderen. 
Naast de groepstrainingen op locatie wordt er één keer per maand op de NSDSK 
een open trainingsdag georganiseerd. Deze dag is bestemd voor nieuwe screeners 
uit organisaties die al eerder gestart zijn. Aan de open trainingsdagen nemen scree-
ners uit het hele land deel. Deze training wordt op één dag gegeven. Naast het 
theoretische deel en het instructie deel wordt er alleen geoefend op volwassenen en 
niet op kinderen. De regiocoördinator rond de training af in de vorm van één à twee 
vaardigheidstrainingen op de werkplek.

2.4.2 Training regiocoördinatoren in de uitvoering van de A-ABR methode en de 
begeleiding van de screeners 
De training in de uitvoering van de A-ABR-screening vindt in de eerste maanden 
van het implementatiejaar plaats. 
De training voor de regiocoördinatoren heeft voor het grootste deel in Amsterdam 
plaatsgevonden. Er zijn ruim 30 regiocoördinatoren getraind.
De regiocoördinatoren volgen eerst de groepstraining voor de OAE. Zij moeten de 
OAE-screening voldoende beheersen om de screeners te kunnen coachen.
Na de OAE-training volgt de training in de bediening van de apparatuur van de A-
ABR en het oefenen met de uitvoering van de A-ABR-screening in de praktijk onder 
supervisie van een trainer van de NSDSK. In deze training wordt ook aandacht 
besteed aan het verwijzen van kinderen die op de 3e screening een refer halen en 
aan het omgaan met ongeruste ouders. 
De regiocoördinatoren worden vervolgens ingewerkt in de theorie en de praktijk 
rond het coachen en begeleiden van de screeners en het geven van supervisie op de 
werkplek (aan de hand van observatieformulieren)

2.4.3 Training in casemanagement en procesbewaking 
In het tweede kwartaal van het implementatiejaar wordt de regiocoördinator inge-
werkt in het verzorgen van het casemanagement en de procesbewaking. Totdat de 
regiocoördinator deze taken zelfstandig kan uitvoeren, wordt de procesbewaking 
verzorgd vanuit de NSDSK.
De regiocoördinator leert het programma van het CANG kennen aan de hand van 
oefenopdrachten. Vervolgens wordt de regiocoördinator verder ingewerkt op basis 
van de gegevens die in het CANG van de eigen regio zijn opgeslagen. Het inwerken 
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gebeurt geleidelijk onder supervisie van een trainer van de NSDSK. Als de regioco-
ordinator het programma voldoende beheerst wordt hij/zij geautoriseerd om hierin 
te werken vanaf een door hem/haar te bepalen werkplek. Sommige regiocoördina-
toren werken echter vanuit huis en kunnen via datacommunicatie on-line bij de in 
het CANG opgeslagen gegevens van de organisaties waarvoor zij de procesbewaking 
uitvoeren. 

2.4.4 Coördinatorendagen 
De regiocoördinatoren vormen de spin in het web van de neonatale gehoorscree-
ning. Deze functie is echter erg solistisch. Om hen goed te kunnen ondersteunen 
zijn er coördinatorendagen in het leven geroepen. Deze worden in twee groepen, 
twee keer per jaar in Amsterdam georganiseerd. Het doel van de dagen is dat de 
coördinatoren hun collega’s ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. 
De dagen worden ook gebruikt om de achtergrondkennis van de coördinatoren 
te verbreden b.v. op het gebied van diagnostiek en interventie van opgespoorde 
kinderen. Veranderingen worden doorgenomen met betrekking tot de gebruikte 
protocollen, het screeningsprogramma, de apparatuur, de procesbewaking of de 
gebruikt software van het CANG. 
Problemen die de coördinatoren tegenkomen zoals coachingsproblemen of een 
bijzondere casus kunnen worden ingebracht en besproken. 

2.5 Uitvoeringsaspecten 
Alle kinderen die geboren zijn in Nederland of voor de leeftijd van 6 weken in Neder-
land zijn komen wonen, komen in aanmerking voor de gehoorscreening. De NICU 
kinderen worden in het kader van het NICU-programma gescreend. De screening 
van alle andere kinderen is de verantwoording van de JGZ-organisaties. Kinderen 
die na de leeftijd van 6 weken in Nederland komen wonen zullen niet voor de 
gehoorscreening worden opgeroepen. Als er bij deze kinderen op een later tijdstip 
twijfels zijn over hun gehoor, kunnen zij via de huisarts naar een audiologisch 
centrum worden verwezen.
De JGZ draagt zorg voor de planning en uitvoering van de screening.

2.5.1 Plaats van screenen 
Op basis van de resultaten uit de voorstudies is de JGZ-organisaties geadviseerd om 
de 1e en 2e screeningsronde uit te laten voeren met de OAE-methode, door screeners 
op MBO-niveau. De eerste screening wordt thuis uitgevoerd in combinatie met de 
hielprik op de leeftijd van 4 tot 7 dagen na de geboorte. De 2e screening wordt ook 
thuis uitgevoerd (4 tot 7 dagen na de 1e screening). Als er een 3e screening nodig is, 
wordt deze uitgevoerd met de A-ABR-methode door de regiocoördinator (ook weer 4 
tot 7 dagen na de 2e screening). 
Dit advies heeft voor een aantal organisaties enige problemen opgeleverd. In veel 
organisaties werd de hielprik uitgevoerd door JGZ-verpleegkundigen (HBO-niveau). 
Door de gehoorscreening te combineren met de hielprik en uit te laten voeren door 
screeners op MBO-niveau, komt de taak voor het verrichten van de hielprik voor 
de JGZ-verpleegkundigen te vervallen. In sommige organisaties heeft dit tot protest 
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geleid en is het beleidsvoornemen ter goedkeuring voorgelegd aan ondernemings-
raden. 
Bij een aantal organisaties heeft men er voor gekozen om de gecombineerde scree-
ning aanvankelijk door JGZ-verpleegkundigen te laten uitvoeren en hen geleidelijk 
te vervangen door screeners op MBO-niveau. Dit om boventalligheid van personeel 
te voorkomen. Gedurende het implementatiejaar is bij deze organisaties een groot 
deel van de screeners vervangen. 
In de provincies Gelderland en Zuid-Holland wordt de hielprik niet door de JGZ uit-
gevoerd. In deze provincies hebben de meeste organisaties er voor gekozen om de 1e 
en 2e screening op het CB te laten plaatsvinden op aparte zittingen. De 1e screening 
wordt gepland in de 3e week na de geboorte. De 2e screening zal binnen een week na 
de 1e screening moeten plaatsvinden. Het aantal locaties waar de screening wordt 
aangeboden, is vaak beperkt. Dit betekent dat er van ouders meer wordt gevraagd. 
Ze moeten met hun jonge baby reizen naar de dichtstbijzijnde locatie, maar dat 
is niet altijd in de plaats waar ze wonen. Omdat niet op alle gekozen locaties elke 
week een zitting wordt gepland, moeten ouders voor een 2e screening vaak weer 
naar een andere locatie. 
De 3e screening vindt in het hele land thuis plaats. Dus ook in de provincies waar 
de 1e en 2e screening op het CB wordt uitgevoerd.

2.5.2 Regiocoördinator
In het hele land zijn regiocoördinatoren aangesteld voor de uitvoering van de 3e 
screening en het zorgdragen voor de verwijzing en de rapportage over de verwezen 
kinderen. 
Naast de uitvoering van de 3e screening hebben de regiocoördinatoren ook nog de 
volgende taken:

■ Geven van vaardigheidstraining op de werkplek
■ Begeleiden, superviseren en ondersteunen van de uitvoerders van de 1e en 2e scree-

ning. 
■ Coördineren van het verloop van de screening
■ Onderhouden van contacten met de JGZ, huisartsen, kinderartsen en AC’s
■ Uitvoeren van het casemanagement en de procesbewaking
■ Contacten met de leverancier van de screeningsapparatuur.

De aanstelling van deze regiocoördinatoren dient qua omvang (percentage FTE) zo-
danig te zijn dat zij effectief en efficiënt kunnen werken. Voor de uitvoering van de 
3e screening moeten er ook voldoende kinderen per jaar kunnen worden gescreend 
om voldoende vaardigheid te krijgen. Voor kleine JGZ-organisaties betekent dit dat 
er samengewerkt moet worden met andere organisaties. Veel regiocoördinatoren 
werken voor meerdere organisaties. Een aantal JGZ-organisaties heeft de uitvoe-
ring van de taak van de regiocoördinatoren ingekocht bij de NSDSK. 
In een aantal organisaties is de procesbewaking losgekoppeld van de taak van de 
regiocoördinatoren. De procesbewaking is dan uitbesteed aan de NSDSK terwijl 
de overige taken van de regiocoördinatoren wel binnen de eigen diensten van de 
JGZ-organisaties worden uitgevoerd. 
In enkele gevallen is de uitvoering van de 3e screening uitbesteed aan het AC. 
Hiervan heeft één AC de regiocoördinator in dienst genomen. Zij werkt voor twee 
JGZ-organisaties. 
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2.5.3 Uitvoering van de screening 
Het aantal kinderen dat per dag bij een JGZ-organisatie moet worden gescreend, is 
erg wisselend. In verband met de gecombineerde screening met de hielprik, moe-
ten de kinderen vaak op dezelfde dag waarop de gegevens van de kinderen bij de 
JGZ binnen komen, ook worden gescreend. Voor de gehoorscreening is er meestal 
wel wat ruimte, maar de hielprik moet op tijd gebeuren. Rond het weekend is het 
daardoor altijd wat drukker, maar verder is het afhankelijk van het aantal per dag 
geboren kinderen en dat kan (in bepaalde tijden van het jaar) sterk wisselen. 
Om die reden hebben de screeners vaak flexibele contracten. De ene dag hebben 
de screeners die dienst hebben maar enkele kinderen te screenen, maar soms zijn 
het er ook veel meer. 
Er zijn verschillende manieren waarop de uitvoering van de screening wordt ge-
pland. In een aantal JGZ-organisaties wordt gewerkt met z.g. screenteams. Deze 
teams werken redelijk self-supporting. Zij krijgen de nieuw geboren kinderen door 
via de ENT-administratie of de kraamzorg en verdelen de te verrichten screeningen 
over de screeners die op de betreffende dag dienst hebben. In andere organisaties 
wordt het inplannen van de screeningen verricht door bijvoorbeeld het plannings-
bureau. 
In principe worden ouders vooraf opgebeld om mee te delen dat de screener die 
dag langs komt. Dit is echter lang niet altijd mogelijk. Vaak is het telefoonnummer 
van de ouders niet bekend. Ouders hebben als het goed is een informatiefolder 
over de screening ontvangen bij de burgerlijke stand, samen met de folder over de 
hielprik. 
Als de screening op het CB gebeurt, wordt er altijd centraal gepland en worden de 
ouders schriftelijk of telefonisch uitgenodigd voor de screening. Als er schriftelijk 
wordt opgeroepen, wordt de folder meegestuurd bij de oproep. 
Als de screening thuis plaatsvindt, maken de screeners die op een bepaalde dag 
dienst hebben een routeplanning om zo efficiënt mogelijk te reizen. 
Er is nogal veel verschil tussen de JGZ-organisaties in de manier waarop de scree-
ners worden gefaciliteerd. Meestal beperkt zich dit tot een mobiele telefoon. Steeds 
vaker wordt een routeplanner verstrekt en in enkele organisaties worden kleine 
dienstauto’s ter beschikking gesteld. 
Als de screening op het CB plaatsvindt, wordt er om de 10 minuten tot een kwartier 
een kind ingepland. 
De screeners voeren de screening uit volgens een standaard protocol. Hierin is 
precies vastgelegd wat ze wel en niet in bepaalde omstandigheden kunnen doen. 
Als er van het standaardprotocol moet worden afgeweken wordt de reden hiervan 
vastgelegd in het screeningsapparaat. Bij een voldoende uitslag op de screening 
ontvangen ouders een folder waarin ze e.e.a. nog eens na kunnen lezen. 
De screeners plannen zelf de kinderen in die voor een 2e screeningsronde in aan-
merking komen. De 2e screening moet in principe tussen de 4 en 7 dagen na de 1e 
screening plaatsvinden. Bij screening op het CB blijkt dit meestal niet haalbaar. 
Vaak wordt er maar 1x per 14 dagen op een bepaalde locatie een gehoorzitting 
gepland. Ouders moeten in dat geval een week extra wachten of naar een andere 
locatie.
Als een kind in aanmerking komt voor een 3e screening, geven de screeners dit 
door aan de regiocoördinator. Deze belt de ouders om een afspraak te maken voor 
de uitvoering van de 3e screening en geeft de ouders instructie om het kind zo goed 
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mogelijk voor deze screening voor te bereiden (geen badolie gebruiken, voeden voor 
het tijdstip van screenen etc). 
Als de derde screening onvoldoende is, wordt de betekenis hiervan aan de ouders 
uitgelegd ondersteund met een informatiefolder. De ouders krijgen het advies om 
het gehoor van hun kind verder te laten onderzoeken op een audiologisch centrum. 
De regiocoördinator geeft informatie aan de ouders over het vervolgtraject en wat 
er bij het audiologisch centrum gaat gebeuren. De ouders wordt gevraagd het AC 
toestemming te geven om de huisarts, het CB en de NSDSK te informeren over de 
resultaten van de diagnostiek (bijlage 2.9). De verwijzing naar het AC wordt gere-
geld en de huisarts en het CB worden schriftelijk van de verwijzing op de hoogte 
gesteld.
Aparte procedure voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen
Met de OAE-methode is het niet mogelijk om kinderen op te sporen met een audi-
tieve neuropathie (bepaalde centrale neurologische afwijkingen die tot een gehoor-
verlies leiden). Het risico op deze retrocochleaire aandoening is het grootst in de 
NICU populatie en komt binnen de gezonde populatie zeer weinig voor. 
Kinderen die door de JGZ gescreend worden, kunnen echter ook een ziektegeschie-
denis hebben, die een auditieve neuropathie tot gevolg kan hebben (bijvoorbeeld 
kinderen die een wisseltransfusie hebben gekregen ten gevolge van een verhoogd 
bilirubine gehalte of kinderen met een laag geboortegewicht). De aandoeningen 
waarbij deze complicatie kan optreden is over het algemeen zo ernstig, dat kinde-
ren hiervoor in een ziekenhuis hebben gelegen.
Om te voorkomen dat kinderen die een verhoogd risico hebben op een auditieve 
neuropathie ten onrechte worden gescreend met de OAE-methode, is het z.g. zie-
kenhuisprotocol opgesteld (zie bijlage 2.3).
Voordat de eerste screening plaatsvindt, wordt daarom aan alle ouders gevraagd 
of hun kind in het ziekenhuis heeft gelegen. Als dit het geval is, worden enkele 
anamnese-vragen gesteld om na te gaan of er, gezien de ziektegeschiedenis van het 
kind, een contra indicatie is voor een OAE-screening. Is dit het geval, dan wordt 
het kind niet met de OAE-methode gescreend en geeft de screener dit door aan de 
regiocoördinator, die het kind met de A-ABR- methode zal gaan screenen. 
Als een kind op het moment dat het normaliter gescreend moet worden nog in het 
ziekenhuis ligt, wordt de screening uitgesteld. De regiocoördinator houdt in de 
gaten dat het kind later alsnog gescreend wordt. 
Als een kind binnen 3 weken na de geboorte uit het ziekenhuis ontslagen wordt, kan 
het indien er geen contra indicatie is, alsnog thuis gescreend worden. De hielprik 
heeft dan meestal al in het ziekenhuis plaats gevonden. De screener brengt een 
apart huisbezoek voor de gehoorscreening. De screener neemt de anamnese-vragen 
af, om na te gaan of het kind met de OAE-methode gescreend mag worden. Als er 
een contra indicatie is, wordt dit aan de ouder uitgelegd en geeft de screener het 
door aan de regiocoördinator. Deze zal dan de A-ABR-screening bij het betreffende 
kind uitvoeren.
Als een kind bij drie weken nog in het ziekenhuis ligt, neemt de regiocoördinator 
contact op met de behandelend kinderarts om na te gaan of en wanneer het kind 
gescreend kan worden. De kinderarts wordt gevraagd hiervoor een toestemmings-
formulier te tekenen (bijlage 2.10). Voor alle screeningen die in het ziekenhuis 
plaatsvinden wordt de A-ABR-methode gebruikt. 
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Voor vragen en problemen kunnen de screeners contact opnemen met de regioco-
ordinator. 

2.5.4 Data verzameling en bewerking 
Om een zo goed mogelijke dekking van de screening te krijgen, zal een zorgvuldig 
database management nodig zijn. De neonatale gehoorscreening vraagt een goede 
en efficiënte organisatie. Het tijdsbestek waarbinnen de aanmelding van de ge-
boorte, de planning van de te screenen kinderen en de uitvoering van de screening 
moet plaatsvinden, is kort. 
De JGZ geeft de NAW-gegevens van de te screenen kinderen via datacommunicatie. 
door aan de host van de betreffende JGZ-organisatie. De NAW-gegevens van de 
kinderen worden op basis van de postcode van de kinderen automatisch verdeeld 
over de verschillende regio’s en klaargezet voor communicatie met de screenings-
apparaten. Het screeningsapparaat wordt, via datacommunicatie, geladen met de 
NAW-gegevens van de nieuw geboren kinderen. De resultaten worden vanuit de 
screeningsapparatuur teruggezonden naar de host. 
De kinderen waarbij de screening voldoende is aan beide oren, worden automatisch 
afgesloten. De host bepaalt aan de hand van het administratieve programma bij 
welke kinderen nog een 1e (bij niet verschenen) of 2e screening moet plaatsvinden 
en laadt het screeningsapparaat opnieuw met de gegevens van deze kinderen, 
waaraan de gegevens van de nieuw geboren kinderen worden toegevoegd.
Als ouders niet aan de screening willen deelnemen, wordt dit door de screener 
bij administratieve bijzonderheden genoteerd (zo mogelijk met opgave van reden). 
Deze kinderen worden ook automatisch afgesloten. Via een zogenaamde “Let Op 
Lijst”, die automatisch wordt gegenereerd, is precies te zien bij welke kinderen het 
screeningsproces nog niet is afgerond. Deze lijst wordt door de regiocoördinator 
regelmatig nagelopen zodat bij de kinderen op deze lijst alsnog een screening kan 
plaatsvinden of er andere stappen kunnen worden genomen.
In de host worden de volgende gegevens verzameld:

Kindgegevens
■ Naam, adres, woonplaats, geboorte datum, geslacht, id nummer 
■ Logboek van alle handelingen die per kind hebben plaatsgevonden
■ Eindstatus per kind
■ Verzonden brieven in geval van verwijzing

Screeningsresultaten 
■ Datum screening per screeningsronde 
■ Uitslag van de verschillende meetpogingen per screeningsronde per oor
■ Details van elke meetpoging
■ Tijdstip begin en einde meetpoging
■ Eindstatus

Administratieve bijzonderheden
■ Organisaties 
■ Gegevens organisaties
■ Gegevens screeners en id nummer
■ Indeling in plaats en postcodes per screeningsapparaat
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2.5.5 Verwijzing, diagnostiek en interventie
Kinderen met unilateraal of bilateraal een onvoldoende screeningsuitslag, worden 
verwezen voor nadere diagnostiek op een audiologisch centrum. Deze kinderen zul-
len met voorrang worden ingepland. De diagnostiek, na een refer op de screening, 
is uiteraard noodzakelijk om de aard en mate van het gehoorverlies vast te stellen. 
De uitslag van de diagnostiek wordt met de ouders besproken en, met toestemming 
van de ouders, aan de huisarts, het CB en de NSDSK gerapporteerd.
Kinderen waarbij een unilateraale gehoorverlies is vastgesteld, worden als “at risk” 
beschouwd. Ouders krijgen adviezen over de omgang met hun kind. Deze kinderen 
blijven onder begeleiding van een Audiologisch Centrum. Het gehoor van deze kin-
deren zal met een zekere regelmaat moeten worden gecontroleerd.
Als er bij een kind een bilateraal perceptief gehoorverlies van 80dB of meer wordt 
vastgesteld, wordt het kind doorverwezen naar een gezinsbegeleidingsdienst. Voor 
meervoudig gehandicapte kinderen ligt de grens bij 60 dB. Het interventiepro-
gramma voor deze kinderen omvat o.a.: huisbezoeken, cursussen nederlandse 
gebarentaal, deelname aan peuterspeelzaal, audiologische onderzoeken, voorlees-
cursussen, opvoedingscursussen, gezinsdagen en thema-avonden.
Ten gevolge van de neonatale gehoorscreening worden nu ook hele jonge baby’s 
met lichtere gehoorverliezen aangemeld bij de gezinsbegeleidingsdiensten. Bij deze 
jonge kinderen zal de interventie aanvankelijk meer gericht moeten zijn op de au-
ditieve stimulering en het stimuleren van precommunicatieve vaardigheden. De 
begeleiding van de ouders zal meer gericht zijn op het verloop van de ouder/kind 
interactie. Bij de gezinsbegeleiding wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair team. 
Hierbij zijn audiologen, taalkundigen, logopedisten, gedragwetenschappers, spel-
leidsters (zowel horend als doof), docenten gebarentaal en ervaringsdeskundigen 
(ouders van dove kinderen en dove en slechthorende volwassenen) betrokken.
Kinderen met minder ernstige permanente bilaterale gehoorverliezen krijgen hun 
interventie en begeleiding vanuit de AC’s. Ook voor de AC’s heeft de neonatale 
gehoorscreening tot gevolg dat niet alleen de diagnostische programma’s moesten 
worden aangepast, maar ook de interventieprogramma’s voor heel jonge kinderen 
met een matig tot ernstig gehoorverlies. Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan het opstellen van begeleidingsplannen en interventieprogramma’s voor deze 
doelgroep.

2.5.6 Ondersteuning, monitoring en kwaliteitsbewaking
Gedurende het implementatiejaar zijn de JGZ-organisaties door de NSDSK onder-
steund en begeleid. Binnen de normale werkuren is er bij de NSDSK een helpdesk 
beschikbaar. Screeners en regiocoördinatoren uit het hele land kunnen contact 
opnemen met de helpdesk voor inhoudelijke, organisatorische en/of administra-
tieve ondersteuning.
Er hebben per JGZ-organisatie twee mondelinge evaluaties met het management 
en de screeners plaatsgevonden. De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden na het 
eerste kwartaal, de tweede na het afronden van het implementatiejaar. Bij deze 
evaluaties is er feedback gegeven op basis van de behaalde resultaten. Er is aanvul-
lende informatie gegeven over de screening. Praktische problemen zijn besproken 
en er zijn adviezen gegeven voor verbetering. 
Bij elke JGZ-organisatie heeft er in het implementatiejaar voortdurend kwaliteits-
controle, kwaliteitstoetsing en “realtime” monitoring plaatsgevonden. Hierdoor is 
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het mogelijk om te bewaken hoe de screening in het land verloopt en waar moet 
worden bijgesteld. 
Per kwartaal zijn de screeningsresultaten van elke JGZ-organisatie in het imple-
mentatiejaar getoetst aan de hand van de opgestelde kwaliteitscriteria (zie bijlage 
2.5). 
De kwaliteitscontrole heeft plaatsgevonden op de leeftijd van de kinderen, het deel-
namepercentage en de referrate per screeningsronde (op organisatie-, gemeentelijk 
en screenersniveau) 
Als de criteria niet worden gehaald, zijn de resultaten nader geanalyseerd op:

■ Reden geen deelname
■ Afwijking op protocol
■ Patroon van mislukte metingen
■ Onrustige baby’s
■ Gebruik van de apparatuur

Op basis van de resultaten van de analyse is er overleg geweest met de regioco-
ordinator. Ten aanzien van individuele screeners met een te hoge referrate zijn er 
adviezen gegeven op het gebied van coaching en supervisie door de regiocoördina-
tor. Bij supervisie wordt er gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier voor 
de uitvoering van de OAE-screening (bijlage 2.11). Van de coaching en supervisie 
wordt een verslag gemaakt dat met de screener wordt besproken. Een kopie van het 
verslag wordt aan het management verstrekt.
Ook is er schriftelijk gerapporteerd aan het management. Er zijn adviezen gegeven 
over aanpassingen van de opzet en uitvoering van de screening binnen de betref-
fende regio’s. Soms heeft dit tot bijstellingen geleid van de planning, het aantal 
screeners, de oproepleeftijd, het verkrijgen van het bronbestand, de plannen van 
meer zittingen, etc. 

2.6 Landelijke evaluatie
Om een antwoord te krijgen op de vraag of de neonatale gehoorscreening als 
totaal programma voldoet en er voldoende kinderen worden opgespoord, is het 
noodzakelijk dat de resultaten ook landelijk worden geëvalueerd en ook landelijk 
worden getoetst aan de kwaliteitseisen. De resultaten van de screening over het 
implementatiejaar van de verschillende JGZ-organisaties vanuit het hele land zijn 
door de NSDSK verzameld en geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens zijn 
aan TNO-KvL verstrekt voor de landelijke evaluatie van de screening en het bepalen 
van de kwaliteit van de neonatale gehoorscreening. TNO-KvL heeft de gegevens 
samengevoegd tot een landelijk bestand en geanalyseerd. TNO-KvL koppelt de 
bevindingen van de evaluatie terug naar de NSDSK, op basis waarvan bijstellingen 
en begeleidingen zullen plaatsvinden. De resultaten van deze evaluatie worden in 
hoofdstuk 3 behandeld. 

2.7 Centrale database voor kinderen met een permanent gehoorverlies
Of er met de neonatale gehoorscreening kinderen worden gemist, valt op dit mo-
ment nog niet te zeggen. Om een goed inzicht te krijgen in het percentage fout ne-
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gatieven is een goede registratie noodzakelijk van alle kinderen met een permanent 
gehoorverlies.
De projectgroep heeft het initiatief genomen om te komen tot het oprichten van een 
centrale database waarin alle kinderen met een permanent gehoorverlies worden 
opgenomen. 
De FENAC heeft dit initiatief verder uitgewerkt en wordt de eigenaar van deze da-
tabase. De NSDSK is gevraagd als bewerker op te treden. 
De AC’s hebben zich inmiddels bereid verklaard om deze database te vullen met 
gegevens over kinderen met de diagnose van een uni- of bilateraal permanent 
gehoorverlies > 35 dB, die geboren zijn na 1 juli 2002. De AC’s hebben een ID 
en password ontvangen. Hiermee kunnen zij inloggen op hun eigen deel van het 
bestand en de gegevens toevoegen of veranderen. Het beheer van centrale database 
van de kinderen met een permanent gehoorverlies is in handen van de FENAC. Na 
schriftelijk toestemming van de FENAC kan deze database geraadpleegd worden 
voor verder onderzoek naar bijvoorbeeld de vals-negatieven of de prevalentie van 
permanente gehoorverliezen Op dit moment is dit nog te vroeg omdat eventuele 
gemiste kinderen of de kinderen met een later verworven gehoorverlies nog niet 
bekend zijn. 
Als blijkt dat kinderen door de screening worden gemist, zal moeten worden geana-
lyseerd wat hiervan de oorzaak kan zijn en welke maatregelen er moeten worden 
genomen om dit in de toekomst te voorkomen. 

2.8 Conclusies 
De landelijke implementatie is binnen de gestelde termijn succesvol verlopen. Alle 
JGZ-organisaties hebben de neonatale gehoorscreening ook na het implementatie-
jaar gecontinueerd. Dit succes is mede te danken aan de volgende factoren:

■ Alle partijen waren bereid om zich te conformeren aan het uniforme programma. 
Dit gold niet alleen voor de JGZ, maar ook voor de huisartsen en de AC’s.

■ Er was een grote betrokkenheid van het management van de JGZ-organisaties, de 
uitvoerders van de screening en de regiocoördinatoren.

■ De landelijke implementatie is zorgvuldig voorbereid. Protocollen, handleidingen, 
software, beslisregels, afstemming met het vervolgtraject, trainingsprogramma’s, 
etc waren op tijd klaar 

■ Alle screeners en regiocoördinatoren hebben hetzelfde trainingsprogramma ge-
volgd, waardoor een grote uniformiteit van de uitvoering en werkwijze mogelijk is 
geworden.

■ Alle JGZ-organisatie gebruiken hetzelfde programma voor de administratie en regi-
stratie. Hierdoor kunnen gegevens worden uitgewisseld bij verhuizingen e.d. 

■ In het administratieprogramma is een trackingsysteem ingebouwd, dat realtime 
monitoring mogelijk maakt. 

■ Gedurende het project heeft casemanagement, procesbewaking, kwaliteitscontrole 
en toetsing, supervisie en coaching plaatsgevonden, met een regelmatige terugkop-
peling naar het management en de uitvoerders van de screening.

■ Door de verstrekte subsidie van Zon-Mw is tegemoet gekomen aan de additionele 
kosten voor de implementatie.
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3.1 Achtergrondinformatie JGZ-organisaties
Het implementatiejaar van een bepaalde JGZ-organisatie gaat in op het moment 
dat daadwerkelijk met het screenen van kinderen wordt gestart. De implementatie 
heeft geleidelijk plaatsgevonden. In 2002, 2003, 2004 en 2005 zijn respectievelijk 
5, 12, 22 en 18 organisaties gestart. De laatste organisatie is per 1 juni 2005 met 
het implementatiejaar begonnen. Per 1 juni 2006 is de landelijke implementatie 
voltooid. 
De uitvoering van de neonatale gehoorscreening is in handen van 57 JGZ-organi-
saties. In 39 organisaties wordt de screening uitgevoerd met de hielprik-variant. Bij 
18 organisaties uit de provincies Gelderland en Zuid-Holland wordt de CB-variant 
gebruikt. 

Alle JGZ-organisaties voeren 
de neonatale gehoorscreening 
uit volgens een uniforme werk-
wijze, met dezelfde apparatuur, 
ondersteund door hetzelfde 
registratie- en administratiepro-
gramma.
In figuur 3.1 is de verdeling weer-
gegeven van het aantal kinderen 
dat per jaar aan het project heeft 
deelgenomen. In 2002 en 2003 
is de implementatie langzaam op 
gang gekomen. De topjaren zijn 
2004 en 2005 geweest. In 2006 
is de implementatie afgerond. 
Het kleine verschil tussen de ge-
boren kinderen en de kinderen 
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3 RESULTATEN SCREENING EN DIAGNOSTIEK 

3.1 ACHTERGRONDINFORMATIE JGZ-ORGANISATIES

Het implementatiejaar van een bepaalde JGZ-organisatie gaat in op het moment dat 
daadwerkelijk met het screenen van kinderen wordt gestart. De implementatie heeft 
geleidelijk plaatsgevonden. In 2002, 2003, 2004 en 2005 zijn respectievelijk 5, 12, 22 en 18 
organisaties gestart. De laatste organisatie is per 1 juni 2005 met het implementatiejaar 
begonnen. Per 1 juni 2006 is de landelijke implementatie voltooid.  

De uitvoering van de neonatale gehoorscreening is in handen van 57 JGZ-organisaties. In 39 
organisaties wordt de screening uitgevoerd met de hielprik-variant. Bij 18 organisaties uit de 
provincies Gelderland en Zuid-Holland wordt de CB-variant gebruikt.  

Alle JGZ-organisaties voeren de neonatale gehoorscreening uit volgens een uniforme 
werkwijze, met dezelfde apparatuur, ondersteund door hetzelfde registratie- en 
administratieprogramma.

Figuur 3.1 Instroom kinderen per implementatiejaar vanaf juli 2002 t/m juli 2006 
In figuur 3.1 is de 
verdeling weergegeven 
van het aantal kinderen 
dat per jaar aan het 
project heeft 
deelgenomen. In 2002 
en 2003 is de 
implementatie langzaam 
op gang gekomen. De 
topjaren zijn 2004 en 
2005 geweest. In 2006 is 
de implementatie afge-
rond. Het kleine verschil 
tussen de geboren kin-
deren en de kinderen die 
in aanmerking komen 
voor de screening, be-
treffen vooral de 
kinderen die in de 

NICU’s zijn gescreend. 

De landelijke implementatie is binnen de gestelde termijn van 4 jaar voltooid. Het advies om 
de 1e en 2e screening uit te laten voeren door screeners op MBO-niveau wordt niet overal 
opgevolgd. Vaak wordt er gestart met screeners op HBO- en MBO-niveau en worden bij 
mutaties de HBO-ers vervangen door MBO-ers.  

De 3e screening wordt in het merendeel van de organisaties uitgevoerd door de 
regiocoördinatoren. Deze hebben meestal een HBO-V opleiding. Een enkele keer is er een 
logopediste aangetrokken voor deze functie. In één organisatie wordt de 3e screening 
uitgevoerd door een arts. Een aantal organisaties hebben de uitvoering van de 3e screening 
uitbesteed aan een AC (bijlage 3.1A). 

3.2 LANDELIJKE EVALUATIE VAN DE SCREENINGSRESULTATEN

3.2.1 Algemeen 
De landelijke evaluatie betreft analyses op groepsniveau, waarbij achteraf wordt nagegaan of 
de deelname aan de screening, de validiteit (sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende 
waarde) en de tijdigheid van de screeningen aan de eisen voor een goed 
bevolkingsonderzoek voldoen. Het doel is om de kwaliteit van de uitvoering van de neonatale 

Figuur 3.1 Instroom kinderen per implementatiejaar 
vanaf juli 2002 t/m juli 2006
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die in aanmerking komen voor de screening, betreffen vooral de kinderen die in de 
NICU’s zijn gescreend.
De landelijke implementatie is binnen de gestelde termijn van 4 jaar voltooid. Het 
advies om de 1e en 2e screening uit te laten voeren door screeners op MBO-niveau 
wordt niet overal opgevolgd. Vaak wordt er gestart met screeners op HBO- en MBO-
niveau en worden bij mutaties de HBO-ers vervangen door MBO-ers. 
De 3e screening wordt in het merendeel van de organisaties uitgevoerd door de 
regiocoördinatoren. Deze hebben meestal een HBO-V opleiding. Een enkele keer is 
er een logopediste aangetrokken voor deze functie. In één organisatie wordt de 3e 
screening uitgevoerd door een arts. Een aantal organisaties hebben de uitvoering 
van de 3e screening uitbesteed aan een AC (bijlage 3.1A).

3.2 Landelijke evaluatie van de screeningsresultaten
3.2.1 Algemeen

De landelijke evaluatie betreft analyses op groepsniveau, waarbij achteraf wordt 
nagegaan of de deelname aan de screening, de validiteit (sensitiviteit, specificiteit, 
positief voorspellende waarde) en de tijdigheid van de screeningen aan de eisen 
voor een goed bevolkingsonderzoek voldoen. Het doel is om de kwaliteit van de 
uitvoering van de neonatale gehoorscreening in de JGZ tot en met de diagnostiek 
op het AC en de start van de eventuele revalidatie/interventie bij slechthorende 
kinderen te bewaken.
Voor het behoud en eventuele verbetering van de kwaliteit van de screening is het 
nodig om regelmatig de resultaten van de screening te evalueren. Er kan getoetst 
worden of de kwaliteitseisen (nog steeds) worden gehaald. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan kan worden nagegaan wat de oorzaak hiervan is en waar verbeteringen 
mogelijk zijn. Ook internationaal wordt gesteld dat regelmatige evaluatie en toet-
sing aan kwaliteitscriteria een vereiste voor elk screeningsprogramma is (National 
Screening Committee, UK, 2000). 
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de resultaten op landelijk en JGZ-niveau 
van het eerste jaar van de screening besproken, zoals:

■ deelname aan de 1e, 2e en 3e screeningsronde en aan de diagnostiek op het AC.
■ het percentage voldoende en refer na 1e, 2e en 3e screeningsronde en de gestelde 

diagnose op het AC.
■ de leeftijd van de kinderen bij de 1e en 3e screeningsronde, bij het 1e AC bezoek en 

bij het vaststellen van de definitieve diagnose op het AC
■ naleving van het protocol.

Ook wordt een aantal extra resultaten besproken, zoals de invloed van de vaardig-
heid van de screeners op de resultaten per screener en de invloed van de leeftijd 
van het kind op de screeningsuitslagen. Verder worden de resultaten van de di-
agnostiek op het AC nader besproken en wordt de opbrengst van de screening 
beschreven op landelijk niveau in termen van sensitiviteit, specificiteit en positief 
voorspellende waarde van de screening.
De resultaten worden vergeleken met de kwaliteitseisen (zie tabel 3.1) op 2 niveaus: 
landelijk en op het niveau van de uitvoerende organisaties. Bovendien kunnen op 
organisatieniveau vergelijkingen worden gemaakt tussen JGZ-organisaties die een 
vergelijkbare uitvoeringsstructuur hebben. Om deze vergelijking te vereenvoudigen, 
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zijn de resultaten van organisaties die de screening thuis uitvoeren tegelijk met 
de hielprik (“hielprik-organisaties”) bij elkaar weergegeven, evenals de resultaten 
van de organisaties die de screening op het CB uitvoeren (“CB-organisaties”). Zo 
kunnen de organisaties zich aan elkaar spiegelen (spiegelinformatie). De resultaten 
van het implementatiejaar van alle JGZ-organisaties zijn gebundeld om tot lande-
lijke cijfers te komen. De bestanden per JGZ-organisatie zijn hiertoe uit het CANG 
gehaald en geanonimiseerd naar TNO gestuurd. Daar zijn ze per JGZ-organisatie 
genummerd en samengevoegd tot één landelijk bestand in SPSS met kindgegevens 
en meetgegevens. Ook de uitslagen van de diagnostiek op het AC zijn per kind met 
behulp van het kindnummer gekoppeld aan dit bestand.

3.2.2 Kwaliteitseisen voor landelijke evaluatie 
Belangrijk is dat de kwaliteitseisen realistisch zijn en haalbaar voor de screenende 
JGZ-organisaties en het AC. Nog belangrijker is dat bepaalde doelen bereikt worden 
om de landelijke implementatie van de neonatale gehoorscreening zinvol te maken. 
De doelen zijn:

■ Behalen van de kwaliteitseisen voor deelname aan de screening en voor de referper-
centages.

■ Bij 95% van de kinderen met een mogelijk gehoorverlies moet voor de leeftijd van 4 
maanden de diagnose op het AC zijn afgerond, de interventie moet in 95% van de 
gevallen voor de leeftijd van 6 maanden zijn gestart.

■ Een ander doel is een hoge programmasensitiviteit. Hiermee wordt bedoeld dat met 
het screeningsprogramma slechts weinig kinderen met een bilateraal gehoorverlies 
≥ 40 dB worden gemist. Voor de programmasensitiviteit is echter nog geen kwali-
teitseis opgesteld. 
In principe zijn kwaliteitseisen onafhankelijk van de uitvoeringswijze van de neo-
natale gehoorscreening. Daarom zijn de maximaal toelaatbare kwaliteitseisen uit 
bijlage 2.5 toegestaan. Deze zijn als uitgangspunt genomen voor beide uitvoerings-
varianten (hielprik versus CB). Als de eisen niet gehaald worden, moet worden 
onderzocht wat de oorzaak is. Als blijkt dat door de wijze van uitvoering de eisen 
niet gehaald worden, zal moeten worden gekeken of misschien toch een andere 
wijze van uitvoering mogelijk is, of dat op bepaalde punten de uitvoering moet 
worden aangepast. Een voorbeeld: het is denkbaar dat bij screening op het CB de 
eisen wat betreft de deelname niet gehaald worden. Als dit het geval is, is het wel-
licht mogelijk om mensen die niet naar het CB (kunnen) komen thuis op te zoeken. 
Het belangrijkste punt is dat de eisen voorop staan en dat er naar gestreefd moet 
worden om deze te halen.
Om de haalbaarheid van de eisen te kunnen vaststellen, is rekening gehouden 
met de resultaten uit de implementatiestudie neonatale gehoorscreening (scree-
ning in 3 ronden met OAE, Kauffman 2001, van der Ploeg et al 2002) en latere 
ongepubliceerde gegevens van regio’s waarin de eerste twee ronden met OAE wordt 
gescreend, en in de derde ronde met de A-ABR. De in de tabel genoemde eisen 
blijken haalbaar te zijn in de praktijk.
De eisen kunnen in de toekomst worden bijgesteld. Dit gebeurt op basis van de 
achterliggende gedachten achter de eis en de behaalde resultaten. Bijvoorbeeld de 
eisen wat betreft deelname laten toe dat 11,5% van de kinderen met een gehoor-
probleem gemist worden. Omdat het wenselijk is dit percentage omlaag te brengen, 
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kunnen (als de deelname-eisen in de praktijk makkelijk gehaald worden) deze eisen 
aangescherpt worden.

Tabel 3.1 Kwaliteitseisen landelijke evaluatie neonatale gehoorscreening
Omschrijving (uitleg in 3.2.2.1) Kwaliteitseis

Deelname 

deelname 1e ronde* ≥95%

deelname 2e ronde (tov. in aanmerking 2e ronde) ≥97%

deelname 3e ronde (tov. in aanmerking 3e ronde) ≥98%

deelname AC(t.o.v. aantal verwezen kinderen) ≥98%

Referpercentages (t.o.v. aantal kinderen dat deelnam aan 
deze screeningsronde)

refer na 1e ronde (OAE) ≤7%

refer na 2e ronde (OAE) ≤40%

refer na 3e ronde (AABR) ≤10%

Timing

leeftijd bij 1e screening ≥95% vóór de 28e dag postpartum

leeftijd bij 3e screening ≥95% vóór de 42e dag postpartum

leeftijd bij aanmelden op het AC ≥95% vóór de dag waarop het kind 2 maanden oud wordt

leeftijd bij afronden diagnostiek op het AC ≥95% vóór de dag waarop het kind 4 maanden oud wordt

leeftijd waarop revalidatie/interventie plaatsvindt ≥95% vóór de dag waarop het kind 6 maanden oud wordt

 * ten opzichte van alle pasgeborenen, incl. NICU kinderen. Omdat ±2% van de kinderen in een NICU 
opgenomen wordt, en het bereik van de screening in de NICU’s 98,8% is (Van Straaten, proefschrift, 
2001), komt dit neer op een deelname-eis voor de JGZ van ≥94,9% voor de eerste ronde. Dit is afge-
rond op ≥95%

3.2.2.1 Uitleg bij de tabel “kwaliteitseisen”
Direct na de start van de implementatie kan het nog lastig zijn de eisen te halen. 
Daarom is afgesproken dat de eisen pas gelden vanaf een half jaar na de start 
van de implementatie. Echter, bij de evaluatie zijn de resultaten van het gehele 
implementatiejaar vergeleken met deze eisen. Hierdoor is iets strenger gekeken dan 
is afgesproken. 
Elke JGZ-organisatie moet aan de eisen voldoen. Automatisch volgt dan dat ook 
landelijk gezien de eisen gehaald zullen worden.
Bij de interpretatie van de resultaten per JGZ-organisatie moet rekening worden 
gehouden met de startdatum. Omdat enkele organisaties gestart zijn voor de of-
ficiële startdatum waren voor hen bepaalde onderdelen van de kwaliteitseisen nog 
niet duidelijk. Hierdoor kunnen de resultaten tijdelijk minder goed zijn geweest.
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Uitleg deelname

Definitie/berekening: 
Het aantal kinderen dat gescreend wordt in een bepaalde screeningsronde gedeeld 
door het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor die ronde. Voor deelname 
diagnostiek: Het aantal kinderen dat diagnostisch onderzoek ondergaat gedeeld 
door het aantal kinderen dat verwezen is voor diagnostiek.

Achtergrond: 
Hoe verder in het screeningsprogramma, hoe hoger de deelname moet zijn. Dit 
is omdat een kind dat de eerste screening nog geen voldoende haalt, een grotere 
kans heeft dat het werkelijk een gehoorprobleem heeft dan een kind dat niet heeft 
deelgenomen aan de eerste screeningsronde. Wanneer een kind ook in de tweede 
screeningsronde nog geen voldoende heeft, is de kans op een gehoorprobleem nog 
groter, enz. Daarom is het bij de opeenvolgende screeningsronden steeds belangrij-
ker om geen kinderen meer te missen. De deelname-eisen zijn daarom het strengst 
bij de 3e ronde en het AC bezoek, en ook bij de 2e ronde al strenger dan bij de eerste 
ronde. 
Een kind met een gehoorstoornis wordt alleen ontdekt als het aan alle screenings-
ronden en aan het diagnostisch onderzoek deelneemt. Als de gestelde eisen precies 
gehaald worden, zal (uitgaande van onafhankelijke kansen) toch nog 11,5% van de 
kinderen met een gehoorprobleem gemist worden vanwege incomplete deelname 
(95%x97%x98%x98%= 88,5%). Dit is nog een aanzienlijk aantal. Indien het haal-
baar blijkt in de praktijk, zouden de deelname-eisen in de toekomst aangescherpt 
moeten worden.

Uitleg refer

Definitie: 
We gebruiken het woord refer als het kind geen voldoende resultaat (pass) aan 
beide oren haalt in de betreffende screeningsronde. Er kan dus een onvoldoende 
zijn gehaald aan één of beide oren, maar het is ook mogelijk dat er geen geslaagde 
meting kon worden verricht, bijvoorbeeld omdat het kind onrustig was of omdat 
het screenapparaat niet goed werkte. Als bij een eerdere screening één van de oren 
al een voldoende resultaat heeft gehaald, hoeft alleen het andere oor nog te worden 
getest. Er is dan sprake van een refer als op dit ene oor opnieuw geen voldoende 
resultaat kan worden gehaald.

Berekening: 
Het referpercentage wordt per screeningsronde berekend door het aantal kinderen 
met een refer te delen door het aantal kinderen dat aan de betreffende screenings-
ronde deelneemt. 

Betekenis eisen: 
Bij een deelname van 100% zal, als de eisen wat betreft refer precies gehaald wor-
den, 0,28% van de beginpopulatie worden verwezen naar het AC (7% x 40% x 10%). 
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het streven om een referpercentage naar 
het AC van <0,5% ten opzichte van de beginpopulatie te halen. 
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De kwaliteitseisen voor refer per screeningsronde hangen onderling samen. Wan-
neer bijvoorbeeld in de 1e en 2e ronde al zulke lage referpercentages worden gehaald 
dat alleen de kinderen met een gehoorverlies worden verwezen naar de laatste 
ronde, zullen zij in theorie allemaal een refer krijgen naar het AC. De kwaliteitseis 
wordt dan niet gehaald in de 3e ronde, en het zou ongewenst zijn als hij wel werd 
gehaald. Daarom zijn de kwaliteitseisen wat betreft refer per ronde meer richtlijnen 
dan harde eisen en moeten ze in relatie tot elkaar geïnterpreteerd worden.

Uitleg leeftijdscriteria

Definitie: 
Minimaal 95% van de kinderen die deelnemen aan de betreffende ronde moet bin-
nen de gestelde leeftijd gescreend of onderzocht zijn. 

Opmerkingen: 
De eis voor leeftijd bij aanmelden op het AC is buiten beschouwing gelaten omdat 
we hierover onvoldoende gegevens hebben. Dit geldt ook voor de leeftijd waarop 
revalidatie/interventie is gestart. Als substituut voor de leeftijd bij aanmelden op 
het AC is de leeftijd bij het eerste bezoek aan het AC genomen. Als eis is gesteld dat 
95% van de verwezen kinderen een afspraak op het AC moet hebben vóór de dag 
waarop het 3 maanden oud wordt.
Bij wachtlijstproblematiek op het AC geldt een ruimere leeftijdseis voor kinderen 
met een unilaterale refer op de screening. Zij hoeven pas binnen 9 maanden na 
verwijzing gediagnosticeerd te zijn (zie bijlage 2.4).
Achtergrond: 
De eisen zijn zo opgesteld dat een kind tijdig op het AC wordt aangemeld en diag-
nostisch onderzoek wordt gestart, zodat ook tijdig een gehoorstoornis kan worden 
vastgesteld. De eisen zijn makkelijker haalbaar voor de hielprik-variant dan voor 
de CB-variant. 
In verband met mogelijke onzekerheid en ongerustheid bij ouders is het, ongeacht 
de leeftijd van het kind, van belang de volgende screening snel uit te voeren (mini-
maal 4 en maximaal 7 dagen na de voorgaande screening). 

3.2.3 Resultaten deelnamepercentage per screeningsronde
Landelijk zijn er in totaal 194.278 kinderen geboren tijdens het implementatie jaar 
van de verschillende JGZ-organisaties. De JGZ-organisaties ontvingen deze geboor-
temeldingen via de ENT-administraties, kraamzorgorganisaties en GGD-en. Op 
basis hiervan hebben de JGZ-organisaties een eigen bestand samengesteld waarin 
alle geboren kinderen zijn opgenomen. Deze bestanden zijn het basisbestand voor 
toetsing van de neonatale gehoorscreening. 
Van 7.001 (3,6%) kinderen zijn geen screeningsresultaten bekend. Hiervan hoeven 
4.484 kinderen (64%) niet gescreend te worden door de JGZ.
Van 394 kinderen is bekend dat ze gedurende de screeningsperiode zijn overleden. 
Dit is 0,2% van alle geregistreerde kinderen en verklaart 5,6% van de kinderen 
zonder screeningsresultaat. 
Van 918 kinderen zonder screeningsresultaat is bekend dat ze dubbel geregistreerd 
staan (eindstatus “afgesloten, elders gescreend”). Deze kinderen zijn gedurende de 
screeningsperiode verhuisd naar een andere regio waar ze wél hebben deelgenomen 
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aan de neonatale gehoorscreening. Dit is 0,5% van alle geregistreerde kinderen en 
verklaart 13% van de kinderen zonder screeningsresultaat. 
Kinderen die na de geboorte worden opgenomen op een Neonatale Intensive Care 
Unit, maken deel uit van het aparte programma “neonatale gehoorscreening in de 
NICU’s”. Zij worden dus niet gescreend door de JGZ. In het totaal hebben 3.172 ge-
registreerde kinderen een NICU status. Dit is 1,6% van alle geregistreerde kinderen 
en verklaart 45% van de kinderen zonder screeningsresultaat. 
Na aftrek van overleden, dubbel geregistreerde en NICU kinderen zijn er 189.794 
kinderen die in aanmerking komen voor de neonatale gehoorscreening door de JGZ. 
De verdeling tussen hielprik- en CB-organisaties is te zien in figuur 3.2 (exclusief 
overleden kinderen, elders gescreende en NICU-kinderen).

Figuur 3.2 Verdeling JGZ-organisaties en aantal te screenen kinderen over de twee uitvoe-
ringsvarianten 
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Figuur 3.2 Verdeling JGZ-organisaties en aantal te screenen kinderen over de twee 
uitvoeringsvarianten

In tabel 3.2 worden de deelnamepercentages voor de drie screeningsronden en diagnostiek 
weergegeven. 

Tabel 3.2 Deelname per screeningsronde per uitvoeringsvariant, in vergelijking 
met de kwaliteitseis 

Deelname Hielprik Deelname CB Deelname totaal 
Omschrijving Kwaliteit

seis Aantal 
kinderen 

Deelna-
me % 

Aantal 
kinderen 

Deelna-
me- % 

Aantal 
kinderen 

Deelna-
me % 

1e ronde (OAE) ≥95% 130.197 99,2% 59.597 97,4% 189.794 98,6%

2e ronde (OAE) ≥97% 7.401 99,3% 4.330 97,9% 11.731 98,8%

3e ronde (AABR) ≥98% 2.158 99,1% 1.971 98,8% 4.129 99,0%

Diagnostiek op AC 
(verwezen na 3 
screeningsronden) 

≥98% 306 95,1% 203 90,6% 509 93,3%

Deelname screening 
+ diagnostiek  92,8% 85,3%  90,0%

Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt. Incidenteel is bij 1e en 2e ronde de A-
ABR gebruikt zie tabel 3.10 

Toetsing deelname aan kwaliteitseisen 
De kwaliteitseisen voor deelname aan 1e en 2e screeningsronde worden gemiddeld door 
zowel de JGZ-organisaties met hielprik-variant (resp. 99,2% en 99,3%) als door de JGZ-
organisaties met CB-variant (resp. 97,4% en 97,9%) ruimschoots gehaald. De redenen dat 
een kind niet deelneemt aan de screening zijn: verhuisd (30%), niet verschenen (28%), 
ouders weigeren (17%), te oud (10%), pathologie (1%) en anders (14%, ook vaak kind 
onbekend, verhuisd, afgestaan, niet te traceren, pathologie). Bij de CB-variant is de drempel 
om deel te nemen in verband met het reizen net iets groter.

Deelname aan de 1e en 2e screeningsronde is in de 2e helft van het implementatiejaar over 
het algemeen hoger dan in de 1e helft. Van de 5 JGZ-organisaties die in de 2e ronde de 
kwaliteitseis niet halen, is er nog maar 1 overgebleven als alleen de 2e helft van het 
implementatiejaar in ogenschouw wordt genomen.  

De kwaliteitseis voor deelname aan de 3e screeningsronde (≥98%) wordt gemiddeld ook 
door alle JGZ-organisaties gehaald (99,0%). De 3e screening wordt in principe altijd thuis 
afgenomen. Hierdoor is het deelnamepercentage tussen de JGZ-organisaties met hielprik- 
en CB-variant klein (resp. 99,1% en 98,8%).  

Gemiddeld worden de deelname-eisen voor de 3 screeningsronden dus ruim gehaald. 
Echter niet elke JGZ-organisatie haalt alle eisen (zie tabel 3.3, figuur 3.3 en bijlage 3.1B).  

39 hielprik
130.197 kinderen

(69%)

18 CB
59.597 kinderen

(31%)

57 TZO's
189.794 kinderen

In tabel 3.2 worden de deelnamepercentages voor de drie screeningsronden en 
diagnostiek weergegeven.

Tabel 3.2 Deelname per screeningsronde per uitvoeringsvariant, in vergelijking met de 
kwaliteitseis

Omschrijving Kwali-
teitseis

Deelname Hielprik Deelname CB Deelname totaal

Aantal 
kinderen

Deelname 
%

Aantal 
kinderen

Deelname 
%

Aantal 
kinderen

Deelname 
%

1e ronde (OAE) ≥95% 130.197 99,2% 59.597 97,4% 189.794 98,6%

2e ronde (OAE) ≥97% 7.401 99,3% 4.330 97,9% 11.731 98,8%

3e ronde (AABR) ≥98% 2.158 99,1% 1.971 98,8% 4.129 99,0%

Diagnostiek op AC 
(verwezen na 3 
screeningsronden)

≥98% 306 95,1% 203 90,6% 509 93,3%

Deelname screening + 
diagnostiek 92,8% 85,3% 90,0%

  Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt. Incidenteel is bij 1e en 2e 
ronde de A-ABR gebruikt zie tabel 3.10
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Toetsing deelname aan kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen voor deelname aan 1e en 2e screeningsronde worden gemiddeld 
door zowel de JGZ-organisaties met hielprik-variant (resp. 99,2% en 99,3%) als 
door de JGZ-organisaties met CB-variant (resp. 97,4% en 97,9%) ruimschoots 
gehaald. De redenen dat een kind niet deelneemt aan de screening zijn: verhuisd 
(30%), niet verschenen (28%), ouders weigeren (17%), te oud (10%), pathologie (1%) 
en anders (14%, ook vaak kind onbekend, verhuisd, afgestaan, niet te traceren, 
pathologie). Bij de CB-variant is de drempel om deel te nemen in verband met het 
reizen net iets groter. 
Deelname aan de 1e en 2e screeningsronde is in de 2e helft van het implementatie-
jaar over het algemeen hoger dan in de 1e helft. Van de 5 JGZ-organisaties die in de 
2e ronde de kwaliteitseis niet halen, is er nog maar 1 overgebleven als alleen de 2e 
helft van het implementatiejaar in ogenschouw wordt genomen. 
De kwaliteitseis voor deelname aan de 3e screeningsronde (≥98%) wordt gemiddeld 
ook door alle JGZ-organisaties gehaald (99,0%). De 3e screening wordt in principe 
altijd thuis afgenomen. Hierdoor is het deelnamepercentage tussen de JGZ-organi-
saties met hielprik- en CB-variant klein (resp. 99,1% en 98,8%). 
Gemiddeld worden de deelname-eisen voor de 3 screeningsronden dus ruim ge-
haald. Echter niet elke JGZ-organisatie haalt alle eisen (zie tabel 3.3, figuur 3.3 en 
bijlage 3.1B).

Voor de 3e ronde geldt dat alleen bij de JGZ-organisaties met de CB-variant de 
kwaliteitseis voor deelname vaker gehaald wordt als alleen de 2e helft van het im-
plementatiejaar wordt bekeken Daarentegen zijn er vrij veel organisaties die 100% 
deelname hebben weten te bereiken (tabel 3.4, figuur 3.3 en bijlage 3.1B). Dit heeft 
ongetwijfeld veel inspanning gekost en is een groot compliment waard.

Tabel 3.4 Aantal JGZ-organisaties die 100% deelname konden bereiken

Omschrijving
Hielprik CB Totaal

(N=39) % (N=18) % (N=57) %

100% deelname bij 1e ronde 1/ 39 = 3% 0/ 18 = 0% 0 / 57 0%

100% deelname bij 2e ronde 14/ 39 = 36% 2/ 18 = 11% 16/ 57 28%

100% deelname bij 3e ronde 23/ 39 = 60% 7/ 18 = 39% 30/ 57 53%

100% deelname bij alledrie de 
screeningsronden 1/ 39 = 3% 0/ 18 = 0% 1/ 57 2%

Tabel 3.3 Aantal JGZ-organisaties onder het deelnamecriterium per screeningsronde

Omschrijving
Hielprik CB Totaal

(N=39) % (N=18) % (N=57) %

Deelname 1e ronde <95% 0 / 39 = 0% 0 / 18 = 0% 0 / 57 = 0%

Deelname 2e ronde <97% 2 / 39 = 5% 3 / 18 = 17% 5 / 57 = 9%

Deelname 3e ronde <98% 4 / 39 = 10% 6 / 18 = 33% 10 / 57 = 18%
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De kwaliteitseis voor deelname aan diagnostisch onderzoek (≥98%) wordt gemid-
deld niet gehaald (hielprik-organisaties: 95,1%, CB-organisaties 90,6%, Dit is 
een belangrijk aandachtspunt. De kans dat een kind na 3 refers werkelijk een 
gehoorprobleem heeft, is zeer groot (zie verder paragraaf 3.3.1). Een kind met een 
gehoorstoornis wordt alleen ontdekt als het aan alle screeningsronden en aan het 
diagnostisch onderzoek deelneemt. Onder de aanname dat de deelname bij kinderen 
met een gehoorstoornis even hoog is als bij kinderen zonder gehoorstoornis, is te 
berekenen dat met de behaalde deelnamepercentages bij de hielprik-variant 7,2% 
van de slechthorende kinderen onontdekt blijft door geen deelname (100% - 92,8%, 
zie laatste regel van tabel 3.2). Bij de CB-variant is dit 14,7% (100% - 85,3%).

Figuur 3.3 Deelnamepercentages aan screeningsronden per JGZ-organisatie
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Figuur 3.3 Deelnamepercentages aan screeningsronden per JGZ-organisatie 

Tabel 3.3 Aantal JGZ-organisaties onder het deelnamecriterium per 
screeningsronde

Hielprik CB Totaal 
Omschrijving 

(N=39) % (N=18) % (N=57) %

Deelname 1e ronde <95% 0 / 39 = 0% 0 / 18 = 0% 0 / 57 = 0%

Deelname 2e ronde <97% 2 / 39 = 5% 3 / 18 = 17% 5 / 57 = 9%

Deelname 3e ronde <98% 4 / 39 = 10% 6 / 18 = 33% 10 / 57 = 18%
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3.2.4 Resultaten referpercentage per screeningsronde
In tabel 3.5 staan de behaalde referpercentages voor de 3 screeningsronden en 
diagnostiek. Incidenteel is bij 1e en 2e ronde de A-ABR gebruikt. Hier zijn alleen de 
resultaten van de OAE gerapporteerd.

Toetsing aan kwaliteitseisen
Bij de 1e en 2e screeningsronde worden de kwaliteitseisen voor referpercentage 
(resp. ≤7% en ≤40%) gemiddeld gehaald bij de JGZ-organisaties met de hielprik-
variant (resp. 5,7% en 29,9%). Bij de JGZ-organisaties met CB-variant worden de 
eisen niet gehaald (resp. 7,5% en 47,8%). De voornaamste redenen dat het refer-
percentage hoger ligt bij de CB-variant zijn vermoedelijk de leeftijd van het kind (zie 
verder paragraaf 3.2.3.), waardoor er al sprake kan zijn van tijdelijke conductieve 
gehoorverliezen (oorontsteking) en de kinderen wat onrustiger zijn. 
Vermenigvuldiging van de referpercentages van 1e en 2e screening laat zien dat 
hierdoor bij relatief meer kinderen in de CB-variant een 3e screeningsronde moet 
plaatsvinden (3,6% versus 1,7% bij de hielprik-variant). 
Het referpercentage in de 3e screeningsronde is bij JGZ-organisaties met de CB-
variant lager (10,5%) dan bij JGZ-organisaties met de hielprik-variant (14,3%). Dit 
is een gevolg van de verwachten samenhang tussen referpercentages tussen de 
verschillende ronden (zie uitleg refer in 3.2.1.). 
De gemiddelde kwaliteitseis voor het referpercentage van de 3e screeningsronde 
(<10%) wordt niet gehaald (12,5%), echter doorvermenigvuldiging van de referper-
centages van de 3 ronden laat zien dat het aantal verwijzingen naar het AC voor 
beide uitvoeringsvarianten acceptabel is en valt binnen de norm van ≤0,5% die in 
bjlage 2.5 genoemd wordt. Voor de hielprik-variant zijn de referpercentages iets 
beter dan voor de CB-variant omdat er gemiddeld door de hielprik-organisaties 
minder kinderen verwezen worden naar het AC.

Tabel 3.5 Referpercentage per screeningsronde per uitvoeringsvariant, in vergelijking met 
kwaliteitseisen

Omschrijving Kwaliteitseis
Hielprik CB Totaal

aantal % refer aantal % refer aantal % refer

1e ronde (OAE) ≤7% 128.856 5,7% 57.838 7,5% 186.694 6,3%

2e ronde (OAE) ≤40% 7.209 29,9% 4.122 47,8% 11.331 36,4%

Naar 3e ronde (bij 100% 
deelname) 1,7% 3,6% 2,3%

3e ronde (AABR) ≤10% 2.138 14,3% 1.948 10,5% 4.086 12,5%

Verwezen naar AC (bij 100% 
deelname) ≤0,28*% 0,25% 0,37% 0,29%

 • Exclusief metingen met de A-ABR in de 1e en 2e screeningsronde
 • Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt
 • Bij een deelname van 100% zal, als de eisen wat betreft refer precies gehaald worden, 0,28% van de 

beginpopulatie worden verwezen naar het AC (7% x 40% x 10%). Hiermee wordt ruimschoots voldaan 
aan het streven om een referpercentage naar het AC van <0,5% ten opzichte van de beginpopulatie te 
halen. 
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Er zijn grote verschillen tussen de JGZ-organisaties (tabel 3.6, figuur 3.4 en bijlage 
3.1C). Van de 6 organisaties waarbij meer dan 0,5% van de kinderen in de derde 
ronde word verwezen naar het AC, had slechts één organisatie meer dan 0,55% 
verwezen kinderen. 
Gemiddeld veranderen de referpercentages van de 1e, 2e en 3e screeningsronde 
een beetje als alleen de 2e helft van het implementatiejaar bekeken wordt (eerste 
ronde 5,8% in 2e helft t.o.v. 6,8% in 1e helft, tweede ronde 38% in 2e helft t.o.v. 
35% in 1e helft en derde ronde 12,7% in 2e helft t.o.v. 12,3% in 1e helft). Het aantal 

Figuur 3.4 Referpercentages over de screeningsronden per JGZ-organisatie
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Figuur 3.4 Referpercentages over de screeningsronden per JGZ-organisatie 

3.2.5 Resultaten leeftijd per screeningsronde 
Tabel 3.7 geeft weer op welke leeftijd de eerste en derde screeningsronden zijn uitgevoerd. 
De leeftijd waarop de diagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden is te vinden in paragraaf 
3.3.1.

Toetsing aan kwaliteitseisen 
Een kwaliteitseis is dat 95% van kinderen die in aanmerking komen voor de screening een 1e

screening moet hebben gehad vóór de 28e dag. De geboortedag wordt als dag 0 gerekend. 
Zoals te verwachten is, lukt dit bij de JGZ-organisaties met de hielprik-variant zeer goed 
(95% binnen 14 dagen). Dit komt omdat de hielprik tussen dag 4 en dag 7 dient plaats te 
vinden (figuur 3.5). De meeste kinderen bij JGZ-organisaties met de CB-variant worden pas 
in week 3 of 4 gescreend. Bij deze JGZ-organisaties wordt de kwaliteitseis bij 11,5% van de 
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JGZ-organisaties met de hielprik-variant dat de kwaliteitseis van <7% refer in de 
1e ronde niet haalt, daalt van 10 in het hele jaar naar 3 in de 2e helft van het 
implementatiejaar. 
Het aantal CB-organisaties dat de kwaliteitseis van <7% refer in de 1e ronde niet 
haalt, stijgt van 8 naar 9 als alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt 
geanalyseerd. Twee organisaties verbeteren, maar 3 organisaties verslechteren. 
Ook bij de 3e screeningsronde komt het voor dat de kwaliteitseis van <10% refer 
wél wordt gehaald over het gehele jaar, maar niet in de 2e helft van het implementa-
tiejaar. Vijf hielprik-organisaties verslechteren en 7 verbeteren. Eén CB-organisatie 
verslechtert en 3 verbeteren (bijlage 3.1C).

Tabel 3.6 Aantal JGZ-organisaties boven het criterium voor het referpercentage per 
screeningsronde 

Omschrijving
Hielprik CB Totaal

(N=39) % (N=18) % (N=57) %

refer 1e ronde >7% 10 26% 8 44% 18 32%

refer 2e ronde >40% 2 5% 18 100% 20 35%

refer 3e ronde >10% 29 74% 11 61% 40 70%

Verwezen naar AC >0,5% 2 5% 4 22% 6 11%

(Spreiding) (0,05% - 0,52%) (0,16% - 0,66%)

3.2.5 Resultaten leeftijd per screeningsronde
Tabel 3.7 geeft weer op welke leeftijd de eerste en derde screeningsronden zijn 
uitgevoerd. De leeftijd waarop de diagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden is 
te vinden in paragraaf 3.3.1.

Toetsing aan kwaliteitseisen
Een kwaliteitseis is dat 95% van kinderen die in aanmerking komen voor de scree-
ning een 1e screening moet hebben gehad vóór de 28e dag. De geboortedag wordt 
als dag 0 gerekend. Zoals te verwachten is, lukt dit bij de JGZ-organisaties met 
de hielprik-variant zeer goed (95% binnen 14 dagen). Dit komt omdat de hielprik 
tussen dag 4 en dag 7 dient plaats te vinden (figuur 3.5). De meeste kinderen bij 
JGZ-organisaties met de CB-variant worden pas in week 3 of 4 gescreend. Bij deze 
JGZ-organisaties wordt de kwaliteitseis bij 11,5% van de kinderen niet gehaald. De 
afwijking van de eis is echter niet groot (95% binnen 32 dagen i.p.v. 28 dagen).
Een belangrijker kwaliteitseis is dat bij 95% van de kinderen de 3e screeningsronde 
vóór de 42e dag afgerond moet zijn, zodat zij indien nodig, tijdig kunnen worden 
verwezen voor diagnostiek. Deze eis wordt niet gehaald bij 18,8% van de kinderen 
die in aanmerking komen voor de 3e screening (95% binnen 55 dagen in plaats van 
binnen 42 dagen).
Het verschil met de kwaliteitseis is slechts klein bij de JGZ-organisaties met de 
hielprik-variant. Hier wordt bij 95% van de kinderen de screening afgerond bij 
de 44e dag. Bij JGZ-organisaties met de CB-variant is de overschrijding van de 
leeftijdseis veel groter. Het criterium van 95% wordt hier pas bij de 61e dag bereikt. 
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Dit is wel aanmerkelijk minder goed dan vereist. De hoofdoorzaak is dat een deel 
van de ouders één of meerdere keren niet komt op een oproep en men vaak maar 
één keer per 14 dagen een zitting heeft, waardoor er gelijk veel vertraging in het 
tijdpad komt. 
Er zijn grote verschillen tussen de JGZ-organisaties (tabel 3.8, figuren 3.6. en 3.7 
en bijlage 3.1D). Grote afwijkingen van de eis zijn vooral zichtbaar bij organisaties 
die al zeer vroeg in het implementatieproject zijn begonnen met de screening.

Tabel 3.7 Leeftijd per screeningsronde per uitvoeringsvariant
Leeftijd bij 1e screeningsronde (eis ≥ 95% binnen 28 dagen) Hielprik CB Totaal

Aantal 1e screeningen 129.001 57.858 186.859

Mediaan (in dagen) 5 19 6

95e percentiel (in dagen) 14 32 27

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 28 dagen) 1,3% 11,5% 4,4%

Leeftijd bij 3e screeningsronde (eis ≥ 95% binnen 42 dagen)

Aantal 3e screeningen 2.134 1.941 4.075

Mediaan (in dagen) 21 37 29

95e percentiel (in dagen) 44 61 55

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 42 dagen) 6,2% 32,8% 18,8%

 ■ Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt.
 ■ Voor het berekenen van de leeftijd zijn ook de A-ABR screeningen in de 1e ronde meegenomen. Soms 

is de leeftijd waarop een screening is uitgevoerd onbekend omdat de screeningsdatum ontbrak.
 ■ De mediaan is de leeftijd waarbinnen 50% van de kinderen is gescreend. Het 95e percentiel is de leef-

tijd waarbinnen 95% van de kinderen is gescreend. De mediaan is dus gelijk aan het 50e percentiel.

Figuur 3.5 Leeftijd bij 1e screeningsronde per uitvoeringsvariant
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kinderen niet gehaald. De afwijking van de eis is echter niet groot (95% binnen 32 dagen 
i.p.v. 28 dagen). 

Tabel 3.7 Leeftijd per screeningsronde per uitvoeringsvariant 
Leeftijd bij 1e screeningsronde (eis � 95% binnen 28 dagen) Hielprik CB Totaal 

Aantal 1e screeningen 129.001 57.858 186.859

Mediaan (in dagen) 5 19 6

95e percentiel (in dagen) 14 32 27

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (� 28 dagen) 1,3% 11,5% 4,4%

Leeftijd bij 3e screeningsronde (eis � 95% binnen 42 dagen) 

Aantal 3e screeningen 2.134 1.941 4.075

Mediaan (in dagen) 21 37 29

95e percentiel (in dagen) 44 61 55

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (� 42 dagen) 6,2% 32,8% 18,8%

� Gemarkeerde  getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt. 
� Voor het berekenen van de leeftijd zijn ook de A-ABR screeningen in de 1e ronde meegenomen. Soms is de 

leeftijd waarop een screening is uitgevoerd onbekend omdat de screeningsdatum ontbrak. 
� De mediaan is de leeftijd waarbinnen 50% van de kinderen is gescreend. Het 95e percentiel is de leeftijd 

waarbinnen 95% van de kinderen is gescreend. De mediaan is dus gelijk aan het 50e percentiel. 

Figuur 3.5 Leeftijd bij 1e screeningsronde per uitvoeringsvariant 

Een belangrijker kwaliteitseis is dat bij 95% van de kinderen de 3e screeningsronde vóór de 
42e dag afgerond moet zijn, zodat zij indien nodig, tijdig kunnen worden verwezen voor diag-
nostiek. Deze eis wordt niet gehaald bij 18,8% van de kinderen die in aanmerking komen 
voor de 3e screening (95% binnen 55 dagen in plaats van binnen 42 dagen). 

Het verschil met de kwaliteitseis is slechts klein bij de JGZ-organisaties met de hielprik-
variant. Hier wordt bij 95% van de kinderen de screening afgerond bij de 44e dag. Bij JGZ-
organisaties met de CB-variant is de overschrijding van de leeftijdseis veel groter. Het 
criterium van 95% wordt hier pas bij de 61e dag bereikt. Dit is wel aanmerkelijk minder goed 
dan vereist. De hoofdoorzaak is dat een deel van de ouders één of meerdere keren niet komt 
op een oproep en men vaak maar één keer per 14 dagen een zitting heeft, waardoor er gelijk 
veel vertraging in het tijdpad komt.  

Er zijn grote verschillen tussen de JGZ-organisaties (tabel 3.8, figuren 3.6. en 3.7 en bijlage 
3.1D). Grote afwijkingen van de eis zijn vooral zichtbaar bij organisaties die al zeer vroeg in 
het implementatieproject zijn begonnen met de screening. 
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Voor de organisaties die een doorstart hebben gemaakt nadat ze mee hadden ge-
daan aan een vorige studie, was het screeningsprotocol wat betreft de tijdigheid en 
de leeftijdscriteria nog niet helder geformuleerd.

Figuur 3.6 Leeftijd bij 3e screeningsronde per uitvoeringsvariant
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Voor de organisaties die een doorstart hebben gemaakt nadat ze mee hadden gedaan aan 
een vorige studie, was het screeningsprotocol wat betreft de tijdigheid en de leeftijdscriteria 
nog niet helder geformuleerd.

Tabel 3.8 Aantal JGZ-organisaties dat de kwaliteitseis voor de leeftijd per 
screeningsronde niet haalt 

Figuur 3.6 Leeftijd bij 3e screeningsronde per uitvoeringsvariant 

Figuur 3.7 Leeftijd waarop bij 95% van de kinderen de 3e screeningsronde is 
afgerond naar JGZ-organisatie
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Het aantal JGZ-organisaties dat de kwaliteitseisen van screeningsleeftijd bij 1e en 3e

screeningsronde haalt, stijgt nauwelijks als alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt 
geanalyseerd. Echter, als bij alle JGZ-organisaties samen naar het percentage kinderen 
gekeken wordt waarbij de kwaliteitseis gemiddeld niet gehaald wordt, dan daalt dat bij de 1e

ronde van 5,3% in 1e helft naar 3,5% in 2e helft (eis wordt dus in 2e helft gehaald).  

Hielprik CB Omschrijving 
Omschrijving 

(N=39) % (N=18) % (N=57) %

1e ronde (eis � 95% binnen 28 dagen) 0 0% 14 77,8% 14 24,6%

3e ronde (eis � 95% binnen 42 dagen) 20 51,3% 16 88,9% 36 63,2%

Figuur 3.7 Leeftijd waarop bij 95% van de kinderen de 3e screeningsronde is afgerond naar 
JGZ-organisatie 
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Voor de organisaties die een doorstart hebben gemaakt nadat ze mee hadden gedaan aan 
een vorige studie, was het screeningsprotocol wat betreft de tijdigheid en de leeftijdscriteria 
nog niet helder geformuleerd.

Tabel 3.8 Aantal JGZ-organisaties dat de kwaliteitseis voor de leeftijd per 
screeningsronde niet haalt 

Figuur 3.6 Leeftijd bij 3e screeningsronde per uitvoeringsvariant 

Figuur 3.7 Leeftijd waarop bij 95% van de kinderen de 3e screeningsronde is 
afgerond naar JGZ-organisatie
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Het aantal JGZ-organisaties dat de kwaliteitseisen van screeningsleeftijd bij 1e en 3e

screeningsronde haalt, stijgt nauwelijks als alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt 
geanalyseerd. Echter, als bij alle JGZ-organisaties samen naar het percentage kinderen 
gekeken wordt waarbij de kwaliteitseis gemiddeld niet gehaald wordt, dan daalt dat bij de 1e

ronde van 5,3% in 1e helft naar 3,5% in 2e helft (eis wordt dus in 2e helft gehaald).  

Hielprik CB Omschrijving 
Omschrijving 

(N=39) % (N=18) % (N=57) %

1e ronde (eis � 95% binnen 28 dagen) 0 0% 14 77,8% 14 24,6%

3e ronde (eis � 95% binnen 42 dagen) 20 51,3% 16 88,9% 36 63,2%

Tabel 3.8 Aantal JGZ-organisaties dat de kwaliteitseis voor de leeftijd per screeningsronde 
niet haalt

Omschrijving
Hielprik CB Omschrijving

(N=39) % (N=18) % (N=57) %

1e ronde (eis ≥ 95% binnen 28 dagen) 0 0% 14 77,8% 14 24,6%

3e ronde (eis ≥ 95% binnen 42 dagen) 20 51,3% 16 88,9% 36 63,2%
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Het aantal JGZ-organisaties dat de kwaliteitseisen van screeningsleeftijd bij 1e en 
3e screeningsronde haalt, stijgt nauwelijks als alleen de 2e helft van het implemen-
tatiejaar wordt geanalyseerd. Echter, als bij alle JGZ-organisaties samen naar het 
percentage kinderen gekeken wordt waarbij de kwaliteitseis gemiddeld niet gehaald 
wordt, dan daalt dat bij de 1e ronde van 5,3% in 1e helft naar 3,5% in 2e helft (eis 
wordt dus in 2e helft gehaald). 
Bij het afronden van de screening haalt 22% van alle JGZ-organisaties de eis niet 
in de 1e helft versus 15% in de 2e helft. Deze verbetering is toe te schrijven aan de 
JGZ-organisaties met de CB-variant. Van de kinderen heeft 95% zijn 1e screening 
gehad bij 34 dagen in 1e helft van het implementatiejaar t.o.v. 30 dagen in 2e helft. 
Bijj 95% van de kinderen is de screeningsprocedure afgerond bij 66 dagen in 1e 
helft t.o.v. 54 dagen in 2e helft van het implementatiejaar.
Bij een aantal organisaties is inmiddels sprake van een verbetering van de resul-
taten, maar nog niet bij alle (inspectie door de NSDSK van de gegevens na het 
implementatiejaar van de organisaties die de criteria op onderdelen niet hebben 
gehaald). Met name bij sommige CB-organisaties worden de eisen nog steeds niet 
gehaald.

3.2.6 Overige resultaten van de screening

3.2.6.1 Naleven van de screeningsprocedure
De screeningsprocedure is beschreven in de handleiding van de screeners. De 
standaardprocedure is dat een kind 2 screeningsronden mag krijgen met de OAE-
methode. Als dan nog niet aan beide oren een goede reactie is gevonden vindt de 
3e screeningsronde met de A-ABR plaats. Per screeningsronde mogen er per oor 
maximaal 3 afgeronde meetpogingen worden gedaan. Mislukte pogingen of afgebro-
ken pogingen worden niet mee gerekend.
Er is nagegaan in hoeverre de uitvoering van de screening per kind volgens dit 
protocol is verlopen. Hierbij is gelet op het aantal screeningsronden. Per oor is 
bekeken of dat oor onterecht is overgeslagen in een screeningsronde en in hoeverre 
onnodige meetsessies zijn verricht. De resultaten staan in tabel 3.9. Slechts bij 
0,6% van de kinderen zijn afwijkingen van het protocol gevonden. Er worden maar 
heel weinig overbodige sessies gedaan. Wanneer in een vervolgsessie het voldoende 
oor toch opnieuw wordt gemeten (overbodige meting), wordt altijd ook het oor ge-
meten waar nog geen voldoende was gehaald. Er is dus geen extra meetsessie nodig 
door de meting aan het verkeerde oor.
In een enkel geval is de opslag van de gegevens niet correct verlopen (“handmatig 
afgesloten”). Tot slot zijn 24 kinderen verwezen naar het AC buiten de screening om 
en voordat de screening is afgerond met een A-ABR, bijv. bij een atresie van de ge-
hoorgang of na een meningococcen-infectie. Het probleem is hier niet de verwijzing 
zelf, maar doordat de verwijzing niet via de screening verloopt is ook het traject van 
het terugkoppelen van de uitslag van de diagnostiek niet goed geregeld. Bij 11 van 
deze kinderen is de uitslag van de diagnostiek desondanks bekend. Het percentage 
kinderen dat niet geheel volgens protocol wordt gescreend ligt bij zowel hielprik- als 
CB-organisaties tussen de 0% en 2,1%. 
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3.2.6.2 A-ABR in 1e of 2e sessie
Bij 465 kinderen (< 0,4%) is in de eerste en/of tweede screeningsronde de A-ABR-
methode gebruikt in plaats van de OAE. Dit zijn vooral kinderen waarbij het zieken-
huisprotocol wordt gevolgd. Zij worden al in de 1e sessie gescreend met A-ABR. Bij 
een refer wordt A-ABR herhaald. Verder is in incidentele gevallen vanwege onrust 
bij de ouders al bij de 2e sessie een A-ABR gedaan na een OAE-screening en daarna 
verwezen indien een refer werd gehaald. In tabel 3.10 staan de referpercentages per 
screeningsronde bij gebruik van de A-ABR in 1e of 2e ronde.

Tabel 3.10 Verwijzingen naar AC bij ziekenhuisprotocol of A-ABR bij de 2e screening per 
uitvoeringsvariant

Omschrijving

Hielprik CB Totaal

Aantal % 
verwezen Aantal % 

verwezen Aantal % 
verwezen

Ziekenhuisprotocol (1 of 2 sessies met 
A-ABR) 326 179 505

Voldoende 313 172 485

Onvoldoende 13 4,0% 7 3,9% 20 4,0%

A-ABR in 2e screeningsronde (na OAE) 139 115 254

Voldoende 101 94 195

Onvoldoende 38 27,3% 21 18,3% 59 23,2%

Vanuit het ziekenhuisprotocol wordt 4,0% verwezen naar het AC. Dit is veel meer 
dan na screening met het standaardprotocol van kinderen die niet 3 weken in het 
ziekenhuis hebben gelegen (0,3%, tabel 3.5). Vermoedelijk hebben deze kinderen 
meer gezondheidsproblemen. Het is 1% meer dan bij het screeningsprogramma in 

Tabel 3.9 Naleven van de screeningsprocedure per uitvoeringsvariant
Omschrijving Hielprik CB Totaal

Aantal kinderen 130.197  59.597  189.794  

Aantal en % niet volgens protocol 658 0,5%  388 0,7%  1.046 0,6%

Reden afwijking procedure

meer dan 2 OAE of >1 AABR na OAE 172  64  236  

een meetsessie na beiderzijds voldoende 152  56  208  

voldoende oor opnieuw gemeten 295  147  442  

handmatig afgesloten 27  109  136  

Voortijdig verwezen (screeningsprocedure wordt 
onvolledig gevolgd) 12  12  24  
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de NICU’s, waar 2,9% wordt verwezen voor diagnostiek (Jaarverslag 2005 NICU 
neonatale gehoorscreening). 
Bij screening met de A-ABR in de tweede screeningsronde na gebruik van de OAE 
in de eerste ronde is het referpercentage 23,2%. Dit is minder dan wanneer in de 
tweede ronde de OAE-methode wordt gebruikt (36,4%, tabel 3.5). Omdat de derde 
ronde ontbreekt leidt de variant 1xOAE gevolgd door 1xA-ABR tot een veel hoger 
percentage kinderen dat naar het AC wordt verwezen. 

3.2.6.3 Effect van ervaring bij screeners
Om voldoende vaardigheid te krijgen en behouden geldt voor de uitvoerders van de 
OAE-screening dat ze minimaal 150 kinderen per jaar moeten screenen. 
Om na te gaan wat het effect is van voldoende vaardigheid, is voor elke screener 
berekend hoeveel eerste screeningen ze in het implementatiejaar met de OAE heeft 
gedaan. Ook het referpercentage en de gemiddelde meetduur (exclusief voorberei-
ding en afsluiting) van de eerste ronde zijn per screener berekend (bijlage 3.1F). 
Vanwege de soms kleine aantallen metingen per screener zijn, om verstoring van 
de resultaten te voorkomen, alleen kinderen die uiteindelijk geslaagd zijn bij de 
screening geïncludeerd in de berekeningen. In tabel 3.11 staan de resultaten, en in 
figuur 3.8, 3.9 en 3.10 is de ervaring van de screener (op de X-as) uitgezet tegen het 
behaalde referpercentage en gemiddelde meetduur van de screener. In figuur 3.8 
is elke screener door een punt weergegeven. Alleen zeven screeners die meer dan 
1000 screeningen hebben uitgevoerd zijn niet opgenomen in de grafiek. Er is een 
relatie te zien tussen de vaardigheid van de screeners en de referpercentages.

Figuur 3.8  Referpercentage 1e screening per screener naar aantal 1e sessies per screener

15

Figuur 3.8  Referpercentage 1e screening per screener naar aantal 1e sessies per 
screener

Tabel 3.11 Meetduur en aantal 1e sessies per screener per uitvoeringsvariant 

Omschrijving Hielprik CB Totaal 

Totaal aantal 1e sessies 128.512  57.613  186.125  

referrate (%)*  5,5%  7,1%  6,0%  

Aantal 1e sessies per screener 

 <20 ** 104  24  128  

 20 - <150 203 39,3% 50 29,4% 253 36,9%

 150 - <300 142 27,5% 34 20,0% 176 25,7%

 300 - <450 81 15,7% 43 25,3% 124 18,1%

 450 - <600 59 11,4% 20 11,8% 79 11,5%

 600 + 31 6,0% 23 13,5% 54 7,9%

 totaal >20 sessies 516  170  686  

Meetduur 1e sessie (minuten)##  #  # #

 Gemiddelde (SD) 3,33 (8,88) 2,91 (6,04) 3,20  (8,11)

� 5 min. 84,0% 85,4%  84,4%

 5 – 15 min. 13,5% 12,8%  13,3%

 15 – 30 min. 2,0% 1,4%  1,8%

 30 – 60 min. 0,4% 0,4%  0,4%

 >60 min. 0,2% 0,1%  0,2%
* Anders dan in tabel 3.5, alleen kinderen die uiteindelijk geslaagd zijn bij de screening zijn in de berekening zijn 
meegenomen. 
# Aantal screeners behorende bij categorie van aantal 1e sessies. 
** Uitgesloten voor analyses. 
##Meetduur is de tijdsduur tussen de eerste meting en de laatste meting op één dag, dus excl. voorbereiding en 
afsluiting. 
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Tabel 3.11 Meetduur en aantal 1e sessies per screener per uitvoeringsvariant
Omschrijving Hielprik CB Totaal

Totaal aantal 1e sessies 128.512  57.613  186.125  

referrate (%)* 5,5%  7,1%  6,0%  

Aantal 1e sessies per screener       

 <20 ** 104  24  128  

 20 - <150 203 39,3% 50 29,4% 253 36,9%

 150 - <300 142 27,5% 34 20,0% 176 25,7%

 300 - <450 81 15,7% 43 25,3% 124 18,1%

 450 - <600 59 11,4% 20 11,8% 79 11,5%

 600 + 31 6,0% 23 13,5% 54 7,9%

 totaal >20 sessies 516  170  686  

Meetduur 1e sessie (minuten)##  #   #  #  

 Gemiddelde (SD) 3,33 (8,88) 2,91 (6,04) 3,20  (8,11)

 ≤ 5 min. 84,0% 85,4% 84,4%

 5 – 15 min. 13,5% 12,8% 13,3%

 15 – 30 min. 2,0% 1,4% 1,8%

 30 – 60 min. 0,4% 0,4% 0,4%

 >60 min. 0,2% 0,1% 0,2%

 * Anders dan in tabel 3.5, alleen kinderen die uiteindelijk geslaagd zijn bij de screening zijn in de 
berekening zijn meegenomen.

 # Aantal screeners behorende bij categorie van aantal 1e sessies.
 ** Uitgesloten voor analyses.
 ## Meetduur is de tijdsduur tussen de eerste meting en de laatste meting op één dag, dus excl. voorbe-

reiding en afsluiting.

Zeer hoge gemiddelde referpercentages komen alleen voor bij screeners die minder 
dan 200 eerste screeningen hebben uitgevoerd. Het is ook duidelijk dat het refer-
percentage niet alleen door ervaring bepaald wordt. Screeners met dezelfde ervaring 
hebben vaak zeer verschillende referpercentages. Om de puntenmassa nader te on-
derzoeken zijn in figuur 3.9 de screeners met vergelijkbare ervaring samengevoegd 
tot één groep. Voor elke groep zijn de referpercentages gemiddeld.
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In de figuur staan de groepsge-
middelden en het 95% betrouw-
baarheidsinterval (CI) hier om-
heen per uitvoerings (● hielprik, 
■ CB) variant. Meer ervaring geeft 
gemiddeld lagere refer, maar bij 
meer dan 300 eerste screeningen 
in een jaar is er geen effect meer 
zichtbaar. De screening verloopt 
ook efficiënter bij meer ervaren 
screeners. De tijdsduur tussen 
eerste en laatste meting is per 
screener gemiddeld ruim 4 mi-
nuten bij de minst ervaren groep 
screeners en slechts 2,5 tot 3 mi-
nuten bij de meest ervaren groep 
screeners (figuur 3.10). Dit is de 
werkelijke meetduur exclusief de 

voorbereiding, het nagesprek en de afsluiting van de screening.

3.2.6.4 Relatie tussen leeftijd bij 
1e screening en referpercentage
Er zijn plannen om de hielprik 
met één dag te vervroegen. 
Afgezien van het feit of dit haal-
baar zou zijn, is de vraag of een 
vervroeging van dag 4 naar dag 
3 (als streven) een vergelijkbaar 
referpercentage zou geven. Als 
immers relatief veel meer kin-
deren niet zouden slagen voor 
de 1e screening en daarom een 
2e screening nodig hebben, dan 
zou een dergelijke vervroeging 
niet aan te bevelen zijn voor de 
neonatale gehoorscreening.

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn alle kinderen geselecteerd met een OAE 
bij de 1e screening en die uiteindelijk in één van de screeningsronden geslaagd zijn. 
Figuur 3.11 geeft het referpercentage bij de 1e screeningsronde tussen dag 1 en de 
6e levensweek. De geboortedag wordt als dag 0 gerekend.
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Figuur 3.9 Gemiddeld referpercentage 1e screening (met 95% betrouwbaar-
heidsinterval) naar aantal 1e sessies per screener  

Zeer hoge referpercentages 
komen alleen voor bij scre-
eners die minder dan 200 
eerste screeningen hebben 
uitgevoerd. Het is ook 
duidelijk dat het 
referpercentage niet alleen 
door ervaring bepaald 
wordt. Screeners met 
dezelfde ervaring hebben 
vaak zeer verschillende 
referpercentages. Om de 
puntenmassa nader te on-
derzoeken zijn in figuur 3.9 
de screeners met 
vergelijkbare ervaring 
samengevoegd tot één 
groep. Voor elke groep zijn 
de referpercentages 
gemiddeld.

Figuur 3.10. Gemiddelde meetduur 1e screening (minuten, met 95% betrouw-
baarheidsinterval) naar aantal 1e sessies per screener

In de figuur staan de 
groepsgemiddelden en het 
95% betrouwbaarheidsin-
terval (CI) hier omheen per 
uitvoerings (� hielprik, �
CB) variant. Meer ervaring 
geeft gemiddeld lagere 
refer, maar bij meer dan 
300 eerste screeningen in 
een jaar is er geen effect 
meer zichtbaar. De scree-
ning verloopt ook efficiënter 
bij meer ervaren screeners. 
De tijdsduur tussen eerste 
en laatste meting is per 
screener gemiddeld ruim 4 
minuten bij de minst ervaren 
groep screeners en slechts 
2,5 tot 3 minuten bij de 
meest ervaren groep 
screeners (figuur 3.10).

3.2.6.4 Relatie tussen leeftijd bij 1e screening en referpercentage 
Er zijn plannen om de hielprik met één dag te vervroegen. Afgezien van het feit of dit 
haalbaar zou zijn, is de vraag of een vervroeging van dag 4 naar dag 3 (als streven) een 
vergelijkbaar referpercentage zou geven. Als immers relatief veel meer kinderen niet zouden 
slagen voor de 1e screening en daarom een 2e screening nodig hebben, dan zou een 
dergelijke vervroeging niet aan te bevelen zijn voor de neonatale gehoorscreening. 
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Figuur 3.11 Referpercentage bij 1e sessie naar leeftijd (dagen)
Er zijn nauwelijks 
kinderen gescreend 
op dag 1 en 2. Deze 
gegevens zijn daarom 
weggelaten uit figuur 
3.11. Vanaf dag 3 zijn 
de gegevens voor de 
hielprikvariant geba-
seerd op grote aantal-
len (bij dag 3 bijna 
1000 kinderen) en dus 
vrij precies. Screening 
op dag 3 is iets ongun-
stiger dan screening 
op dag 4, Het verschil 
bedraagt slechts 1,7% 

(derde dag 7,7%; vierde dag 6,0%). Ook al is dit percentage ogenschijnlijk laag, op 
jaarbasis betekent het een behoorlijk aantal kinderen. Stel dat nu alle kinderen op 
dag 4 worden gescreend en dat dit in de toekomst dag 3 wordt, dan gaat het naar 
schatting om 3400 extra kinderen die een 2e screening krijgen per jaar. Vervroe-
ging naar dag 3 zal dus iets meer kosten maar ook meer ongerustheid met zich 
meebrengen. De laagste referpercentages worden gehaald van dag 5 tot 13. Daarna 
wordt het referpercentage weer ongunstiger naarmate het kind ouder wordt. Het 
patroon bij hielprik- en CB-variant is vergelijkbaar.

3.2.6.5 Verschillen tussen de vier grote steden en de rest
De resultaten van de vier grote steden in Nederland zijn vergeleken met de landelijke 
gemiddelden voor dezelfde uitvoeringsvariant (tabel 3.12). Er zijn geen duidelijke 
verschillen die voor alle steden gelden. Alleen de deelname aan de 2e screening is 
consequent lager in de steden en het referpercentage is bij de 1e ronde iets hoger. 

3.3 Resultaten diagnostiek
De belangrijkste kwaliteitscriteria voor de diagnostiek zijn een deelnamepercen-
tage van tenminste 98% en het afronden van de diagnostiek vóór de leeftijd van 
4 maanden (122 dagen) (zie 3.2.2 en bijlage 2.5). Een hoog deelnamepercentage 
aan diagnostiek is voor de verwezen kinderen nodig vanwege het hoge risico dat er 
daadwerkelijk een gehoorverlies aanwezig is.

3.3.1 Tijdpad diagnostisch proces
Qua leeftijd is het belangrijk dat de diagnose op tijd gesteld wordt, zodat een even-
tuele interventie kan starten voordat een kind een half jaar oud is (Yoshinaga, 
1998). Er wordt in het FENAC-protocol wel onderscheid gemaakt tussen kinderen 
die verwezen zijn met een unilaterale refer en kinderen die verwezen zijn met een 
bilaterale refer (bijlage 2.4).
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Voor het beantwoorden van deze vraag zijn alle kinderen geselecteerd met een OAE bij de 
1e screening en die uiteindelijk in één van de screeningsronden geslaagd zijn. Figuur 3.11 
geeft het referpercentage bij de 1e screeningsronde tussen dag 1 en de 6e levensweek. De 
geboortedag wordt als dag 0 gerekend. 
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is dit percentage ogenschijnlijk laag, op jaarbasis betekent het een behoorlijk aantal 
kinderen. Stel dat nu alle kinderen op dag 4 worden gescreend en dat dit in de toekomst dag 
3 wordt, dan gaat het om 3400 extra kinderen die een 2e screening krijgen per jaar. 
Vervroeging naar dag 3 zal dus iets meer kosten maar ook meer ongerustheid met zich 
meebrengen. De laagste referpercentages worden gehaald van dag 5 tot 13. Daarna wordt 
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3.2.6.5 Verschillen tussen de vier grote steden en de rest 
Tabel 3.12 Verschillen tussen de grote steden en landelijk 

Hielprik CB
Omschrijving 

Landelijk Stad 1 Stad 2 Landelijk Stad 3 Stad 4 

Geen deelname 1e scr. 0,8% 3,4% 0,7% 2,6% 4,2% 4,8%

Geen deelname 2e scr. 0,7% 1,9% 1,1% 2,1% 2,9% 2,9%

Geen deelname 3e scr. 0,9% 1,3% 1,4% 1,2% 0,5% 1,6%

Refer 1e ronde 5,7% 6,7% 7,3% 7,5% 8,4% 7,7%

Refer 2e ronde 29,9% 25,2% 27,3% 47,8% 45,5% 51,8%

Refer 3e ronde 14,3% 12,3% 22,2% 10,5% 7,9% 4,7%

Refer totale screeningsprotocol 0,25% 0,21% 0,44% 0,37% 0,30% 0,19%

Leeftijd bij 1e ronde 

Mediaan (in dagen) 5 6 6 19 19 16

95e perc.(in dagen) 14 16 21 32 31 34

% criterium niet gehaald 1,3% 2,0% 2,0% 11,5% 9,8% 10,7%

Leeftijd bij 3e ronde 

Mediaan (in dagen) 21 20 26 37 38 37

95e perc.(in dagen) 44 62 45 61 56 75

% criterium niet gehaald 6,2% 14,3% 8,3% 32,8% 24,2% 38,7%
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Toetsing aan kwaliteitseisen
Zowel de kwaliteitseis dat 95% van de verwezen kinderen een 1e diagnostisch on-
derzoek moeten hebben gehad binnen 92 dagen (3 maanden), als de kwaliteitseis 
dat bij 95% van de kinderen een diagnose gesteld moet zijn binnen 122 dagen 
(4 maanden), wordt gemiddeld niet gehaald in beide uitvoeringsvarianten (figuur 
3.12, tabel 3.13.A en 3.13.B en bijlage 3.1G).

Bij de kinderen verwezen uit hielprik-organisaties vond de diagnostiek gemiddeld 
op jongere leeftijd plaats dan bij de kinderen verwezen uit CB-organisaties. Kin-
deren met een bilaterale refer worden eerder opgeroepen dan kinderen met een 
unilaterale refer. Dit is alleen zichtbaar bij hielprik-organisaties.

Tabel 3.12 Verschillen tussen de grote steden en landelijk

Omschrijving
Hielprik CB

Landelijk Stad 1 Stad 2 Landelijk Stad 3 Stad 4

Geen deelname 1e scr. 0,8% 3,4% 0,7% 2,6% 4,2% 4,8%

Geen deelname 2e scr. 0,7% 1,9% 1,1% 2,1% 2,9% 2,9%

Geen deelname 3e scr. 0,9% 1,3% 1,4% 1,2% 0,5% 1,6%

Refer 1e ronde 5,7% 6,7% 7,3% 7,5% 8,4% 7,7%

Refer 2e ronde 29,9% 25,2% 27,3% 47,8% 45,5% 51,8%

Refer 3e ronde 14,3% 12,3% 22,2% 10,5% 7,9% 4,7%

Refer totale screeningsprotocol 0,25% 0,21% 0,44% 0,37% 0,30% 0,19%

Leeftijd bij 1e ronde       

Mediaan (in dagen) 5 6 6 19 19 16

95e percentiel (in dagen) 14 16 21 32 31 34

% criterium niet gehaald 1,3% 2,0% 2,0% 11,5% 9,8% 10,7%

Leeftijd bij 3e ronde       

Mediaan (in dagen) 21 20 26 37 38 37

95e percentiel (in dagen) 44 62 45 61 56 75

% criterium niet gehaald 6,2% 14,3% 8,3% 32,8% 24,2% 38,7%
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Figuur 3.12 Percentage kinderen dat de kwaliteitseis voor 1e AC bezoek (≤ 92 dagen) en 
bij diagnose (≤ 122 dagen) niet haalt weergegeven per uitvoeringsvariant en naar uni- en 
bilaterale refer
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Tabel 3.13B Leeftijd bij afronden diagnostiek per uitvoeringsvariant 

Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt. De mediaan is de leeftijd waarbinnen 
50% van de kinderen is gescreend. Het 95e percentiel is de leeftijd waarbinnen 95% van de kinderen is 
gescreend. De mediaan is dus gelijk aan het 50e percentiel. 

Figuur 3.12 Percentage kinderen dat de kwaliteitseis voor 1e AC bezoek (� 92 dagen) 
en bij diagnose (� 122 dagen) niet haalt weergegeven per 
uitvoeringsvariant en naar uni- en bilaterale refer

In figuur 3.13 is te zien dat sommige kinderen wel erg lang na de screening pas hun eerste 
diagnostische onderzoek krijgen. De reden hiervan zal nog nader moeten worden 
onderzocht. In figuur 3.14 is te zien dat ook het stellen van de uiteindelijke diagnose lang kan 
duren. Voor een deel zal dit te maken hebben met het feit dat kinderen “te laat” voor 
diagnostisch onderzoek worden aangemeld. Veel van de AC’s hadden bij de start van de 
landelijke implementatie nog weinig expertise op het gebied van  het onderzoeken van zulke 

Leeftijd bij afronden diagnostiek (eis �95% binnen 122 dagen) Hielprik CB Totaal 

 Mediaan (in dagen) 62 77 69

 95e percentiel (in dagen) 261 255 255

 % kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (� 122 dagen) 17,0% 24,0% 19,7%

Normaal gehoor Mediaan (in dagen) 69 74 72

 95e percentiel (in dagen) 312 255 280

 % kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (� 122 dagen) 19,4% 21,6% 20,4%

Gehoorverlies Mediaan (in dagen) 51 89 62

 95e percentiel (in dagen) 230 380 244

 % kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (� 122 dagen) 14,1% 28,8% 18,8%

Unilaterale refer Mediaan (in dagen) 64 85 70

 95e percentiel (in dagen) 320 253 278

 % kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (� 122 dagen) 19,0% 25,5% 21,7%

Bilaterale refer Mediaan (in dagen) 54 71 65

 95e percentiel (in dagen) 207 404 229

 % kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (� 122 dagen) 13,1% 20,3% 15,7%
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Tabel 3.13A Leeftijd bij 1e onderzoek op AC per uitvoeringsvariant
Leeftijd bij 1e onderzoek op AC (eis ≥95% binnen 92 dagen) Hielprik CB Totaal

Mediaan (in dagen) 52 72 61

95e percentiel (in dagen) 169 211 188

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 92 dagen) 16,6% 33,3% 23,0%

Normaal gehoor Mediaan (in dagen) 61 72 67

95e percentiel (in dagen) 273 195 222

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 92 dagen) 21,7% 32,6% 26,5%

Gehoorverlies Mediaan (in dagen) 44 77 50

95e percentiel (in dagen) 122 294 162

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 92 dagen) 10,3% 36,4% 18,4%

Unilaterale refer Mediaan (in dagen) 54 75 64

95e percentiel (in dagen) 235 192 214

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 92 dagen) 19,4% 33,8% 25,2%

Bilaterale refer Mediaan (in dagen) 46 71 54

95e percentiel (in dagen) 151 359 175

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 92 dagen) 10,9% 33,9% 18,9%

  Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt. De mediaan is de leeftijd 
waarbinnen 50% van de kinderen is gescreend. Het 95e percentiel is de leeftijd waarbinnen 95% van 
de kinderen is gescreend. De mediaan is dus gelijk aan het 50e percentiel.
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Tabel 3.13B Leeftijd bij afronden diagnostiek per uitvoeringsvariant
Leeftijd bij afronden diagnostiek (eis ≥95% binnen 122 dagen) Hielprik CB Totaal

Mediaan (in dagen) 62 77 69

95e percentiel (in dagen) 261 255 255

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 122 dagen) 17,0% 24,0% 19,7%

Normaal gehoor Mediaan (in dagen) 69 74 72

95e percentiel (in dagen) 312 255 280

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 122 dagen) 19,4% 21,6% 20,4%

Gehoorverlies Mediaan (in dagen) 51 89 62

95e percentiel (in dagen) 230 380 244

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 122 dagen) 14,1% 28,8% 18,8%

Unilaterale refer Mediaan (in dagen) 64 85 70

95e percentiel (in dagen) 320 253 278

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 122 dagen) 19,0% 25,5% 21,7%

Bilaterale refer Mediaan (in dagen) 54 71 65

95e percentiel (in dagen) 207 404 229

% kinderen dat kwaliteitseis niet haalt (≥ 122 dagen) 13,1% 20,3% 15,7%

  Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt. De mediaan is de leeftijd 
waarbinnen 50% van de kinderen is gescreend. Het 95e percentiel is de leeftijd waarbinnen 95% van 
de kinderen is gescreend. De mediaan is dus gelijk aan het 50e percentiel.

In figuur 3.13 is te zien dat sommige kinderen wel erg lang na de screening pas hun 
eerste diagnostische onderzoek krijgen. De reden hiervan zal nog nader moeten 
worden onderzocht. In figuur 3.14 is te zien dat ook het stellen van de uiteindelijke 

Figuur 3.13 Leeftijd bij 1e AC onderzoek per uitvoeringsvariant
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jonge kinderen, waardoor het definitief stellen van de diagnose mogelijk vertraging heeft 
opgelopen.

Figuur 3.13. Leeftijd bij 1e AC onderzoek per uitvoeringsvariant 

Figuur 3.14. Leeftijd bij diagnose per uitvoeringsvariant 

3.3.2 Deelname diagnostiek 
In het totaal zijn er in het implementatiejaar van de neonatale gehoorscreening in de JGZ-
organisaties 592 kinderen voor diagnostisch onderzoek verwezen naar een AC (tabel 3.1E).  

Bij 13 kinderen (8 gescreend met de hielprik-variant en 5 met de CB-variant) ging het om een 
verwijzing buiten het screeningsprotocol om vanwege atresie van de gehoorgang (6x), 
meningitis (2x), hyperbilirubinemie (2x). en verder te ziek, oorontsteking en positieve familie 
anamnese. Als de deelname aan het AC wordt berekend op deze totale groep verwezen 
kinderen, dan is het percentage 91% (92,5% bij de hielprik- en 88,8% bij de CB-variant).  

Toetsing aan kwaliteitseisen 
Uitgaande van de 579 kinderen (351 hielprik, 228 CB) die vanuit het screeningsprotocol 
verwezen worden naar het AC, is het deelnamepercentage 93,1%. Van 7 kinderen is bekend 
dat ze te ziek zijn om deel te nemen aan de diagnostiek. Het percentage verwezen kinderen 
dat niet op het AC verschijnt is kleiner bij JGZ-organisaties met de hielprik-variant (5,4%; 



60

Hoofdstuk 3

diagnose lang kan duren. Voor een deel zal dit te maken hebben met het feit dat 
kinderen “te laat” voor diagnostisch onderzoek worden aangemeld. Veel van de 
AC’s hadden bij de start van de landelijke implementatie nog weinig expertise op 
het gebied van het onderzoeken van zulke jonge kinderen, waardoor het definitief 
stellen van de diagnose mogelijk vertraging heeft opgelopen. 

Figuur 3.14 Leeftijd bij diagnose per uitvoeringsvariant
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Figuur 3.13. Leeftijd bij 1e AC onderzoek per uitvoeringsvariant 

Figuur 3.14. Leeftijd bij diagnose per uitvoeringsvariant 
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3.3.2 Deelname diagnostiek
In het totaal zijn er in het implementatiejaar van de neonatale gehoorscreening in 
de JGZ-organisaties 592 kinderen voor diagnostisch onderzoek verwezen naar een 
AC (tabel 3.1E). 
Bij 13 kinderen (8 gescreend met de hielprik-variant en 5 met de CB-variant) ging 
het om een verwijzing buiten het screeningsprotocol om vanwege atresie van de 
gehoorgang (6x), meningitis (2x), hyperbilirubinemie (2x). en verder te ziek, ooront-
steking en positieve familie anamnese. Als de deelname aan het AC wordt berekend 
op deze totale groep verwezen kinderen, dan is het percentage 91% (92,5% bij de 
hielprik- en 88,8% bij de CB-variant). 

Toetsing aan kwaliteitseisen
Uitgaande van de 579 kinderen (351 hielprik, 228 CB) die vanuit het screenings-
protocol verwezen worden naar het AC, is het deelnamepercentage 93,1%. Van 7 
kinderen is bekend dat ze te ziek zijn om deel te nemen aan de diagnostiek. Het 
percentage verwezen kinderen dat niet op het AC verschijnt is kleiner bij JGZ-
organisaties met de hielprik-variant (5,4%; 19x) dan die met de CB-variant (9,2%; 
21x). Dit verschil is niet statistisch significant (p=0,068). 
Van de 579 kinderen werden er 509 verwezen na een volledig screeningsprotocol 
(2x OAE + 1x A-ABR) en 70 na minder dan 3 screeningsronden (inclusief zieken-
huisprotocol). De deelname aan de diagnostiek hangt niet af van het aantal scree-
ningsronden.
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Tabel 3.14 Deelname diagnostiek per uitvoeringsvariant

Kwaliteitseis ≥ 98%

Hielprik CB Totaal

totaal % 
deelname totaal % 

deelname Totaal % 
deelname

Alle verwezen kinderen 359 92,5% 233 88,8% 592 91,0%

Alle via screening verwezen 351 94,6% 228 90,8% 579 93,1%

Na 3 screeningsronden 306 95,1% 203 90,6% 509 93,3%

Na <3 screeningsronden 45 91,1% 25 92,0% 70 91,4%

De kwaliteitseis van ≥ 98% deelname aan diagnostiek wordt gemiddeld niet ge-
haald. In bijlage 3.1E staan de aantallen per JGZ-organisatie. Bij 23 van de 39 
hielprik-organisaties (59%) en 7 van de 18 CB-organisaties (39%) is de deelname 
aan het diagnostisch onderzoek 100%.

3.3.3 Uitkomsten diagnostiek

3.3.3.1 Refers en gezondheidstoestand verwezen kinderen
Het aantal via de screening verwezen kinderen is 579. Tweederde van de kinde-
ren (67%) heeft een unilaterale verwijzing en éénderde (33%) een bilaterale ver-
wijzing. Eenenzestig procent van de verwezen kinderen komt uit regio’s waar de 
gehoorscreening wordt uitgevoerd in combinatie met de hielprik en 39% uit regio’s 
waar de screening op het consultatiebureau wordt uitgevoerd. De meeste kinderen 
die worden verwezen hebben geen bekende nevenproblematiek, 78% heeft een 
blanco anamnese.
Bij 118 kinderen (22% van de 539 kinderen die hebben deelgenomen aan diag-
nostisch onderzoek) is wel sprake van gezondheidsproblemen. Van de kinderen 
met gezondheidsproblemen is de meest voorkomende nevenproblematiek Down 
Syndroom of een schisis (resp. 21% en 20%). Acht procent heeft andere syndro-
men, zoals syndroom van West (epilepsie), Kartagener syndroom, trisomie 18, 
Charge-syndroom etc. Een kleine 7% heeft een andere ernstige afwijking waaron-
der hartafwijkingen, hersenafwijkingen, multiple dysmorfieën etc. Daarnaast zijn 
er kinderen die een verhoogde kans op een gehoorbeperking hebben ten gevolge 
van een rubella-infectie van de moeder gedurende de zwangerschap (3%). Bij 16% 
is er sprake van slechthorendheid bij een bloedverwant in de 1e of 2e lijn. Drie 
kinderen hebben flink geel gezien maar daarvoor hebben ze geen wisseltransfusie 
nodig gehad (3%). Ook heeft 11% een zichtbare atresie van de gehoorgang, een 
frommeloortje of een bijoortje. Zeven procent van de kinderen heeft afwijkingen die 
wel hinderlijk zijn, maar geen verhoogde kans geven op een gehoorafwijking en/of 
ontwikkelingsproblematiek zoals een liesbreuk of problemen met de regeling van de 
lichaamstemperatuur en tenslotte is 5 procent van de kinderen met gezondheids-
problemen prematuur of dysmatuur geboren.

3.3.3.2 Werkwijze audiologisch centrum, 
Van de 579 kinderen die vanuit de screening voor diagnostiek in aanmerking komen, 
is de diagnose bekend van 531 kinderen. Veertig kinderen zijn niet diagnostisch 
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onderzocht en bij 8 kinderen is de diagnostiek nog niet afgerond. In tabel 3.15. 
staat de verdeling van alle onderzochte kinderen over de 21 AC’s van Nederland in 
aflopende volgorde weergegeven.

Tabel 3.15 Verdeling onderzochte kinderen over de audiologische centra
audiologisch centrum Aantal % audiologisch centrum Aantal %

Erasmus MC 65 12% LUMC 19 4%

UMC Utrecht 58 11% SACE 18 3%

St Radboud 52 10% AC Breda 15 3%

AC Den Haag 39 7% DC Viataal 14 3%

AC Amersfoort 35 7% EG Amsterdam 14 3%

AC Zwolle 33 6% Vumc 14 3%

AC Twente 33 6% AC Tilburg 9 2%

AC Groningen 26 5% AC Friesland 8 2%

ACHN 26 5% AC Venlo 6 1%

AMC 22 4% AC Maastricht 4 1%

AC Hoensbroek 19 4% Anders 2 0.5%

TOTAAL 531 100%

Kinderen die naar een AC worden verwezen na een onvoldoende resultaat op de ge-
hoorscreening worden daar onderzocht volgens het FENAC-protocol (bijlage 2.4). Dit 
protocol beschrijft naast het te volgen tijdpad voor audiologisch onderzoek (beschre-
ven in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk) ook de typen gehooronderzoek 
die bij voorkeur moeten worden verricht bij pasgeborenen. Brainstemaudiometrie 
(BERA), Impedantiemetrie (tympanometrie) en Stapedius-reflex-drempelbepaling, 
Klinische frequentiespecifieke OAE’s vanaf 1 kHz en Gedragsobservatie zijn de 
aangewezen diagnostische onderzoeken voor deze leeftijdsgroep. 
Niet alle AC’s slagen erin deze onderzoeken uit te voeren bij alle aangemelde kin-
deren. Veelal laat de toestand van de baby niet alle onderzoeken toe in één bezoek 
omdat de baby wakker wordt en door activiteit en huilen de metingen worden 
verstoord. Op sommige AC’s wordt een werkwijze gehanteerd die afwijkt van het 
FENAC-protocol. Enkele AC’s maken onderscheid tussen kinderen met een unila-
terale en een bilaterale refer in de volgorde van de diagnostische tests. Ook wordt 
bij kinderen met een unilaterale refer niet altijd een BERA onderzoek verricht op 
alle AC’s. Soms blijft de diagnose langere tijd onduidelijk omdat de onderzoeken 
niet eenduidig zijn of incompleet. Hoe snel kinderen worden teruggezien om diag-
nostisch onderzoek te voltooien is verschillend per AC en afhankelijk van de ernst 
en aard van het gehoorverlies zoals dat, op basis van de eerste bevindingen door de 
audioloog, wordt ingeschat.
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3.3.3.3 Gestelde diagnose en typen gehoorverlies
In tabel 3.16 staan de uitkomsten van het onderzoek op het audiologisch centrum 
samengevat in diagnoses. De resultaten zijn uitgesplitst naar uitvoeringsvariant 
van de gehoorscreening (hielprik of CB) en naar refer (uni- of bilateraal). De gege-
vens in tabel 3.16 dienen als uitgangspunt voor de analyse van de effectiviteit van 
de uitvoeringsvarianten.
Bij de indeling van de uitkomsten van de diagnostiek zijn de kinderen waarvan de 
diagnose nog onduidelijk is, buiten beschouwing gelaten. Het betreft 8 kinderen 
van wie de diagnose in november 2006 nog “in process” is (7 kinderen uit de hiel-
prik-variant en 1 kind uit de CB-variant. 
Van alle verwezen kinderen blijkt 59% geen gehoorverlies ≥ 40 dB te hebben, 
terwijl 17% (89/531*100) een unilateraal verlies heeft en 24% (128/531*100) een 
bilateraal verlies (tabel 3.16) . Relatief gezien hebben kinderen verwezen vanuit de 
CB-variant vaker geen gehoorverlies (p=0,017). Dit is logisch gezien het feit dat een 
hoger percentage kinderen vanuit de CB-variant is verwezen (zie paragraaf 3.2.4). 
Er is echter geen reden om aan te nemen dat de prevalentie van gehoorstoornissen 
in de CB-variant hoger is. Vanuit beide uitvoeringsvarianten hebben kinderen die 
verwezen zijn met een bilaterale refer een even grote kans op gehoorverlies (nl. 60%). 

Tabel 3.16 Uitkomsten diagnostisch onderzoek per uitvoeringsvariant in relatie tot uni- of 
bilaterale refer (gehoorverlies is gedefinieerd als een verlies ≥ 40 dB)

Omschrijving
Hielprik CB Totaal

Aantal % Aantal % Aantal %

Alle refer 

normaal 178 54,8% 136 66,0% 314 59,1%

unilateraal gehoorverlies 61 18,8% 28 13,6% 89 16,8%

bilateraal gehoorverlies 86 26,5% 42 20,4% 128 24,1%

totaal aantal diagnose gesteld 325 206 531

Unilaterale refer

normaal 138 64,5% 111 78,2% 249 69,9%

unilateraal gehoorverlies 57 26,6% 26 18,3% 83 23,3%

bilateraal gehoorverlies 19 8,9% 5 3,5% 24 6,7%

totaal aantal diagnose gesteld 214 142 356

Bilaterale refer

normaal 40 36,0% 25 39,1% 65 37,1%

unilateraal gehoorverlies 4 3,6% 2 3,1% 6 3,4%

bilateraal gehoorverlies 67 60,4% 37 57,8% 104 59,4%

totaal aantal diagnose gesteld 111 64 175
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Echter, als kinderen verwezen zijn na een unilaterale refer, dan valt op dat de kin-
deren uit de CB-variant significant vaker een normaal gehoor hebben (p=0,015).
Het maakte geen verschil in kans op gehoorverlies of een kind na 3 screeningsron-
den of minder dan 3 screeningsronden is verwezen. Als eerder wordt doorverwezen, 
dan is dit even vaak terecht. 
De meeste kinderen met een unilaterale refer hebben een normaal gehoor (69,9%) 
of unilateraal gehoorverlies (23,3%). In deze groep blijkt 6,7% ondanks de unilate-
rale refer op de screening, toch een bilateraal gehoorverlies te hebben. 
De meeste kinderen met een bilaterale refer hebben een bilateraal gehoorverlies 
(59,4%) of een normaal gehoor (37,1%).
Bij 217 van de totale groep verwezen kinderen (41%) is sprake van een blijvend 
gehoorverlies. Van deze 217 kinderen hebben 19 kinderen een permanent con-
ductief gehoorverlies (9%) en 7 een gemengd gehoorverlies (3%). Bij 191 kinderen 
wordt een perceptief gehoorverlies vastgesteld (88%). In deze studie is geen nader 
onderzoek gedaan naar de etiologie van gevonden gehoorverliezen. 
Van de totale groep verwezen kinderen hebben 314 kinderen een bilateraal 
(sub)normaal gehoor (59%). De categorie ‘normaal gehoor bilateraal’ wordt gevuld 
door kinderen met een volledig normaal gehoor of kinderen met een gehoorverlies 
van <40dB (31 kinderen, dit is 10% van de kinderen met een ‘normaal gehoor’). 
Deze laatste groep valt onder de categorie lichte gehoorverliezen.

Figuur 3.15 Diagnoses na refer op gehoorscreening
Aangezien de ernst van het 
gehoorverlies onder de opspo-
ringsgrens van ≥ 40dB ligt, 
wordt deze groep in de tabellen 
en figuren in dit hoofdstuk als 
‘normaal gehoor’ gelabeld. In 
figuur 3.15. wordt de verdeling 
van de diagnoses in iets meer 
detail weergegeven dan in 
tabel 3.16. De gehoorverliezen 
zoals weergegeven in die tabel 
zijn uitgesplitst in perceptieve, 
permanent conductieve en ge-
mengde gehoorverliezen.

3.3.3.4 Resultaten diagnostiek in relatie tot uni- of bilaterale refer 
De kans op een perceptief gehoorverlies is aanzienlijk groter bij kinderen met een 
bilaterale refer dan kinderen met een unilaterale refer op de screening. Van alle 
kinderen met een bilaterale verwijzing heeft 55% een perceptief gehoorverlies aan 
beide oren, 3% een permanent conductief en 1% een gemengd gehoorverlies aan 
beide oren (totaal permanent verlies 59%). Bij kinderen met een unilaterale refer 
heeft 24% blijvend gehoorverlies aan één oor en 6% een blijvend gehoorverlies aan 
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beide oren. De verdeling van de aard van de gehoorverliezen staat weergegeven in 
figuur 3.16.
In de groep kinderen met een bilaterale refer wordt bij 37% een normaal gehoor 
aan beide oren vastgesteld. In de groep kinderen met een unilaterale refer ligt dit 
percentage op 70%. De kans op een onterechte verwijzing is bijna twee maal zo 
groot bij kinderen met een unilaterale refer ten opzichte van kinderen met een 
bilaterale refer op de screening. 
Vier procent van de kinderen met een bilaterale refer heeft uni- of bilateraal een 
permanent conductief gehoorverlies. Hieronder vallen kinderen met gehoorgan-
gatresieeën, maar ook kinderen met zeer langdurige (maandenlange) conductieve 
verliezen ten gevolge van middenoorproblematiek niet zelden in combinatie met 
Down Syndroom of schisisproblematiek.
In de groep unilateralen ligt dit percentage ook op 4%. Tenslotte komt bij beide 
groepen de diagnose gemengd gehoorverlies uni- of bilateraal voor. Bij 2% van de 
kinderen met een bilaterale verwijzing en 1% van de kinderen met een unilaterale 
verwijzing wordt deze diagnose gesteld.

3.3.3.5 Resultaten diagnostiek in relatie tot uitvoeringsvariant screening 
Een vergelijking van de resultaten van de diagnostiek ten opzichte van de uitvoe-
ringsvariant van de gehoorscreening staat weergegeven in figuur 3.17.
De kans op een perceptief gehoorverlies is bij de verwezen kinderen uit de hielprik-
regio’s groter dan bij de verwezen kinderen uit de CB-regio’s (respectievelijk 39% en 
30% voor kinderen met uni-en bilaterale refers samen).
De drie belangrijkste verschillen zijn gemarkeerd in tabel 3.17. Ten eerste is het 
percentage kinderen waarbij de diagnose normaal gehoor bilateraal wordt vast-
gesteld voor de groep kinderen met een unilaterale refer wel degelijk verschillend 
tussen de beide uitvoeringsvarianten. In de CB-regio’s ligt dit percentage hoger 
dan in de hielprik-regio’s. Ten tweede worden er meer kinderen gediagnosticeerd 
met een unilateraal perceptief gehoorverlies in de hielprik-regio’s. En tenslotte 
is het percentage kinderen met een unilaterale refer en een bilateraal perceptief 
gehoorverlies in de hielprik-regio’s hoger dan in de CB-regio’s. Deze laatste groep 
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heeft meestal een gehoorverlies net boven of op de opsporingsgrens van ≥ 40dB 
aan het oor waar tijdens de screening een voldoende resultaat werd behaald. Aan 
het andere oor hebben zij een groter gehoorverlies, op basis waarvan de scree-
ning onvoldoende is geweest. Op het audiologisch centrum wordt bij deze groep 
kinderen vaak beiderzijds een hoortoestel geadviseerd. Opgemerkt moet worden 
dat de meeste verschillen tussen de uitvoeringsvarianten, voor zover statistisch 
significant, terug te voeren zijn op het hogere verwijspercentage bij de CB-variant, 
zowel voor bilaterale als unilaterale refers.

Tabel 3.17 Resultaten diagnostiek voor beide uitvoeringsvarianten per refer

Diagnose

Refer bij hielprik-variant Refer bij CB-variant

Bilate-
raal %

Unila-
teraal %

Bilate-
raal %

Unila-
teraal %

normaal gehoor bilateraal 40 36% 138 65% 25 39% 111 78%

Permanent conductief unilateraal 0 0% 7 3% 1 2% 2 1%

Permanent conductief bilateraal 5 5% 4 2% 0 0% 0 0%

Gemengd verlies unilateraal 1 1% 1 1% 0 0% 2 1%

Gemengd verlies bilateraal 1 1% 0 0% 1 2% 1 1%

Perceptief unilateraal 3 3% 49 23% 1 2% 22 16%

Perceptief bilateraal 61 55% 15 7% 36 56% 4 3%

Totaal 111 214 64 142

Figuur 3.17 Diagnoses voor beide uitvoeringsvarianten
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De kans op een perceptief gehoorverlies is bij de verwezen kinderen uit de hielprik-regio’s 
groter dan bij de verwezen kinderen uit de CB-regio’s (respectievelijk 39% en 30% voor 
kinderen met uni-en bilaterale refers samen). 

De drie belangrijkste verschillen zijn gemarkeerd in tabel 3.17 Ten eerste is het percentage 
kinderen waarbij de diagnose normaal gehoor bilateraal wordt vastgesteld voor de groep 
kinderen met een unilaterale refer wel degelijk verschillend tussen de beide 
uitvoeringsvarianten. In de CB-regio’s ligt dit percentage hoger dan in de hielprik regio’s. Ten 
tweede worden er meer kinderen gediagnosticeerd met een unilateraal perceptief 
gehoorverlies in de hielprik regio’s. En tenslotte is het percentage kinderen met een 
unilaterale refer en een bilateraal perceptief gehoorverlies in de hielprik regio’s hoger dan in 
de CB regio’s. Deze laatste groep heeft meestal een gehoorverlies net boven of op de 
opsporingsgrens van � 40dB aan het oor waar tijdens de screening een voldoende resultaat 



67

Resultaten screening en diagnostiek

3.3.3.6 Oorzaken voor uitval op de screening
Bij 90% van alle verwezen kinderen wordt een oorzaak voor de refer op de screening 
gevonden. Deze oorzaak is een permanent gehoorverlies (perceptief en permanent 
conductief) of een tijdelijk gehoorverlies (conductief) of een combinatie van deze 
twee.

Tabel 3.18 Oorzaken voor refer op de screening per uitvoeringsvariant, bij kinderen met een 
diagnose “normaal gehoor”

Oorzaak uitval op screening
Hielprik CB

Totaal % Totaal % Totaal %

atresie unilateraal & conductief uni 1 0.6% 0 0.0% 1 0.3%

beperkte emissies 1 0.6% 2 1.5% 3 1.0%

conductief gehoorverlies bilateraal 72 40.4% 58 42.6% 130 41.4%

conductief gehoorverlies unilateraal 44 24.7% 36 26.5% 80 25.5%

gemengd gehoorverlies <40dB bilateraal 4 2.2% 1 0.7% 5 1.6%

gemengd gehoorverlies <40dB unilateraal 2 1.1% 0 0.9% 2 0.6%

nauwe gehoorgangen 1 0.6% 0 0.0% 1 0.3%

onbekend 29 16.3% 23 16.9% 52 16.6%

perceptief bilateraal < 40dB 1 0.6% 0 0.0% 1 0.3%

verhoogde drempel < 40dB bilateraal 11 6.2% 5 3.7% 16 5.1%

verhoogde drempel < 40dB unilateraal 9 5.1% 6 4.4% 15 4.8%

vertraagde neurale rijping 1 0.6% 4 2.9% 5 1.6%

wisselend gehoorverlies 2 1.1% 1 0.7% 3 1.0%

Totaal 178 100% 136 100% 314 100%

Bij 59% van de kinderen die naar een audiologisch centrum worden verwezen met 
een onvoldoende screeningsuitslag aan één of beide oren wordt uiteindelijk een 
normaal gehoor beiderzijds vastgesteld. Deze kinderen lijken daardoor ten onrechte 
verwezen. Toch heeft het overgrote deel van deze kinderen wel degelijk een gehoor-
verlies ten tijde van de screening. Deze gehoorverliezen zijn echter niet blijvend van 
aard of de mate van het gehoorverlies is lager dan de opsporingsdoelstelling van 
≥ 40 dB maar toch verhoogd ten opzichte van een volledig normaal gehoor.
In tabel 3.18 wordt in alfabetische volgorde een overzicht gegeven van de waar-
schijnlijke oorzaak van de uitval op de screening voor deze kinderen in de beide uit-
voeringsvarianten. Het percentage kinderen waarvoor geen verklaring kan worden 
gevonden voor de uitval op de screening (aangeduid met ‘oorzaak uitval onbekend’) 
ligt in de hielprik-regio’s en in de CB- regio’s min of meer gelijk. Kinderen in de 
categorie ‘oorzaak uitval onbekend’ zijn kinderen bij wie in het eerste onderzoek 
op het audiologisch centrum direct aan beide oren een normaal gehoor zonder 
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enige middenoorproblematiek wordt vastgesteld. Waarom zij niet slaagden voor de 
screening kan niet worden achterhaald. 
Omdat kinderen in de CB-regio’s op een oudere leeftijd worden gescreend, is de 
verwachting dat er in die regio’s meer kinderen zullen zijn die ten gevolge van mid-
denoorproblemen uitvallen op de screening. Uit tabel 3.18. blijkt dat deze veron-
derstelling niet juist is. In beide uitvoeringsvarianten ligt het percentage kinderen 
met conductieve of deels conductieve problematiek als oorzaak voor de uitval op de 
screening rond de 65%. 
Bij kinderen met een bilaterale refer op de screening wordt slechts bij 7.7% geen 
oorzaak gevonden voor de uitval op de screening (tabel 3.19). Bij kinderen met een 
unilaterale refer ligt dit percentage aanzienlijk hoger (18.9%).

Tabel 3.19 Oorzaken voor bilaterale en unilaterale refer op de screening bij kinderen met 
een diagnose “normaal gehoor”

Oorzaak uitval op screening
Bilateraal Unilateraal

Totaal % Totaal % Totaal %

atresie unilateraal & conductief uni 1 1.5% 0 0.0% 1 0.3%

beperkte emissies 0 0.0% 3 1.2% 3 1.0%

conductief gehoorverlies bilateraal 38 58.5% 92 36.9% 130 41.4%

conductief gehoorverlies unilateraal 2 3.1% 78 31.3% 80 25.5%

gemengd gehoorverlies <40dB bilateraal 4 6.2% 1 0.4% 5 1.6%

gemengd gehoorverlies <40dB unilateraal 0 0.0% 2 0.9% 2 0.6%

nauwe gehoorgangen 1 1.5% 0 0.0% 1 0.3%

onbekend 5 7.7% 47 18.9% 52 16.6%

perceptief bilateraal 40dB 1 1.5% 0 0.0% 1 0.3%

verhoogde drempel <40dB bilateraal 2 3.1% 13 5.2% 15 4.8%

verhoogde drempel <40dB unilateraal 8 12.3% 8 3.2% 16 5.1%

vertraagde neurale rijping 3 4.6% 2 0.8% 5 1.6%

wisselend gehoorverlies 0 0.0% 3 1.2% 3 1.0%

Totaal 65 100% 249 100% 314 100%

3.3.4 Voorgestelde adviezen door audiologische centra
Zoals beschreven in voorgaande paragrafen is er voor een kleine 10% van de kin-
deren geen verklaring te vinden voor het niet slagen bij de screening. Nagegaan is 
welke behandelingen cq. adviezen de audiologische centra aan de ouders van de 
90% kinderen, waar wel iets mee aan de hand is, hebben gegeven. In figuur 3.18 
staan de voorgestelde behandelingen en adviezen weergegeven.
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Figuur 3.18 Behandelingen & adviezen audiologische centra
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Bij 17% van de kinderen wordt geen behandeling voorgesteld. Het diagnostisch onderzoek 
wijst een volledig normaal gehoor uit en er is geen andere problematiek aanwezig die een 
behandeling of controle noodzakelijk maakt. Voor 16% van de kinderen wordt 
gezinsbegeleiding geadviseerd. Dit zijn vrijwel allemaal kinderen met een ernstig 
gehoorverlies of doofheid. Meestal wordt in de verwijsbrief naar de gezinsbegeleidingsdienst 
ook melding gemaakt van het advies om hoortoestellen aan te passen. Vijf procent van de 
kinderen met lichtere gehoorverliezen krijgen wel een hoortoestel voorgeschreven en blijven 
onder begeleiding bij het audiologisch centrum.  

Bij 48% van de kinderen wordt in ieder geval routinematige controle van het gehoor 
voorgesteld. Ook al zijn dit kinderen bij wie slechts milde conductieve gehoorverliezen zijn 
gevonden. Bij 4% van de kinderen, met name kinderen met eenzijdig gehoorverlies, wordt 
blijvende controle van het gehoor voorgesteld en krijgen de ouders voorlichting over de 
betekenis en gevolgen van éénorigheid. 

Bij 10% van de kinderen is sprake van dusdanige middenoorproblemen dat een bezoek aan 
een KNO-arts wordt geadviseerd. Bij deze groep kinderen wordt na KNO onderzoek het 
gehooronderzoek herhaald of blijven de kinderen onder controle om het beloop van de 
middenoorproblematiek in de gaten te houden. Een enkele ouder schrikt in eerste instantie 
dusdanig van de uitslag van het gehooronderzoek dat zij enige tijd nodig heeft om de 
boodschap te verwerken en na te denken over de consequenties die de diagnose heeft. Een 
enkele keer wordt de behandeling of eventuele verwijzing naar een dienst voor 
gezinsbegeleiding daarom enige tijd uitgesteld. Deze kinderen zijn in figuur 3.18 geteld bij de 
categorie ‘controle’.

De voorgestelde behandelingen worden samengevat in tabel 3. Opvallend is dat in de groep 
kinderen die met normaal worden aangeduid (gehoorverlies < 40dB of geen gehoorverlies) 
nog 73.2% onder controle blijft bij het AC of een andere interventie krijgt geadviseerd. Naar 

Bij 17% van de kinderen wordt geen behandeling voorgesteld. Het diagnostisch 
onderzoek wijst een volledig normaal gehoor uit en er is geen andere problematiek 
aanwezig die een behandeling of controle noodzakelijk maakt. Voor 16% van de 
kinderen wordt gezinsbegeleiding geadviseerd. Dit zijn vrijwel allemaal kinderen 
met een ernstig gehoorverlies of doofheid. Meestal wordt in de verwijsbrief naar de 
gezinsbegeleidingsdienst ook melding gemaakt van het advies om hoortoestellen 
aan te passen. Vijf procent van de kinderen met lichtere gehoorverliezen krijgen wel 
een hoortoestel voorgeschreven en blijven onder begeleiding bij het audiologisch 
centrum. 
Bij 48% van de kinderen wordt in ieder geval routinematige controle van het gehoor 
voorgesteld. Ook al zijn dit kinderen bij wie slechts milde conductieve gehoorver-
liezen zijn gevonden. Bij 4% van de kinderen, met name kinderen met eenzijdig 
gehoorverlies, wordt blijvende controle van het gehoor voorgesteld en krijgen de 
ouders voorlichting over de betekenis en gevolgen van éénorigheid.
Bij 10% van de kinderen is sprake van dusdanige middenoorproblemen dat een 
bezoek aan een KNO-arts wordt geadviseerd. Bij deze groep kinderen wordt na KNO 
onderzoek het gehooronderzoek herhaald of blijven de kinderen onder controle om 
het beloop van de middenoorproblematiek in de gaten te houden. Een enkele ouder 
schrikt in eerste instantie dusdanig van de uitslag van het gehooronderzoek dat 
zij enige tijd nodig heeft om de boodschap te verwerken en na te denken over 
de consequenties die de diagnose heeft. Een enkele keer wordt de behandeling 
of eventuele verwijzing naar een dienst voor gezinsbegeleiding daarom enige tijd 
uitgesteld. Deze kinderen zijn in figuur 3.18 geteld bij de categorie ‘controle’. 
De voorgestelde behandelingen worden samengevat in tabel 3. Opvallend is dat in 
de groep kinderen die met normaal worden aangeduid (gehoorverlies < 40dB of geen 
gehoorverlies) nog 73.2% onder controle blijft bij het AC of een andere interventie 
krijgt geadviseerd. Naar de noodzaak en effectiviteit van deze behandeling is geen 
onderzoek gedaan. Slechts 26.8% van de kinderen in deze groep wordt ontslagen 
zonder vervolg.
Twee kinderen krijgen gezinsbegeleiding geadviseerd omdat er in de thuissituatie 
extra complicaties zijn die ondersteuning van het gezin (met een kind met een licht 
tot matig gehoorverlies) nodig maken.
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Tabel 3.20 Behandeling en advies doelgroep versus ‘normale groep’

Behandeling & advies

Normaal Doelgroep

Totaal %
unila-
terale 
refer

%
bila-
terale 
refer

% Totaal %

Geen behandeling of interventie 84 26.8% 1 1.1% 1 0.8% 2 0.9%

Controle 185 58.9% 56 62.9% 12 9.4% 68 31.3%

Controle & voorlichting 3 1.0% 14 15.7% 2 1.6% 16 7.4%

Controle & KNO 37 11.8% 11 12.4% 8 6.3% 19 8.8%

Gezinsbegeleiding 2 0.6% 4 4.5% 81 63.3% 85 39.2%

Hoortoestellen 3 0.9% 0 0.0% 23 18.0% 23 10.6%

In proces 0 0.0% 3 3.4% 1 0.8% 4 1.8%

Totaal 314 100% 89 100% 128 100% 217 100%

3.3.5 Conclusies diagnostiek
Verwezen kinderen uit hielprik-regio’s hebben een grotere kans op de diagnose 
‘permanent gehoorverlies’ dan kinderen uit CB-regio’s. Dit lijkt verklaarbaar, aan-
gezien er bij de hielprik-regio’s een lager percentage kinderen verwezen wordt voor 
audiologisch onderzoek dan in CB-regio’s. De prevalentie van slechthorendheid 
hangt niet af van de screeningsvariant waardoor de kans op het onterecht verwij-
zen in de CB-regio’s groter is. 
Bij vergelijking van de kinderen met een uni- of bilaterale refer blijkt dat kinderen 
met een bilaterale refer een grotere kans hebben op een blijvend gehoorverlies. Dit 
bevestigt dat een bilaterale refer op de screening een ernstige zaak is, die niet moet 
worden onderschat. 
Bij het bestuderen van de oorzaken die de uitval op de screening verklaren, is duide-
lijk geworden dat slechts 10% van de kinderen ten onrechte uitvalt op de screening. 
Bij 90% van de kinderen wordt een oorzaak gevonden die de uitval verklaart. Hoe-
wel behandeling van deze oorzaak niet altijd nodig is, wordt slechts een kwart van 
de verwezen kinderen bij wie een normaal gehoor (gehoorverlies < 40dB of normaal) 
wordt vastgesteld na het eerste diagnostische onderzoek ontslagen zonder een con-
trole-afspraak. Uit het oogpunt van screenen gezien is dit niet positief omdat het 
mogelijk onnodig in zorg houden van kinderen kosten met zich meebrengt en een 
belasting betekent voor ouders en voorzieningen. Uit nader onderzoek zal moeten 
blijken of deze kinderen al dan niet terecht in zorg zijn gehouden. 
De werkwijze van de audiologische centra verschilt. Het FENAC-protocol wordt niet 
bij alle centra opgevolgd. Soms zijn hier praktische redenen voor, soms principiële. 
De toepassing van het FENAC-protocol met betrekking tot de uitvoering van de 
voorgeschreven diagnostische tests in relatie tot de onderzoeksbevindingen en de 
timing van het diagnostische proces zullen op een later tijdstip moeten worden 
geëvalueerd. Het ligt voor de hand dat de FENAC zelf een eerste evaluatie van het 
diagnostisch protocol uitvoert.
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3.4 Validiteit van landelijk screeningsprogramma
De validiteit van een screeningsprogramma is het vermogen om personen die de 
gezochte aandoening hebben te onderscheiden van personen die niet de gezochte 
aandoening hebben. Bij de neonatale gehoorscreening gaat het om het onderscheid 
tussen baby’s met een gehoorverlies (perceptief of permanent conductief uni- of 
bilateraal ≥ 40 dB) en baby’s met een normaal gehoor. Vaak wordt validiteit uitge-
drukt met de sensitiviteit, specificiteit en positief voorspellende waarde.
De sensitiviteit geeft aan hoe gevoelig het screeningsprogramma is, d.w.z. welk deel 
van de baby’s met een gehoorverlies wordt opgespoord. 
De specificiteit geeft aan welk deel van de kinderen zonder gehoorverlies terecht 
niet worden doorverwezen. 
De positief voorspellende waarde (PPV) geeft aan wat de kans is op slechthorend-
heid indien het kind vanuit de screening wordt doorverwezen naar het AC. 
In onderstaand diagram is geïllustreerd hoe deze testeigenschappen worden bere-
kend. 

Uni- of bilateraal gehoorverlies

Aanwezig Afwezig

Screenuitslag Verwezen a B a+b

Niet-verwezen c D c+d

a+c b+d a+b+c+d

Sens: a/(a+c) Spec : d/(b+d)

  PPV: a/(a+b)

In het diagram hieronder zijn de uit de screening bekende getallen ingevuld. Er zijn 
namelijk 592 kinderen verwezen, van wie zeker 217 een gehoorverlies hadden en 
314 niet. De overige 61 kinderen zijn in dezelfde verhouding verdeeld over de twee 
kolommen.

Uni- of bilateraal gehoorverlies

Aanwezig Afwezig

Uitslag
screening 

Verwezen 217 (zeker)+25*=242* 314 (zeker) + 36*=350* 592

Niet-verwezen c D 189.202

380^ 189.794 – 217 (-25)- c 189.794

 * Schatting op basis van aantal met onbekende diagnostiekuitslag.
 ^ Schatting op basis van aanname dat 2/1000 kinderen van de JGZ-populatie een uni-of bilateraal 

gehoorverlies hebben



72

Hoofdstuk 3

3.4.1.1 Specificiteit
Er is een minimumwaarde van de specificiteit te schatten op basis van de in het 
diagram ingevulde resultaten van de screening. Er geldt d/(b+d) = 1- b/(b+d). De 
maximale waarde van b is 592-217=375. Een schatting van b+d is 189.794 – het 
aantal kinderen met uni- of bilateraal gehoorverlies (grove aanname: 380). De 
specificiteit is dan minimaal 1 – 375/(189.794-380) = 1 – 0,20% = 99,8%. Deze 
berekening is robuust t.o.v. de aannamen, d.w.z bij andere aannamen voor de 
prevalentie en de diagnostiekuitslag van de verwezen kinderen zonder uitslag blijft 
de specificiteit bijna hetzelfde. Omdat deze waarde hoog is, mogen we zeer tevreden 
zijn over de specificiteit van de screening.

3.4.1.2 Sensitiviteit
De berekening van de sensitiviteit is heel gevoelig voor de aanname over de preva-
lentie van gehoorverlies in de JGZ-populatie. Dit is snel duidelijk met 2 verschil-
lende berekeningen die allebei mogelijk zijn: 217/474=45,7% (474 als de prevalen-
tie 2,5/1000 is) maar (592-314)/380 = 278/380 is 73,2% (380 als de prevalentie 
2/1000 is). Er is dus veel onzekerheid over de sensitiviteit.
De belangrijkste groep kinderen die met de screening moet worden opgespoord zijn 
de kinderen met een bilateraal gehoorverlies. Om in te schatten in hoeverre deze 
kinderen gemist worden met de screening is een berekening gemaakt op basis van 
de aannamen dat:

■ 1/1000 kinderen een bilateraal gehoorverlies ≥ 40 dB heeft
■ een deel van deze kinderen via het NICU-screeningsprogramma ontdekt wordt 

(prevalentie in NICU-populatie is 1,9%, Van Straaten, 2003).
Het aantal kinderen dat door de JGZ is gescreend is 189.794. Daarnaast waren er 
3.172 kinderen die in een NICU zijn opgenomen. De totale populatie is dus 192.966 
kinderen, dus we verwachten in totaal 193 kinderen met een bilateraal gehoorver-
lies. Hiervan zullen er 1,9%x3.172=60 via het NICU-screeningsprogramma worden 
ontdekt. Bij een goede, sensitieve screening, zijn in de JGZ naar verwachting nog 
193-60 = 133 kinderen met een bilateraal gehoorverlies op te sporen. Deze ver-
wachting komt goed uit, want het werkelijke aantal opgespoorde kinderen is (zeker) 
128. 
Hoewel we tevreden mogen zijn met de aanwijzing dat er vermoedelijk met de neo-
natale gehoorscreening niet veel kinderen met een bilateraal gehoorverlies worden 
gemist, is deze schatting onzeker en erg afhankelijk van de aannamen. De manier 
om de sensitiviteit echt te meten is door bij een groot aantal kinderen dat een 
“pass” heeft gekregen bij de screening, diagnostisch onderzoek te doen. Gezien de 
waarschijnlijk hoge sensitiviteit zullen er 50.000 tot 100.000 van deze controle-
onderzoeken gedaan moeten worden. Dat is vrijwel onuitvoerbaar. Misschien is het 
in de toekomst mogelijk om via de centrale registratie van kinderen met een per-
manent gehoorverlies te onderzoeken of en in welke mate kinderen bij de neonatale 
gehoorscreening onontdekt zijn gebleven.
De FENAC heeft namelijk een centrale database opgezet, waarin alle kinderen met 
een permanent uni- of bilateraal gehoorverlies ≥ 35 dB, die geboren zijn na 1 juli 
2002, worden opgenomen. Als een gehoorverlies pas op oudere leeftijd ontdekt 
wordt, kan op basis van de in het CANG van de neonatale gehoorscreening opge-
slagen gegevens, worden nagegaan of het kind een neonatale gehoorscreening heeft 
ondergaan en wat de uitslag is geweest. Bij kinderen met een voldoende scree-
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ningsuitslag waarbij op latere leeftijd een permanent gehoorverlies is vastgesteld, 
zal moeten worden nagegaan of er indicaties zijn dat het gehoorverlies op latere 
leeftijd is ontstaan of dat er sprake is geweest van een onterechte voldoende uitslag 
op de screening. Op deze manier kan worden nagegaan in hoeveel gevallen de 
screening mogelijk een fout-negatieve uitslag heeft gegeven.

3.4.1.3 Positief voorspellende waarde (PPV)
De positief voorspellende waarde is erg belangrijk. Als deze laag is, zullen veel 
kinderen zonder gehoorverlies worden verwezen voor diagnostiek. Dit veroorzaakt 
niet alleen onnodig werk, mogelijke wachtlijsten bij het AC en ongerustheid bij de 
ouders, maar tast de geloofwaardigheid van de verwijzing aan. Hiervan kunnen ook 
kinderen mét gehoorverlies de dupe worden.
De PPV tijdens het implementatiejaar is als volgt berekend. Er zijn 592 kinderen 
verwezen naar het AC. Van 531 van hen is een uitslag bekend (53 kinderen hadden 
geen deelname en 8 kinderen zijn nog in onderzoek). 89 van de 531 hadden een 
unilateraal gehoorverlies en 128 een bilateraal gehoorverlies. In totaal hadden dus 
217 van de 531 kinderen een gehoorverlies. Dit is 41%. Onder de aanname dat 
de verwezen kinderen, van wie geen uitslag bekend is dezelfde kans hebben op 
gehoorverlies als de onderzochte kinderen, is de positief voorspellende waarde ook 
41%. Op dezelfde manier kan de PPV apart worden berekend voor de hielprik- en 
CB-variant (resp. 45% en 34%).

Uitvoeringsvariant PPV

Hielprik (61+ 86) / 325 = 147/325 = 45%

CB (28+ 42) / 206 =  70/206 = 34%

Samen (89+128) / 531 = 217/531 = 41%

De PPV is zeer hoog. Dit betekent dat er weinig onnodige doorverwijzingen naar het 
AC zijn. Bij de hielprik-variant heeft bijna de helft van de verwezen kinderen een 
gehoorverlies en bij de CB-variant één per drie verwezen kinderen. 
Het betekent ook dat het erg belangrijk is dat na een verwijzing ook diagnostisch 
onderzoek wordt verricht. Doordat 53 verwezen kinderen niet hebben deelgenomen 
aan de diagnostiek (of in ieder geval is de uitslag niet bekend) kunnen er 22 kinde-
ren met een gehoorverlies gemist zijn. 

3.5 Conclusies resultaten screening en diagnostiek
De resultaten van het implementatiejaar van de neonatale gehoorscreening zijn 
over het algemeen goed. De deelname aan de screening is hoog. Bij elke scree-
ningsronde werden de eisen voor de deelname gemiddeld ruimschoots gehaald. 
Een aanzienlijk aantal organisaties bereikt zelfs 100% deelname bij één of meer 
ronden. De hielprik-organisaties hebben ook de kwaliteitseisen voor de referper-
centages gehaald, maar deze blijken veelal niet haalbaar voor de CB-organisaties. 
Gevolg is dat bij de CB-organisaties ook meer kinderen onterecht doorverwezen zijn 
voor diagnostiek. Desondanks is de positief voorspellende waarde, d.w.z. de kans 



74

Hoofdstuk 3

op slechthorendheid indien het kind vanuit de screening is doorverwezen naar het 
AC, zeer hoog. Bij de hielprik-variant heeft bijna de helft van de verwezen kinderen 
een gehoorverlies en bij de CB-variant één per drie verwezen kinderen. 
Er zijn in de hier beschreven implementatiefase 89 kinderen met een unilateraal 
gehoorverlies en 128 kinderen met een bilateraal gehoorverlies vroegtijdig op-
gespoord dankzij de screening. Veel van deze kinderen hebben hierdoor betere 
ontwikkelingskansen.
De kwaliteitseis voor de deelname aan de diagnostiek (98%) wordt niet gehaald. Het 
totale percentage verwezen kinderen dat deelneemt aan diagnostiek is 92,5% voor 
de hielprik-organisaties en 88,8% voor de CB-organisaties. Het is een belangrijk 
pluspunt ten opzichte van veel andere landen en ook ten opzichte van de Ewing/
Capas-screening in Nederland, dat we deze percentages nu kennen. De deelname 
aan de diagnostiek moet nog verbeteren. Jaarlijks worden naar schatting 22 kinde-
ren met een gehoorverlies gemist omdat ouders niet deelnemen aan diagnostiek. 
Een ander punt voor verbetering is de leeftijd waarop de diagnostiek wordt afge-
rond. Bij 20% van de kinderen is de diagnostiek niet tijdig (vóór de leeftijd van 4 
maanden) afgerond. Bij 5% van de kinderen duurt het zelfs 8 maanden voordat de 
diagnose is vastgesteld. Hierdoor start de behandeling op een latere leeftijd dan 
wenselijk is.
De hielprik-organisaties hebben gemiddeld betere resultaten dan de CB-organisa-
ties, zowel voor de deelname als voor de refer en leeftijd waarop de screening wordt 
afgerond. Het is dus aan te bevelen de eerste screening bij het kind thuis op jonge 
leeftijd uit te voeren. Op dit moment speelt de discussie over vervroeging van de 
hielprik. Gegevens over het effect hiervan op het referpercentage zijn gepresenteerd 
(zie 3.2.5.4).
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4.1 Inleiding
Binnen het project “Landelijke implementatie neonatale gehoorscreening” zijn drie 
groepen “cliënten” te onderscheiden. Ten eerste de ouders en hun kinderen, ten 
tweede de screeners en ten derde de managers van jeugdgezondheidszorgorgani-
saties.
Om te kunnen vaststellen hoe tevreden deze cliënten zijn over de producten en 
diensten die zij in het kader van de implementatie hebben ontvangen, is een te-
vredenheidsonderzoek gedaan. Met behulp van de verkregen informatie kunnen 
maatregelingen getroffen worden om de tevredenheid te verbeteren en zo tot een 
beter bedrijfsresultaat te komen. 
Bij elk van de drie groepen cliënten zijn andere aspecten van tevredenheid onder-
zocht. Het tevredenheidsonderzoek bij de ouders heeft zich vooral gericht op de 
informatieverstrekking, zowel mondeling als schriftelijk die zij, voorafgaand aan 
en gedurende het screeningstraject, hebben ontvangen. Ook werd ouders gevraagd 
hoe belastend zij de screening en índien nodig de onderzoeken op het audiologisch 
centrum hebben gevonden, welk effect de screening heeft gehad op hun gevoelens, 
of zij ongerust zijn geweest en hoe belangrijk zij de screening op deze leeftijd vin-
den. 
Bij de screeners is gevraagd naar de onderdelen van de training en naar de kwaliteit 
en bereikbaarheid van inhoudelijke en technische ondersteuning die hen vanuit de 
NSDSK is geboden gedurende het implementatiejaar. Ook is hun mening gevraagd 
over een aantal aspecten van neonatale gehoorscreening in het algemeen. 
Bij de managers van jeugdgezondheidszorgorganisaties tenslotte is de hulp en 
begeleiding geëvalueerd die vanuit de NSDSK is geboden ter voorbereiding op de 
implementatie en gedurende het implementatiejaar. 
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4.2 Tevredenheidsonderzoek onder ouders
4.2.1 Methode

4.2.1.1 Onderzoeksgroep
Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van 2006. De onder-
zoeksgroep is geselecteerd uit ouders van kinderen die zijn geboren in de 2e helft 
van 2005 bij JGZ-organisaties waar op dat moment het implementatiejaar nog 
niet was afgerond. Voorafgaand aan het onderzoek zijn de 26 JGZ-organisaties 
aangeschreven die aan dit criterium voldoen. De managers van deze organisaties 
is gevraagd toestemming te verlenen voor het gebruik van het CANG van hun or-
ganisatie voor het selecteren van de kinderen en het benaderen van de ouders. 
Slechts één organisatie heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Deze organisatie 
heeft aangegeven dat zij de ouders al voor andere onderzoeken hebben benaderd 
en willen hen niet nogmaals belasten. Bij de 25 organisaties die toestemming 
hebben verleend, is vervolgens een aselecte steekproef getrokken uit de beoogde 
groep kinderen. De namen van de geselecteerde kinderen zijn gecontroleerd door 
regiocoördinatoren en/of administraties van de betreffende organisaties om te 
voorkomen dat ouders zouden worden aangeschreven van kinderen die inmiddels 
zijn overleden. Ook zijn de adressen gecontroleerd op mutaties.
Er zijn acht subgroepen te onderscheiden in de totale onderzoeksgroep. Ten eer-
ste een onderscheid in uitvoeringsvariant van de screening, hetzij in combinatie 
met de hielprik hetzij op het CB. Deze zijn uitgesplitst naar de eindstatus van de 
gehoorscreening; - ‘eerste screening beiderzijds voldoende’, -‘tweede screening bei-
derzijds voldoende’, - ‘derde screening beiderzijds voldoende’ en –‘derde screening 
enkelzijdig of beiderzijds onvoldoende’. In tabel 4.1. staan de aantallen weergege-
ven van de steekproefomvang per subgroep. De getallen tussen haken geven het 
responspercentage dat in de betreffende subgroep is verkregen.

Tabel 4.1 Steekproefgrootte en respons per subgroep

Eindstatus Hielprik
variant

CB
variant Totaal Respons 

percentage

1e screening voldoende 90 (38) 84 (34) 174  (72) 41%

2e screening voldoende 90 (34) 93 (44) 183  (78) 43%

3e screening voldoende 83 (33) 94 (39) 177  (72) 41%

3e screening onvoldoende 68* (33) 21* (12)  89  (45) 51%

Totaal absoluut 331 (138) 292 (129) 623 (267) 43%

Totaal % respons 42% 44% 43%

  In de periode 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 zijn in de betreffende organisaties alle kinderen opgeno-
men die een onvoldoende screeningsuitslag hebben gekregen. De aantallen in deze cellen zijn dus 
geen steekproef maar alle verwezen kinderen.

Bij het pakket dat de ouders hebben ontvangen met daarin de vragenlijst en een 
begeleidende brief, is ook een formulier meegestuurd waarop de ouders kunnen 
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aangeven of zij toestemming geven voor het onderzoek of weigeren hieraan deel te 
nemen. Aan de ouders is nadrukkelijk gevraagd dit formulier ook terug te sturen 
als zij niet wensten deel te nemen aan het onderzoek. Helaas heeft maar een klein 
deel van niet deelnemende ouders aan dit verzoek gehoor gegeven. De redenen 
voor geen deelname wordt meestal niet gegeven. Een enkele ouder geeft aan dat 
de screening al weer zo lang geleden is dat zij zich alles niet meer zo gedetailleerd 
kan herinneren. Sommige ouders gaven aan niet zelf aanwezig te zijn geweest bij 
de screening. Eén ouder, een slecht Nederlands sprekende vader, belde met de 
mededeling dat hij het heel belangrijk vond dat het onderzoek werd gedaan, maar 
dat hij de vragenlijst niet helemaal goed begreep. Hij vond het onderwerp echter 
te privé om er mee naar een familielid of kennis te gaan voor hulp bij het vertalen. 
Dit laatste zal mogelijk bij meer, niet van origine Nederlands sprekende ouders, 
het geval kunnen zijn. Een klein deel van de vragenlijsten is ongeopend retour 
gekomen met de mededeling van TPG post dat het gezin niet (meer) op het adres 
woont (2%). 

4.2.1.2 Vragenlijst
Zoals beschreven in de voorgaande paragraaf zijn er 8 subgroepen in de totale 
onderzoeksgroep te onderscheiden. De indeling in uitvoeringsvariant is voor het 
invullen van de vragenlijsten niet van belang, de behaalde eindstatus van het kind 
echter wel. Ouders van kinderen met de eindstatus ‘eerste screening beiderzijds 
voldoende’ hebben een vragenlijst gekregen met daarin vragen over het verloop van 
deze eerste en enige screeningsronde. Daarnaast zijn vragen gesteld over de me-
ning van ouders over het belang van gehoorscreening op deze leeftijd, de gevoelens 
die de screening bij de ouders heeft bewerkstelligd en algemene vragen over de 
gezinssituatie. Voor de ouders van kinderen met de eindstatus ‘tweede screening 
beiderzijds voldoende’ is er aan de 1e vragenlijst een sectie toegevoegd met spe-
cifieke vragen over de tweede screeningsronde. Voor ouders van kinderen die bij 
de derde screening beiderzijds een voldoende behaalden zijn daarnaast ook nog 
vragen toegevoegd over de derde screeningsronde. Voor ouders van kinderen met 
de eindstatus ‘derde screening onvoldoende’ zijn ook nog vragen toegevoegd over de 
onderzoeken op audiologisch centrum. Zo wordt de vragenlijst steeds uitgebreider 
naarmate het kind meer screeningsronden heeft doorlopen. In bijlage 4.1 is de 
meest uitgebreide vragenlijst weergegeven. De vragenlijsten zijn ingevoerd in SPSS 
voor verdere verwerking.

4.2.1.3 Beschrijving responsgroep
Het zijn overwegend de moeders van de kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld 
(91.4%), 5% van de ouders heeft de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. 93% van de 
moeders en 94% van de vaders is in Nederland geboren. In het opleidingsniveau 
zien we de landelijke ontwikkelingen terug van de toename van het percentage 
jonge vrouwen met een HBO-opleiding of hoger. Landelijk ligt dit percentage op 
37% (NOM print monitor 2004) en ook in de responsgroep heeft ruim 37% van de 
moeders ten minste een hbo opleiding. Van de vaders heeft 34.7% ten minste een 
HBO-opleiding. Een kleine 46% van de gezinnen heeft naast het kind in kwestie 
nog één ander kind. Bij 37% van de gezinnen is één kind. De overige gezinnen heb-
ben meer dan twee kinderen. In 92% van alle deelnemende gezinnen wordt thuis 
voornamelijk Nederlands gesproken. 
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Figuur 4.1 Verdeling gezondheidsproblemen bij 53 baby’s met door ouders gerapporteerde 
gezondheidsproblemen

Toch geeft 60% van de ouders aan 
behoefte te hebben aan informatie in 
de eigen taal. Omdat naar het geboor-
teland van de ouders is gevraagd in 
plaats van de etnische achtergrond, 
is het niet duidelijk geworden in 
welke talen deze informatie verstrekt 
zou moeten worden. Twintig procent 
van de ouders geeft aan dat er proble-
men zijn in de gezondheidstoestand 
van de baby. In figuur 4.1. staan de 
typen gezondheidsproblemen weerge-
geven. Onder lichtere problematiek 
worden bijvoorbeeld heupafwijkin-
gen, liesbreukjes, reflux en dergelijke 
verstaan. Onder zwaardere problema-
tiek vallen onder andere aangeboren 
hartafwijkingen, hersenbeschadigin-
gen, congenitaal rubella syndroom en 
trachea malacie. 

4.2.2 Resultaten tevredenheid ouders over de screening

4.2.2.1 Mening ouders over mondelinge en schriftelijke informatie 
Het merendeel van de ouders (58%) heeft de folder over de neonatale gehoorscree-
ning via het consultatiebureau ontvangen. Slechts 18% heeft de folder volgens 
afspraak bij de aangifte van de baby op het gemeentehuis gekregen. Nog eens 18% 
heeft de folder nooit ontvangen. De inhoud van de folder wordt door 77% van de 
ouders als (erg) duidelijk omschreven. 
De ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de mondelinge informatie die 
voorafgaand aan en na afloop van elke screeningsronde is verstrekt. In tabel 4.2. 
staan de percentages weergegeven van ouders die van mening zijn dat de mon-
delinge informatie voldoende is geweest alsmede het percentage ouders dat heeft 
aangegeven dat zij het prettig hebben gevonden deze informatie te krijgen.
De ouders die geen positief oordeel aangeven over de mondelinge informatie vooraf-
gaand aan en na afloop van de screening zeggen de informatie niet nodig te hebben 
gehad omdat deze informatie hen al bekend was of omdat zij er geen behoefte aan 
hadden deze informatie te krijgen. 
De telefonische voorlichting die de ouders krijgen als er bij hun kind een derde 
screening met de A-ABR moet plaatsvinden, wordt door de ouders van kinderen 
met een voldoende testuitslag positiever beoordeeld dan door ouders van kinderen 
met een onvoldoende testuitslag bij de 3e screening (resp. 78% en 70%). 

 3

syndromen
schisis
17%

zwaardere 
problematiek

41%

lichtere 
problematiek

8%

allergie
verkou heden

34%

syndromen/schisis allergie/verkoudheden
lichtere problematiek zwaardere problematiek

de responsgroep heeft ruim 37% van de moeders ten minste een hbo opleiding. Van de 
vaders heeft 34.7% ten minste een HBO-opleiding. Een kleine 46% van de gezinnen heeft 
naast het kind in kwestie nog één ander kind. Bij 37% van de gezinnen is één kind. De 
overige gezinnen hebben meer dan twee kinderen. In 92% van alle deelnemende gezinnen 
wordt thuis voornamelijk Nederlands gesproken.  

Figuur 4.1 Verdeling gezondheidsproblemen bij 53 baby’s met door ouders 
gerapporteerde gezondheidsproblemen 

Toch geeft 60% van de ouders aan behoefte te hebben aan informatie in de eigen taal. 
Omdat naar het geboorteland 
van de ouders is gevraagd in 
plaats van de etnische 
achtergrond, is het niet 
duidelijk geworden in welke 
talen deze informatie verstrekt 
zou moeten worden. Twintig 
procent van de ouders geeft 
aan dat er problemen zijn in de 
gezondheidstoestand van de 
baby. In figuur 4.1. staan de 
typen gezondheidsproblemen 
weergegeven. Onder lichtere 
problematiek worden 
bijvoorbeeld heupafwijkingen, 
liesbreukjes, reflux en 
dergelijke verstaan. Onder 
zwaardere problematiek vallen 
onder andere aangeboren 
hartafwijkingen, her-

senbeschadigingen, 
congenitaal rubella syndroom 
en trachea malacie.  

4.2.2 Resultaten tevredenheid ouders over de screening 
4.2.2.1 Mening ouders over mondelinge en schriftelijke informatie  
Het merendeel van de ouders (58%) heeft de folder over de neonatale gehoorscreening via 
het consultatiebureau ontvangen. Slechts 18% heeft de folder volgens afspraak bij de 
aangifte van de baby op het gemeentehuis gekregen. Nog eens 18% heeft de folder nooit 
ontvangen. De inhoud van de folder wordt door 77% van de ouders als (erg) duidelijk 
omschreven.  

De ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de mondelinge informatie die 
voorafgaand aan en na afloop van elke screeningsronde is verstrekt. In tabel 4.2. staan de 
percentages weergegeven van ouders die van mening zijn dat de mondelinge informatie 
voldoende is geweest alsmede het percentage ouders dat heeft aangegeven dat zij het 
prettig hebben gevonden deze informatie te krijgen. 

De ouders die geen positief oordeel aangeven over de mondelinge informatie voorafgaand 
aan en na afloop van de screening zeggen de informatie niet nodig te hebben gehad omdat 
deze informatie hen al bekend was of omdat zij er geen behoefte aan hadden deze 
informatie te krijgen.

De telefonische voorlichting die de ouders krijgen als er bij hun kind een derde screening met 
de A-ABR moet plaatsvinden, wordt door de ouders van kinderen met een voldoende  
testuitslag positiever beoordeeld dan door ouders van kinderen met een onvoldoende 
testuitslag bij de 3e screening (resp. 78% en 70%).  
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Tabel 4.2 Oordeel ouders over mondelinge informatie 
Mondelinge toelichting bij screening Vooraf Na afloop

Bij 1e screening voldoende informatie. Waardering informatie positief 88%
76%

86%
76%

Bij 2e screening voldoende informatie. Waardering informatie positief 92%
77%

90%
78%

Bij 3e screening voldoende informatie. Waardering informatie positief (a) 98%
92%

95%
88%

Bij 3e screening voldoende informatie. Waardering informatie positief (b) 86%
86%

84%
77%

 a = ouders van kinderen met voldoende 3e screening
 b = ouders van kinderen met onvoldoende 3e screening 

De folder die wordt uitgereikt aan ouders van baby’s met een onvoldoende bij de 3e 
screening wordt door 51% van de ouders als (erg) duidelijk beoordeeld. De andere 
helft van de ouders geeft aan deze folder niet te hebben gelezen, geen mening te 
hebben over de inhoud van de folder of zich de inhoud van de folder niet meer te 
kunnen herinneren. Slechts één ouder geeft aan de folder een beetje onduidelijk te 
hebben gevonden. 

4.2.2.2 Locatie uitvoering screening, wachttijd en periode tussen screeningsronden
In de JGZ-organisaties die de gehoorscreening op het CB uitvoeren, moet 3% van 
de ouders voor de eerste screening naar een ander CB komen dan normaliter voor 
de zuigelingencontroles. Ruim de helft van deze ouders geeft aan dat geen probleem 
te hebben gevonden. De andere ouders vinden het wel een bezwaar dat zij naar een 
andere locatie moesten. Als reden gaven zij aan:

■ lange(re) reistijd vaak in het gezelschap van oudere kinderen,
■ het reizen met de kleine baby in de bus door het ontbreken van een eigen auto, 
■ de planning van de voeding door de lange tijd van huis 

Bij een deel van de ouders uit regio’s waar de 1e screening op het CB wordt uit-
gevoerd, wordt de 2e screening thuis gedaan (25%). 86% van de ouders die voor 
de 2e screening ook naar het consultatiebureau is gegaan, geeft aan dat de plaats 
waar de 2e screening heeft plaatsgevonden dezelfde is als bij de 1e screening. De 3e 
screening vindt altijd thuis plaats. 
Bij de 1e screeningsronde in CB-regio’s is 72% van de ouders (ongeveer) op de 
afgesproken tijd aan de beurt. Tien procent heeft enige tijd of zelfs langere tijd 
moeten wachten, maar heeft dit geen probleem gevonden terwijl ruim 15% van de 
ouders die enige tijd of langere tijd hebben moeten wachten dit wel een probleem 
hebben gevonden. Bij de 2e screening is 84% van de ouders op de afgesproken tijd 
aan de beurt. Het percentage ouders dat enige tijd heeft moeten wachten en dat 
niet als vervelend heeft ervaren is gelijk aan de 1e screening (ongeveer 10 procent). 
Het percentage ouders dat langere tijd heeft moeten wachten en dit vervelend heeft 
gevonden, ligt nu slechts op 3%. 
De tijd tussen de verschillende screeningsronden is volgens protocol telkens tussen 
de 4 en 7 dagen. De periode tussen de 1e en 2e screeningsronde wordt door 79% van 
de ouders goed genoemd. Tien procent van de ouders vindt deze periode een beetje 
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of erg lang. En nog eens 10% van de ouders heeft deze periode (een beetje) te kort 
gevonden. De tijd die verstrijkt tussen de 2e en de 3e screeningsronde wordt door 
7% van de ouders als te kort of een beetje kort bestempeld. Ouders van kinderen 
die bij de 3e screening geen voldoende behalen, vinden vaker dat deze periode te 
kort of een beetje kort is dan ouders van kinderen die wel een voldoende behalen. 
Het percentage ouders dat aangeeft deze periode te lang te hebben gevonden is 
gelijk tussen de ouders van kinderen die wel en geen voldoende behalen bij de 3e 
screening (16%).

4.2.2.3 Verloop screeningsronden
Wanneer ouders na elke screeningsronde wordt gevraagd hoe de betreffende scree-
ningsronde is verlopen, zijn duidelijke verschillen zichtbaar afhankelijk van de 
eindstatus van de baby (figuur 4.2.)

Figuur 4.2 Percentage ouders dat het eens is met de stelling “De gehoortest is (erg) soepel 
verlopen” ten opzichte van eindstatus baby
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hebben gevonden is gelijk tussen de ouders van kinderen die wel en geen voldoende 
behalen bij de 3e screening (16%). 

4.2.2.3  Verloop screeningsronden 
Wanneer ouders na elke screeningsronde wordt gevraagd hoe de betreffende 
screeningsronde is verlopen, zijn duidelijke verschillen zichtbaar afhankelijk van de 
eindstatus van de baby (figuur 4.2.) 

Figuur 4.2 Percentage ouders dat het eens is met de stelling “De gehoortest is (erg) 
soepel verlopen” ten opzichte van eindstatus baby   

Wat met name opvalt is het verschil tussen de ouders van wie de baby bij de 3e screening 
wel een voldoende behalen en de ouders van baby’s die geen voldoende behalen. Bij 3e

screeningen die tot een voldoende leiden, verloopt de test volgens ouders heel erg soepel. 
Terwijl bij 3e screeningen die resulteren in een verwijzing naar het Audiologisch centrum de 
screening moeizaam verloopt. Dit gegeven is ook bekend van de ervaringen van 
regiocoördinatoren die de 3e screening uitvoeren. Daarnaast valt op dat de ouders van 
kinderen die meteen een voldoende halen bij de 1e screening veel vaker vinden dat de 1e

screening soepel is verlopen dan ouders van kinderen die een 3e screeningsronde nodig 
hebben gehad.

4.2.2.4 Gevoelens na afloop van de screeningsronden 
De ouders is gevraagd hun gevoel na afloop van elke screeningsronde aan te geven. Dit om 
te bestuderen of met de toename van het aantal screeningsronden ook een toename van 
negatieve gevoelens als onrust en ongerustheid kan worden vastgesteld (figuur 4.3). Het 
gevoel na afloop van de 1e screeningsronde staat in het zwart weergegeven, na de 2e

screeningsronde in het grijs en het gevoel na afloop van de 3e screening in het wit. Ouders 
van wie de baby meteen bij de 1e screening een voldoende testuitslag heeft gehaald, geven 
in 99% aan dat het gevoel na afloop van de screening hetzelfde is gebleven als ervoor of dat 
het gevoel na afloop van de screening positief was (opgelucht bijvoorbeeld). Bij de ouders 
van wie het kind bij de 2e screening voldoende behaalde, is dat percentage nog maar 45% 

Wat met name opvalt is het verschil tussen de ouders van wie de baby bij de 3e 
screening wel een voldoende behalen en de ouders van baby’s die geen voldoende 
behalen. Bij 3e screeningen die tot een voldoende leiden, verloopt de test volgens 
ouders heel erg soepel. Terwijl bij 3e screeningen die resulteren in een verwijzing 
naar het Audiologisch centrum de screening moeizaam verloopt. Dit gegeven is ook 
bekend van de ervaringen van regiocoördinatoren die de 3e screening uitvoeren. 
Daarnaast valt op dat de ouders van kinderen die meteen een voldoende halen bij 
de 1e screening veel vaker vinden dat de 1e screening soepel is verlopen dan ouders 
van kinderen die een 3e screeningsronde nodig hebben gehad. 
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4.2.2.4 Gevoelens na afloop van de screeningsronden
De ouders is gevraagd hun gevoel na afloop van elke screeningsronde aan te ge-
ven. Dit om te bestuderen of met de toename van het aantal screeningsronden 
ook een toename van negatieve gevoelens als onrust en ongerustheid kan worden 
vastgesteld (figuur 4.3). Het gevoel na afloop van de 1e screeningsronde staat in het 
zwart weergegeven, na de 2e screeningsronde in het grijs en het gevoel na afloop 
van de 3e screening in het wit. Ouders van wie de baby meteen bij de 1e screening 
een voldoende testuitslag heeft gehaald, geven in 99% aan dat het gevoel na afloop 
van de screening hetzelfde is gebleven als ervoor of dat het gevoel na afloop van 
de screening positief was (opgelucht bijvoorbeeld). Bij de ouders van wie het kind 
bij de 2e screening voldoende behaalde, is dat percentage nog maar 45% voor de 
1e screening en dat neemt nog verder af bij de 3e groep en is bij de 4e groep weer 
even iets hoger. Ouders uit deze groepen geven toch meer aan ongerust te zijn of 
teleurgesteld.

Figuur 4.3 Percentage ouders dat aangeeft dat het gevoel na afloop van de screeningsronde 
hetzelfde is of positiever dan ervoor ten opzichte van eindstatus
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voor de 1e screening en dat neemt nog verder af bij de 3e groep en is bij de 4e groep weer 
even iets hoger. Ouders uit deze groepen geven toch meer aan ongerust te zijn of 
teleurgesteld.

Figuur 4.3. Percentage ouders dat aangeeft dat het gevoel na afloop van de 
screeningsronde hetzelfde is of positiever dan ervoor ten opzichte van 
eindstatus

Ouders van wie de baby bij de 3e screening een voldoende resultaat behaalt, geven vaker 
aan dat hun gevoel na afloop van de 3e screening positief was. Zij noemen, overigens geheel 
naar verwachting, gevoelens als opgelucht en blij om hun stemming na afloop van de 
screening te omschrijven.  

4.2.2.5 Belang gehoorscreening op deze leeftijd volgens ouders 
De ouders is gevraagd of zij het belangrijk vinden dat het gehoor van de baby op deze jonge 
leeftijd wordt onderzocht. Van alle ouders samen geeft 84% aan het belangrijk of erg 
belangrijk te vinden dat het gehoor van baby’s op deze leeftijd wordt onderzocht.  

Als de antwoorden van ouders uit de verschillende subgroepen worden vergeleken, dan valt 
op dat in de groep ouders met baby’s die meteen bij 1e screeningsronde een voldoende 
halen het percentage ouders dat gehoorscreening op deze leeftijd (erg) belangrijk vindt veruit 
het hoogst is (97%) en dat dit percentage voor de andere ouders vergelijkbaar is namelijk 
rond de 80%. De mening van de groepen ouders die een 3e screening hebben meegemaakt 
en deze met een voldoende of een onvoldoende resultaat hebben afgesloten, verschilt 
nauwelijks van elkaar (zie figuur 4.4).  

Ouders van wie de baby bij de 3e screening een voldoende resultaat behaalt, geven 
vaker aan dat hun gevoel na afloop van de 3e screening positief was. Zij noemen, 
overigens geheel naar verwachting, gevoelens als opgelucht en blij om hun stem-
ming na afloop van de screening te omschrijven. 

4.2.2.5 Belang gehoorscreening op deze leeftijd volgens ouders
De ouders is gevraagd of zij het belangrijk vinden dat het gehoor van de baby op 
deze jonge leeftijd wordt onderzocht. Van alle ouders samen geeft 84% aan het 
belangrijk of erg belangrijk te vinden dat het gehoor van baby’s op deze leeftijd 
wordt onderzocht. 
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Als de antwoorden van ouders uit de verschillende subgroepen worden vergeleken, 
dan valt op dat in de groep ouders met baby’s die meteen bij 1e screeningsronde 
een voldoende halen het percentage ouders dat gehoorscreening op deze leeftijd 
(erg) belangrijk vindt veruit het hoogst is (97%) en dat dit percentage voor de andere 
ouders vergelijkbaar is namelijk rond de 80%. De mening van de groepen ouders 
die een 3e screening hebben meegemaakt en deze met een voldoende of een on-
voldoende resultaat hebben afgesloten, verschilt nauwelijks van elkaar (zie figuur 
4.4).

Figuur 4.4 Percentage ouders dat het eens is met de stelling “Gehoorscreening op deze 
leeftijd is (erg) belangrijk” ten opzichte van de eindstatus

 7

Figuur 4.4 Percentage ouders dat het eens is met de stelling “Gehoorscreening op 
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Van de groep ouders die de screening afsluit met een onvoldoende eindresultaat vindt toch 
nog 78% het (erg) belangrijk dat het gehoor op deze leeftijd wordt onderzocht. Wanneer 

alleen de vragenlijsten van ouders worden bestudeerd die een kind hebben met een 
permanent gehoorverlies aan één oor dan is 80% van de ouders van mening dat 
gehoorscreening op deze leeftijd (erg) belangrijk is. In de groep ouders van kinderen met 
een blijvend gehoorverlies aan beide oren is dit percentage zelfs 88%.  

4.2.2.6 Hoe belastend is de gehoorscreening voor ouders en baby? 
Van de totale groep ouders heeft 64% de gehoortesten zelf als positief of heel positief 
ervaren. De resultaten van de verschillende subgroepen worden weergegeven in figuur 4.5. 

Figuur 4.5 Hoe heeft de ouder de gehoortesten zelf ervaren? 

Het percentage ouders dat aangeeft de gehoortesten als (heel) positief te hebben ervaren, 
neemt af bij een toename van het aantal screeningsronden. Andersom wordt het percentage 
ouders dat de screening zelf als (heel) negatief heeft ervaren juist groter met de toename 
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Van de groep ouders die de screening afsluit met een onvoldoende eindresultaat 
vindt toch nog 78% het (erg) belangrijk dat het gehoor op deze leeftijd wordt on-
derzocht. Wanneer alleen de vragenlijsten van ouders worden bestudeerd die een 
kind hebben met een permanent gehoorverlies aan één oor dan is 80% van de 
ouders van mening dat gehoorscreening op deze leeftijd (erg) belangrijk is. In de 
groep ouders van kinderen met een blijvend gehoorverlies aan beide oren is dit 
percentage zelfs 88%. 

4.2.2.6 Hoe belastend is de gehoorscreening voor ouders en baby?
Van de totale groep ouders heeft 64% de gehoortesten zelf als positief of heel posi-
tief ervaren. De resultaten van de verschillende subgroepen worden weergegeven 
in figuur 4.5.
Het percentage ouders dat aangeeft de gehoortesten als (heel) positief te hebben 
ervaren, neemt af bij een toename van het aantal screeningsronden. Andersom 
wordt het percentage ouders dat de screening zelf als (heel) negatief heeft ervaren 
juist groter met de toename van het aantal screeningsronden. De verschillen tus-
sen de groepen zijn statistisch significant (ANOVA, p=0.00).
Wanneer ouders wordt gevraagd hoe belastend zij de gehoortesten voor hun baby 
inschatten, wordt een vergelijkbaar patroon zichtbaar (zie figuur 4.6.). In de groep 
ouders als totaal geeft 70% aan dat de gehoortesten (helemaal) niet belastend zijn 
geweest voor de baby. Bij uitsplitsing van de gegevens naar eindstatus van de 
screening wordt duidelijk dat ook hier de ouders de testen meer belastend ervaren 
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als zij meer screeningsronden hebben doorgemaakt. Ook hier zijn de antwoorden 
van de vier groepen ouders significant verschillend van elkaar (ANOVA, p= 0.00).

Figuur 4.6 Hoe belastend waren de testen voor de baby volgens ouders?
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4.2.3.1 Verwijsgesprek en instemming met diagnostisch onderzoek 
Bij de rapportage over het verwijsproces en het onderzoek op het audiologisch centrum zijn 
45 vragenlijsten betrokken. Dit zijn de vragenlijsten van ouders van baby’s die een 
onvoldoende resultaat hebben behaald aan één of beide oren bij de 3e screening. 73% van 
de ouders is het eens met de verwijzing naar het audiologisch centrum. Slechts één ouder 
heeft aangegeven het niet eens te zijn geweest met de verwijzing. De uitleg die wordt 
gegeven door de regiocoördinator over de noodzaak voor het diagnostisch onderzoek op het 
audiologisch centrum wordt door 80% van de ouders als duidelijk of erg duidelijk getypeerd. 
Twee ouders hebben aangegeven geen gehoor te hebben gegeven aan de verwijzing naar 
het audiologisch centrum. Deze ouders beoordelen de uitleg over de noodzaak voor het 
diagnostisch onderzoek als duidelijk, maar besluiten toch niet te gaan. De reden hiervoor 
hebben zij niet gespecificeerd. Drieënveertig kinderen bezoeken het audiologisch centrum.  

Van de 43 ouders geeft 67% aan dat de wachttijd tussen de 3e screening en het eerste 
onderzoek op het audiologisch centrum goed was. Zestien procent vindt deze tijd echter te 
lang. Gedurende de wachtperiode geeft 76% van de ouders aan zich heel veel zorgen of een 
beetje zorgen te maken over het gehoor van de baby. Dit benadrukt de noodzaak deze 
wachtperiode zo kort mogelijk te houden.  
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verwijzing. De uitleg die wordt gegeven door de regiocoördinator over de noodzaak 
voor het diagnostisch onderzoek op het audiologisch centrum wordt door 80% van 
de ouders als duidelijk of erg duidelijk getypeerd. Twee ouders hebben aangegeven 
geen gehoor te hebben gegeven aan de verwijzing naar het audiologisch centrum. 
Deze ouders beoordelen de uitleg over de noodzaak voor het diagnostisch onderzoek 
als duidelijk, maar besluiten toch niet te gaan. De reden hiervoor hebben zij niet 
gespecificeerd. Drieënveertig kinderen bezoeken het audiologisch centrum. 
Van de 43 ouders geeft 67% aan dat de wachttijd tussen de 3e screening en het 
eerste onderzoek op het audiologisch centrum goed was. Zestien procent vindt deze 
tijd echter te lang. Gedurende de wachtperiode geeft 76% van de ouders aan zich 
heel veel zorgen of een beetje zorgen te maken over het gehoor van de baby. Dit 
benadrukt de noodzaak deze wachtperiode zo kort mogelijk te houden. 

4.2.3.2 Voorbereiding op en ervaring met het bezoek aan het audiologisch centrum 
Het merendeel van de ouders (86%) is door een medewerker van het audiologisch 
centrum goed voorbereid op wat hen qua onderzoeken te wachten staat. Tachtig 
procent van de ouders geeft aan vooraf voldoende te zijn voorgelicht over de duur 
van de onderzoeken op het centrum. 
Op de vraag hoe ouders de onderzoeken op het audiologisch centrum als geheel 
hebben ervaren antwoordt 50% de onderzoeken als (erg) prettig te hebben ervaren. 
Negentien procent geeft aan de onderzoeken (heel) vervelend te hebben gevonden. 

Figuur 4.7 Hoe hebben ouders de onderzoeken op het AC als geheel ervaren?
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4.2.3.2 Voorbereiding op en ervaring met het bezoek aan het audiologisch centrum  
Het merendeel van de ouders (86%) is door een medewerker van het audiologisch centrum 
goed voorbereid op wat hen qua onderzoeken te wachten staat. Tachtig procent van de 
ouders geeft aan vooraf voldoende te zijn voorgelicht over de duur van de onderzoeken op 
het centrum.

Op de vraag hoe ouders de onderzoeken op het audiologisch centrum als geheel hebben 
ervaren antwoordt 50% de onderzoeken als (erg) prettig te hebben ervaren. Negentien 
procent geeft aan de onderzoeken (heel) vervelend te hebben gevonden.  

Figuur 4.7 Hoe hebben ouders de onderzoeken op het AC als geheel ervaren? 

Genoemd wordt dat het allemaal zo lang duurde, dat het AC niet ingesteld leek op baby’s, 
dat er geen resultaten uit het onderzoek kwamen of dat ze vaker terugmoesten om tot een 
resultaat te komen. Dat de baby niet in slaap wilde vallen of dat de moeder nog herstellende 
was van de bevalling. Ook wordt het gegeven op zich genoemd, dat zij daar zitten en dat er 
mogelijk iets mis is met hun kind. Wanneer de samenhang tussen de uitslag en de ervaring 
van de ouders wordt bekeken, dan wordt zichtbaar dat de ouders van kinderen met een 
blijvend gehoorverlies beiderzijds vaker aangeven dat zij de onderzoeken op het 
audiologisch centrum als vervelend of heel vervelend hebben ervaren. Vier van de acht 
ouders van kinderen bij wie deze diagnose wordt gesteld omschrijft de onderzoeken op het 
Audiologisch centrum als (heel) vervelend. De beleving van de ouders lijkt dus samenhang 
te vertonen met de diagnose, in ieder geval voor ouders van kinderen bij wie een permanent 
gehoorverlies wordt vastgesteld aan beide oren. 

4.2.3.3 Bespreking diagnose en advies  
Tweederde van de ouders krijgt de uitslag van de eerste onderzoeken op het audiologisch 
centrum direct na afloop van het onderzoek. Twintig procent krijgt de uitslag mondeling te 
horen op een speciaal daarvoor gemaakte afspraak. Bijna vijf procent van de ouders 
ontvangt de uitslag schriftelijk. De overige ouders krijgen de resultaten telefonisch kort of 
enige tijd na de onderzoeken. Het merendeel van de ouders vond de resultaten van het 
onderzoek duidelijk uitgelegd. Bijna tien procent kan echter niet uit de voeten met de uitleg. 
Driekwart van de ouders is tevreden over de manier waarop ze de resultaten hebben 
gekregen. Een kleine vijf procent zegt dat zij bezwaar heeft tegen de manier waarop zij de 
resultaten hebben gekregen. Ook geven ouders aan graag meer uitleg te willen krijgen (9%) 
of dat ze op een later tijdstip nog eens de gelegenheid willen krijgen om met vragen op het 
audiologisch centrum terug te kunnen komen (5%). Wanneer ook hier gekeken wordt naar 

Genoemd wordt dat het allemaal zo lang duurde, dat het AC niet ingesteld leek op 
baby’s, dat er geen resultaten uit het onderzoek kwamen of dat ze vaker terugmoes-
ten om tot een resultaat te komen. Dat de baby niet in slaap wilde vallen of dat 
de moeder nog herstellende was van de bevalling. Ook wordt het gegeven op zich 
genoemd, dat zij daar zitten en dat er mogelijk iets mis is met hun kind. Wanneer 
de samenhang tussen de uitslag en de ervaring van de ouders wordt bekeken, 
dan wordt zichtbaar dat de ouders van kinderen met een blijvend gehoorverlies 
beiderzijds vaker aangeven dat zij de onderzoeken op het audiologisch centrum als 
vervelend of heel vervelend hebben ervaren. Vier van de acht ouders van kinderen 



85

Tevredenheidsonderzoek landelijke implementatie Neonatale Gehoorscreening

bij wie deze diagnose wordt gesteld omschrijft de onderzoeken op het Audiologisch 
centrum als (heel) vervelend. De beleving van de ouders lijkt dus samenhang te 
vertonen met de diagnose, in ieder geval voor ouders van kinderen bij wie een 
permanent gehoorverlies wordt vastgesteld aan beide oren.

4.2.3.3 Bespreking diagnose en advies 
Tweederde van de ouders krijgt de uitslag van de eerste onderzoeken op het au-
diologisch centrum direct na afloop van het onderzoek. Twintig procent krijgt de 
uitslag mondeling te horen op een speciaal daarvoor gemaakte afspraak. Bijna vijf 
procent van de ouders ontvangt de uitslag schriftelijk. De overige ouders krijgen 
de resultaten telefonisch kort of enige tijd na de onderzoeken. Het merendeel van 
de ouders vond de resultaten van het onderzoek duidelijk uitgelegd. Bijna tien 
procent kan echter niet uit de voeten met de uitleg. Driekwart van de ouders is 
tevreden over de manier waarop ze de resultaten hebben gekregen. Een kleine vijf 
procent zegt dat zij bezwaar heeft tegen de manier waarop zij de resultaten hebben 
gekregen. Ook geven ouders aan graag meer uitleg te willen krijgen (9%) of dat ze 
op een later tijdstip nog eens de gelegenheid willen krijgen om met vragen op het 
audiologisch centrum terug te kunnen komen (5%). Wanneer ook hier gekeken 
wordt naar de wens van ouders om de resultaten op een andere manier te willen 
krijgen en de diagnose ‘permanent gehoorverlies beiderzijds’ dan zijn vier van de 
acht ouders tevreden met de manier waarop zij de resultaten hebben gekregen. 
Drie van de acht ouders geven aan dat zij meer behoefte aan uitleg hebben of dat 
zij de uitslag graag op een eerder tijdstip hadden willen krijgen. 
Vijfentachtig procent van de ouders is het eens met het voorgestelde behandelad-
vies van het audiologisch centrum. 95% van de ouders vindt het behandeladvies 
duidelijk uitgelegd, hoewel een derde deel van de ouders aangeeft dat zij op een 
later tijdstip toch nog vragen hebben gehad over de behandeling. Met deze vragen 
konden zij in 95% van de gevallen op het audiologisch centrum of bij de gezinsbe-
geleidingsdienst terecht. 
Wanneer de ouders gevraagd wordt hoe zij het gehele traject hebben ervaren van 
neonatale gehoorscreening en aansluitend de onderzoeken op het audiologisch 
centrum, dan geeft 49% aan dat zij dit traject positief hebben ervaren, 46% heeft 
gemengde gevoelens en slechts één ouder geeft aan het traject negatief te hebben 
beleefd. 

4.2.3.4 Beleving gehoorscreening en diagnostisch onderzoek door ouders
In figuur 4.8. staat de beleving van ouders van de verschillende onderdelen van 
de neonatale gehoorscreening en het diagnostisch onderzoek op het audiologisch 
centrum (indien nodig) samengevat. De eerste drie staafjes geven de beleving van 
de neonatale gehoorscreening weer door alle ouders van wie de baby een voldoende 
eindstatus heeft behaald ongeacht het aantal screeningsronden dat hiervoor nodig 
is geweest. De 2e set staafjes betreft de beleving van die ouders van wie de baby 
geen voldoende resultaat heeft behaald op de gehoorscreening. De 3e groep staafjes 
geeft weer hoe de ouders van de verwezen kinderen de onderzoeken op het audio-
logisch centrum hebben ervaren. 
De groep ouders van de voldoende kinderen is veruit het meest positief over de ne-
onatale gehoorscreening. Bij de ouders van onvoldoende kinderen is het percentage 
ouders dat positief terugkijkt op de screening aanzienlijk lager. Daarnaast is het 
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percentage ouders dat aangeeft neutraal te zijn bij de groep ouders van onvoldoende 
kinderen hoger dan bij de ouders van voldoende kinderen. Het percentage ouders 
dat de onderzoeken op het audiologisch centrum negatief heeft ervaren is 19%. Dit 
verschilt weinig van het percentage ouders dat de gehoorscreening negatief heeft 
ervaren (21%)

Figuur 4.8 Beleving gehoorscreening en diagnostisch onderzoek door ouders
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Eenentwintig procent van de ouders (55) geeft tenslotte suggesties en/of opmerkingen over 
de neonatale gehoorscreening. In figuur 4.9. staan deze gecategoriseerd. Zestien procent Eenentwintig procent van de ouders (55) geeft tenslotte suggesties en/of opmerkin-

gen over de neonatale gehoorscreening. In figuur 4.9. staan deze gecategoriseerd. 
Zestien procent van de ouders meldt de screening toch wat vroeg te vinden; “Kan 
het niet na de kraamtijd?” 15% vond de apparatuur niet betrouwbaar. Zeven pro-
cent van de ouders vond de enquête te laat na de testafname (gem. 6 maanden) of 
had bezwaren tegen de opleidingsvraag in de vragenlijst.

Figuur 4.9 Suggesties/Opmerkingen over neonatale gehoorscreening

Ook geven ouders organi-
satorische tips zoals “liever 
thuis dan op consultatie-
bureau” of “meer personeel 
aannemen zodat wachttij-
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tegorie informatiebehoefte 
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van de ouders meldt de screening toch wat vroeg te vinden; “Kan het niet na de kraamtijd?” 
15% vond de apparatuur niet betrouwbaar. Zeven procent van de ouders vond de enquête te 
laat na de testafname (gem. 6 maanden) of had bezwaren tegen de opleidingsvraag in de 
vragenlijst.   
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informatiebehoefte geven ouders o.a. aan meer uitleg te willen waarom de test nu al moet 
worden gedaan. 

4.3 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER SCREENERS

4.3.1 Methode, onderzoeksgroep en respons 
Het tevredenheidsonderzoek onder de screeners is uitgevoerd in de 2e helft van 2005. Alle 
screeners die ooit een training hebben gevolgd bij de NSDSK hebben een vragenlijst 
ontvangen (bijlage 4.2). Ruim 700 vragenlijsten zijn verstuurd. Zeventig procent van de 
verstuurde vragenlijsten is ingevuld retour gekomen. Dertig procent is niet teruggestuurd of 
niet ingevuld. De reden voor het niet invullen van de vragenlijst is veelal dat de screener 
sinds lange tijd andere werkzaamheden verricht of niet meer in dienst is. De eerste 
trainingen zijn in het 1e kwartaal van 2002 gegeven. Er zijn in de loop der jaren de nodige 
mutaties geweest onder de screeners.  

Tweederde van de ingevulde vragenlijsten is afkomstig uit regio’s waar de gehoorscreening 
in combinatie met de hielprik wordt uitgevoerd. Dit percentage is in overeenstemming met de 
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4.3 Tevredenheidsonderzoek onder screeners
4.3.1 Methode, onderzoeksgroep en respons

Het tevredenheidsonderzoek onder de screeners is uitgevoerd in de 2e helft van 
2005. Alle screeners die ooit een training hebben gevolgd bij de NSDSK hebben een 
vragenlijst ontvangen (bijlage 4.2). Ruim 700 vragenlijsten zijn verstuurd. Zeventig 
procent van de verstuurde vragenlijsten is ingevuld retour gekomen. Dertig procent 
is niet teruggestuurd of niet ingevuld. De reden voor het niet invullen van de vra-
genlijst is veelal dat de screener sinds lange tijd andere werkzaamheden verricht of 
niet meer in dienst is. De eerste trainingen zijn in het 1e kwartaal van 2002 gegeven. 
Er zijn in de loop der jaren de nodige mutaties geweest onder de screeners. 
Tweederde van de ingevulde vragenlijsten is afkomstig uit regio’s waar de ge-
hoorscreening in combinatie met de hielprik wordt uitgevoerd. Dit percentage is in 
overeenstemming met de landelijke verhouding tussen gehoorscreening in combi-
natie met de hielprik / consultatiebureau. Alle vragenlijsten zijn ingevoerd in SPSS 
voor verdere verwerking.

4.3.2 Resultaten tevredenheidsonderzoek screeners

4.3.2.1 Theoretische en praktische inhoud van de training
Met betrekking tot de theoretische informatie over het belang en de achtergronden 
van gehoorscreening alsmede het functioneren van het gehoor zoals deze in de 
trainingen wordt aangeboden zijn de screeners over het algemeen zeer tevreden 
(zie tabel 4.3.) De percentages screeners die aangeven op deze punten voldoende 
informatie in de training te krijgen liggen alle boven de 90%.

Tabel 4.3.  Tevredenheid screeners over theoretische informatie in de training
Vragen over theoretische informatie tijdens training % mee eens

Voldoende geïnformeerd over belang gehoorscreening 99.4%

Voldoende geïnformeerd over de achtergronden van NGS 95.9%

Voldoende geïnformeerd over werking gehoor 92.2%

Voldoende geïnformeerd over methoden gehoorscreening 73.2%

Voldoende geïnformeerd over gehoorstoornissen 76.3%

Training is voldoende om vragen van ouders te beantwoorden 98,7%

Met betrekking tot informatie over gehoorstoornissen en de werking van de metho-
den voor gehoorscreening zijn iets minder screeners het eens met de uitspraak dat 
dit voldoende in de trainingen aan bod komt. Bij de methoden voor gehoorscreening 
wordt vooral bedoeld dat screeners die de OAE-screening uitvoeren graag meer 
willen weten over de werking van de A-ABR-screening. 
De training geeft de screeners voldoende ondersteuning om de vragen die ouders 
stellen over de screening te kunnen beantwoorden.
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Tabel 4.4 Tevredenheid screeners over praktische aspecten van de training
Vragen over praktische aspecten in de training % mee eens

Voldoende gelegenheid leren uitvoeren OAE-screening 83.1%

Voldoende gelegenheid leren uitvoeren A-ABR-screening 85.0%

Voldoende gelegenheid leren uitvoeren CANG 70.0%

Ook met betrekking tot de praktische kant van de training geven de screeners 
aan dat zij voldoende gelegenheid krijgen om de screening in de praktijk te leren 
uitvoeren. Dit geldt zowel voor de OAE-screeners als voor de regiocoördinatoren die 
de A-ABR-screening uitvoeren. Wel geeft 30% van de regiocoördinatoren aan dat zij 
meer gelegenheid hadden willen krijgen om te oefenen met het leren omgaan met 
het Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening (CANG) 

Tabel 4.5 Tevredenheid screeners over begeleiding en ondersteuning
Vragen over begeleiding en ondersteuning % mee eens

Inhoudelijke ondersteuning en begeleiding was voldoende 79.7%

Bereikbaarheid NSDSK voor inhoudelijke vragen voldoende 79.9%

Technische ondersteuning vanuit Helpdesk was voldoende 79.6%

Bereikbaarheid Helpdesk was voldoende 79.7%

De tevredenheid van de screeners met betrekking tot de inhoudelijk en technische 
ondersteuning en begeleiding die wordt geboden vanuit de NSDSK staat samengevat 
in tabel 4.5. Met percentages die allemaal tegen de 80% aan liggen zijn de screeners 
over het algemeen tevreden over de geboden ondersteuning en de bereikbaarheid 
van deze diensten.
Vervolgens is de screeners gevraagd te reageren op een aantal stellingen over de ne-
onatale gehoorscreening (tabel 4.6.). De screeners vinden de neonatale gehoorscree-
ning een prettige manier van werken. Zij zien het als een nuttige aanvulling op hun 
CB werk. De reacties die screeners van ouders horen over de gehoorscreening zijn 
overwegend positief.

Tabel 4.6 Stellingen neonatale gehoorscreening
Stellingen % mee eens

“Ik vind het (erg) prettig om op deze manier te werken” 95.7%

“NGS is een nuttige aanvulling op het CB werk” 99.1%

“De reacties van ouders op de NGS zijn (erg) positief” 96.7%
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Figuur 4.10 Welke onderdelen willen screeners graag opgenomen zien in training
De screeners die aangeven dat zij iets 
gemist hebben in de training noemen 
het meest dat zij graag meer informatie 
over gehoorstoornissen in de training 
zouden willen krijgen (38%). Verder 
geeft 17% van de screeners aan meer 
te willen oefenen met de gespreksvoe-
ring met ouders. Zij noemen hierbij 
de onderwerpen; - hoe vertel je slecht 
nieuws, - hoe kun je ouders motiveren 
tot deelname aan een volgende scree-
ningsronde of diagnostisch onderzoek 
en - welke argumenten kun je daarbij 
gebruiken (zie figuur 4.10.). In enkele 
oudervragenlijsten wordt deze wens 
ook vanuit de ouders benoemd. Zij 

geven dan aan dat de screener hen te weinig informatie kon geven over gehoor-
stoornissen en hoe groot de kans is dat hun kind een gehoorprobleem heeft als de 
1e, 2e of 3e screening onvoldoende is. 

4.4 Tevredenheidsonderzoek onder managers Jeugdgezondheidszorg
4.4.1 Methode, onderzoeksgroep en respons

Het tevredenheidsonderzoek onder de managers JGZ is uitgevoerd in het 2e kwar-
taal 2006 Alle managers hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen (bijlage 4.3). 
Drieënzestig procent van de vragenlijsten is ingevuld geretourneerd. Tweederde 
van de vragenlijsten is ingevuld door een manager of hoofd Jeugdgezondheidszorg 
(soms in samenwerking met een regiocoördinator) of door een beleidsmedewerker. 
De overige vragenlijsten zijn ingevuld door stafartsen, stafverpleegkundigen of door 
een regiocoördinator alleen. De redenen voor het niet invullen van de vragenlijst is 
veelal dat de manager die destijds betrokken is geweest bij de implementatie van 
de gehoorscreening niet meer werkzaam is binnen de organisatie. Net als bij de 
vragenlijsten van de screeners komt ook nu 70% van de vragenlijsten uit regio’s 
waar de gehoorscreening wordt uitgevoerd in combinatie met de hielprik. 
De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met de commissie Gehoor van Ac-
tiZ. De vragen gaan over de begeleiding bij de implementatie van de neonatale 
gehoorscreening vanuit de NSDSK. Daarnaast is een aantal stellingen voorgelegd 
waarop de respondenten moeten aangeven in hoeverre zij het met deze stelling eens 
zijn. Deze stellingen hebben betrekking op de neonatale gehoorscreening in het 
algemeen en de noodzaak van vroege opsporing van gehoorverliezen. Alle vragen-
lijsten zijn ingevoerd in SPSS voor verdere verwerking.
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Bereikbaarheid Helpdesk was voldoende 79.7%

De tevredenheid van de screeners met betrekking tot de inhoudelijk en technische 
ondersteuning en begeleiding die wordt geboden vanuit de NSDSK staat samengevat in 
tabel 4.5. Met percentages die allemaal tegen de 80% aan liggen zijn de screeners over het 
algemeen  tevreden over de geboden ondersteuning en de bereikbaarheid van deze 
diensten.

Vervolgens is de screeners gevraagd te reageren op een aantal stellingen over de neonatale 
gehoorscreening (tabel 4.6.). De screeners vinden de neonatale gehoorscreening een 
prettige manier van werken. Zij zien het als een nuttige aanvulling op hun CB werk. De 
reacties die screeners van ouders horen over de gehoorscreening zijn overwegend positief. 

Tabel 4.6 Stellingen neonatale gehoorscreening 
Stellingen % mee eens 

“Ik vind het  (erg) prettig om op deze manier te werken” 95.7%

“NGS is een nuttige aanvulling op het CB werk” 99.1%

“De reacties van ouders op de NGS zijn (erg) positief” 96.7%

Figuur 4.10 Welke onderdelen willen screeners graag opgenomen zien in training 
De screeners die aangeven dat zij iets gemist hebben in de training noemen het meest dat 

zij graag meer 
informatie over 
gehoorstoornissen in 
de training zouden 
willen krijgen (38%). 
Verder geeft 17% van 
de screeners aan meer 
te willen oefenen met 
de gespreksvoering 
met ouders. Zij 
noemen hierbij de 
onderwerpen; - hoe 
vertel je slecht nieuws, 
- hoe kun je ouders 
motiveren tot 
deelname aan een 
volgende screenings-
ronde of diagnostisch 
onderzoek en - welke 
argumenten kun je 
daarbij gebruiken (zie 

figuur 4.10.). In enkele oudervragenlijsten wordt deze wens ook vanuit de ouders benoemd. 
Zij geven dan aan dat de screener hen te weinig informatie kon geven over 
gehoorstoornissen en hoe groot de kans is dat hun kind een gehoorprobleem heeft als de 1e,
2e of 3e screening onvoldoende is.  

4.4 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER MANAGERS JEUGDGEZONDHEIDSZORG

4.4.1 Methode, onderzoeksgroep en respons 
Het tevredenheidsonderzoek onder de managers JGZ is uitgevoerd in het 2e kwartaal 2006 
Alle managers hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen (bijlage 4.3). Drieënzestig 
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4.4.2 Resultaten tevredenheidsonderzoek van managers Jeugdgezondheidszorg

4.4.2.1 Opzet uitvoering neonatale gehoorscreening qua tijd en opleiding screeners
Het deskundigheidsniveau van de OAE-screeners is bij 65% van de organisatie 
MBO, 14% van de OAE-screeners heeft een HBO achtergrond. Bij de overige orga-
nisaties wordt gewerkt met een combinatie van MBO en HBO opgeleide screeners. 
De 3e screening met de A-ABR wordt in alle regio’s door een screener op HBO-
niveau uitgevoerd. 
De meest genoemde gemiddelde tijdsinvestering bij 1e en 2e screening is 10 minuten, 
bij de 3e screening wordt een tijdsinvestering van 60 minuten het meest genoemd. 
Het gaat hier om tijd exclusief de reistijd en eventueel andere onderwerpen die in 
hetzelfde consult worden behandeld. In hielprik-regio’s waar de screener voor een 
2e screening apart naar een gezin moet reizen wordt gemiddeld 20 minuten reistijd 
gerekend bovenop de tijdsinvestering voor de screening zelf. De gemiddelde reistijd 
voor een A-ABR-screening is 38 minuten. In hoofdstuk 3.1F wordt aangegeven dat 
de werkelijke meettijd die in de echoscreen automatisch wordt bijgehouden bij de 
eerste screening gemiddeld op 3,2 minuten ligt. Blijkbaar hebben de screeners rond 
de 7 minuten per kind nodig voor additionele zaken zoals het rustig maken van de 
baby, het geven van uitleg over de screening, het bespreken van het resultaat en de 
administratieve afhandeling.

4.4.2.2 Voorbereiding en ondersteuning implementatie neonatale gehoorscreening
De managers zijn over het algemeen zeer positief over de ondersteuning die zij 
hebben gekregen ter voorbereiding op het implementatiejaar. De tijd die wordt 
genomen voor het voorbereiden van de implementatie wordt door 92% van de res-
pondenten als (ruim) voldoende beoordeeld. Er is slechts één vragenlijst waarin 
de voorbereidingstijd als onvoldoende wordt beoordeeld. De reden hiervoor waren 
technische problemen bij de installatie van de benodigde soft- en hardware voor 
de data-uitwisseling en het rond krijgen van de contracten. Ook met betrekking 
tot de ondersteuning die wordt gegeven vanuit de NSDSK zijn de respondenten 
zeer positief. 92% van de respondenten vindt de geboden ondersteuning (ruim) vol-
doende. Ook hier is weer slechts één respondent die de ondersteuning onvoldoende 
beoordeeld. Dit was dezelfde respondent die ook de tijd voor de voorbereidingsfase 
onvoldoende vond. Deze respondent gaf aan meer ondersteuning nodig te hebben 
gehad bij het ontwikkelen van het foldermateriaal en de brieven en de voorbereidin-
gen voor de technische kant van de gehoorscreening. 
De kwaliteit van de training van de screeners ter voorbereiding op de uitvoering 
van de gehoorscreening wordt door 95% van de respondenten als goed tot zeer 
goed beoordeeld. De kanttekening die door een aantal respondenten wordt ge-
maakt, is dat er naar hun mening te weinig praktijk in de cursus is opgenomen 
en dat het theoretische gedeelte wat groot is omdat deze kennis vaak al bekend 
is bij de screeners. Dit commentaar komt niet overeen met de resultaten van het 
tevredenheidsonderzoek onder screeners, die vinden de hoeveelheid theoretische 
informatie over het algemeen goed. Zij hebben zelfs behoefte aan meer theorie o.a. 
over gehoorstoornissen dan nu is opgenomen in de training. 
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4.4.2.3 Tevredenheid over apparatuur
Tweederde van de respondenten geeft aan dat er af en toe storingen zijn geweest in 
de OAE-apparatuur. Bij tien procent van de respondenten was er zelfs regelmatig 
storing met de OAE-apparatuur. De aard van de storingen bij de OAE-appara-
tuur ligt veelal in de batterij/accu en in de probe. Soms zijn er problemen met de 
datacommunicatie.
De A-ABR-apparatuur lijkt minder storingsgevoelig dan de OAE-apparatuur. Slechts 
een derde van de respondenten geeft aan dat er af en toe storingen zijn geweest 
met de A-ABR-apparatuur. Regelmatige storing aan de A-ABR-apparatuur komt 
in 6% van de gevallen voor. De storingen in de A-ABR-apparatuur zijn gelegen in 
kabelbreuk, accuproblemen of problemen met de printer van het apparaat. Hierbij 
moet wel bedacht worden dat er in het hele land maar rond de 30 A-ABR-apparaten 
in gebruik zijn tegenover ruim 400 OAE-apparaten. 
De helpdesk van de NSDSK en de leverancier van de apparatuur werden benaderd 
in geval van storingen. Op de vraag of de respondenten tevreden waren over de 
snelheid waarmee de storingen aan de apparatuur werden verholpen, antwoordt 
77% van de respondenten (zeer) tevreden te zijn. 

4.4.2.4 Meningen over organisatorische aspecten neonatale gehoorscreening
Met betrekking tot de organisatorische kant van de neonatale gehoorscreening 
valt een aantal zaken op. Maar liefst 90% van de respondenten vindt dat de ge-
hoorscreening na het implementatiejaar goed is ingebed binnen de organisatie. 
De begeleiding van de NSDSK bij de neonatale gehoorscreening stopt echter niet 
abrupt na voltooiing van de implementatie. Mocht het management na het imple-
mentatiejaar op onderdelen advies of ondersteuning willen krijgen, dan kunnen zij 
daarvoor bij de NSDSK terecht.

Tabel 4.7 Stellingen organisatorische aspecten neonatale gehoorscreening
Stellingen % Eens

“NGS is na het implementatiejaar goed ingebed in de organisatie” 90%

“Het verwijstraject naar het AC is goed geregeld” 89%

“De regiocoördinator is onmisbaar voor het screeningsproces” 84%

“De terugkoppeling door het AC verloopt goed” 72%

“Het is gelukt om alle geboortes op tijd binnen te krijgen” 65%

“Het ziekenhuis protocol is helder en goed uitvoerbaar” 53%

Ook zijn de managers over het algemeen tevreden over het verwijstraject naar het 
AC en de rol van de regiocoördinator.
Een knelpunt bij de logistieke kant van de screening blijft het op tijd verkrijgen 
van de NAW-gegevens van alle nieuwgeborenen zodat de gegevens op tijd in de 
screeningsapparaten komen te staan. Bij 35% van de organisaties lukt het niet om 
op tijd alle geboortes binnen te krijgen. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt 
voor de jeugdgezondheidszorg. 
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Een aandachtspunt voor het implementatieteam van de NSDSK is het ziekenhuis-
protocol. Slechts 53% van de respondenten is van mening dat het ziekenhuisproto-
col helder en goed uitvoerbaar is. 

4.4.2.5 Mening respondenten over neonatale gehoorscreening
In de vragenlijst aan de managers is ook een aantal stellingen voorgelegd waarin 
hun mening over de neonatale gehoorscreening in het algemeen wordt bevraagd. 
Het percentage managers dat aangeeft het eens te zijn met de betreffende stelling 
staat weergegeven in tabel 4.8. Het valt op dat alle respondenten de neonatale ge-
hoorscreening een verbetering vinden ten opzichte van de Ewing/Capas-screening. 
Het percentage managers dat aangeeft dat de neonatale gehoorscreening veel onrust 
geeft bij ouders is 73%. Dit percentage ligt hoog wanneer het wordt vergeleken met 
het percentage screeners (87%) dat aangeeft dat de ouders (erg) positief reageren op 
de neonatale gehoorscreening en het percentage ouders dat aangeeft dat het gevoel 
na afloop van de screening onveranderd is gebleven of positief (zie figuur 4.3). 
Ook is het percentage managers dat aangeeft dat de gehoorscreening op een te 
jonge leeftijd wordt gedaan (78%) aanmerkelijk hoger dan het percentage ouders 
dat aangeeft dat de gehoorscreening op deze jonge leeftijd belangrijk is (84%). De 
managers zien vaker bezwaren dan de ouders en screeners hebben aangegeven.

Tabel 4.8 Stellingen Neonatale Gehoorscreening
Stellingen % Eens

“NGS is een verbetering ten opzichte van Ewing/Capas” 100%

“Het is goed dat ouders snel weten of hun kind goed hoort” 95%

“NGS wordt op te jonge leeftijd gedaan” 78%

“NGS geeft veel onrust bij ouders” 73%

Op de vraag of de respondenten klachten krijgen van cliënten over de neonatale 
gehoorscreening antwoordt 13% met “ja”. De klachten betreffen in CB-regio’s de 
plaats van screenen (“waarom kan de screening niet thuis worden gedaan?”) en de 
wachttijden op het consultatiebureau. Maar ook zijn enkele ouders sceptisch over 
de betrouwbaarheid van de apparatuur en de gevoeligheid van de apparatuur voor 
omgevingslawaai, aldus de managers.

4.5 Conclusies
Ouders zijn over het algemeen positief over de neonatale gehoorscreening. Ouders 
van kinderen met onvoldoende resultaten zijn bij de meeste vragen minder positief 
dan ouders van wie de baby direct bij de 1e test een voldoende aan beide oren heeft 
behaald. Dat lijkt logisch en niet logisch tegelijkertijd. Logisch omdat ouders van 
baby’s met een onvoldoende resultaat een heel traject doorgaan met hun kind en 
daardoor de nodige ongerustheid en ongemakken ervaren. Onlogisch omdat je zou 
verwachten dat ouders van kinderen waarbij een gehoorstoornis wordt ontdekt, het 
op prijs stellen dat door de vroege onderkenning gevolgd door een gepaste interven-
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tie, de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kinderen vergroot worden. Hierin ligt 
een taak voor de voorlichting over de gehoorscreening. Ouders zullen meer uitleg 
moeten krijgen over de noodzaak van de gehoorscreening en hoe deze is opgezet. 
Daarnaast benadrukken de resultaten dat het belangrijk is dat zo min mogelijk 
ouders onnodig worden verwezen naar het audiologisch centrum. 
De screeners zijn overwegend positief over de training en begeleiding. De suggesties 
die zij hebben gedaan voor het opnemen van onderdelen in de training worden 
bestudeerd. Het is de vraag of alle genoemde punten in de basistraining kunnen 
worden opgenomen of dat een deel in de vorm van bijscholingen gerealiseerd moet 
worden. 
De managers tenslotte zijn ook zeer tevreden. Opvallend is dat zij de gehoorscree-
ning op onderdelen minder positief beoordelen dan de screeners en de ouders. De 
reden hiervoor is onbekend.
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De landelijke implementatie van de neonatale gehoorscreening is succesvol ver-
lopen. Binnen de gestelde termijn van 4 jaar is het gelukt om in het hele land de 
gehoorscreening op 9 maanden te vervangen door de neonatale gehoorscreening. 
Alle JGZ-organisaties hebben de neonatale gehoorscreening ook na het implemen-
tatiejaar gecontinueerd.

5.1 Implementatie

Het succes van dit project is te danken aan een aantal factoren: 
Ten eerste aan de grote betrokkenheid van het management van de JGZ-organisa-
ties, de uitvoerders van de screening en de regiocoördinatoren. 

■ Er is een grote bereidheid geweest van alle partijen (Jeugdgezondheidszorg, huis-
artsen en audiologische centra) om zich te conformeren aan de landelijke opzet en 
het uniforme programma. 

■ Alle screeners en regiocoördinatoren hebben hetzelfde trainingsprogramma ge-
volgd, waardoor een grote uniformiteit van de uitvoering en werkwijze mogelijk is 
geworden. 

■ In het hele land wordt gewerkt met de Echoscreen voor de uitvoering van de OAE-
screening en met de Algo portable of de Algo 3i voor de uitvoering van de A-ABR-
screening. 

■ Alle JGZ-organisaties gebruiken hetzelfde programma voor de administratie en 
registratie voor het vastleggen van de screeningsresultaten op basis waarvan het 
mogelijk is om de screening goed te monitoren en evalueren.

■ Het CANG met het ingebouwde trackingsysteem vormt de basis waarop de kwaliteit 
op verschillende niveaus kan worden bewaakt. 
Ten tweede aan de zorgvuldige voorbereiding van de landelijke implementatie. 

■ Protocollen, handleidingen, software, beslisregels, afstemming met het vervolgtra-
ject, trainingsprogramma’s etc. waren op tijd klaar, zodat volgens de voorgenomen 
planning kon worden gewerkt. 
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■ Gedurende het project heeft casemanagement, procesbewaking, kwaliteitscontrole 
en toetsing, supervisie en coaching plaatsgevonden, met een regelmatige terugkop-
peling naar het management en de uitvoerders van de screening waardoor een hoge 
kwaliteit kon worden bereikt. 
Tenslotte is door de verstrekking van de subsidie door ZonMw voldaan aan een zeer 
belangrijke voorwaarde, namelijk de tegemoetkoming in de additionele kosten voor 
de implementatie.

5.2 Screening en diagnostiek

Er zijn nog niet veel andere landen waar een landelijk dekkend neonataal ge-
hoorscreeningsprogramma is geïmplementeerd, zodat geen internationale ver-
gelijking van de resultaten mogelijk is. In elk geval zijn de resultaten van het 
implementatiejaar van de neonatale gehoorscreening over het algemeen goed. De 
deelname aan de screening is hoog. Bij elke screeningsronde zijn de eisen gemid-
deld ruimschoots gehaald. Een aanzienlijk aantal organisaties bereikt zelfs 100% 
deelname bij één of meer ronden. 
De kwaliteitseisen voor het referpercentage per screeningsronde worden bij de 
JGZ- organisaties die de screening uitvoeren in combinatie met de hielprik, over 
het algemeen gehaald. Bij de JGZ-organisaties die de screening uitvoeren op het 
CB, wordt de kwaliteitseis voor het referpercentage vaak overschreden. Het ge-
volg hiervan is dat in de CB-regio’s meer kinderen onterecht zijn verwezen voor 
diagnostiek. Desondanks is de positief voorspellende waarde, d.w.z. de kans op 
slechthorendheid indien het kind vanuit de screening is doorverwezen naar het 
AC, zeer hoog voor beide uitvoeringsvarianten. Bij de hielprik-variant heeft bijna de 
helft van de verwezen kinderen een gehoorverlies en bij de CB-variant één per drie 
verwezen kinderen. De resultaten bij de screening zowel qua deelname als refer zijn 
beter in de hielprik-regio’s. 
De positief voorspellende waarde van de hielprik-variant ondersteunt op-
nieuw de voorkeur om de screening thuis uit te voeren in combinatie met de 
hielprik. Het stimuleren van JGZ-organisaties om met de hielprik-variant te 
gaan werken wordt hierdoor onderbouwd.

Dankzij de neonatale gehoorscreening zijn er 89 kinderen met een unilateraal ge-
hoorverlies en 128 kinderen met een bilateraal gehoorverlies vroegtijdig opgespoord 
Deze kinderen hebben hierdoor betere ontwikkelingskansen (Yoshinaga-Itano et al, 
1998). 
In deze studie is geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de gevonden gehoor-
verliezen.
Bij 7% van de kinderen met een unilaterale refer op de screening wordt op het 
audiologisch centrum bilateraal een matig permanent gehoorverlies ≥ 40 dB vast-
gesteld. Toeval speelt een grote rol bij de detectie van deze kinderen. Omdat het 
oor waarvoor op de screening een onvoldoende is gevonden toevallig net boven de 
opsporingsgrens zat, zijn de kinderen verwezen. De rol van toeval moet echter zo 
klein mogelijk worden gehouden. 
Daarnaast wordt bij 31 (10%) van de verwezen kinderen die in de categorie normaal 
gehoor zijn gescoord een verhoogde gehoordrempel kleiner dan 40dB gevonden aan 
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één of beide oren. Bij kinderen met gehoorverliezen rond de 40dB zien we dat een 
aantal audiologische centra hoortoestellen voorschrijven. Dit doet de vraag opko-
men of de opsporingsgrens van ≥40dB gehandhaafd moet blijven. Deze vraag wordt 
nog eens bekrachtigd door het feit dat de WHO de criteria voor matig gehoorverlies 
bij jonge kinderen verlaagd heeft van ≥40dB naar ≥30dB. 
Onderzoek is nodig naar de fout-negatieve screeningsresultaten. Hiervoor 
kunnen de ons bekende kinderen dienst doen alsmede de FENAC-database 
waarin alle kinderen met een blijvend gehoorverlies worden opgenomen. 
Daarnaast is onderzoek nodig naar de effectiviteit van interventies bij kin-
deren met gehoorverliezen rond de 40dB. Als ook deze kinderen baat hebben 
bij vroegtijdige opsporing moet onderzoek verricht worden naar de mogelijk-
heden en de gevolgen van het verlagen van de opsporingsgrens naar ≥30dB. 
Tenslotte is er nader onderzoek nodig naar de etiologie van de gevonden 
gehoorverliezen.

Verwezen kinderen uit hielprik-regio’s hebben een grotere kans op de diagnose ‘per-
manent gehoorverlies’ dan kinderen uit CB-regio’s. Dit is logisch aangezien er bij de 
hielprik-regio’s ten opzicht van de totale populatie een lager percentage kinderen 
verwezen wordt voor audiologisch onderzoek dan in CB-regio’s. De prevalentie van 
slechthorendheid hangt echter niet af van de screeningsvariant waardoor de kans 
op een onterechte verwijzing in de CB-regio’s groter is. 
Bij vergelijking van de resultaten van de diagnostiek bij kinderen met een uni- of 
bilaterale refer blijkt dat kinderen uit de laatste groep een grotere kans hebben op 
een blijvend gehoorverlies. Dit bevestigt dat een bilaterale refer op de screening een 
ernstige zaak is, die niet moet worden onderschat. 
Bij het bestuderen van de oorzaken die de uitval op de screening verklaren, is 
duidelijk geworden dat slechts 10% van de kinderen ten onrechte uitvalt op de 
screening. Bij 90% van de kinderen wordt een oorzaak gevonden die de uitval 
verklaart. Hoewel behandeling van deze oorzaak niet altijd nodig is, wordt slechts 
een kwart van de verwezen kinderen bij wie een normaal gehoor (gehoorverlies 
<40dB of normaal) wordt vastgesteld na het eerste onderzoek op een audiologisch 
centrum ontslagen zonder een controleafspraak. Dit is niet positief in het kader 
van screening omdat dit kosten met zich meebrengt en belasting van ouders en 
voorzieningen die mogelijk onnodig en niet effectief zijn. 
Onderzoek is nodig naar de noodzaak en effectiviteit van de voorgestelde 
behandelingen en adviezen bij kinderen die niet tot de opsporingsdoelgroep 
van de neonatale gehoorscreening behoren.

Op twee terreinen is nog verbetering nodig. Het totale percentage verwezen kin-
deren dat deelneemt aan diagnostiek is 92,5% voor de hielprik-organisaties en 
88,8% voor de CB-organisaties. Hierdoor worden hierdoor jaarlijks naar schatting 
22 kinderen met een gehoorverlies gemist. Verder wordt bij 20% van de kinderen 
de diagnostiek niet tijdig (vóór de leeftijd van 4 maanden) afgerond. Bij 5% van de 
kinderen duurt het zelfs 8 maanden voordat de diagnose is gesteld. Hierdoor start 
eventuele interventie op een latere leeftijd dan wenselijk is.
De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt om screeners te scho-
len in de voorlichting aan ouders over de kans op slechthorendheid na een 
onvoldoende gehoorscreening met het doel ouders beter te motiveren om het 
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gehoor van hun kind indien nodig op een audiologisch centrum te laten 
onderzoeken . 
Onderzoek is nodig naar de groep kinderen voor wie deelname aan diagnos-
tisch onderzoek door de ouders is geweigerd om te kijken hoe het nu met 
deze kinderen gaat en hoe de Jeugdgezondheidszorg deze groep kinderen 
nauwkeurig in de gaten kan houden. Voorlichting is nodig aan medewer-
kers van JGZ-organisaties om signalen van slechthorendheid in de reguliere 
zuigelingencontroles bij alle kinderen, maar bij deze groep kinderen in het 
bijzonder, op te merken.

Op dit moment speelt de discussie over het al dan niet vervroegen van de hielprik. 
Screening op dag 3 is iets ongunstiger dan screening op dag 4, het verschil be-
draagt 1,7% (zie 3.2.5.4). Dit percentage is ogenschijnlijk laag, maar op jaarbasis 
betekent het een aanzienlijke toename in het aantal kinderen met een refer bij de 
1e screening. Bij al deze kinderen is een her-screening nodig, waarvoor een apart 
huisbezoek moet worden afgelegd (3400 extra kinderen die een 2e screening nodig 
hebben per jaar). Vervroeging naar dag 3 zal niet alleen meer kosten met zich 
meebrengen maar ook meer onnodige ongerustheid bij ouders.
In de discussie over de vervroeging van de hielprik moet worden afgewogen of de 
baten van vervroeging van de hielprik afwegen tegen de nadelen voor de neonatale 
gehoorscreening.
Vanuit het perspectief van de gehoorscreening is vervroeging naar de 3e dag 
niet aan te bevelen. Indien zwaarwegende argumenten gelden voor vervroe-
ging van de hielprikscreening en daaraan gekoppeld de gehoorscreening 
heeft dit voor de gehoorscreening een kostenstijging tot gevolg en een toe-
name in het aantal ouders dat onnodig met een herhaling van de screening 
wordt geconfronteerd. 

De resultaten van de screening zijn te danken aan de inzet en het enthousiasme 
van de screeners. Er is een relatie tussen ervaring (uitgedrukt in aantal screeningen 
per screener / per jaar) en het referpercentage te zien. Zeer hoge referpercentages 
komen alleen voor bij screeners die minder dan 200 eerste screeningen hebben 
uitgevoerd. Het is echter ook duidelijk dat het referpercentage niet alleen door 
ervaring bepaald wordt. Screeners met dezelfde ervaring hebben vaak zeer verschil-
lende referpercentages. 
Het verdient aanbeveling vast te houden aan het minimaal aantal te verrich-
ten screeningen per jaar en het aantal van 150 screeningen per jaar eerder 
te verhogen dan naar beneden bij te stellen. Hoewel het referpercentage niet 
uitsluitend door ervaring van de screener wordt bepaald, geeft veel ervaring 
een zichtbaar verhoogde kans op minder onnodige refers per screenings-
ronde. Om te bestuderen welke factoren nog meer van invloed zijn op de 
referpercentages is nader onderzoek nodig. 

Wat ook heeft bijgedragen aan de hoge kwaliteit van het screeningsprogramma is de 
kwaliteitsbewaking tijdens het implementatiejaar. Op screeners- en organisatieni-
veau zijn de resultaten voortdurend in de gaten gehouden. Als werd geconstateerd 
dat de resultaten niet voldeden aan de gestelde eisen, is actie ondernomen en zijn 
er adviezen voor verbetering gegeven. Voor de uitvoerders vaak in de vorm van 
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coaching of supervisie. Voor de organisaties vaak op het gebied van de planning, 
de inzet van personeel etc.
Om de kwaliteit van de screening te behouden, is het noodzakelijk om de 
kwaliteitsbewaking, ook na het implementatiejaar, voort te zetten. De re-
sultaten moeten regelmatig worden geanalyseerd en getoetst aan gestelde 
kwaliteitseisen. Op basis hiervan dient terugkoppeling plaats te vinden naar 
de uitvoerende organisaties, zodat eventuele knelpunten kunnen worden 
bijgestuurd. Hierbij is het belangrijk om de resultaten zowel op regionaal 
als landelijk niveau te beoordelen, omdat het jaarlijkse aantal kinderen met 
gehoorverlies te beperkt is om per JGZ-organisatie te beoordelen. 

De werkwijze van de audiologische centra verschilt onderling. Het FENAC-proto-
col wordt niet bij alle centra opgevolgd zowel qua tijdpad als qua voorgeschreven 
audiologische onderzoeksmethoden. Soms zijn hier praktische redenen voor, soms 
principiële. 
De toepassing van het FENAC-protocol met betrekking tot de uitvoering 
van de voorgeschreven diagnostische tests in relatie tot de diagnostische 
bevindingen en in relatie tot de timing van het diagnostische proces moeten 
worden geëvalueerd. 

5.3 Tevredenheidsonderzoeken 

De ouders zijn over het algemeen positief over de neonatale gehoorscreening. Ouders 
van kinderen met onvoldoende resultaten zijn bij de meeste vragen minder positief 
dan ouders van wie de baby direct bij de 1e test een voldoende aan beide oren heeft 
behaald. Dat lijkt logisch en niet logisch tegelijkertijd. Logisch omdat ouders van 
baby’s met een onvoldoende resultaat een hele traject doorgaan met hun kind en 
daardoor de nodige ongerustheid en ongemakken ervaren. Onlogisch omdat je zou 
verwachten dat ouders van kinderen waarbij een gehoorstoornis wordt ontdekt, 
het op prijs stellen dat door de vroege onderkenning gevolgd door een gepaste 
interventie de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kinderen vergroot worden. 
Hierin ligt een taak voor voorlichting over de gehoorscreening. Ouders zul-
len meer uitleg moeten krijgen over de noodzaak van de gehoorscreening en 
hoe deze is opgezet.

Daarnaast benadrukken de resultaten dat het belangrijk is dat zo min mogelijk ou-
ders onnodig worden verwezen naar het audiologisch centrum. Twintig procent van 
de ouders geeft aan de onderzoeken op het audiologisch centrum (zeer) vervelend 
te hebben gevonden. De oorzaak hiervoor ligt deels in de boodschap ‘uw kind heeft 
een blijvend gehoorverlies’ maar ligt voor een groot deel ook in de manier waarop er 
door het audiologisch centrum is ingespeeld op deze ouders met baby’s van enkele 
maanden oud. Ouders met een slechthorend kind beoordelen de onderzoeken op 
het audiologisch centrum namelijk ook vaak positief. De boodschap zelf is niet 
bepalend voor het gevoel bij deze ouders. 
Onderzoek is nodig naar de werkwijze op het audiologisch centrum en de 
ervaringen van ouders om zodoende te kunnen komen tot aanbevelingen 
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voor de omgang van de ouders met hele jonge zuigelingen binnen de audiolo-
gische centra en welke extra voorzieningen daarvoor nodig zijn.

Ook de screeners zijn overwegend positief over de neonatale gehoorscreening en de 
training en begeleiding die zij hebben ontvangen. De screeners hebben suggesties 
gedaan voor het opnemen van onderdelen in de training. Het is de vraag of alle 
genoemde punten in de basistraining kunnen worden opgenomen of dat een deel 
in de vorm van bijscholingen gerealiseerd moet worden.
De suggesties die de screeners hebben gedaan voor het opnemen van onderdelen in 
de training moeten worden bestudeerd op inhoud en mogelijkheden voor opname 
in toekomstige basistraining en bijscholing voor reeds getrainde screeners.
De managers tenslotte zijn ook zeer tevreden. Opvallend is dat zij de gehoorscree-
ning op onderdelen minder positief beoordelen dan de screeners en de ouders. 
De reden hiervoor is onbekend. Een belangrijk knelpunt dat door de managers 
wordt gerapporteerd is het op tijd binnen krijgen van de namen en adressen van 
alle nieuwgeborenen in hun werkgebied. Het is de wens van veel JGZ-organisatie 
om rechtstreeks aangesloten te worden op het GBA. Dit zal echter niet het gehele 
probleem opheffen, omdat kinderen pas laat worden aangemeld. 
Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met de leveranciers van 
de NAW-gegevens over het tijdig aanleveren van de gegevens. Rekening dient 
te worden gehouden met de zeer korte periode tussen geboorte en eerste 
screening. 

5.4 Overige

Naast de gehoorscreening in de JGZ is er ook een gehoorscreeningsprogramma 
voor kinderen die zijn opgenomen in neonatale intensive care units. Voor de toe-
komst is afstemming tussen de neonatale gehoorscreening in de JGZ en in de 
NICU’s wenselijk, om de effectiviteit van beide programma’s in relatie tot elkaar 
te beoordelen en om te voorkomen dat kinderen geen neonatale gehoorscreening 
krijgen aangeboden omdat ervan wordt uitgegaan dat het kind volgens het andere 
programma is gescreend. 
Het is wenselijk dat er mogelijkheden komen voor het uitwisselen van gege-
vens tussen de registratiesystemen van de NICU screening en de populatie-
screening

We mogen aannemen dat door de invoering van de neonatale gehoorscreening 
(populatiescreening en NICU samen) de meeste kinderen met een permanent ge-
hoorverlies op tijd worden onderkend. Er zullen echter ook kinderen zijn waarbij 
zich de gehoorproblemen na de neonatale periode ontwikkelen (onder andere ten 
gevolge van doorgemaakte ziekten of progressief verlopende aandoeningen aan het 
gehoor) of die gemist zijn bij de gehoorscreening. Hoe groot die groep is, is tot nu toe 
onbekend. Te zijner tijd zullen deze kinderen via de FENAC-database naar voren 
komen. 
De taalscreening zal mogelijk als vangnet voor deze groep kinderen dienst kunnen 
doen. Pas op 5/6 jarige leeftijd wordt het gehoor van kinderen weer systematisch 
gescreend (groep 2 van het basisonderwijs). Door de invoering van de neonatale 
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gehoorscreening is de effectiviteit van deze screening met betrekking tot het on-
derkennen van permanente gehoorstoornissen vermoedelijk gedaald. Toch is de 
verwachting dat ook dan nog kinderen met een “late onset” van permanente ge-
hoorproblemen boven water komen. Op die leeftijd zal er echter ook een groep 
kinderen zijn waarbij langdurige middenoorklachten negatieve invloed hebben op 
het goed volgen van onderwijs. Bij een deel van hen zal het nodig zijn de conduc-
tieve gehoorverliezen te behandelen. 
Onderzoek zal moeten uitwijzen welke gehoorproblemen zich nog na de 
neonatale periode ontwikkelen, wat de aard en ernst van deze gehoorpro-
blemen is, in welke mate behandeling van deze problemen gezondheidswinst 
geeft en welke maatregelen er moeten worden getroffen om deze zonodig 
tijdig te onderkennen. Op basis van de resultaten uit dergelijk onderzoek 
zal moeten worden bepaald op welke momenten en in welke vorm het tijdig 
onderkennen van later ontstane gehoorproblemen bij kinderen kan worden 
gegarandeerd. 

5.5 Tenslotte

De grondbeginselen van landelijke screeningsprogramma’s zijn samen te vatten in 
enkele stellingen 
Stelling 1
Onder vroegtijdige onderkenning van een stoornis, dus ook een gehoorstoornis, 
dient het hele proces te worden verstaan vanaf de instroom van de populatie tot 
het moment dat de interventie veilig is gesteld en kinderen de zorg krijgen die ze 
nodig hebben (rapport van de landelijke commissie Vroegtijdige Onderkenning van 
Ontwikkelingsstoornissen, 1979).
Stelling 2
Het programma voor een populatiescreening, zo ook voor de gehoorscreening, moet 
zo worden opgesteld dat alle kinderen kunnen deelnemen en dat er voor de kinde-
ren waarvoor een exclusiefactor geldt, een alternatief wordt geboden. 
Stelling 3
Permanente bewaking van de kwaliteit van de screening is noodzakelijk om zeker 
te stellen dat aan de voorwaarde van elke screeningsprogramma wordt voldaan dat 
de voordelen moeten opwegen tegen de nadelen (Second report of the UK national 
screening Committee 2000).
Met het voltooien van de landelijk implementatie van de neonatale ge-
hoorscreening is, na ruim 40 jaar van gehoorscreening in Nederland, een 
screeningsprogramma ingevoerd waarbinnen deze grondbeginselen zijn 
geborgd. 
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Bijlage 2.1 Stappenplan Implementatie Neonatale Gehoorstoornissen

Ter ondersteuning bij de gesprekken tussen de NSDSK en de JGZ m.b.t. de implementatie van de 
Neonatale Gehoorscreening

Algemeen
ZonMw heeft aan de NSDSK een subsidie verstrekt om de Neonatale Gehoorscreening in Nederland 
in te voeren. Deze implementatie subsidie is een aanvullende subsidie om tegemoet te komen aan de 
extra kosten die er gemaakt moeten worden voor de invoering van de Neonatale gehoorscreening. Op 
het moment dat er gestart wordt met de Neonatale gehoorscreening zal ook de CAPAS- of de EWING-
screening immers nog doorlopen. 
De implementatie van de Neonatale Gehoorscreening vraagt een goede voorbereiding en een zorgvul-
dige beschrijving van alle facetten die daarbij een rol spelen. De JGZ-organisaties kunnen aan de hand 
van dit stappenplan de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening voorbereiden. Verder komen 
aan de hand van het draaiboek verschillende taken naar voren en kunnen er afspraken gemaakt worden 
onder wiens verantwoordelijkheid de taken moeten worden uitgevoerd. Bij de implementatie spelen de 
hieronder genoemde punten een rol. Per onderdeel volgt een uitwerking en een aantal actiepunten.
1. Organisatorische voorbereiding
2. Voorlichting
3. Bronbestand
4. Administratief programma
5. Apparatuur
6. Training en begeleiding screeners 
7. Protocollering voor uitvoering van de OAE screeningen
8. Administratie, data verzameling en verwerking 
9. Monitoring en evaluatie

Ad 1 Organisatorische voorbereiding
Voor het goede verloop van de screening moeten de organisatorische aspecten zorgvuldig en tijdig 
worden geregeld. Op basis van het verslag “Implementatiestudie Neonatale Gehoorscreening” 
aangevuld door informatie van de NSDSK bepaald de JGZ op welke termijn men met de Neonatale 
gehoorscreening wenst te beginnen en welke optie de voorkeur heeft. Verder dient bepaald te worden 
wie de uitvoerenden zullen zijn en met welke apparatuur gewerkt zal gaan worden.
Actie JGZ: Op de volgende punten dient besluitvorming plaats te vinden:
1.  Wie leidt vanuit de JGZ het project van implementatie? 
2.  Wat is het gewenste tijdstip om met de Neonatale gehoorscreening te starten (de voorbereiding 

vraagt tenminste 3 à 4 maanden)?
3.  Wie gaan de 1e en 2e screening uitvoeren (OKZ-verpleegkundigen, CB medewerkers? Hoeveel 

mensen moeten er getraind worden? Hoe wordt de werving en selectie geregeld?
4.  Wie gaat de 3e screening uitvoeren (HBO niveau) in combinatie met de taken rond de coördina-

tie?
5.  Welke OAE apparatuur gaat men gebruiken en hoeveel apparaten zijn er nodig op basis van het 

aantal te screenen kinderen en het aantal screeners? Welke screeners kunnen samenwerken met 
hetzelfde apparaat?

6.  Hoe werken de screeners samen en hoe wordt er voor elkaar waargenomen bij ziekte en vakan-
ties? 

Ad 2 Voorlichting
Alle betrokkenen dienen tijdig te worden geïnformeerd. Dit kan deels schriftelijk en deels mondeling via 
voorlichtingsbijeenkomsten afhankelijk van de doelgroep. De NSDSK stelt het schriftelijk materiaal op. 
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Dit wordt vervolgens besproken. De definitieve tekst van het informatiemateriaal wordt aangeleverd aan 
de JGZ die gaat implementeren. Alle brieven worden gezamenlijk ondertekend door de manager van de 
JGZ en de projectleider van de NSDSK
Aan de volgende groepen moet voorlichting worden gegeven: 
a. Ouders
De informatie aan de ouders gebeurt schriftelijk. Zij ontvangen een algemene folder over de ge-
hoorscreening. De kinderen worden ingepland voor een zitting voor de Neonatale gehoorscreening op 
het CB. 
Actie NSDSK: verstrekt de folder voor het hele cohort kinderen in het implementatiejaar 
b. Verloskundigen
De verloskundigen worden schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. De verloskundigen krijgen 
algemene informatie met een begeleidende brief en de folder voor de ouders.
Actie NSDSK: stelt de algemene informatie op en de begeleidende brief De JGZ krijgt het concept. Na 
bespreking wordt de tekst definitief vastgesteld 
Actie JGZ maakt de lijst met NAW gegevens van de verloskundigen en zorgt voor vermenigvuldiging 
en verzending
c. Huisartsen en specialisten
Voor de huisartsen zal eventueel, in overleg met de DHV een voorlichtingsbijeenkomst moeten worden 
georganiseerd. Daarnaast zullen de huisartsen schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Met de huisart-
sen moeten afspraken worden gemaakt om de kinderen rechtstreeks te verwijzen, waarbij de huisarts 
de verwijzing achteraf fiatteert.
Actie NSDSK: stelt de algemene info en het begeleidend schrijven op. De JGZ krijgt het concept. Na 
bespreking wordt de tekst definitief vastgesteld. 
Actie JGZ: opstellen van de lijst met NAW gegevens van huisartsen (zo mogelijk vanuit het CASC de 
lijst van huisartsen kopiëren). De JGZ draagt zorg voor de vermenigvuldiging en verspreiding. 
De KNO-artsen en KI-artsen worden schriftelijk geïnformeerd over de start van de Neonatale Ge-
hoorscreening (algemene info met begeleidende brief) 
Actie NSDSK: stelt de conceptbrief op en bespreekt deze met de JGZ Na bespreking wordt de tekst 
definitief vastgesteld. 
Actie JGZ: stelt de adreslijst op van de KNO- en KI-artsen en zorgt voor vermenigvuldiging en versprei-
ding.
d. Medewerkers binnen de JGZ (CB-artsen, OKZ-verpleegkundigen, CB-assistenten en overige 
medewerkers)
De interne voorlichting moet grondig gebeuren. De wijkverpleegkundigen, CB artsen en overige CB 
medewerkers worden schriftelijk geïnformeerd (algemene info en brief). Daarnaast zullen in de vorm 
van een voorlichtingsbijeenkomst de teams van de JGZ mondeling worden geïnformeerd. Hier zijn ook 
andere belangstellenden welkom. De volgende punten moeten in de voorlichting aan de aan de orde 
komen:

• waarom neonatale gehoorscreening
• bespreken van het organisatiemodel 
• globale uitleg Administratie Systeem
• videodemonstratie testafname OAE en A_ABR
• bespreken van voor hen belangrijke punten uit het stappenplan en tijdpad

Actie NSDSK: stelt algemene info en de begeleidende brieven op voor kraamverzorgenden. CB-artsen, 
OKZ-verpleegkundigen en overige medewerkers uit de JGZ. conceptbrieven worden besproken met de 
JGZ. Na bespreking wordt de tekst definitief vastgesteld. 
Actie NSDSK: kan de inhoudelijke voorlichting van de voorlichtingsbijeenkomst verzorgen
Actie JGZ: zal definitieve tekst verspreiden binnen organisatie.
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e. Audiologische centra
De Audiologische Centra zullen over de start van de implementatie worden geïnformeerd. Van de Cen-
tra wordt verwacht dat zij de kinderen die worden doorverwezen met voorrang onderzoeken volgens 
het Fenac protocol voor diagnostiek. 
De Centra zullen ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen m.b.t. de terug rapportage en het 
gestelde tijdpad.
Actie NSDSK: neemt contact op met de AC’s en maakt duidelijke afspraken over protocol en rap-
portage. 
f. Bevolking in het algemeen
Vlak voor de start van de implementatie zal ter informatie van de ouders een kort stukje worden ge-
plaatst in het Huis aan huisblad.
Actie NSDSK: stelt de concepttekst op. Concept wordt besproken met JGZ. Na bespreking wordt de 
tekst definitief vastgesteld. 
Actie JGZ: zal definitieve tekst aanbieden aan het bedoelde blad.

Ad 3 Bronbestand
De JGZ moet zorgdragen voor een goed bronbestand met de NAW gegevens van de te screenen 
kinderen. Dit bronbestand kan verkregen worden via de ENT-administratie of er kan gebruik gemaakt 
worden van het eigen bestand van de JGZ. Gezien het moment waarop de screening moet plaatsvin-
den is het zaak dat het bestand zo snel mogelijk geladen is met de nieuwe geboorten. De gang van 
zaken is als volgt:

• De ouders doen aangifte van de geboorte van hun kind bij de burgerlijke stand.
• De gegevens worden opgenomen in het GBA.
• Het GBA geeft de NAW gegevens door aan de ENT-administratie.
• De ENT-administratie geeft de NAW gegevens van het kind waarbij een hielprik moet gebeuren door 

aan de JGZ. De JGZ zorgt dat de gegevens door worden gestuurd naar de host. De NSDSK zorgt er 
voor dat de bestanden van de host kunnen worden ingelezen in de screeningsapparaten. De kinderen 
worden op basis van de postcode van het gezin verdeeld over de screeners

• De screeners communiceren aan het begin van de werkdag met de host.
Actie: JGZ: neemt zo nodig, als er geen gebruik gemaakt wordt van het eigen bestand, contact op met 
de ENT-administratie. Met de ENT-administratie vindt een gesprek plaats over het aanleveren van 
kindgegevens en het up to date houden van bestanden.

Ad 4 Administratieve programma
De NSDSK heeft een programma geschreven voor het vastleggen van NAW gegevens, de opslag van 
de onderzoeksresultaten, de opslag van anamnese gegevens en het vastleggen van diverse data rond 
de screening etc.(het z.g. Centrale Administratiesysteem van de Neonatale Gehoorscreening), Het pro-
gramma zal zodanig zijn dat er rekening mee wordt gehouden dat het ook in een netwerk moet kunnen 
functioneren en dat er t.z.t. koppelingen mogelijk zijn met elektronische patiënten registratiesystemen. 

Ad 5 Apparatuur
Het is belangrijk dat van tevoren wordt geïnventariseerd of er een PC beschikbaar is, wat er eventueel 
nog moet worden aangeschaft en of er voor de datacommunicatie nog voorzieningen moeten worden 
getroffen. 
Voor het uitvoeren van de screening schaft de JGZ zelf de apparatuur aan. Ook draagt de JGZ zelf de 
verantwoording voor beheer, onderhoud, kalibratie en vervanging van de apparatuur en de probetips. 
Hierover zijn contracten te sluiten met de leverancier.
Actie JGZ: Nagaan of de telefoonvoorzieningen op de locaties voldoen. De JGZ vraagt offerte aan voor 
de screenings- en computerapparatuur inclusief printer en gaat tot aanschaf over. De apparatuur moet 
aanwezig zijn voor de training van de screeners.
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Actie NSDSK: zorgt er voor dat alle software geïnstalleerd wordt op de screeningsapparatuur en op de 
regiocomputer. 

Ad 6 Trainingen en begeleidingen van de screeners
De JGZ stelt definitief vast welke screeners getraind moeten worden en hoe het werkgebied verdeeld 
wordt over de verschillende screeningsapparaten. 
De training bestaat uit twee dagdelen 
In overleg met de NSDSK worden data voor de groepstraining gepland. De screeners worden begeleid 
door de regiocoördinator.
De training vindt plaats op locatie van de JGZ. Deze zorgt voor de cursusruimte, een overheadprojec-
toren de apparatuur voor het afspelen van video’s., De NSDSK zorgt voor het verdere cursusmateriaal 
(reader, video’s sheets etc.)
Actie JGZ: zorgt voor de werving van de kinderen voor de tweede training. 

Ad 7 Protocollering voor de uitvoering van de OAE screeningen
De regiocomputer ontvangt dagelijks van het bronbestand de opgave van de geboorten. Deze gege-
vens worden door het CANG bewerkt en klaargezet voor verdere communicatie. Via data communicatie 
worden de gegevens gedownload naar de host. Dit gebeurt aan het begin van de werkdag 
De NSDSK geeft het format hiervoor door aan de beheerder van het bronbestand.
De screener communiceert aan het begin van elke dag waarop gescreend wordt met de host.
De kinderen worden gescreend door de medewerker die aan huis komt voor het verrichten van de 
hielprik. De ouders krijgen bij de aangifte van hun kind bij de burgerlijke stand een folder. Een uitzon-
dering hierop vormen de kinderen die langer dan 48 uur in een NICU hebben gelegen. Deze kinderen 
zijn vermoedelijk in de NICU al op hun gehoor getest. Wel moet bij deze kinderen door de onderzoeker 
worden nagegaan of er in de NICU een screening heeft plaatsgevonden. De kinderen die in de NICU 
zijn gescreend worden via de administratieve module in het screeningsapparaat afgesloten. 
De screener verricht de OAE screening volgens het opgetelde handelingprotocol. De uitslag van de 
screening wordt genoteerd op een sticker. Deze wordt in het JGZ dossier geplakt onder rubriek 5 over 
de sticker voor de CAPAS.
Als een tweede screening nodig is, zal de screener hiervoor zelf een afspraak maken Deze 2e scree-
ning vindt ook thuis plaats. 
De derde screening wordt uitgevoerd door de regiocoördinator met de A-ABR methode. Als de derde 
screening voldoende is wordt dit gerapporteerd aan het CB. Het CB schrijft dit bij in het dossier
De ouders van de voldoende kinderen krijgen de folder “Gehoortest voldoende” 
Als bij de derde screening opnieuw op één of beide oren een refer is gevonden, wordt het kind verwe-
zen naar het AC. De regiocoördinator vult de anamnese vragen in. Verder wordt het A-ABR formulier 
ingevuld. De ouder wordt toestemming gevraagd om de gegevens van de screening te verstrekken aan 
het AC. Verder worden de ouder gevraagd aan het AC toestemming te geven om de resultaten van de 
diagnostiek terug te mogen rapporteren aan de regiocoördinator en de huisarts. De huisarts en het CB 
worden over de verwijzing geïnformeerd door de regiocoördinator.De ouders van de verwezen kinderen 
krijgen een folder “Gehoortest onvoldoende.

Ad 8 Administratie, data verzameling en verwerking 
De host verzamelt alle administratieve gegevens en meetresultaten van de kinderen de regiocoördi-
nator voert het casemanagement uit en bewaakt de openstaande kinderen. In samenwerking met de 
NSDSK wordt de kwaliteit van de screening bewaakt 
De screeners dragen zelf zorg voor de op te roepen kinderen voor de 1e en 2e screening. Dit wil zeggen 
dat via de screeningsapparatuur goed worden nagegaan of daar geen kinderen open blijven staan.
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Ad 9 Monitoring en evaluatie
De NSDSK zorgt voor de real-time monitoring. Verder verstrekt de NSDSK management informatie 
over de gang van zaken rond de screening. TNO-KvL zal zorg dragen voor landelijke evaluatie op 
geanonimiseerde bestanden.
De resultaten zullen met JGZ worden besproken.

Stappenplan bijlage A: Conceptbrief voor CB-artsen en OKZ-verpleegkundigen van 
de (naam JGZ)
{NAW gegevens geadresseerde}
Betreft: Implementatie Neonatale gehoorscreening binnen de JGZ.
In (Naam JGZ) wordt binnenkort gestart met de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening. 
Deze screening vindt plaats in de eerste maand na de geboorte en is er op gericht om kinderen met 
een uni- of bilateraal permanent gehoorverlies van > 40dB op te sporen. 
Het implementatietraject is een samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind (NSDSK) en de (Naam JGZ)
De Neonatale Gehoorscreening zal thuis plaatsvinden in combinatie met de hielprik.
Omdat u hiermee geconfronteerd wordt, informeren wij u hierbij over deze nieuwe screening. Inge-
sloten treft u informatie over de opzet van de screening, de werkwijze en de gebruikte methodiek. De 
informatie die de ouders zullen ontvangen is eveneens toegevoegd.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 

Stappenplan bijlage B: Conceptbrief voor Huisartsen in het werkgebied van (naam 
JGZ)
{NAW gegevens geadresseerde}
Datum: 
Betreft: Implementatie Neonatale Gehoorscreening binnen de (Naam JGZ) afdeling JGZ 
(Jeugdgezondheidszorg).
In (Naam JGZ) wordt per (datum start) gestart met de implementatie van de Neonatale Gehoorscree-
ning. Deze screening vindt plaats in de eerste maand na de geboorte en is er op gericht om kinderen 
met een uni- of bilateraal permanent gehoorverlies van > 40 dB op te sporen. 
Het implementatietraject is een samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind en de (Naam JGZ) afdeling JGZ.
De Neonatale Gehoorscreening zal thuis plaatsvinden in combinatie met de hielprik 
Omdat u hier mee geconfronteerd wordt, informeren wij u hierbij over deze nieuwe screening. Ingeslo-
ten treft u nadere informatie over de opzet van de screening, de werkwijze en de gebruikte methodiek. 
De informatie die de ouders zullen ontvangen is eveneens toegevoegd.
Kinderen die gescreend zijn in het kader van de Neonatale Gehoorscreening zullen niet meer op de 
leeftijd van 9 maanden gescreend worden met de CAPAStest of de Ewingtest. Dit betekent dat er 
binnen de JGZ niet meer gescreend zal worden op conductieve gehoorverliezen. Wij hopen u hiermee 
in eerste instantie voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 

Stappenplan bijlage C: Conceptbrief voor specialisten in het werkgebied van (naam 
JGZ)
{NAW gegevens geadresseerde}
Datum: 
Betreft: Implementatie Neonatale Gehoorscreening binnen de (Naam JGZ) 
In (Naam JGZ) wordt (datum start) gestart met de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening. 
Deze screening vindt plaats in de eerste maand na de geboorte en is er op gericht om kinderen met een 
uni- of bilateraal permanent gehoorverlies van > 40 dB op te sporen. 
Het implementatietraject is een samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind en de (Naam JGZ) afdeling JGZ.
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De Neonatale Gehoorscreening zal thuis plaatsvinden in combinatie met de hielprik. 
Omdat u hier mee geconfronteerd wordt, informeren wij u hierbij over deze nieuwe screening. Ingeslo-
ten treft u nadere informatie over de opzet van de screening, de werkwijze en de gebruikte methodiek. 
De informatie die de ouders zullen ontvangen is eveneens toegevoegd.
Kinderen die gescreend zijn in het kader van de Neonatale Gehoorscreening zullen niet meer op de 
leeftijd van 9 maanden gescreend worden met de CAPAStest of de Ewingtest. Dit betekent dat er 
binnen de JGZ niet meer gescreend zal worden op conductieve gehoorverliezen. 
Wij hopen u hiermee in eerste instantie voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 

Stappenplan bijlage D: Conceptbrief voor verloskundigen uit het werkgebied van de 
(Naam JGZ)
Datum: 

Betreft: Implementatie Neonatale Gehoorscreening binnen de JGZ.
In (Naam Thuiszorg) wordt vanaf (datum start) gestart met de implementatie van de Neonatale Ge-
hoorscreening. Deze screening vindt plaats in de eerste maand na de geboorte en is er op gericht om 
kinderen met een uni- of bilateraal permanent gehoorverlies van > 40dB op te sporen. 
Het implementatietraject is een samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind (NSDSK) en de (Naam Thuiszorg) afdeling JGZ
De Neonatale Gehoorscreening zal plaatsvinden op het CB in de 3e week na de geboorte. 
Omdat u hiermee geconfronteerd wordt, informeren wij u hierbij over deze nieuwe screening. Inge-
sloten treft u informatie over de opzet van de screening, de werkwijze en de gebruikte methodiek. De 
informatie die de ouders zullen ontvangen is eveneens toegevoegd.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 
Heeft u nog vragen, dan kan contact worden opgenomen met de regiocoördinator van de gehoorscree-
ning. (Tel nummer invullen)

Stappenplan bijlage E: Conceptbrief voor Kraamverzorgenden in het werkgebied van 
(naam JGZ)
{NAW gegevens geadresseerde}
Datum: 
  Betreft: Neonatale gehoorscreening 
Bij de (Naam Thuiszorg) afdeling Jeugdgezondheidszorg, wordt vanaf (datum start) gestart met de 
implementatie van de Neonatale Gehoorscreening. De screening vindt plaats op het CB in de 3e week 
na de geboorte
Het implementatietraject is een samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind en (Naam Thuiszorg).

Hoe verloopt de test?
Met de test worden Oto-Akoestische emissies (OAE’s) gemeten. Dit zijn hele zwakke geluiden die een 
goed oor zelf maakt als het een ratelgeluidje hoort. 
Er wordt in het oor van de baby een heel klein dopje gedaan. In dat dopje zit een piepklein luidsprekertje 
dat de ratelgeluidjes geeft. 
In het dopje zit ook een heel klein microfoontje. Daarmee worden de Oto-Akoestische emissies geme-
ten. Het dopje is verbonden met een kleine computer. Hierop ziet de onderzoeker of de meting goed 
verloopt. Beide oren van de baby worden apart getest. De test duurt enkele minuten 
Bij de meeste baby’s zal het onderzoek meteen goed lukken. In een aantal gevallen zal een tweede of 
een derde screening nodig zijn. 
Voor de ouders is een folder gemaakt. Deze folder krijgen de ouders (invullen hoe ouders folder krijgen). 
In de folder worden enkele instructies gegeven om de screening zo goed mogelijk te laten verlopen.
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Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de regiocoördinator gehoorscreening (tel:
nader invullen). 

Stappenplan bijlage F: Algemene informatie neonatale gehoorscreening binnen de 
jeugdgezondheidszorg 
Inleiding
Binnen de (Naam Thuiszorg)zal vanaf (datum start) worden gestart met de implementatie van de Ne-
onatale Gehoorscreening. De implementatie zal een samenwerking betreffen tussen de Nederlandse 
Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam; TNO Preventie en Gezondheid te Leiden 
en (Naam Thuiszorg) afdeling Jeugdgezondheidszorg. 
Hieronder wordt het “hoe en waarom” van de Neonatale Gehoorscreening uiteengezet. Wij lichten u 
graag in omdat u mogelijk te maken kunt krijgen met vragen over dit onderwerp van uw patiënten/cli-
enten of andere betrokkenen.

Neonatale gehoorscreening voor congenitale slechthorendheid
De prevalentie van aangeboren slechthorendheid of doofheid is 1 à 2 per duizend. Op het consulta-
tiebureau voor zuigelingen wordt op dit moment het gehoor van de kinderen getest als de kinderen 9 
maanden oud zijn. Voor een goede interventie en begeleiding van ouders en kind met een bilateraal 
permanent gehoorverlies groter dan 40 dB komt de huidige screening aan de late kant.. Hoe vroeger de 
interventie begint, des te groter het uiteindelijke effect. In ieder geval dient er met de interventie gestart 
te worden voor de leeftijd van 6 maanden.
Met de Neonatale gehoorscreening is het mogelijk om al kort na de geboorte (ongeveer vanaf de derde 
levensdag), kinderen met een ernstig gehoorverlies op te sporen. 

Nederlandse situatie
In Nederland wordt ruim 35% van de baby’s niet in een kliniek geboren en van de rest verblijft een klein 
percentage (naar schatting minder dan 10%) drie dagen na de geboorte nog in de kliniek. Hierdoor kan 
de neonatale screening als bevolkingsonderzoek in Nederland niet in de klinische setting plaatsvinden. 
De afgelopen jaren is onderzocht of deze populatiescreening binnen de setting van de JGZ mogelijk is. 
Ook is er een modelberekening gemaakt van kosten.
De Engelsman David Kemp beschreef in 1978 het verschijnsel van OAE’s voor het eerst. Het blijkt dat 
een gezond oor tijdens en nog korte tijd na het verwerken van een geluid, zelf geluid produceert. Dat 
geluid is heel zwak en was daarom eerder nooit waargenomen. Over het ontstaan van dat geluid is 
nog niet alles bekend. Wel is al bekend dat het opgewekt wordt door de zintuigcellen in het binnenoor, 
die geluid omzetten in zenuwactiviteit. Een bepaalde groep van deze cellen, de buitenste haarcellen, 
versterken de trilling die in het binnenoor door de geluidsstimulus wordt veroorzaakt. Dit versterkings-
proces geeft het oor zijn grote gevoeligheid voor geluid. Een deel van de toegevoegde trillingen lekt via 
het middenoor weer naar buiten en is dan meetbaar in de gehoorgang als de emissie.
De emissies kunnen gemeten worden door de gehoorgang af te sluiten met een dopje, waarin een 
luidsprekertje en een microfoontje gemonteerd zijn. Met de luidspreker worden de stimuli aangeboden 
en met de microfoon wordt geluid in de gehoorgang opgevangen en geregistreerd. Tijdens de meting 
zijn de geluiden van de stimulus (reeks snelle klikjes) en gedurende korte tijd (ongeveer 20 ms) na de 
klik het geluid van de emissie aanwezig. Verder dringen er altijd nog achtergrondgeluiden en geluiden 
van het lichaam door in de afgesloten gehoorgang 
Uit klinische studies is gebleken dat de OAE methoden een hoge sensitiviteit en specificiteit heeft. 
Uit de modelberekening is gebleken dat het meten van Oto-Akoestische emissies (OAE’S) het meest 
kosteneffectief is voor de 1e en 2e screeningsronde. Daarom is besloten om de OAE methode voor de 
eerste twee screeningsronden te gebruiken.

Methodiek voor de 3e screeningsronde
Bij de 3e screening wordt de A-ABR (Automated Auditory Brainstem Response) methode gebruikt. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de elektrische reacties van de hersenstam op geluid. De elektrofy-
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siologische hersenstam response (BERA) wordt sinds begin jaren 70 klinisch gebruikt voor gehoordi-
agnostiek. Voor screening is sinds 1985 geautomatiseerde apparatuur op de markt. Voor de uitvoering 
van de screening worden 3 elektroden en twee kleine earcuplers op de baby geplakt. Verder doet het 
apparaat het werk zelf en eindigt in een “pass’ of “refer” als uitslag. In essentie komt deze vorm van 
screening neer op het meten van de auditieve hersenstamrespons op klikstimulatie bij een niveau van 
35 dBnHL. Het stimulatieniveau is opzettelijk gekozen op 35 Dbnhl, zodat kleinere verliezen, die veelal 
een gevolg zijn van middenoorproblemen van voorbijgaande aard, niet tot een ‘refer’ uitslag leiden. 
De A-ABR methode is duurder dan de OAE methode. Omdat de A-ABR methode iets minder gevoelig 
is voor lichte conductieve gehoorverliezen en voor storingen ten gevolge van omgevingslawaai, is er 
voor gekozen om deze duurdere methode wel bij de derde screening te gebruiken. Na verwachting zal 
met een dergelijke opzet het percentage kinderen dat voor nadere diagnostiek (op een Audiologisch 
Centrum) wordt verwezen, tussen de 0,1 en 1% komen te liggen.

Opzet Neonatale Gehoorscreening in (Naam Thuiszorg) 
In (Naam Thuiszorg) zal de Neonatale Gehoorscreening plaatsvinden tijdens het huisbezoek dat wort 
gebracht voor het plaatsen van de hielprik Dezelfde medewerker die de hielprik zet, voert ook de 
gehoorscreening uit. De uitvoerders van de Neonatale Gehoorscreening hebben hiervoor een goede 
theoretische en vaardigheidstraining gevolgd. 
De ouders worden van tevoren schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. 
Daar de screening kort na de geboorte moet plaatsvinden, zal er veel gevraagd worden van de orga-
nisatie binnen de (Naam Thuiszorg) afdeling JGZ. De screening moet zijn afgerond voordat het kind 6 
weken oud is.
Het resultaat van de screening zal na de meting met de ouders worden besproken. Indien de testuitslag 
onvoldoende is of is mislukt (huilen van baby, te veel omgevingslawaai), volgt een tweede of indien 
nodig een derde test binnen 1 à twee weken. Als het bij de derde screening nog niet is gelukt om 
beiderzijds goede emissies te vinden, wordt het kind rechtstreeks verwezen naar een audiologisch 
centrum voor diagnostisch onderzoek. De huisarts wordt van de verwijzing in kennis gesteld en hem 
(haar) wordt gevraagd de verwijzing achteraf te fiatteren. 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele inhoudelijke vragen kunt u 
contact opnemen met de regiocoördinator voor de gehoorscreening (telefoon: nader invullen).
Met vriendelijke groet,
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Stappenplan bijlage G: Algemene info voor huis aan huisblad 
Gehooronderzoek bij baby’s in de eerste levensmaand
Op het Consultatiebureau voor zuigelingen(CB) wordt gelet op de gezondheid, groei en ontwikkeling 
van kinderen. De meeste ouders bezoeken daarom regelmatig het CB.
Voor de ontwikkeling van een kind is een goed gehoor belangrijk. Het is daarom nodig om zo vroeg 
mogelijk te weten of een kind goed hoort. Op dit moment wordt het gehoor van de baby’s getest als 
ze 9 maanden oud zijn. Het gehoor van baby’s kan nu nog eerder worden getest. De behandeling en 
begeleiding van kinderen met gehoorproblemen en hun ouders kan dan eerder beginnen. 
In (Naam JGZ) worden binnenkort alle pasgeboren baby’s getest op hun gehoor. De gehoortest wordt 
uitgevoerd door de (Naam JGZ) afdeling JGZ. De test zal plaatsvinden op het CB in de 3e week na de 
geboorte. De ouders krijgen van de thuiszorgorganisaties een uitnodiging. 

Wat gebeurt er bij de test?
Al bij pasgeboren baby’s kunnen Oto-Akoestische emissies 
(OAE’s) worden gemeten. Dit zijn hele zwakke geluiden 
die een goed oor zelf maakt als het een ratelgeluidje hoort. 
Deze zwakke geluidjes die het oor maakt, kunnen gemeten 
worden.
Er wordt in het oor van een baby een heel klein dopje 
gedaan. In dat dopje zit een piepklein luidsprekertje dat 
een ratelgeluid geeft. In dat dopje zit ook een heel klein 
microfoontje. Daarmee worden Oto-Akoestische emissies 
gemeten. 
De test kan het beste gedaan worden als de baby rustig 
is en slaapt. De baby zal nauwelijks iets van de meting 
merken en meestal gewoon doorslapen.
Nadat de gehoortest in de (Naam JGZ) is ingevoerd en alle 

kinderen met deze nieuwe test zijn gescreend, zal de gehoortest bij 9 maanden verdwijnen.
De invoering van deze nieuwe gehoortest is een samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor 
het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), TNO-KvL en de (Naam JGZ) afdeling JGZ

1
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Stappenplan bijlage H: Algemene folder neonatale gehoorscreening binnen de 
jeugdgezondheidszorg

2

Stappenplan bijlage H Algemene folder neonatale gehoorscreening binnen de 
jeugdgezondheidszorg

2

Stappenplan bijlage H Algemene folder neonatale gehoorscreening binnen de 
jeugdgezondheidszorg
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Stappenplan bijlage I: Folder neonatale gehoorscreening binnen de 
jeugdgezondheidszorg “Uitslag voldoende

3

Stappenplan bijlage I Folder neonatale gehoorscreening binnen de 
jeugdgezondheidszorg “Uitslag voldoende 



119

Bijlage 2.1

Stappenplan bijlage J: Folder neonatale gehoorscreening binnen de 
jeugdgezondheidszorg “Uitslag onvoldoende”

Nederlandse Stichting voor het 
Dove, en Slechthorende Kind

Lutmastraat 167 

1073 GX Amsterdam 

Tel: 020-5745945

Naam en adres ac 

GEHOORTEST

onvoldoende

Informatie voor ouders over een

Onvoldoende  gehoortest

UITSLAG VAN DE GEHOORTEST ONVOLDOENDE

Als het resultaat van de gehoortest 'niet goed' is betekent dit dat we met deze test aan één of beide oren nog geen goed gehoor hebben kunnen 
aantonen.

De test waarmee uw kind op het consultatiebureau of thuis is onder-zocht, is een screeningstest. Dat wil zeggen dat met een eenvoudig apparaat 
binnen korte tijd geprobeerd wordt om aan te tonen dat het gehoor goed is. Bij de meeste kinderen lukt een dergelijk test binnen enkele minuten. 

Bij uw kind is dit bij een of beide oren niet het geval geweest.

WAARDOOR KOMT HET DAT DE TEST NIET EEN GOEDE UITSLAG HEEFT GEGEVEN?

Hiervoor kunnen een aantal redenen zijn.

Meestal is er een “onschuldige” oorzaak te vinden 

· zo kan er b.v. te veel omgevings-lawaai zijn geweest of uw kind kan zelf te veel geluid hebben gemaakt met ademhalen. Dit hoor je zelf meestal 
niet 

· de meting kan mislukt zijn omdat uw kind onrustig was of huilde 

· er kan te veel oorsmeer of vocht in het oor gezeten hebben 

Dit zijn enkele redenen waardoor er bij de meting geen goede reacties zijn gevonden. 

Het kan ook voorkomen dat het oor werkelijk niet goed functioneert.

WAT MOET ER NU GEBEUREN?

Het is erg belangrijk om verder uit te zoeken wat de reden is waardoor er bij uw kind niet aan één oor of aan beide oren een goede reactie is gevonden.

Met de apparatuur die het CB heeft kunnen we uw kind niet verder testen

Dit kan wel op een AC (audiologisch centrum). Hier heeft men apparatuur waarmee uw kind uitgebreider kan worden onderzocht. Er zullen enkele 
testjes bij uw kind gedaan worden. Dit is voor uw kind niet pijnlijk. Wel is het belangrijk dat uw kind rustig is. 

De onderzoeken op het AC kunnen wat langer duren, zeker als er even gewacht moet worden voordat uw kind slaapt. Neem daarom wat te drinken 
mee voor uw kind en een schone luier.

De testjes zijn  voor uw kind niet pijnlijk. Meestal slapen de kinderen rustig door.

HOE VERLOOPT DE VERWIJZING?

De onderzoeker zal met u bespreken op welk AC uw kind verder kan worden onderzocht. Zij zal voor u een afspraak maken. De naam van uw kind en 
de gegevens over de screening zullen aan dat AC worden doorgegeven. Op de achterkant van deze folder vindt u het adres en telefoon nummer van 
het AC. 

De huisarts wordt geïnformeerd en gevraagd om voor de verwijzing zorg te dragen. U hoeft zelf geen contact meer met de huisarts op te nemen. 
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Bijlage 2.2. Handelingsprotocollen

1 ALGEMENE INSTRUCTIES
■ De namen en adressen en telefoonnummers van kinderen die voor de 3e screening in aanmerking 

komen worden door de screeners telefonisch doorgegeven aan de screener die de AABR screening 
uitvoert. Deze coördinator zorgt voor de uitvoering van de 3e screening en maakt zelf een afspraak 
met de ouders. De uitslag wordt toegevoegd aan het CANG bij “administratie: naar 3e screening”.

■ Kinderen die gescreend zijn in de NICU worden door de screeners afgesloten, via de optie “admini-
stratie: afsl. NICU gescreend” in Echoscreen.

■ Gegevens van kinderen die worden afgesloten zonder dat beiderzijds een “pass” is gevonden 
(verhuisd, pathologie en afsluiten anders), worden via het bijzonderhedenformulier aan de NSDSK 
gefaxt. Als er fouten zijn gemaakt, bij het screenen (verkeerd kind geselecteerd, oren verwisseld etc) 
wordt dit ook via het bijzonderhedenformulier gefaxt naar de NSDSK.

■ Op de dag dat er gescreend gaat worden moet er voorafgaand aan de screening gecommuniceerd 
worden. Na de laatste screening van die dag moet er opnieuw gecommuniceerd worden.

■ De sticker met de uitslag wordt in het dossier op pagina 5 linksboven geplakt.

2. BEDIENING ECHOSCREEN TIJDENS TESTAFNAME 

2.1 Het onderzoeken van een bekend kind
■ Zet de Echoscreen aan door op OK te drukken.
■ Het logo Fischer-Zoth verschijnt, de batterijtest wordt automatisch uitgevoerd.
■ Scherm LOGIN verschijnt.
■ Ga met de pijltjestoets naar de eigen naam en druk op OK.
■ Scherm TOEGANGSCODE verschijnt.
■ Vul de 5 cijfers van de persoonlijke toegangscode in en druk op OK.
■ Wanneer op het CB getest wordt:
■ Scherm LOCATIE verschijnt: ga met de pijltjestoets naar de testlocatie en druk op OK.
■ Scherm HOOFDMENU verschijnt.
■ Wanneer thuis getest wordt:scherm LOCATIE wordt overgeslagen.
■ Scherm HOOFDMENU verschijnt.
■ Het venster staat automatisch op “kindlijst”: druk op OK.
■ Zoek met de pijltjestoets de naam op van het te onderzoeken kind, druk op OK.
■ Scherm KIND verschijnt.
■ Ga met de pijltjestoets naar “Meten/ Administratie”, druk op OK.
■ Zet de pijltjestoets op het oor dat onderzocht gaat worden.
■ Plaats de probe in het betreffende oor.
■ Druk op OK, de meting start.
■ Druk na het krijgen van de uitslag op OK.
■ Scherm METEN / ADMINISTRATIE verschijnt weer.
■ Kies met de pijltjestoets het andere oor.
■ Plaats de probe en druk op OK.
■ Druk na het krijgen van de uitslag op OK.
■ Scherm METEN / ADMINISTRATIE verschijnt.
■ Op dit scherm is de testuitslag te lezen (L:., R:.)
■ Druk op TERUG, scherm KIND verschijnt.
■ Druk op TERUG, scherm KINDLIJST verschijnt.
■ Het volgende kind kan onderzocht worden.

2.2 Het onderzoeken van een nieuw kind
■ Wanneer het te onderzoeken kind niet in de kindlijst staat:
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■ Ga naar het scherm KINDLIJST (zie “het onderzoeken van een bekend kind”).
■ Druk op de linker menukeuzetoets bij de optie NIEUW
■ Voer met het toetsenbord de achternaam van het nieuwe kind in en druk op OK
■ Wanneer een verkeerde letter wordt ingevoerd kan met de linker menukeuze knop gewist worden!!
■ Voer de roepnaam in en druk op OK.
■ Voer de geboortedatum in (dd-mm-jjjj, bijv. 12-12-2001) en druk op OK
■ Het venster staat nu op METEN/ ADMINISTRATIE.
■ Om te meten druk op OK. (zie verder “het onderzoeken van een bekend kind”)
■ LET OP: Vul op het formulier “nieuw kind” het volledige nummer in dat boven de achternaam staat 

vermeld (* vog……..). Vul vervolgens de naam, het adres en de geboortedatum van het kind in. Fax 
dit formulier na afloop naar de coördinator.

2.3 Het invoeren van administratieve mededelingen

Het afsluiten van een kind
■ Wanneer een kind twee keer niet verschijnt zonder bericht (NVZB) mag het afgesloten worden. Er 

kunnen ook andere redenen zijn om af te sluiten, bijvoorbeeld wanneer het kind al getest is op de 
NICU-afdeling van een ziekenhuis, wanneer de ouders niet meer willen etc. Het afsluiten verloopt als 
volgt:

■ Ga naar scherm KINDLIJST.
■ Ga met de pijltjestoets naar het kind dat afgesloten moet worden.
■ Druk op OK, scherm KIND verschijnt.
■ Controleer of je het juiste kind geselecteerd hebt.
■ Ga met de pijltjestoets staan op “Meten/Administratie” en druk op OK.
■ Scherm METEN/ ADMINISTRATIE verschijnt
■ Ga met de pijltjestoets naar “Administratie”en druk op OK.
■ Scherm ADMINISTRATIE verschijnt.
■ Hier staat een lijst met voorgeprogrammeerde administratieve bijzonderheden.
■ Ga met de pijltjestoets naar de optie die van toepassing is op dit kind en druk op OK.
■ Wanneer een kind afgesloten moet worden en de juiste reden staat niet in het lijstje dan kan optie 

“afsl. Anders” gebruikt worden
■ Na het drukken op OK verschijnt scherm METEN/ ADMINISTRATIE.
■ Om te controleren of de informatie goed ingevoerd is:
■ Ga met de pijltjestoets naar “Status”en druk op OK
■ Scherm STATUS verschijnt.
■ Hierin staat op datum een overzicht van de eventuele testuitslagen of ingevoerde administratieve 

bijzonderheden van dit kind.
■ Ga met de linker menukeuze toets terug naar het scherm HOOFDMENU 

Het invoeren van administratieve bijzonderheden
■ Wanneer er bijzonderheden zijn over een kind (b.v. NVZB) of over de meting (b.v. mislukt door 

huilen van kind), die van belang zijn om vast te leggen, dient ook de optie “Administratie” gebruikt te 
worden.

■ Ga naar het scherm ADMINISTRATIE (zie “het afsluiten van een kind”).
■ Ga in de voorgeprogrammeerde lijst naar de betreffende mededeling en druk op OK
■ Wanneer er een belangrijke mededeling is die niet in de lijst voorkomt, kan deze op het formulier van 

de coördinator ingevuld worden en per fax verstuurd worden. De coördinator kan dit via de computer 
invoeren. De informatie verschijnt dan na communicatie op het scherm KIND bij “info”.
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Het verwijzen voor de derde screening
■ Wanneer een kind na de tweede sessie aan één of beide oren een onvoldoende heeft, dient ver-

wezen te worden voor de derde screening. Deze zal uitgevoerd worden door de coördinator met de 
A-ABR-methode. Het verwijzen verloopt als volgt:

■ Ga bij het betreffende kind naar het scherm ADMINISTRATIE (zie het afsluiten van een kind). 
■ Ga met de pijltjestoets naar “naar 3e screening” en druk op OK.
■ Na communicatie verschijnt deze verwijzing automatisch op het scherm bij de coördinator. Geef de 

verwijzing ook nog telefonisch door aan de coördinator.

2.4 Het meten zonder opslag

Het uitvoeren van proefmetingen
■ Wanneer er een meting verricht moet worden die niet opgeslagen dient te worden (bijvoorbeeld een 

meting bij de onderzoeker zelf) kan gebruik gemaakt worden van de optie “Meten zonder opslag”. De 
meting kan uitgevoerd worden en wordt vervolgens niet opgeslagen. Dit kan bruikbaar zijn wanneer 
de onderzoeker wil oefenen met het apparaat om ervaring op te doen of wanneer getwijfeld wordt 
aan het functioneren van het apparaat. 

■ Met “Meten zonder opslag” verloopt als volgt:
■ Ga naar het scherm HOOFDMENU.
■ Ga met de pijltjestoets naar “Meten zonder opslag”en druk op OK.
■ Het scherm METEN ZONDER OPSLAG verschijnt.
■ Voer de meting uit aan het gewenste oor.
■ Druk na het verkrijgen van de uitslag op OK.
■ Het scherm METEN ZONDER OPSLAG verschijnt.
■ De metingen kunnen desgewenst herhaald worden. 
■ Na afloop kan met de menukeuzeknop “terug” teruggegaan worden naar het HOOFDMENU.
■ De metingen worden niet opgeslagen.

Het uitvoeren van de probetest
■ Voorafgaand aan een zitting of aan een meting in de thuissituatie dient de probe altijd even gecon-

troleerd te worden. Voor het controleren van de probe kan ook gebruik gemaakt worden van de optie 
“Meten zonder opslag”. 

■ Ga naar scherm METEN ZONDER OPSLAG (zie het uitvoeren van een proeftest).
■ Doe de probe in de testholte.
■ Voer de test uit.
■ De testuitslag moet een REFER zijn.

2.5 Het communiceren
■ Voorafgaand aan een zitting of een dag waarop metingen verricht worden dient altijd eerst gecom-

municeerd te worden. Na afloop van de zitting of de dag waarop metingen hebben plaatsgevonden 
dient het communiceren opnieuw plaats te vinden.

■ Het communiceren verloopt als volgt:
■ Sluit het verbindingskabeltje voor de telefoon aan.
■ Ga naar het scherm HOOFDMENU.
■ Ga met de pijltjestoets naar “communiceren”en druk op OK.
■ Kies de juiste optie.
■ “Bellen rechtstreeks” dient gekozen te worden wanneer er rechtstreeks gebeld kan worden zonder 

eerst een bepaald cijfer in te toetsen. (“voorloop” is het nummer dat ingetoetst moet worden om een 
buitenlijn te krijgen)

■ “Bellen met voorloop” dient gekozen te worden wanneer er een 0 ingetoetst moet worden alvorens 
er naar buiten gebeld kan worden.
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■ “Wijzig voorloop” wordt gekozen wanneer niet een 0 maar een ander cijfer ingetoetst moet worden 
alvorens er gebeld kan worden. Dat cijfer kan vervolgens ingevuld worden.

■ Druk op OK. De communicatie start. 

3. OEFENOPDRACHTEN
■ Zet de Echoscreen aan (druk op OK).
■ Zet de menubalk op “cursist” en druk op OK.
■ Voer jouw toegangscode in (“12345”) (OK).
■ Zet de menubalk op “Bij de baby thuis”(OK).
■ Menubalk op kindlijst (OK).
■ Zoek met de pijltjestoets Langkous P. op (OK).
■ Zet de menubalk op “Meten/ administratie” (OK).
■ Meet het linkeroor (OK).
■ Meet het rechteroor (OK).
■ Zet de menubalk op status (OK) en bekijk de gegevens.
■ Ga terug naar het HOOFDMENU.
■ Ga naar “Meten zonder opslag” (OK).
■ Doe de probe in de testholte en voer een meting uit.
■ Ga weer terug naar het HOOFDMENU.
■ Ga naar “Kindlijst”en zoek E. Engerd op.
■ Ga naar “Meten/ administratie”en ga vervolgens naar “Administratie”.
■ Zet menubalk op NVZB (OK)
■ Ga terug naar “meten/ administratie” en ga naar “status”: bekijk deze.
■ Ga terug naar KINDLIJST
■ a naar H.B. GIJS 
■ Voer een meting uit. 
■ Breek deze halverwege af (annuleer)
■ Kijk vervolgens bij status (afgebroken meting = m)
■ Ga terug naar KINDLIJST
■ Voer een nieuw kind in (druk op “nieuw”)
■ Vul de naam, het adres, de geboortedatum en het volledige code-nummer in op het formulier voor de 

coördinator.
■ Ga naar “Administratie” en voer in dat het kind afgesloten moet worden omdat het al op de NICU-

afdeling is onderzocht.
■ Controleer daarna “status” om te kijken of dit vermeld staat
■ Ga terug naar het HOOFDMENU.
■ Ga naar “communicatie”.
■ Sluit het modem aan (sluit aan op een analoge lijn!!)
■ Kies voor de juiste optie en start de communicatie.

4. BIJZONDERE SITUATIES- HOE TE REGISTREREN?

Pathologie aan één oor
Indien een kind bijvoorbeeld door een atresie van de gehoorgang of een misvorming van de oorschelp 
aan één zijde niet gescreend kan worden, wordt “ het gezonde oor”gewoon gescreend volgens protocol.
Wanneer het gezonde oor tijdens de eerste screening voldoende is sluit de screener, na overleg met de 
coördinator, het kind af met “Afsl. Pathologie”. Wanneer het kind aan het “gezonde oor” 3x refer heeft na 
eerste screening wordt het kind ook afgesloten. Het moet immers toch verwezen worden voor het andere 
oor. De coördinator verwijst het kind naar een Audiologisch Centrum. Zij klikt als optie aan”Verwijzen op 
indicatie”. Door het aanklikken van deze optie verdwijnt het kind uit de “geen–deelname groep”.
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Let op: De optie “Verwijzen op indicatie”is uitsluitend bedoeld voor het vervroegd verwijzen naar een 
Audiologisch Centrum. Wanneer de zorg voor de gehoorscreening overgedragen wordt (bijvoorbeeld 
bij een ernstig ziek kind ) wordt de optie “Afsl. Anders”gebruikt. Het is dan heel belangrijk om bij F8 bij 
Opm. uitvoerig te noteren wat de reden van overdracht was.

Kinderen met een schisis of met het syndroom van Down
Wanneer ouders er voor kiezen om de gehoorscreening uit te stellen of na 1e of 2e screening over te 
dragen aan het Schisis –of Downteam wordt het kindje afgesloten met de optie “Afgesloten Anders”. Bij 
F8 wordt uitgebreid de reden van overdracht van zorg voor de gehoorscreening beschreven. Wanneer 
er reeds screeningsresultaten zijn wordt er een brief gemaakt (Brief uit CANG van overdracht bij te 
zieke kinderen in het ziekenhuis is hiervoor goed bruikbaar) en opgestuurd naar het behandelende 
team. 

Verhuisd voor 1e screening
Wanneer een kind voor eerste screening verhuist buiten de regio wordt het afgesloten met de optie 
“Afsl. Verhuisd buiten de regio”. Wanneer de coördinator weet naar welke regio het kind verhuist neemt 
zij, indien mogelijk, contact op met de betrokken regiocoördinator. Er wordt gezocht naar een mogelijk-
heid om deze kinderen niet mee te laten tellen bij de geen -deelnamegroep.

Verhuisd na 1e of 2e screening
Wanneer een kind na 1e of 2e screening (onvoldoende) verhuist is het van groot belang dat de coördina-
tor contact opneemt met de coördinator uit de nieuwe woonplaats om de meetgegevens door te geven. 
Het kind wordt nu nog afgesloten met de optie “Afsluiten Verhuisd buiten de regio”. We gaan zoeken 
naar een mogelijkheid om de gegevens van de screening(en) uit de eerste woonplaats over te zetten 
naar de screeningsresultaten uit de nieuwe woonplaats.

Kwaliteitsnormen geen deelname 1e screening
Het percentage geen deelname bij 1e screening is aan veel discussies onderhevig geweest. De norm 
is op 95% gesteld (t.o.v. het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor de 1e screening (= aantal 
geboren kinderen minus NICU kk; overleden kk; elders gescreende kk; direct verwezen kk).

Kwaliteitsnormen leeftijd
■ Voor alle regio’s geldt dat de leeftijdscriteria voor 1e screening , 2e screening en 3e screening respec-

tievelijk 28, 35 en 42 dagen zijn. In het CANG kan dit bij Instellingen gewijzigd worden. 
■ Zoals bekend wordt een kind dat bij de 1e screening ouder is dan 6 weken in principe niet meer 

gescreend (optie: “Afsl. Te oud”; door de coördinator ingevuld!). Echter, wanneer een kind vóór de 
leeftijd van 6 weken is gestart met de screening, zal de screening ook afgemaakt worden. Ook wan-
neer het kind de 6 weken grens bij 2e of 3e screening inmiddels heeft overschreden. De coördinator 
denkt dan wel mee over een inkorting van het tijdpad.

■ Wanneer een kind in het ziekenhuis ligt is het belangrijk om dit bij F8 expliciet te vermelden . Zo kan 
bij de kwaliteitsanalyse dit als informatie meegenomen worden ter verklaring van eventuele hoge 
leeftijden.

NICU- kinderen.
Wanneer van een kind bekend is dat het langer dan 24 uur op de NICU-afdeling heeft gelegen kan het 
worden afgesloten met de optie “Afsl. NICU gescreend”. Deze optie wordt ook gebruikt wanneer een 
kind al screeningen gehad heeft en pas dan ontdekt wordt dat het op de NICU gelegen heeft. Het kind 
wordt dan niet meegerekend met de geen deelname groep.

5. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN?
■ Bij een nieuwe “probetip” is het mogelijk dat er nog een dun vliesje op zit. Dit vliesje verwijderen voor 

gebruik.



125

Bijlage 2.2

■ Bij melding “probe fout” de kanaaltjes controleren op oorsmeer, zonodig oorsmeer verwijderen, zo 
nodig filter verwisselen. Filter met schoonmaakdraadje eruit wippen.

■ Bij inhoudelijke problemen of vragen rond de screening bellen naar de afdeling VOG van de NSDSK, 
tel: 020 574 59 45, indien niet aanwezig vragen naar de persoon die achterwacht heeft en het 
mobiele nummer.

■ Bij problemen rond communicatie met de regiocomputer bellen naar NSDSK helpdesk, tel: 020 574 
59 59.

■ Als de Echoscreen om een onverklaarbare reden vastloopt en niet meer uit te zetten is, dan de 
batterij even loskoppelen en weer aankoppelen. De Echoscreen opnieuw aanzetten. Meestal is de 
blokkade dan opgeheven.

■ Als de storing niet op te lossen is dus bij storingen van het apparaat moet de screener contact 
opnemen met EMID, tel: 0313 485 588. volg de instructie van EMID. Na overleg met EMID kan een 
apparaat voor reparatie terug moeten. Dit kan dan worden aangeboden bij een winkel van Beter 
Horen.

■ Gebruik van batterijen. Minimaal 1X per maand moeten beide batterijen worden ontladen en opnieuw 
worden opgeladen. Tussendoor opladen zo vaak als nodig is. De batterij geeft aan als hij leeg is.

6. UITVOERING PROCESBEWAKING NEONATALE GEHOORSCREENING
De taken van de regiocoördinator bestaan uit drie onderdelen;
1. Uitvoering derde screening
2. Uitvoering procesbewaking
3. Het coachen van de screeners
Binnen een organisatie kan er voor gekozen zijn om (tijdelijk) de procesbewaking door een andere 
persoon te laten uitvoeren. Deze persoon koppelt de gegevens uit de procesbewaking terug naar de 
coördinator. Met de procesbewaker kan dus of een coördinator bedoeld worden die deze taak zelf 
uitvoert of een persoon die deze deeltaak van de coördinator heeft overgenomen

Taken van de procesbewaker
Wekelijks:
■ Opschonen LOL-lijst (zie bijlage 1)
■ Verwerken van faxen/ meldingen screeners
■ Verwerken resultaten derde screening
■ Signaleren en registreren van fouten screeners
■ Help-desk functie m.b.t. administratieve vragen
■ Versturen van brieven 
Maandelijks:
■ Controleren van “afgesloten kinderen zonder einduitslag”
■ Bij “geen deelname na 2e of 3e screening”: zorgdragen voor dossiervorming
■ Uitdraai totaaloverzicht afgelopen maand
■ Controleren van de referpercentages aan de hand van de kwaliteitscriteria
■ Controleren van de “geen deelnamepercentages” aan de hand van de kwaliteitscriteria
■ Bij afwijkingen kwaliteitscriteria: uitdraai totaaloverzicht per onderzoeker/ per gemeente
■ Bij constateren van bijzonderheden: contact opnemen met kwaliteitsbewaker voor nadere analyse
■ Indien procesbewaker geen coördinator is: indien nodig geregistreerde fouten van screeners door-

spreken met de coördinator
Per kwartaal (1e week volgend op kwartaal):
■ LOL-lijst, voor zover mogelijk, volledig opschonen
■ Eindcontrole “afgesloten kinderen zonder einduitslag”
■ Uitdraai totaaloverzicht van voorafgaand kwartaal
■ Uitdraai totaaloverzicht van voorafgaand kwartaal per onderzoeker
■ Uitdraai totaaloverzicht van voorafgaand kwartaal per gemeente /cb locatie
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■ Controle van alle totaaloverzichten aan de hand van de kwaliteitscriteria
■ Inleveren van commentaar op en verklaringen van afwijkende cijfers bij kwaliteitsmedewerker

Checklist opschonen LOL-lijst
Categorie “Niet ingedeeld”:
■ Nagaan: valt het adres van dit kind binnen het gebied van de thuiszorgorganisatie?
 o  Indien nee: verwijderen en doorgeven aan correcte thuiszorgorganisatie
 o  Indien ja: pc controleren, eventueel corrigeren of nieuwe postcode toevoegen aan pc-gebied
Categorie “Open voor derde screening”
■ Nagaan: staat het terecht open voor derde screening?
 o  Indien nee: contact verwijzende screener en uitvoerder 3e screening(indien de procesbewaker 

niet de coördinator is)
 o  Indien ja: checken of het bekend is bij uitvoerder 3e screening
Categorie “Meer dan 1x gescreend”
■ Nagaan: verwijzing voor 3e screening?
 o  Indien nee: geen verdere actie
 o  Indien ja: checken of het bekend is bij uitvoerder 3e screening. Noteren dat betrokken screener 

vergeten is aan te klikken “naar 3e screening”
Categorie “Verwezen”
■ Nagaan: terecht verwezen?
 o  Indien nee: corrigeren
 o  Indien ja: brieven maken en afvinken
Categorie “Nieuw ingevoerd”
■ Nagaan: heeft de screener zich aan het meetprotocol gehouden?
 o  Indien nee: noteren wat screener heeft gedaan
 o  Indien ja: geen verdere actie
■ Nagaan: staat het kind reeds in het CANG?
 o  Indien nee: na afgesproken termijn als nieuw kind invoeren
 o  Indien ja: gegevens controleren en kind koppelen
Categorie “Te oud voor 1e screening”
■ Nagaan: is kind gescreend?
 o  Indien nee: binnen organisatie navragen wat de reden is (let op ziekenhuisprotocol) Vervolgens: 

benadrukken dat screening alsnog moet plaatsvinden of kind correct afsluiten
 o  Indien Ja: correctie
Categorie “Te oud voor 2e screening”
■ Nagaan: is kind voor de 2e keer gescreend?
 o  Indien nee: binnen organisatie navragen wat de reden is. Vervolgens: benadrukken dat scree-

ning alsnog moet plaatsvinden of kind correct afsluiten en tevens brief maken voor het CB met 
vermelding reden van afsluiten (dossiervorming)

 o  Indien Ja: correctie
Categorie “Time out”
■ Nagaan: had er al een vervolgactie moeten plaatsvinden?
 o  Indien nee: geen actie (eventueel correctie)
 o  Indien ja: binnen organisatie navragen wat de reden is van het uitblijven van deze actie

7. HET OPLEIDEN EN HET COACHEN VAN SCREENERS 

Inleiding
De taken van de regiocoördinator bestaan uit drie onderdelen:
1. het uitvoeren van de derde screening
2. het uitvoeren van de procesbewaking
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3. het opleiden en het coachen van de screeners.
Binnen een organisatie kan er voor gekozen zijn om (tijdelijk) de procesbewaking door een andere per-
soon, “de procesbewaker”, te laten uitvoeren. In het kader van het coachen van de screeners is het van 
groot belang dat de procesbewaker signalen met betrekking tot de meetresultaten van de screeners 
terugkoppelt naar de coördinator. Om optimaal te kunnen coachen is een nauwe samenwerking met de 
procesbewaker van groot belang.
Het opleiden van screeners betreft de nieuwe screeners die opgeleid moeten worden binnen een 
organisatie die al gestart is.
Het coachen van screeners betreft de reeds geautoriseerde screeners . Op grond van bepaalde signa-
len kan door de coördinator besloten worden tot extra bijsturing of ondersteuning van deze screeners.

Het opleiden van een nieuwe screener
Voor een goed verloop van het opleiden van nieuwe screeners is een goede samenwerking met de 
betrokken manager van de organisatie van groot belang. Samen met de manager kan overlegd worden 
óf en wanneer er een nieuwe screener opgeleid moet worden. De coördinator kan dan ook verder zorg 
dragen voor het inwerkprogramma van de betrokken nieuwe screener.
Iedere nieuwe screener neemt deel aan de open dagtraining van de NSDSK. Voorafgaand aan die 
dagtraining plant de coördinator de nieuwe screener in bij een ervaren screener voor het bijwonen van 
enkele screeningen. De nieuwe screener observeert alleen, zij voert dan nog geen handelingen uit (zie 
ook de bijlage van de uitnodiging voor de open dagtraining).
Ook na afloop van de dagtraining plant de coördinator de nieuwe screener in bij een ervaren screener. 
De nieuwe screener kan dan onder supervisie enkele screeningen zelf uitvoeren. Vervolgens spreekt 
de coördinator een werkbezoek af waarbij de screener een aantal screeningen onder supervisie van 
de coördinator gaat uitvoeren. De coördinator beoordeelt de uitvoering aan de hand van het observa-
tieformulier. Indien nodig geeft de coördinator aanwijzingen of doet bepaalde handelingen voor. Na 
afloop vindt een uitgebreid gesprek met de screener plaats aan de hand van de observatiepunten uit 
het formulier. Wanneer de screener er blijk van geeft over voldoende vaardigheden te beschikken om 
zelfstandig te gaan screenen wordt zij geautoriseerd. De coördinator (of procesbewaker, wanneer de 
coördinator (nog) geen procesbewaking doet) voert de screener met toegangscode in in het CANG. De 
coördinator beschrijft in het observatieverslag hetgeen besproken is en formuleert de aandachtspunten 
voor de toekomst.
De nieuwe screener ontvangt het observatieverslag en een certificaat van de NSDSK. De kwaliteitsbe-
waker ontvangt ook een observatieverslag

Het coachen van een geautoriseerde screener
Het coachen van reeds geautoriseerde screeners vindt plaats op grond van bepaalde signalen die de 
coördinator opvangt over het functioneren van de screeners. Deze signalen kunnen vanuit verschil-
lende invalshoeken komen
Invalshoeken voor het krijgen van signalen 

Meetresultaten van de screener op kindniveau
Tijdens de procesbewaking wordt gevolgd hoe de screeners op kindniveau hun screening uitvoeren. 
Aan de hand van de meetresultaten kan gekeken worden hoe
de uitvoering van het meetprotocol verloopt, het aantal mislukte metingen, het vermelden van admini-
stratieve mededelingen, invoeren van nieuwe kinderen etc.
Wanneer de coördinator niet zelf de procesbewaking uitvoert wordt zij door de procesbewaker geïnfor-
meerd over het functioneren van de screeners.

Meetresultaten van de screener per maand en per kwartaal
Maandelijks en per kwartaal worden er totaaloverzichten per screener uitgedraaid. Per screener kan 
dan gekeken worden naar: het refer percentage bij de eerste en tweede screening, het aantal door haar 
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onderzochte kinderen in die periode. Wanneer de resultaten in negatieve zin afwijken van de kwaliteits-
eisen kan de coördinator contact opnemen met de kwaliteitsbewaker voor een nadere analyse.

Signalen vanuit de ouders
Bij het uitvoeren van de derde screening wordt aan de ouders gevraagd hoe de eerste 2 screeningen 
verlopen zijn en of zij voldoende geïnformeerd zijn door de screeners.
Zo kan inzicht verkregen worden in de helderheid van uitleg van de screener, volledigheid van uitleg, 
feedback over het verloop van de screening.
Wanneer ouders na een eerste of tweede screening met onvoldoende resultaat te kennen geven dat 
zij willen stoppen, neemt de coördinator contact op met de ouders om hun argumenten te horen en om 
hen eventueel nog te motiveren voor vervolg. Tijdens een dergelijk gesprek kan ook informatie omtrent 
het functioneren van de screeners naar voren komen. 
Voor beide invalshoeken geldt dat de coördinator deze informatie zeer genuanceerd en uiterst zorgvul-
dig moet beoordelen.
Vanuit collega’s uit het werkveld kan er ook een terugkoppeling plaatsvinden van de ervaringen van 
ouders met het screenen. 

Telefonisch contact met de screeners
De screeners hebben regelmatig telefonisch contact met de coördinator in verband met het verwijzen 
voor derde screening en helpdesk vragen.Bij deze telefonische contacten heeft de coördinator de 
gelegenheid om goed door te vragen.
De coördinator kan verder navraag doen naar de gespreksvoering met de ouders, omgang met de 
baby, omgang met het apparaat, inzicht in het administratieve programma.
Mogelijkheden voor het coachen van screeners
Op grond van de signalen, eventueel gevolgd door een analyse van de kwaliteitsbewaker, kan een 
coördinator besluiten tot het actief benaderen van de screener. Afhankelijk van de ernst van de signalen 
kan gekozen worden voor de volgende coachingsmogelijkheden:

Telefonische coaching
De coördinator benadert de screener telefonisch om de gesignaleerde zaken verder na te vragen, uit te 
leggen etc. Na dit contact vult de coördinator het telefonische coachingsformulier in. Op deze wijze kan 
ook gecheckt worden of de screener vooruitgang boekt op het besproken punt.
Op grond van het telefonische contact kan een coördinator alsnog besluiten om een individueel werk-
bezoek af te leggen. 

Schriftelijke coaching
Een coördinator kan besluiten om schriftelijk een individuele screener te wijzen op een foutje. Dit is 
vooral efficiënt wanneer er verder weinig uitleg of navragen nodig is.
Wanneer geconstateerd wordt dat een aantal screeners herhaaldelijk dezelfde fouten maken kan de 
coördinator ook een brief rondsturen met gezamenlijke aandachtspunten voor de groep screeners.

Individueel werkbezoek
Wanneer er zorg is omtrent het functioneren van de screener en telefonisch contact niet toereikend is, 
kan de coördinator kiezen voor individuele begeleiding op de werkplek. Voorafgaand aan dit besluit is 
er overleg met de kwaliteitsbewaker die de resultaten van de screener gericht analyseert.
Tijdens het werkbezoek kijkt de coördinator doelgericht naar de uitvoering van de screening door de 
screener en geeft, indien nodig, aanwijzingen of doet zelf handelingen voor. 
Na afloop vindt er een uitgebreid gesprek plaats aan de hand van een observatieformulier.
De coördinator vult dit observatieformulier in en stuurt dit samen met een indicatieformulier op naar 
de screener en naar de kwaliteitsbewaker.Tevens maakt de coördinator een afspraak met de screener 
over een eventueel vervolgtraject. Er gaat ook een afschrift naar de manager OKZ om deze op de 
hoogte te stellen. De daar op volgende maanden zal de coördinator regelmatig checken of de betrokken 
screener vooruitgang boekt op de besproken aandachtspunten.
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Het coachen tijdens een werkoverleg
Wanneer de coördinator signaleert dat er een aantal praktische en/of inhoudelijke zaken besproken 
moeten worden kan een groepsbijeenkomst een zinvol instrument zijn.Wanneer de screeners regel-
matig bijeenkomen voor een werkoverleg, kan het heel effectief zijn een deel van dat werkoverleg 
te reserveren voor “screenings aangelegenheden”. Wanneer er geen werkoverleg plaatsvindt kan de 
coördinator zelf het initiatief nemen om de screeners bijeen te roepen voor een overleg.

Groepsbijscholing op indicatie
Wanneer de coördinator bij een aantal screeners moet constateren dat bepaalde vaardigheden (bij-
voorbeeld de gespreksvaardigheden) ontoereikend zijn of dat de vereiste kennis onvoldoende is kan in 
overleg met de NSDSK gekozen worden voor een groepsbijscholing op indicatie. De inhoud en de vorm 
van de bijscholing wordt afgestemd op het gesignaleerde probleem en voorbereid en uitgevoerd door 
de coördinator en een medewerker van de NSDSK. 

8. GESPREKSVOERING

Gespreksvoering bij 1e en 2e screening

Het voorgesprek
Voorstellen
Informeren hoe het met het kind gaat
Informeren of het kind in het ziekenhuis heeft gelegen. Zo ja, vragen naar de reden van de zieken-
huisopname. Indien ouder 1 of meer vragen uit de checklist met ja beantwoord contact opnemen met 
regiocoördinator
Uitleg geven over de screening met de volgende inhoud:
Met deze gehoortest gaan wij proberen te onderzoeken of uw kind voldoende hoort om goed te gaan 
leren praten
Er wordt een zacht dopje in het oor van uw kind gedaan
Via dit dopje worden er zachte geluidjes het oor in gezonden
Wanneer een oor goed functioneert, maakt het zelf, als reactie op het geluid, een geluidje terug
Dit geluid wordt via het microfoontje in het dopje opgevangen en door het apparaat beoordeeld
Als de meting klaar is, stopt het apparaat automatisch en wordt de uitslag gegeven
Tijdens de meting moet het zo stil mogelijk zijn, het apparaat is gevoelig voor omgevingsgeluiden

Het nagesprek
Uitslag Voldoende
De meting is afgelopen.
Aan beide oren zijn goede reacties gevonden, dit betekent dat uw kind voldoende hoort om goed te 
gaan leren praten.
De komende jaren zijn heel belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind
Het zou kunnen gebeuren dat uw kind in die periode last krijgt van langdurige verkoudheden of ooront-
stekingen. Bij een langdurige verkoudheid kan het zijn dat uw kind tijdelijk wat minder hoort.
In verband met het leren praten willen wij u dan ook adviseren goed op verkoudheden en het gehoor te 
blijven letten. Bij twijfels of bij een verkoudheid van 3 maanden of langer kunt u de huisarts of het CB 
even om advies vragen.
Wij geven u een folder mee waarin u alles nog eens na kunt lezen.

Uitslag eerste screening onvoldoende
Eén oor voldoende, één oor onvoldoende
De meting is afgelopen
Aan één oor zijn goede reacties gevonden, dat oor functioneert in ieder geval voldoende. Bij het andere 
oor hebben wij dit nog niet kunnen aantonen. 
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Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een onvoldoende resultaat: bijv. onrustige baby, omge-
vingsgeluiden, oorsmeer, verkoudheid waardoor er wat vocht achter het trommelvlies kan zitten… (af-
hankelijk van de testomstandigheden mogelijke redenen aangeven). We weten nu niet wat de oorzaak 
is geweest.
Daarom is het van belang de test nogmaals te herhalen.
Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
Beide oren onvoldoende
Nagesprek als boven, maar dan hebben wij bij twee oren nog niet kunnen aantonen dat er voldoende 
reacties zijn

Uitslag tweede screening onvoldoende
Bij één of beide oren onvoldoende
Aangeven dat de meting is afgelopen
Bij één oor voldoende: uitleggen dat bij dat oor is aangetoond dat het voldoende functioneert..Bij het 
andere oor is het tot nu toe niet gelukt om dit aan te tonen.
Bij beide oren onvoldoende: het is tot nu toe niet gelukt om aan te tonen dat de oren in aanleg goed 
zijn. 
Uitleg geven over de mogelijke redenen voor een onvoldoende uitslag (zie “uitslag eerste screening 
onvoldoende”).
Bespreken dat de screening uit drie sessies bestaat en dat bij de derde sessie een ander apparaat 
gebruikt wordt dat weer op een andere manier gaat meten.
Deze test kan iets langer duren.
De ouder zal gebeld worden door de onderzoeker om een afspraak te maken voor de derde scree-
ning.

Gespreksvoering bij 3e screening met A-ABR

Het voorgesprek
Voorstellen
Informeren hoe het met het kind gaat
Uitleg geven over de screening:
Met deze gehoortest gaan wij proberen te onderzoeken of uw kind voldoende hoort om goed te kunnen 
gaan praten.
Er worden drie elektrodes geplakt op het voorhoofd, in de nek 
Deze elektrodes zijn verbonden met het apparaat.
Daarna wordt / worden een oorkapje of twee oorkapjes over het oor / de oren geplakt die het geluid aan 
het oor aanbieden en tevens ervoor zorgen dat de oren goed worden afgeschermd van omgevingsge-
luid.
Tijdens het aanbieden van het geluid kan via de plakelektrodes gemeten worden op welke wijze de 
hersenen het geluid verwerken.
Het apparaat verwerkt deze informatie en geeft na enige tijd een uitslag.
Tijdens de meting is het belangrijk dat de baby zo stil mogelijk ligt. (uitleg)

Het Nagesprek
Uitslag voldoende
De meting is afgelopen
Aan beide oren zijn goede reacties gevonden, dat betekent dat uw kindje voldoende hoort om goed te 
leren praten.
De komende jaren zijn heel belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind.
Het zou kunnen gebeuren dat uw kind in die periode last krijgt van langdurige verkoudheden of ooront-
stekingen. Bij een langdurige verkoudheid kan het zijn dat uw kind tijdelijk wat minder hoort. Mogelijk is 
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een verkoudheid waarbij wat vocht in het middenoor kan zitten, de vorige twee screeningen de oorzaak 
geweest van een onvoldoende uitslag. 
In verband met het leren praten willen wij u dan ook adviseren goed op verkoudheden en het gehoor 
te blijven letten. Bij twijfels of bij een verkoudheid van drie maanden of langer kunt u de huisarts of het 
CB om advies vragen. 
Wij geven u een folder mee waarin alles nog eens uitgelegd wordt.

Uitslag derde screening onvoldoende
Één oor voldoende, één oor onvoldoende
De meting is afgelopen.
Aan één oor zijn goede reacties gevonden, dat betekent dat dit oor in aanleg goed is. Van het andere 
oor is nog niet aangetoond dat het goed functioneert.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een onvoldoende resultaat;
Bijvoorbeeld: een onrustige baby, een onrustige omgeving, oorsmeer, verkoudheid waardoor er vocht 
achter het trommelvlies kan zitten. Maar het kan ook zijn dat het oor werkelijk niet goed functioneert.
Het is belangrijk om bij het Audiologisch Centrum te laten onderzoeken óf er iets aan de hand is en zo 
ja, in welke mate. 
Deze diagnostiek is uitgebreider dan voorgaande screeningen. (uitleg wat te verwachten valt)
Voor de verwijzing is het belangrijk om een formulier in te vullen waarin een aantal vragen worden 
gesteld die betrekking hebben op zwangerschap en geboorte.
De coördinator belt het Audiologisch Centrum om een afspraak te maken. Daarna zal contact met u 
worden opgenomen om de datum van de afspraak bij het Audiologisch Centrum door te geven.
Benadrukken dat het andere oor wel goed functioneert en dat de taal- / spraakontwikkeling normaal 
kan verlopen.

Beide oren onvoldoende
De meting is afgelopen.
Bij beide oren is nog niet aangetoond dat er voldoende reacties zijn.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een onvoldoende resultaat;
Bijvoorbeeld: een onrustige baby, een onrustige omgeving, oorsmeer, verkoudheid waardoor er vocht 
achter het trommelvlies kan zitten. Maar het kan ook zijn dat de oren werkelijk niet goed functioneren.
Het is belangrijk om bij het Audiologisch Centrum te laten onderzoeken óf er iets aan de hand is en zo 
ja, in welke mate. 
Deze diagnostiek is uitgebreider dan voorgaande screeningen. (uitleg)
Voor de verwijzing is het belangrijk om een formulier in te vullen waarin een aantal vragen worden 
gesteld die betrekking hebben op zwangerschap en geboorte.
De coördinator belt het Audiologisch Centrum om een afspraak te maken. Daarna zal contact met u 
worden opgenomen om de datum van de afspraak bij het Audiologisch Centrum door te geven.
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Bijlage 2.3. Handelingsprotocol en checklist voor kinderen die in het ziekenhuis hebben gelegen 

Status kind Richtlijn Uitvoerder

Gezonde zuigeling Alle gezonde zuigelingen worden door de JGZ gescreend met de OAE methode 
Hiertoe behoren ook de kinderen die poliklinisch geboren zijn of kinderen die per 
sectio geboren zijn en waarvan de moeder enkele dagen in het ziekenhuis heeft 
gelegen, maar waarbij bij het kind geen bijzonderheden zijn. 
Bij de OAE screening informeert de screener altijd of er nog bijzonderheden zijn 
geweest die een contra indicatie zijn voor een OAE screening. Bij twijfel wordt 
contact opgenomen met de regiocoördinator 

Screeners OAE

NICU kinderen Als blijkt dat een kind in het ziekenhuis ligt, wordt door de JGZ aan de ouders 
gevraagd of het kind op de NICU ligt of heeft gelegen en of het daar gescreend is. 

JGZ bepaalt wie 
dit navraagt

Als de ouders dit niet weten wordt hen gevraagd dit in het ziekenhuis na te vragen 
en het door te geven. 

JGZ bepaalt aan 
wie moet worden 
doorgegeven

Als een kind in de NICU is gescreend, wordt het ongeacht de uitslag, niet 
meer door de JGZ gescreend De NICU zorgt voor de eventuele vervolg 
screening en/of verwijzing. Als het kind een gehooronderzoek heeft gehad wordt 
dit gemeld (eventueel met uitslag) aan de regiocoördinator

Melding ontslag Als een kind in het ziekenhuis ligt, maar niet op een NICU afdeling, wordt de 
ouders gevraagd bij ontslag uit het ziekenhuis dit te melden aan de JGZ. Verder 
wordt de ouders verteld dat telefonisch contact met hen zal worden opgenomen als 
het kind 3 weken oud is en de ouders nog niet hebben gebeld dat het kind thuis is.

JGZ bepaalt aan 
wie ouders het 
ontslag moeten 
melden

Ziekenhuisopname 
korter dan 3 weken

Bij kinderen die in het ziekenhuis hebben gelegen en voor de leeftijd van 3 weken 
zijn ontslagen, wordt aan de hand van de korte checklist nagevraagd wat de reden 
van de ziekenhuisopname is geweest 

JGZ bepaalt 
wie de checklist 
afneemt

Als op alle vragen van de checklist een Nee wordt gevonden kan het kind alsnog 
met de OAE methode worden onderzocht.

screeners OAE

Als op 1 of meerdere vragen van de checklist een ja wordt gevonden, wordt 
contact opgenomen met de regiocoördinator. 

Degene die de 
checklist heeft 
afgenomen

De regiocoördinator bepaalt of en zo ja met welke methode het kind moet worden 
onderzocht en door wie de screening zal worden uitgevoerd.

regiocoördinator

Ziekenhuisopname 
langer dan 3 weken

De JGZ organisatie inventariseert bij de ouders of het kind binnenkort wordt 
ontslagen 

JGZ bepaalt wie 
contact opneemt 
met de ouders

Als een kind binnen 1 á 2 weken wordt ontslagen zie verder bij “ziekenhuisopname 
korter dan 3 weken”

Als een kind naar verwachting niet binnen enkele weken zal worden ontslagen, 
wordt de ouder verteld dat de screening in het ziekenhuis kan plaatsvinden. De 
regiocoördinator kan dit regelen en contact opmenen met het ziekenhuis en de 
behandelend specialist om een afspraak te maken voor de screening. De ouders 
wordt gevraagd hiervoor toestemming te geven. 

JGZ vraagt 
toestemming 
en informeert 
Regiocoördinator 
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vervolg ziekenhuis-
opname langer dan 3 
weken

De regiocoördinator neemt contact op met het ziekenhuis en informeert naar de 
status van het kind. Als de status het toestaat maakt de regiocoördinator een 
afspraak om het kind in het ziekenhuis te screenen met de A-ABR methode Als er 
een refer wordt gevonden vindt een 2e screening plaats met de A-ABR. Als de 2e 
screening onvoldoende is, wordt in overleg met de behandelend specialist bepaald 
wanneer de verwijzing naar een Audiologisch Centrum kan plaatsvinden. 

regiocoördinator

Als het kind in een ziekenhuis ligt buiten de regio wordt contact opgenomen met de 
regiocoördinator van het werkgebied van de JGZ waar het ziekenhuis is gelegen. 
Deze regiocoördinator wordt gevraagd om de screening van dit kind over te 
nemen. Hiervoor wordt tussen de JGZ organisaties een tarief afgesproken.

regiocoördinatoren

Als de status van het kind een screening niet toestaat, wordt de behandelend 
specialist gevraagd op een later tijdstip het gehoor van het kind te laten 
onderzoeken. Het kind wordt met vermelding van de reden afgemeld in het 
administratieve systeem. 

regiocoördinator

Checklist behorend bij het ziekenhuisprotocol m.b.t. de Neonatale Gehoorscreening 
Om te kunnen bepalen of een kind in het kader van de neonatale gehoorscreening kan worden on-
derzocht en met welke methode dit dient te gebeuren, dient de hieronder gegeven checklist te worden 
afgenomen

Indicatie voor het afnemen van de checklist:
Alle kinderen die in aanmerking komen voor de Neonatale Gehoorscreening en in een ziekenhuis 
opgenomen zijn (geweest) met uitzondering van kinderen die in het kader van de NICU screening zijn 
gescreend. 

Voordat er uitleg gegeven wordt over de test wordt er in het voorgesprek aan de ouder gevraagd of het 
kindje in het ziekenhuis heeft gelegen. Wanneer het kindje inderdaad in het ziekenhuis heeft gelegen, 
neemt de onderzoeker de volgende korte vragenlijst door met de ouder:

Checklist ziekenhuis kinderen

Om te kunnen bepalen welke methode het meest geschikt is om het gehoor van uw 
kind te onderzoeken, wil ik u een paar vragen stellen. Nee Ja

Heeft uw kind een geboortegewicht gehad beneden de 1500 gram?

Heeft uw kind een wisseltransfusie gehad?

Wordt er bij uw kindje gedacht aan een bepaald syndroom? (Let op: bij het syndroom van 
Down kan wél met de OAE-methode gescreend worden en hoeft er geen contact met de 
regiocoördinator te worden opgenomen

Indien de ouder alle vragen met “Nee” beantwoordt kan de gehoorscreening met de OAE-methode 
uitgevoerd worden en kan de onderzoeker uitleg gaan geven over de OAE-methode.

Wanneer de ouder echter één of meer vragen met “Ja” beantwoordt kan de screening op dat moment 
niet uitgevoerd worden. Er moet dan eerst overlegd worden met de coördinator.



134

Bijlage 2.4

Bijlage 2.4. Diagnostisch protocol volgens aanbeveling Fenac

Protocol Audiologische Centra voor pasgeborenen met een vergrote kans op slechthorendheid 
of doofheid op grond van een alarmerende uitkomst bij neonatale gehoorscreening.
Inleiding
In de komende jaren zal universele neonatale gehoorscreening in ons land worden ingevoerd, De NICU 
kinderen worden nu al met A-ABR gescreend (ALGO) en de gezonde neonaten zullen worden gescreend 
met behulp van OAE’s en A-ABR. De screening heeft als doel om de behandeling en begeleiding van 
congenitaal slechthorende baby’s en hun ouders voor de leeftijd van 6 maanden te laten starten. Dat 
vereist dat de leeftijd, waarop de audiologische diagnose zeker is, maximaal 4-5 maanden is.
Het is nu zaak te zorgen dat de AC’s een goede diagnostische follow-up kunnen bieden aan de kinderen 
die bij de neonatale gehoorscreening ‘verdacht voor een gehoorstoornis’ worden bevonden.
Het onderstaande protocol bedoelt de uniformiteit en kwaliteit van handelen door audiologische centra 
na aanmelding van een baby met een ‘alarmerende gehoorscreeningsuitslag’ te bevorderen.

Uitgangspunten:
1. In de neonatale periode, de leeftijd van 0- 29 dagen, zo nodig gecorrigeerd voor vroeggeboorte, is 

door een screening een verhoogde kans op slechthorendheid geconstateerd. De screening uitslag kan 
duiden op een bilaterale of een unilaterale slechthorendheid. 

2. Het kind wordt zo spoedig mogelijk verwezen naar een audiologisch centrum voor het uitvoeren van 
diagnostische audiometrie, 
omdat 
• Het opnieuw doen van een screening de ongerustheid van de ouders niet kan wegnemen
• Bij wederom een screening en vervolgens wederom een alarmerende uitslag er opnieuw uitstel van 

definitieve conclusies ontstaat
• Er haast is, om voor de leeftijd van 6 maanden de behandeling en begeleiding te kunnen starten
waarvan het doel is vast te stellen 
• of er inderdaad sprake is van een gehoorstoornis, uni- dan wel bilateraal
• hoe groot eventueel de gehoorverliezen zijn, 
• van welke aard de verliezen zijn, conductief, cochleair, retrocochleair of gemengd. 

3. Het kind zal bij het diagnostisch onderzoek de leeftijd van 1-3 maanden hebben. Op deze leeftijd is 
objectieve frequentiespecifieke drempel bepaling (nog) niet routinematig mogelijk. We zullen ons dus 
moeten beperken tot
• Brainstem audiometrie met klikstimulatie (BERA), waarbij de drempel voor het frequentiegebied rond 

3 kHz bepaald kan worden.
• Impedantiemetrie: 
 a.  het tympanogram, waarmee de al of niet normale beweeglijkheid van het middenoor voor 

geluidstransport bepaald kan worden 
 b.  Stapedius Reflex drempelbepaling, waarmee per frequentie het stimulatieniveau bepaald kan 

worden, waarbij de stimulus voor de patiënt ook luid tot zeer luid is.
• (her) screening met OAE’s, maar nu frequentiespecifiek, bij 1 kHz en hoger.
• Gedragsobservatie audiometrie, waarbij reactie drempels bij lage, midden en hoge tonen gezocht 

kunnen worden.
4. Bij elke uitspraak over 'het gehoor' van deze jonge kinderen, moet zowel de onderzoeker zich bewust 

zijn, alsook de ouders uitgelegd worden, dat meetresultaten in principe een beperkte geldigheid heb-
ben, zowel in de tijd als qua betekenis op lange termijn.
Bijvoorbeeld: aanwezigheid van de emissie betekent niet meer dan dat er nu een goed of vrijwel goed 
oor is. Het oor kan slechter worden (en zal dat vrijwel zeker door OME ook wel eens worden). De uit-
spraak een 'normaal' gehoor bij een normale emissie is niet meer dan een waarschijnlijkheidsuitspraak, 
gebaseerd op de zeer grote kans dat er meer centraal niets aan de hand is. Maar in individuele gevallen 
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zoals bij een aantal NICU kinderen kan die kans veel minder groot zijn. Voor de ander methodieken 
gelden mutatis mutandis soortgelijke beperkingen.

5. Het protocol volgend zouden begeleiding en behandeling op de leeftijd van maximaal 6 maanden 
begonnen moeten zijn. De ratio achter deze stelling wordt het best weergegeven in de literatuur betref-
fende de taalontwikkeling van neonataal geïdentificeerde slechthorende kinderen vergeleken met die 
van later geïdentificeerde kinderen.

6. Uni- versus Bilateraal alarm
• Een alarm bij screening is gebaseerd op het feit dat met een objectieve meting niet kon worden 

aangetoond dat een oor goed was op het moment van screening. Dit kan gelden voor 1 of voor 2 
oren van een kind. 

• Gezien de grote verschillen in ontwikkelingskansen tussen kinderen met 1 goed oor en met 2 slechte 
oren, verdient het aanbeveling bij de planning van diagnostische onderzoeken absolute voorrang te 
geven aan kinderen met een bilateraal alarm. Indien er sprake is van wachttijdproblematiek in een 
AC is het acceptabel als kinderen met een unilateraal alarm wat langer moeten wachten op een 
diagnostisch onderzoek van hun ene mogelijk slechte oor.

• Een unilateraal alarm kan voor de ouders echter even verontrustend zijn als een bilateraal alarm. 
Daarom dient een audioloog van het AC toch net zo snel contact met de ouders op te nemen als bij 
een bilateraal alarm.

• In een telefonisch contact tussen audioloog en ouders kan de eerste dan inschatten 
 a. hoe zeer de ouders verontrust zijn en
 b. wat enig uitstel van het diagnostisch onderzoek voor hen betekent. 
• Indien uitstel voor de ouders acceptabel is, dan mag dit desnoods tot de leeftijd van 9 maanden 

worden uitgesteld.
7. Het tijdschema dat bij het diagnostisch onderzoek dient te worden gehanteerd staat in bijlage A

Referenties
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Figuur A
 Deze figuur kent 2 kolommen. De eerste geeft de tijdas weer in weken na aanmelding.
 De tweede kolom geeft aan wat er in een tijdperiode dient te gebeuren
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Bijlage 2.5 Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen Implementatie Neonatale Gehoorscreening in de JGZ
Dit stuk heeft betrekking op het implementatiejaar van de neonatale gehoorscreening.

1. Toetsing kwaliteitseisen 
Om de kwaliteit van de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening te waarborgen is het nodig 
dat de resultaten van de screening per JGZ organisatie worden getoetst ten aanzien van deelnameper-
centage, referpercentage, loop door het screeningsproces, leeftijd van de kinderen per screeningsronde 
etc. Deze kwaliteitseisen zijn door de NSDSK en TNO Kwaliteit van Leven opgesteld.
Onderstaande toetsingscriteria gaan er vanuit dat de 1e en 2e screening met de OAE methode wordt 
uitgevoerd en de 3e screening met de AABR methode. Bij het opstellen van de criteria is rekening 
gehouden met de verschillende opties die in het protocol Neonatale Gehoorscreening m.b.t. de opzet 
van de screening (hielprik / CB/) worden benoemd. 
Wanneer een JGZ organisatie aan onderstaande criteria voldoet, verstrekt de NSDSK subsidie aan de 
JGZ-organisatie, conform de door ZonMW gestelde voorwaarden voor de implementatie van de Neo-
natale Gehoorscreening. Als de kwaliteitseisen niet worden gehaald zal de NSDSK een nadere analyse 
uitvoeren naar de mogelijke oorzaken hiervan. De mogelijke oorzaken bespreekt de NSDSK met de 
JGZ-organisatie. Afhankelijk van de gevonden oorzaken, maken de NSDSK en de JGZ-organisatie 
afspraken met als doel dat de JGZ-organisatie alsnog kan voldoen aan de kwaliteitseisen. 
Indien dit doel niet wordt behaald, kan de NSDSK, afhankelijk van de gevonden oorzaken, de sub-
sidieverstrekking beëindigen. Alvorens de subsidieverstrekking te beëindigen vraagt de NSDSK de 
Stuurgroep van ZON MW om een oordeel inzake de betreffende situatie. Er kan ook een beredeneerde 
uitzondering zijn waardoor in een bepaalde TZO de criteria niet worden behaald. Ook in dat geval zal de 
stuurgroep van Zon MW een besluit nemen voor het al dan niet verstrekken van de subsidie.
De geformuleerde kwaliteitseisen kennen twee invalshoeken. Enerzijds worden de kwaliteitscriteria 
door de NSDSK gebruikt bij de kwaliteitscontrole en begeleiding van de onderzoekers tijdens het 
implementatiejaar Er wordt gedurende het implementatiejaar extra geëvalueerd of de eisen gehaald 
worden, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. gedurende de implementatie. Anderzijds gelden ze voor 
de landelijke evaluatie van Neonatale screening over het implementatiejaar op geanonimiseerd niveau, 
die door TNO-KvL zal worden uitgevoerd. 

2. Toetsingscriteria Neonatale Gehoorscreening 

2.1. Uitvoerders van de screening
De uitvoerders van de screening dienen aan onderstaande criteria te voldoen:
• De screeners die de OAE screening dan wel de A-ABR screening uitvoeren dienen de training bij de 

NSDSK te hebben gevolgd en geautoriseerd te zijn in de uitvoering van de screening.
• De uitvoerder dient de screening uit te voeren volgens het screeningsprotocol en moet goed met 

ouder(s) kunnen communiceren over de test en het testresultaat.

2.2. Deelname aan 1e screening
Onder het deelnamepercentage aan de 1e gehoorscreening wordt verstaan: het percentage kinderen 
dat gescreend wordt ten opzichte van het aantal (in het zorggebied van de betreffende JGZ organisatie) 
geboren kinderen.
Het deelnamepercentage bij de 1e screening dient minimaal 95% te zijn van alle geboren kinderen in 
de betreffende regio. 

2.3. Deelname aan 2e screening
Uitgangspunt is dat alle kinderen met een refer op de 1e screening voor een 2e screening moeten 
worden gescreend, tenzij zij al zijn verwezen naar het AC. Van de kinderen waarbij geen 2e screening 
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plaatsvindt moet worden vastgelegd wat de reden is geweest dat de 2e screening niet heeft plaatsge-
vonden en welke inspanning er is gepleegd om alsnog een 2e screening te laten plaatsvinden. 
Het deelnamepercentage bij de 2e screening, dient minimaal 97% te zijn van de kinderen die in aanmer-
king komen voor een 2e screening.

2.4. Deelname aan 3e screening
Uitgangspunt is dat alle kinderen met een refer op de 2e screening voor een 3e screening moeten 
worden gescreend, tenzij zij al zijn verwezen naar het Audiologisch Centrum (AC). Van de kinderen 
waarbij geen 3e screening plaatsvindt moet worden vastgelegd wat de reden is geweest dat de 3e 
screening niet heeft plaatsgevonden en welke inspanning er is gepleegd om alsnog een 3e screening 
te laten plaatsvinden. 
Het deelnamepercentage bij de 3e screening, dient minimaal 98% te zijn van de kinderen die in aanmer-
king komen voor een 3e screening.

2.5. Deelname aan diagnostisch onderzoek op het Audiologisch Centrum
Uitgangspunt is dat alle kinderen met een refer op de 3e screening naar het AC gaan voor diagnostisch 
onderzoek. Van de kinderen die niet naar het AC gaan moet worden vastgelegd wat de reden hiervoor 
is geweest en welke inspanning er is gepleegd om de ouders te bewegen toch naar het AC te gaan.
Het deelnamepercentage aan diagnostisch onderzoek op het AC dient minimaal 98% te zijn van de 
kinderen met een refer na 3 screeningsronden.

2.6. Tijdpad
Uitgangspunt van de Neonatale Gehoorscreening is dat de interventie bij kinderen met een permanent 
bilateraal gehoorverlies moet zijn gestart voor de leeftijd van 6 maanden. Om dit te halen moet een 
strak tijdpad worden gevolgd, dat zowel in de screeningsfase als in de diagnostische fase goed moet 
worden bewaakt. Teneinde op tijd met de interventie te kunnen starten zijn er criteria gesteld m.b.t. de 
leeftijd van de kinderen (uitgedrukt in dagen) waarop de verschillende fasen van screenen en diagnos-
tiek moeten zijn afgerond. Hierbij geldt de geboortedag als dag 0.
In tabel 1 zijn deze leeftijdscriteria weergegeven voor de verschillende opties van screenen.

Tabel 1 Leeftijdscriteria per screeningsfase

Omschrijving
Screeningsopzet

Thuis (hielprik) Thuis (huisbezoek) CB
Leeftijd bij 1e screening binnen 7 dagen na 

geboorte
binnen 21 dagen na 
geboorte

binnen 28 dagen na 
geboorte

Leeftijd bij 2e screening binnen 14 dagen na 
geboorte

binnen 28 dagen na 
geboorte

binnen 35 dagen na 
geboorte

Leeftijd bij 3e screening binnen 28 dagen na 
geboorte

binnen 35 dagen na 
geboorte

binnen 42 dagen na 
geboorte

Leeftijd bij aanmelding op AC binnen 35 dagen na 
geboorte

binnen 42 dagen na 
geboorte

binnen 49 dagen na 
geboorte

Leeftijd bij 1e onderzoek op het AC binnen 9 wkn na geboorte binnen 10 wkn na 
geboorte binnen 11 wkn na geboorte

Leeftijd bij start van interventie binnen 6 mnd na geboorte binnen 6 mnd na geboorte binnen 6 mnd na geboorte

Voor de landelijke evaluatie van de neonatale gehoorscreening door TNO-KvL zijn de percentages 
per screeningsvariant niet relevant. Daar wordt getoetst op de maximaal toelaatbare percentages per 
screeningsronde. Deze zijn in de kolom van de CB variant te vinden. 
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2.7. Referpercentage bij 1e, 2e en 3e screening
Bij het opstellen van de toetsingscriteria voor het referpercentage is rekening gehouden met het mo-
ment van screenen (hielprik / CB) en de leereffecten van de screeners. In tabel 2 zijn de criteria voor het 
referpercentage weergegeven voor de verschillende opties bij de 1e, 2e en 3e screening.

Tabel 2. Toetsingscriteria voor referpercentages bij 1e, 2e en 3e screening 

Omschrijving
1e half jaar na implementatie 2e halfjaar na implementatie

Thuis 
(hielprik)

Thuis 
(huisbezoek) CB Thuis 

(hielprik)
Thuis 
(huisbezoek) CB

Referpercentage bij 1e scree-
ning (t.o.v. aantal kinderen 
dat heeft deelgenomen aan 
1e screening)

≤8% ≤8% ≤9% ≤7% ≤7% ≤7%

Referpercentage bij 2e scree-
ning (t.o.v. aantal kinderen 
dat heeft deelgenomen aan 
1e screening) *

≤4% ≤4% ≤5% ≤3% ≤3% ≤3%

Referpercentage bij 2e 
screening (tov. aantal 
kinderen dat in aanmerking 
komt voor 2e screening).

≤50% ≤50% ≤60% ≤40% ≤40% ≤40%

Referpercentage bij 3e scree-
ning (t.o.v. aantal kinderen 
dat heeft deelgenomen aan 
1e screening) *

≤0,8% ≤0,8% ≤0,8% ≤0,5% ≤0,5% ≤0,5%

Referpercentage bij 3e 
screening (t.o.v. aantal 
kinderen dat in aanmerking 
komt voor 3e screening).

≤11% ≤11% ≤12% ≤10% ≤10% ≤10%

 * Bij landelijke evaluatie door TNO-KvL is dit geen criterium.
Voor de landelijke evaluatie van de neonatale gehoorscreening door TNO-KvL is de screeningsvari-
ant bij deze toetsing niet relevant. Daar wordt getoetst op de maximaal toelaatbare percentages per 
screeningsronde. Deze zijn in de kolom van de CB variant te vinden. 

3. Data verzameling
Om het screeningsproces goed te kunnen monitoren, de kwaliteit van werken te kunnen toetsen en het 
screeningsproces te kunnen evalueren en zodoende de proces en effectevaluatie te kunnen uitvoeren, 
is het nodig dat in het implementatiejaar de details van de screening gestructureerd worden verzameld 
en één maal per maand aan de NSDSK worden aangeleverd. Dit betreft de volgende lijsten/overzich-
ten: 

Lijst waarop per kind staat aangegeven:
• Registratienummer (de naam mag om privacyredenen niet worden doorgegeven)
• geboortedatum
• 1e, 2e, of 3e screening 
• wel/niet gescreend
• reden niet gescreend 
Indien gescreend: 
• datum screening
• screeningsresultaat per oor
• sessieverloop
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• details over de verschillende metingen
• meetpogingen per sessie
• leeftijd per sessie
• onderzoeker

Lijst medewerkers aan de neonatale gehoorscreening, geordend naar:
screener OAE, screener AABR, verantwoordelijk voor de Neonatale Gehoorscreening, verantwoordelijk 
voor het casemanagement, administratief medewerker voor de neonatale gehoorscreening
• naam, eventueel ID
• taak (screener OAE, screener AABR, enz, zie hierboven)
• tel. werk
• datum training OAE en/of ABR
• getraind door
• datum supervisie
• datum afgifte certificaat

Overzichten in absolute aantallen (en waar mogelijk in percentages), totaal voor de organisatie en per 
onderzoeker, per maand van 1e, 2e en 3e screening van:
• Aantal opgeroepen kinderen
• Aantal niet verschenen kinderen
• Aantal onderzochte kinderen
• Aantal afgesloten kinderen, uitgesplitst naar geen screening, afgesloten na 1e 2e of 3escreening
• Aantal voldoende, onvoldoende kinderen per screeningsronde 
• Uitsplitsing onvoldoende per screeningsronde voor uni of bilaterale uitval
• Aantal verwezen kinderen, uitgesplitst naar uni en bilaterale refer
• Gemiddelde leeftijd bij 1e, 2e, 3e screening

Lijst met kinderen (op nummer) die:
• niet deelnemen aan de 2e of 3e screening uitgesplitst naar reden
• een niet gelukte screening hebben tijdens de 1e , 2e of 3e screening
• 1e screening later kregen uitgevoerd dan toetsingscriterium
• 2e screening later kregen uitgevoerd dan toetsingscriterium
• 3e screening later kregen uitgevoerd dan toetsingscriterium

Overzicht van het vervolg na de screening op basis van terugrapportage van het Audiologisch 
Centrum
• Resultaten van de voor diagnostiek ingezonden kinderen (op nummer)
• Leeftijd 1e contact AC
• Leeftijd waarop de diagnose is gesteld
• Aard en mate van het eventueel vastgestelde gehoorverlies en zover bekend etiologie en neven 

pathologie
• Leeftijd start interventie en de aard van de interventie
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Bijlage 2.6 Kostenverdeling 

Berekening subsidie per pakket geïndexeerd met 2% per jaar

prijs per kind 
juli 02 tot 
juli 03

prijs per kind 
juli 03 tot 
juli 04

prijs per kind 
juli 04 tot 
juli 05

prijs per kind 
juli 05 tot 
juli 06

JGZ Pakket 1

Uitvoering 1e en 2e screening  €           18,19  €           18,55  €           18,92  €           19,30 

JGZ / 
NSDSK

Pakket 2

Casemanagement/ Procesbewaking  €             0,79  €             0,81  €             0,83  €             0,85 

Pakket 3

Uitvoering 3e screening  €             2,07  €             2,11  €             2,15  €             2,19 

NSDSK Pakket 4

Trainingen  €             2,33  €             2,38  €             2,43  €             2,48 

Pakket 5 

ontwikkeling en ondersteuning  €             2,19  €             2,23  €             2,27  €             2,32 

Pakket 6

kwaliteitsbewaking en begeleiding  €             0,34  €             0,35  €             0,36  €             0,37 

TNO Pakket 7

Landelijke evaluatie  €             0,46  €             0,47  €             0,48  €             0,49 

Totaal  €           26,37  €           26,90  €           27,44  €           27,99 
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Bijlage 2.7 Contracten en begeleidend schrijven
{datum
{naam JGZ organisatie}
{t.a.v.} 
{Post bus}
{pc Plaats}

Betreft: Overeenkomst tussen de JGZ-organisatie en de NSDSK inzake de implementatie van de 
Neonatale Gehoorscreening 

Geachte, {naam }
Hierbij bieden wij u de overeenkomst aan tussen uw JGZ-organisatie en de NSDSK aangaande de 
implementatie van de Neonatale Gehoorscreening. In deze overeenkomst worden de afspraken tus-
sen beide partijen vastgelegd voor zover het de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening 
betreft. De overeenkomst kent een bijlage waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen om de kwaliteit van 
de gehoorscreening te waarborgen. Deze overeenkomst (inclusief de bijlage) is vastgesteld in overleg 
met TNO-PG en de LVT.
De NSDSK heeft van Zorg Onderzoek Nederland MW (ZON-Mw) de opdracht gekregen om de lan-
delijke implementatie van de Neonatale Gehoorscreening in de JGZ vanaf juli 2002 binnen 4 jaar te 
realiseren. Zij heeft daarvoor financiële middelen ter beschikking gekregen om de overgang van de 
huidige gehoorscreening naar de Neonatale Gehoorscreening mogelijk te maken. De NSDSK sluit 
hiertoe een overeenkomst af met de JGZ organisatie die overgaat op de Neonatale Gehoorscreening 
en begeleidt de betrokken medewerkers hierbij. De overeenkomst heeft betrekking op het jaar waarin 
de subsidie wordt verstrekt en voor de activiteiten die daarin omschreven zijn en geldt voor één jaar. 
De implementatie heeft tot doel dat de JGZ organisaties na één jaar volledig zelfstandig de Neonatale 
Gehoorscreening in het werkgebied kunnen uitvoeren.
Wanneer er gedurende de implementatie periode activiteiten van de NSDSK worden gevraagd die 
additioneel geleverd moeten worden (zoals het geven van extra trainingen) kan daar een aparte af-
spraak over worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor activiteiten die van de NSDSK worden gevraagd 
voor de periode na het implementatie jaar. Deze onderwerpen zullen bij de startbesprekingen van de 
implementatie indien nodig, nader aan de orde komen.
Wanneer U naar aanleiding van het bovenstaande nadere informatie nodig heeft, kunt u mij of mevr 
M.A.Kauffman-de Boer daarvoor benaderen.
Ik vertrouw op een prettige samenwerking die de vroegtijdige opsporing van jonge kinderen met een 
auditieve beperking ten goede zal komen.
Met vriendelijke groeten,

Dr.J.G. de Ridder-Sluiter
Directeur 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind

Overeenkomst NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) en JGZ 
organisaties ten behoeve van de Implementatie van de Neonatale Gehoorscreening

Inleiding 
De NSDSK zorgt in het kader van de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening voor de on-
dersteuning, inhoudelijke begeleiding, training en certificering van de getrainde screeners, van de JGZ 
uitvoeringsorganisaties. Tevens is de NSDSK verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en 
voor de evaluatie van de gekozen vorm van de Neonatale Gehoorscreening tijdens de implementatie.
De LVT behartigt de belangen van de JGZ organisaties en maakt met de NSDSK afspraken over de 
randvoorwaarden waarbinnen de Neonatale Gehoorscreening wordt geïmplementeerd. De LVT coördi-
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neert de werkinhoudelijke ontwikkeling binnen de JGZ 0-4 jaar en stelt na fiattering van de NSDSK en 
gehoord de Landelijke Begeleidingscommissie VOG het protocol vast op basis waarvan de Neonatale 
Gehoorscreening door de JGZ-organisaties wordt ingevoerd.
TNO-PG draagt zorg voor de landelijke evaluatie gedurende het implementatiejaar op basis van ge-
anonimiseerde data.

Doelstelling
De NSDSK, TNO-PG en de LVT stellen zich tot doel om in de komende vier jaar de JGZ organisaties te 
ondersteunen bij de overgang van de CAPAS/EWING screening naar de Neonatale Gehoorscreening.
In het kader van deze overeenkomst geldt deze ondersteuning voor uw JGZ-organisatie voor één jaar.

Overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan door {naam JGZ organisatie} en de NSDSK en gaat in op {datum 
ingang} en eindigt 365 dagen na dato.
In het kader van de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening komen de NSDSK en {Naam 
JGZ organisatie} het volgende overeen:

A  Voorbereiding implementatie Neonatale Gehoorscreening, organisatorische ondersteuning 
en voorlichting

1.  De NSDSK ondersteunt de JGZ organisatie bij de voorbereidingen voor de implementatie van de 
Neonatale Gehoorscreening. Er vinden voorbereidende gesprekken plaats. De NSDSK verstrekt 
aan de {naam JGZ organisatie} een stappenplan. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak vastge-
steld. 

2.  De NSDSK verstrekt in het kader van de implementatie posters over de Neonatale Gehoorscree-
ning.

3.  De NSDSK verstrekt aan de JGZ organisatie voor het implementatiejaar de informatiefolder voor de 
ouders. De NSDSK verstrekt een vertaling van deze folder in Frans, Duits, Engels, Turks, Arabisch 
en Spaans. Op verzoek van de {naam JGZ-organisatie} verstrekt de NSDSK de tekst van de infor-
matiefolder ten behoeve van opname in het foldermateriaal van de {naam JGZ-organisatie}. 

4.  De NSDSK stelt conceptfolders op voor de betreffende JGZ organisatie voor de kinderen met een 
voldoende en een onvoldoende screeningsuitslag. De betreffende JGZ organisatie verwerkt deze 
concepten in het eigen foldermateriaal en zorgt zelf voor vermenigvuldiging van deze folders en 
verspreiding onder de ouders

5.  De NSDSK stelt conceptteksten op voor de voorlichting aan diverse bij de Neonatale Gehoorscree-
ning betrokken instanties en beroepsgroepen.

6.  De NSDSK geeft indien gewenst een bijdrage aan de voorlichting over de Neonatale Gehoorscree-
ning in de betreffende regio in de vorm van lezingen en voordrachten.

B Kwaliteit 
1.  De JGZ organisatie hanteert het door de LVT vastgestelde en door de NSDSK gefiatteerde protocol 

“Neonatale Gehoorscreening”.
2.  De JGZ organisatie zorgt voor de uitvoering van de 1e en 2e screening met de OAE methode. 
3.  De JGZ organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 3e screening met de A-ABR 

methode. Op basis van het protocol Neonatale Gehoorscreening kan de JGZ- organisatie ervoor 
kiezen om de 3e screening door een andere organisatie te laten uitvoeren. 

4.  De NSDSK verzorgt de training en certificering van de uitvoerders van de 1e en 2e en 3e screening 
bij de start van de implementatie. De NSDSK verstrekt handleidingen en readers aan de deelne-
mers van de verschillende trainingen

5.  Bij de start van de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening bij de {naam JGZ organisatie} 
wordt een groepstraining gegeven voor uitvoerders van de 1e en 2e screening (OAE methode). 
Deze groepstraining bestaat uit een theoretisch deel en een vaardigheidstraining in de bediening 
van de apparatuur en uitvoering van de screeningstest. De training neemt twee dagdelen in beslag 
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en zal plaatsvinden op locatie van de {naam JGZ organisatie}. De groepstraining wordt gegeven 
d.d. {data invullen}

6.  De NSDSK traint bij de start van de implementatie de uitvoerder van de 3e screening (A-ABR 
methode). De inhoud van deze training zal op maat worden vastgesteld afhankelijk van professie 
en de uit te voeren taken. {kan concreet worden ingevuld op basis van de gemaakte afspraken}

7.  De NSDSK werkt bij de start van de implementatie de verantwoordelijke voor de Neonatale Ge-
hoorscreening van de {naam JGZ-organisatie} in. Dit betreft de verantwoordelijken en de uitvoe-
renden voor de procesbewaking (inclusief casemanagement), bediening van het administratieve 
programma, begeleiding en van de uitvoerders van de 1e, 2e en 3e screening. 

8.  Alleen de gecertificeerd getrainden zijn geautoriseerd om de gehoorscreening met de OAE me-
thode dan wel met de A-ABR methode uit te voeren. 

9.  Op basis van resultaten van de monitoring wordt de {naam JGZ organisatie} door de NSDSK bege-
leid bij de uitvoering van de screening.

10.  Op basis van visitatie door de NSDSK wordt de kwaliteit van werken getoetst aan de in de bijlage 
gestelde kengetallen.

C Apparatuur en software
1.  De {naam JGZ organisatie} maakt gebruik van de voor de Neonatale Gehoorscreening in de Neder-

landse situatie goedgekeurde screeningsapparatuur. (zie protocol Neonatale Gehoorscreening)
2.  De {naam JGZ organisatie} schaft voor de aanvang van de groepstrainingen op haar kosten de 

benodigde OAE-apparatuur aan voor de uitvoering van de 1e en 2e screening en draagt zorg voor 
onderhoud, kalibreren, vervanging van probedopjes, reparaties etc. De {naam JGZ organisatie} 
schaft op haar kosten de benodigde A-ABR-apparatuur aan voor de 3e screening. Indien de JGZ-
organisatie de 3e screening door een andere organisatie laat uitvoeren, maakt de JGZ-organisatie 
met deze organisatie afspraken inzake aanschaf, onderhoud, kalibreren, vervanging van probedop-
jes, reparaties, etc. 

3.  De {naam JGZ organisatie} zorgt voor het vastleggen van gegevens zoals vermeld in de bijlage 
en levert deze gegevens minimaal 1x per maand aan de NSDSK aan. De JGZ organisatie kan 
hiervoor gebruik maken van het softwarepakket van het CANG (Centraal administratiesysteem 
Neonatale Gehoorscreening). Hierin worden de in de bijlage genoemde gegevens geautomatiseerd 
opgeslagen en vastgelegd. De NSDSK zorgt voor installatie en het updaten van dit programma 
gedurende de duur van de overeenkomst.

4.  Het contract met de {naam JGZ organisatie} inzake de huur van de CAPASsen zal 1 jaar na de 
start van de Neonatale Gehoorscreening worden beëindigd. De NSDSK zal de CAPASsen binnen 
1 maand na beëindiging van het contract terug ontvangen. 

D Begeleiding en informatievoorziening
1.  De NSDSK ondersteunt het management van {naam JGZ organisatie} bij de voorbereiding op de 

implementatie en gedurende het implementatiejaar. Daarnaast heeft de NSDSK op werkdagen 
binnen kantooruren (9.00 tot 17.00 uur) een helpdesk voor de gebruikers van het CANG en de 
uitvoerders van de screening. 

2.  De {naam JGZ organisatie} ontvangt van de NSDSK per kwartaal mondeling en schriftelijke infor-
matie over het verloop van de screeningen, de resultaten en het bereik. 

E Financiën
1.  Voor de uitvoering van de 1e, 2e en 3e screening en alle taken die in het kader van implementatie 

van de Neonatale Gehoorscreening moeten worden verricht, ontvangt de {naam JGZ organisatie} 
van de NSDSK in het implementatiejaar een bedrag ad € 21,05 (prijspeil juli 2002 tot juli 2003, 
indexering 2% per jaar) per deelnemend kind (aantal in het zorggebied van de {naam JGZ organi-
satie} geboren kinderen met uitzondering van de kinderen die in een NICU zijn gescreend). Bij de 
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eindafrekening moet zijn voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Indien hieraan niet wordt voldaan 
bestaat de mogelijkheid dat de reeds verstrekte subsidie wordt terug gevorderd.

2.  De betaling geschiedt als volgt:
 A  de {naam JGZ organisatie} ontvangt bij de start 50% en halverwege 25% van het subsidie-

bedrag voor het implementatiejaar. De resterende 25% zal na afloop worden verrekend. De 
definitieve afrekening zal, mits voldaan is aan de gestelde eisen, plaatsvinden op basis van 
het werkelijk aantal in het implementatiejaar in het zorggebied van de {naam JGZ organisatie} 
geboren kinderen met uitzondering van de kinderen die in NICU zijn gescreend.

 b.  De {naam JGZ organisatie} dient voorafgaande aan de 1e en 2e termijn een declaratie in bij de 
NSDSK op basis van het geschatte aantal kinderen dat geboren zal worden in de betreffende 
termijn. De {naam thuiszorgorganisatie} dient na afloop van het implementatiejaar een eindre-
kening in bij de NSDSK op basis van het totaal aantal geboren kinderen in het implementatiejaar 
onder aftrek van het aantal reeds eerder gedeclareerde kinderen en de kinderen die in de NICU 
zijn gescreend.

3.  Voor de apparatuur is een afschrijvingstermijn van 5 jaar berekend. De kosten voor de afschrijving 
van de apparatuur voor het implementatiejaar zijn verdisconteerd in het subsidiebedrag.

Partijen verklaren zich bereid en in staat om bovenstaande afspraken uit te voeren.
Na het aflopen van deze overeenkomst hebben partijen geen verplichtingen meer naar elkaar. 

Voor akkoord getekend d.d.:{datum invullen}
Namens de NSDSK     Namens {naam JGZ-organisatie}

J.G. de Ridder-Sluiter     {naam}
Directeur Stichting VOG /NSDSK   Directeur {naam JGZ-organisatie}



146

Bijlage 2.8

Bijlage 2.8 Bewerkersovereenkomst

De ondergetekenden:

In het kader van deze overeenkomst zal de {naam organisatie} optreden als verantwoordelijke en de 
NSDSK als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Naam organisatie verantwoordelijke{Naam en adres organisatie}

Naam organisatie van de bewerker: NSDSK, Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam

Komen het volgende overeen:

 Opdracht:
  De bewerker verricht ten behoeve van de verantwoordelijke werkzaamheden in het kader van het 

implementeren van de neonatale gehoorscreening ter vervanging van de CAPAS gehoorscreening 
binnen de Jeugd Gezondheidszorg. De bewerker zal de persoonsgegevens alleen in het kader van 
voormelde opdracht verwerken.

  Inschakeling derden:
  De bewerker mag in het kader van deze overeenkomst alleen gebruik maken van een derde indien 

de verantwoordelijke hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, welke toestemming de ver-
antwoordelijke niet zonder goede reden zal of kan onthouden.

  Naleving wet- en regelgeving:
  De bewerker zal bij de verwerking van de gegevens in het kader van de onder 1 genoemde opdracht, 

handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming 
van persoongegevens.

  Geheimhoudingsplicht:
  Personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van de bewerker, alsmede de bewerker 

zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis 
kunnen nemen.

  Beveiligingsmaatregelen:
  De bewerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking.

  Controle:
  De verantwoordelijke kan periodiek (laten) controleren of de bewerker zijn verplichtingen op grond 

van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens nakomt.

Getekend in tweevoud te .........................

Datum: ..................... Datum: .....................

Namens de {naam JGZ organisatie} Namens de NSDSK
{Naam ondertekenaar} Mevr. dr. J. G. de Ridder-Sluiter

................................................ ................................................
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Bijlage 2.9 Registratieformulier A-ABR screening

Naam kind

Adres

Geboorte datum

Datum onderzoek

Naam onderzoeker
Regio

Links Rechts Opmerkingen

1e poging LR             SWP
0 Pass      0 Refer 

LR             SWP
0 Pass      0 Refer

2e poging LR             SWP
0 Pass      0 Refer

LR             SWP
0 Pass      0 Refer

3e poging LR             SWP
0 Pass      0 Refer

LR             SWP
0 Pass      0 Refer

Omschrijving ruimte 0 Rustig                  0 Lawaai binnen                 0 Lawaai buiten

Toestand van de baby 0 Slaapt zonder geluid of snurken
0 Slaapt, maakt geluid of snurkt
0 Wakker maar rustig
0 Wakker, wat onrustig en beweegt
0 Wakker en erg onrustig
0 Wakker, huilt

Totale geïnv. Meettijd:
Totale geïnv. Reistijd:               minuten

              minuten
_____________________________________ 

Anamnese Zwangerschapsduur                     aantal weken
Geboortegewicht                           gram
Bijzonderheden tijdens zwangerschap
Aangeboren afwijkingen
Slechthorendheid in familie
Overige bijzonderheden

Advies Verwezen naar:___________________

Naam Huisarts:
Adres
PC en Plaats

Hiermee geef ik toestemming om de resultaten van de gehoorscreening te verstrekken aan het Audio-
logisch Centrum, de huisarts en de Jeugdgezondheidszorg en de NSDSK. Tevens geef ik aan het Au-
diologisch centrum toestemming om bovengenoemde betrokkenen te informeren over de bevindingen 
van het Audiologisch Centrum en de gestelde diagnose. 

Naam:     relatie tot kind:

Handtekening
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Bijlage 2.10 Toestemmingsformulier verrichten A-ABR screening in ziekenhuis

Gegevens kind:

Achternaam :  

Voornaam :  

Geboortedatum :  

Hierbij geef ik toestemming om bij bovengenoemd kind in het kader van de Neonatale gehoorscreening 
een A-ABR screening te verrichten.

Naam behandelend arts:  Afdeling: 

Naam, adres ziekenhuis:  

Datum:     Handtekening:

Uitslag A-ABR screening

Datum onderzoek

Naam onderzoeker

Links Rechts Opmerkingen

Resultaat 0 Pass 
0 Refer
0 niet gemeten
 

0 Pass
0 Refer
0 niet gemeten

Einduitslag A-ABR 0 voldoende (geen verdere actie meer)
0 onvoldoende

Advies bij onvoldoende 0 A-ABR wordt nog een keer herhaald d.d.
0 kind wordt verwezen naar het Audiologisch Centrum: 
   naam/adres :   
                            
                           

Naam, adres betreffende 
TZO 
 

* Procedure: 1 ondertekende kopie in dossier ziekenhuis, 1 ondertekende kopie voor dossier thuiszorg-
organisatie, 1 ondertekende kopie eigen dossier.
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Bijlage 2.11 Beoordelingsformulier Uitvoering OAE screening
 

Beoordeling Neonatale gehoorscreening

Naam screener   :
Functie    :
Organisatie    :  

Plaats onderzoek   :
Datum werkbezoek   :    

Data groepstraining   :
Datum vorige werkbezoek  :
Aantal kinderen onderzocht  :
Reden van het werkbezoek: O Nieuwe onderzoeker   O Verlenging autorisatie   O Extra Supervisie

Onderzoeksruimte:

Bijzonderheden:

Eindbeoordeling: 
O   Onderzoeker wordt geautoriseerd tot het zelfstandig uit voeren van de Neonatale Gehoorscreening 

O   Aan de onderzoeker wordt een verlenging van de autorisatie toegekend.  Autorisatie is geldig tot :……………………..
     Autorisatie wordt verstrekt door: naam                                  functie                                    handtekening                                                         
O   De onderzoeker wordt niet geautoriseerd  Reden:

Afspraken:
In verband met de verlenging van de autorisatie zal er over           jaar opnieuw een werkbezoek plaatsvinden
bij geen verstrekking andere afspraken n.l.:

Het voorbereiden van de meting Beoordeling Opmerkingen

O sluit de probe goed aan

O kiest een adequate plaats voor het apparaat

O zorgt voor een goede afstand voor het probesnoertje

O maakt een goede inschatting van de maat van het probedopje

O plaatst het probedopje goed op de probetip

O houdt de probedopjes binnen handbereik

De meting

O zorgt er voor dat er geen spanning op het probesnoertje komt

O opent de gehoorgang op een effectieve wijze

O.plaatst de probe met een goede beweging voldoende diep in het oor 
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O laat de probe op tijd los

O kan de probetip goed schoonmaken

O kan het akoestische filter verwisselen

Het afhandelen van de meting

O bergt het materiaal zorgvuldig op

Opmerkingen:

OMGANG MET HET ADMINISTRATIEVE PROGRAMMA Beoordeling Opmerkingen

O bedient de functietoetsen correct

O heeft inzicht in de keuzemenu’s

O zoekt vlot het te onderzoeken kind op

O kan een nieuw kind op juiste wijze invoeren

O weet hoe een testafname afgebroken kan worden

O vult op juiste wijze de administratieve bijzonderheden in

O weet (bij een zitting ) hoe deze administratief afgehandeld moet 
worden.

Het communiceren

O weet waar de juiste aansluiting is voor het communiceren

O sluit alle verbindingskabels op juiste wijze aan 

O klikt in het programma de correcte optie aan

O sluit het programma na communicatie correct af

Opmerkingen:

OMGANG MET DE BABY

O maakt een goede inschatting van de houding van de baby

O maakt een goede beoordeling van de onderzoeksruimte

O heeft een goede timing voor de start van de meting

O legt het kind in de juiste houding om het 1e oor te screenen

O legt het kind in de juiste houding om het 2e oor te screenen

O overlegt met de ouder over strategieën om de baby rustig te maken/ 
houden 

O kiest voor adequate strategieën om de baby rustig te maken/ houden 

O voert deze strategieën effectief uit

O annuleert terecht

Opmerkingen:
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OMGANG MET DE OUDERS

Het voorgesprek

O stelt zich voor aan de ouders

O informeert hoe het met het kind gaat (volgens ziekenhuisprotocol)

O geeft uitleg over test:
- Met deze gehoortest proberen wij te onderzoeken of uw kindje 
voldoende hoort om goed te leren praten
- Er wordt een zacht dopje in het oor geplaatst
- Via het dopje worden er geluiden het oor in gezonden
- Het oor produceert als reactie op dit geluideen heel zacht geluid terug
- Via het microfoontje in het dopje wordt dit geluid opgevangen
- Als de meting klaar is geeft het apparaat automatisch de uitslag
- Tijdens de meting moet het zo stil mogelijk zijn

Het nagesprek

Uitslag voldoende

O geeft aan dat de meting is afgelopen. Uitleg:
- Aan beide oren zijn goede reacties gevonden, dat betekent dat uw 
kindje voldoende hoort om goed te gaan leren praten
- Door een langdurige verkoudheid of een oorontsteking kan het zijn 
dat uw kind tijdelijk wat minder hoort 
- In verband met het leren praten willen wij u adviseren goed 
op verkoudheden en het gehoor te blijven letten. Bij twijfels of een 
verkoudheid >3 maanden kunt u de huisarts of CB-arts raadplegen
- Wij geven u een folder mee waarin u alles nog eens rustig kunt 
nalezen

Het nagesprek bij eerste screening onvoldoende

O geeft aan dat de meting is afgelopen.Uitleg:
- Bij 1 of beide oren is het nog niet gelukt om aan te tonen dat er 
voldoende reacties zijn
- Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn (afgestemd op het 
testverloop enkele oorzaken noemen)
- Belangrijk om een nieuwe afspraak te maken om het nog een keer te 
onderzoeken
- O vraagt of de ouder nog vragen heeft

Het nagesprek bij tweede screening onvoldoende

Zie eerste screening onvoldoende, aangevuld met:
- De screening bestaat uit 3 sessies
- Bij de derde sessie wordt een ander apparaat gebruikt
- Korte uitleg over de test, afgestemd op de vragen van de ouder
- De ouder wordt gebeld door degene die de derde test uitvoert
- O vraagt of de ouder nog vragen heeft

Opmerkingen:

EINDBEOORDELING:
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Bijlage 3.1 Tabellen resultaten landelijke evaluatie en kwaliteitstoetsing

Tabel 3.1A Achtergrondinformatie JGZ-organisaties

JGZnr Aantal Uitvoerder Plaats Coördinator + 3e screening Startdatum

1 3272 HBO/MBO Hielprik Universitair (Audiologie / Orthopedagogie) 
HBO-Logopedie HBO-V 1 /3/ 2002

2 2964 MBO/HBO CB HBO-V 1 /3/2002
3 10172 HBO Hielprik HBO-V 1/7/2002
4 961 HBO Hielprik HBO-V 1/7/2002
5 3781 MBO Hielprik HBO-V 1/11/2002
6 2584 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/1/2003
7 1569 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/1/2003
8 2748 MBO Hielprik HBO-Logopedie 1/1/2003
9 3562 HBO/MBO CB/Thuis HBO-V 1/1/2003
10 2578 MBO/HBO Hielprik HBO-V 12/10/2003
11 3897 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/3/2003
12 2022 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/5/2003
13 2517 HBO/MBO CB HBO-V 1/5/2003
14 5841 HBO/MBO CB HBO-Logopedie 1/11/2003
15 3986 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/11/2003
16 3251 HBO/MBO CB HBO-V 15/11/2003
17 4784 MBO Hielprik HBO-V 1/12/2003
18 3884 HBO/MBO CB HBO-V 1/1/2004
19 1917 MBO Hielprik HBO-V 1/1/2004
20 2906 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/1/2004
21 7626 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/1/2004
22 3516 MBO CB HBO-V 1/2/2004
23 2381 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/2/2004
24 7433 MBO Hielprik HBO-V 1/3/2004
25 5938 HBO/MBO Hielprik Universitair (Arts) HBO-V 1/3/2004
26 5121 HBO/MBO CB HBO-V 1/4/2004
27 5810 MBO Hielprik HBO-Logopedie 1/4/2004
28 733 MBO CB HBO-V 1/5/2004
29 7486 HBO/MBO CB HBO-V 1/5/2004
30 2791 MBO CB HBO-V 1/5/2004
31 3534 HBO/MBO CB HBO-V 1/3/2004
32 2866 HBO/MBO CB/Thuis HBO-V 1/7/2004
33 1890 MBO CB HBO-V 1/9/2004
34 1816 HBO/MBO CB HBO-V 1/9/2004
35 1468 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/10/2004
36 3980 HBO/MBO CB HBO-V 1/10/2004
37 2082 HBO/MBO CB HBO-V 1/10/2004
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Tabel 3.1A Vervolg achtergrondinformatie JGZ-organisaties

JGZnr Aantal Uitvoerder Plaats Coördinator + 3e screening Startdatum
38 3145 MBO Hielprik HBO-V 15/10/2004
39 1956 HBO/MBO Thuis HBO-V 1/11/2004
40 3920 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/1/2005
41 3933 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/1/2005
42 1622 MBO Hielprik HBO-V/ AC audiologie ass 1/1/2005
43 2085 MBO Hielprik HBO-V /AC audiologie ass 1/1/2005
44 1523 MBO Hielprik HBO-V / AC audiologie ass 1/1/2005
45 2704 MBO Hielprik HBO-V / AC audiologie ass 1/1/2005
46 2067 MBO Hielprik HBO-V / AC audiologie ass 1/1/2005
47 5320 HBO/MBO Hielprik HBO-V 15/1/2005
48 2738 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/2/2005
49 2451 MBO Hielprik HBO-V 1/2/2005
50 2659 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/2/2005
51 1745 HBO-V/ MBO Hielprik HBO-V 1/3/2005
52 2202 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/3/2005
53 3583 HBO Hielprik HBO-Logopedie / AC audiologie ass 1/4/2005
54 3327 MBO CB HBO-Logopedie 1/5/2005
55 3031 MBO Thuis HBO_V 1/5/2005
56 5155 HBO/MBO Hielprik HBO-V 1/5/2005
57 3440 MBO Hielprik HBO-V 1/6/2005
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Tabel 3.1B Deelname per screeningsronde per JGZ-organisatie

JGZnr
Hielprik 
variant

1e sessie (OAE + AABR) 2e sessie (OAE + AABR) 3e sessie (AABR)

Totaal Deelname % Totaal Deelname % Totaal Deelname %

1 3.256 98,6% 177 97,7% 44 97,7% -
3 9.970 96,6% 640 98,1% 156 98,7%
4 931 97,5% 86 98,8% 19 100,0%
5 3.721 99,4% 135 99,3% 47 100,0%
6 2.539 99,1% 130 98,5% 48 100,0%
7 1.552 99,2% 93 98,9% 20 90,0% -
8 2.698 99,5% 81 93,8% + 28 100,0%
10 2.554 99,5% 184 100,0% 51 98,0%
11 3.830 98,7% 217 99,5% 50 98,0%
12 1.983 98,7% 123 96,7% + 46 97,8% +
15 3.907 99,3% 153 99,3% 56 100,0%
17 4.707 99,4% 233 100,0% 80 100,0%
19 1.898 99,8% 88 98,9% 28 100,0%
20 2.861 99,6% 131 99,2% 41 100,0%
21 7.457 99,4% 412 99,3% 122 98,4%
23 2.335 99,4% 125 100,0% 30 100,0%
24 7.340 99,7% 421 100,0% 129 100,0%
25 5.794 99,3% 330 99,7% 104 99,0%
27 5.675 99,1% 285 100,0% 83 100,0%
35 1.445 99,4% 105 100,0% 34 100,0%
38 3.093 99,7% 128 100,0% 40 100,0%
39 1.931 99,3% 115 99,1% 55 100,0%
40 3.799 99,3% 274 98,9% 73 98,6%
41 3.842 99,6% 270 99,6% 57 98,2%
42 1.452 99,7% 56 98,2% 12 100,0%
43 2.001 99,5% 105 100,0% 34 97,1% -
44 1.466 99,8% 63 100,0% 23 100,0%
45 2.612 100,0% 164 100,0% 34 100,0%
46 2.016 99,9% 85 100,0% 27 100,0%
47 5.211 99,8% 383 99,7% 106 98,1% -
48 2.662 99,6% 215 99,5% 63 98,4%
49 2.396 99,5% 106 99,1% 32 100,0%
50 2.587 99,3% 212 99,1% 48 100,0%
51 1.708 99,7% 146 100,0% 37 100,0%
52 2.134 99,8% 91 98,9% 29 100,0%
53 3.497 99,7% 274 99,6% 73 98,6% -
55 2.980 99,4% 139 98,6% 68 100,0%
56 5.009 99,7% 238 100,0% 74 98,6%
57 3.348 99,8% 188 100,0% 57 98,2%
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Tabel 3.1B Vervolg deelname per screeningsronde per JGZ-organisatie

JGZnr
CB 
variant

1e sessie (OAE + AABR) 2e sessie (OAE + AABR) 3e sessie (AABR)

Totaal Deelname % Totaal Deelname % Totaal Deelname %

2 2.926 98,2% 189 95,8% + 87 100,0%

9 3.497 98,2% 329 97,0% 142 97,9% +
13 2.476 97,1% 226 98,2% 89 98,9%
14 5.603 95,8% 451 97,1% 191 99,5%
16 3.208 98,8% 258 98,8% 111 100,0%
18 3.841 98,4% 251 100,0% 143 100,0%
22 3.441 97,1% 317 98,4% 129 100,0%
26 4.994 95,2% 374 97,1% 149 98,7%

28 705 97,4% 40 100,0% 18 94,4% -
29 7.194 95,2% 523 97,1% - 257 98,4%

30 2.750 98,2% 187 99,5% 88 100,0%

31 3.442 98,7% 214 96,7% + 109 96,3% +
32 2.803 99,8% 166 98,8% 89 97,8% +
33 1.847 98,9% 94 98,9% 41 100,0%

34 1.748 99,1% 101 99,0% 45 97,8% -
36 3.882 98,9% 254 98,8% 115 100,0%

37 2.041 96,8% 167 98,2% 78 98,7% -
54 3.199 96,8% 189 96,8% + 90 96,7% -

  Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt.
 + Wanneer alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt bekeken, wordt de kwaliteitseis wel ge-

haald.
 - Wanneer alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt bekeken, wordt de kwaliteitseis niet ge-

haald.
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Tabel 3.1C Referpercentage per screeningsronde per JGZ-organisatie

JGZnr
Hielprik 
variant

1e sessie (OAE) 2e sessie (OAE) 3e sessie (AABR)

Totaal Refer % Totaal Refer % Totaal Refer %

1 3.209 5,5% 172 25,6% 43 9,3% -
3 9.623 6,7% 619 25,2% 154 12,3% -
4 908 9,5% - 85 22,4% 19 10,5% -
5 3.699 3,6% 131 35,9% 47 8,5% -
6 2.511 5,2% 124 38,7% - 48 12,5% -
7 1.539 6,0% 92 21,7% 18 22,2% -
8 2.683 3,0% 75 37,3% 28 25,0% +
10 2.538 7,2% + 182 28,0% 50 12,0% -
11 3.775 5,7% 211 23,7% 49 12,2% +
12 1.956 6,3% 117 39,3% 45 11,1% +
15 3.857 4,0% 147 38,1% 56 8,9%
17 4.655 5,0% 229 34,9% 80 10,0% -
19 1.889 4,7% 85 32,9% 28 3,6%
20 2.832 4,6% 130 31,5% 41 14,6% -
21 7.399 5,6% 403 30,3% 120 8,3%
23 2.314 5,4% 124 24,2% 30 10,0% -
24 7.290 5,8% 413 31,2% 129 14,0% +
25 5.730 5,8% 323 32,2% 103 11,7% +
27 5.614 5,1% 282 29,4% 83 18,1% -
35 1.436 7,3% + 102 33,3% 34 5,9%
38 3.075 4,2% 123 32,5% 40 22,5% -
39 1.917 6,0% 108 50,9% - 55 9,1%
40 3.762 7,3% + 267 27,3% 72 22,2% -
41 3.817 7,1% + 260 21,9% 56 14,3% +
42 1.447 3,9% 53 22,6% 12 25,0% -
43 1.984 5,3% 102 33,3% 33 18,2% -
44 1.459 4,3% 59 39,0% 23 30,4% -
45 2.609 6,3% 163 20,9% 34 11,8% -
46 2.006 4,2% 84 32,1% 27 11,1% -
47 5.185 7,4% + 369 28,7% 104 8,7% -
48 2.647 8,1% - 209 30,1% 62 16,1% -
49 2.364 4,5% 104 30,8% 32 28,1% -
50 2.558 8,3% + 207 23,2% 48 10,4% -
51 1.702 8,6% - 144 25,7% 37 16,2% -
52 2.121 4,3% 86 33,7% 29 27,6% -
53 3.480 7,9% + 271 26,9% 72 19,4% -
55 2.952 4,7% 135 50,4% - 68 22,1% -
56 4.980 4,8% 233 31,8% 73 26,0% -
57 3.334 5,6% 186 30,6% 56 12,5% +
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Tabel 3.1C Vervolg referpercentage per screeningsronde per JGZ-organisatie

JGZnr
CB 
variant

1e sessie (OAE) 2e sessie (OAE) 3e sessie (AABR)

Totaal Refer % Totaal Refer % Totaal Refer %

2 2.872 6,6% 181 48,1% - 87 12,6% -
9 3.431 9,6% - 314 45,2% + 139 5,0%

13 2.391 9,5% - 218 40,8% - 88 8,0%

14 5.360 8,4% + 420 45,5% - 190 7,9%

16 3.146 8,2% + 248 44,8% - 111 6,3% -
18 3.770 6,7% 250 57,2% - 143 12,6% -
22 3.330 9,5% - 306 42,2% - 129 10,1% +
26 4.747 7,9% - 351 42,5% - 147 19,7% -
28 681 5,9% - 39 46,2% - 17 5,9%

29 6.831 7,7% - 496 51,8% - 253 4,7%

30 2.687 7,0% - 184 47,8% - 88 11,4% +
31 3.373 6,3% 203 53,7% - 105 11,4% -
32 2.792 5,9% 164 54,3% - 87 11,5% +
33 1.821 5,2% 86 47,7% - 41 22,0% -
34 1.730 5,8% 92 48,9% - 44 18,2% -
36 3.822 6,6% 243 47,3% - 115 14,8% -
37 1.972 8,5% - 155 50,3% - 77 5,2%

54 3.082 6,1% - 172 52,3% - 87 16,1% -

  Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt.
 + Wanneer alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt bekeken, wordt de kwaliteitseis wel ge-

haald.
 - Wanneer alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt bekeken, wordt de kwaliteitseis niet ge-

haald.
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Tabel 3.1D Leeftijd in dagen per screeningsronde per JGZ-organisatie

JGZnr
Hielprik 
variant

1e sessie 3e sessie

mediaan 95e perc. ≥ 28 dagen mediaan 95e perc. ≥ 42 dagen

1 5 16 2,1% 33 76 30,2% -
3 6 16 2,0% 20 62 14,3% -
4 6 25 3,9% 28 40 0,0%
5 6 16 1,5% 23 50 6,4% +
6 5 15 1,9% 20 50 8,3% +
7 6 14 1,0% 22 28 0,0%
8 5 8 0,4% 19 63 10,7% -
10 6 15 0,7% 21 49 6,0% -
11 6 17 1,2% 22 56 14,3% -
12 5 11 0,7% 21 47 4,4%
15 6 16 1,1% 16 36 0,0%
17 4 13 1,2% 17 45 5,1% +
19 5 10 0,7% 16 30 0,0%
20 4 12 1,5% 20 45 4,9% -
21 5 15 1,6% 21 48 8,4% -
23 5 14 0,8% 19 33 0,0%
24 5 13 1,0% 21 41 3,1%
25 5 13 0,8% 18 35 1,0%
27 5 13 0,8% 19 47 6,1% -
35 4 9 0,3% 19 36 0,0%
38 5 14 1,5% 16 42 5,0%
39 8 15 0,7% 26 36 0,0%
40 6 21 2,0% 26 45 8,3% -
41 5 11 1,2% 21 42 5,4% +
42 4 9 0,7% 16 49 8,3% -
43 4 14 1,0% 18 50 9,1% -
44 4 9 1,0% 19 35 0,0%
45 4 11 0,7% 15 51 5,9% +
46 4 11 0,9% 16 27 0,0%
47 5 13 0,8% 22 43 5,8% -
48 6 10 0,8% 20 41 3,2% -
49 5 14 1,6% 19 45 6,3% +
50 5 13 1,5% 21 39 2,1%
51 5 13 0,5% 25 43 5,4% -
52 5 16 1,7% 22 44 3,4%
53 6 15 1,3% 25 51 11,3% -
55 11 19 2,0% 26 43 7,4% -
56 6 15 1,4% 21 40 4,2% -
57 5 12 1,2% 19 39 3,5%
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Tabel 3.1D Vervolg leeftijd in dagen per screeningsronde per JGZ-organisatie

JGZnr
CB 
variant

1e sessie 3e sessie

mediaan 95e perc. ≥ 28 dagen mediaan 95e perc. ≥ 42 dagen

2 22 42 24,9% - 53 92 81,6% -
9 20 37 17,2% - 42 72 53,2% -
13 22 38 23,8% - 44 71 66,7% -
14 19 31 9,8% - 38 56 24,2% -
16 18 35 16,5% + 43 73 58,0% -
18 22 34 18,7% - 36 47 14,2% -
22 19 31 9,7% - 37 55 29,5% -
26 21 30 9,7% - 38 52 29,7% -
28 18 30 7,4% - 34 43 11,8% -
29 16 34 10,7% - 37 75 38,7% -
30 21 31 11,8% - 41 56 45,9% -
31 19 29 7,8% - 35 49 24,0% -
32 14 23 2,0% 29 40 3,4%
33 17 27 4,6% 31 40 2,4%

34 16 26 3,9% 32 47 6,8% +
36 18 25 3,2% 35 45 12,2% -
37 20 36 16,2% - 36 53 31,2% -
54 18 29 6,7% - 34 44 13,6% -

  Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt.
 + Wanneer alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt bekeken, wordt de kwaliteitseis wel ge-

haald.
 - Wanneer alleen de 2e helft van het implementatiejaar wordt bekeken, wordt de kwaliteitseis niet ge-

haald.
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Tabel 3.1E Deelnamepercentage en percentage verwezen naar AC na drie screeningsronden 
per JGZ-organisatie

JGZnr
Hielprik 
variant

% Deelname
na 3 rondes

% Verwezen
na 3 rondes

Totaal aantal
verwezen naar AC

Diagnose
bekend

1 94,1% 0,13% 4 4
3 93,5% 0,21% 20 20
4 96,4% 0,22% 2 2
5 98,7% 0,11% 4 4
6 97,6% 0,25% 7 7
7 88,3% 0,29% 4 4
8 93,3% 0,28% 7 5
10 97,6% 0,24% 6 6
11 96,2% 0,17% 8 8
12 93,5% 0,27% 6 5
15 98,7% 0,13% 5 5
17 99,4% 0,17% 8 8
19 98,7% 0,05% 1 1
20 98,9% 0,21% 7 6
21 97,1% 0,14% 10 8
23 99,4% 0,13% 3 3
24 99,7% 0,25% 19 18
25 98,1% 0,22% 14 14
27 99,1% 0,27% 16 14
35 99,4% 0,14% 4 4
38 99,7% 0,30% 11 10
39 98,5% 0,28% 8 8
40 96,8% 0,44% 18 17
41 97,5% 0,22% 11 11
42 97,9% 0,22% 5 5
43 96,6% 0,32% 7 7
44 99,8% 0,51% 10 9
45 100,0% 0,15% 5 4
46 99,9% 0,15% 3 3
47 97,6% 0,18% 12 12
48 97,6% 0,39% 13 12
49 98,6% 0,39% 9 9
50 98,4% 0,20% 6 6
51 99,7% 0,36% 6 4
52 98,7% 0,40% 9 7
53 97,9% 0,41% 14 10
55 98,0% 0,52% 17 17
56 98,4% 0,40% 23 21
57 98,1% 0,22% 9 7
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Tabel 3.1E Vervolg deelnamepercentage en percentage verwezen naar AC na drie screenings-
ronden per JGZ-organisatie

JGZnr
CB variant

% Deelname
na 3 rondes

% Verwezen
na 3 rondes

Totaal aantal
verwezen naar AC

Diagnose
bekend

2 94,0% 0,40% 11 9
9 93,2% 0,22% 8 6
13 94,3% 0,31% 10 8
14 92,6% 0,30% 18 17
16 97,6% 0,23% 7 7
18 98,4% 0,48% 19 17
22 95,6% 0,40% 14 11

26 91,2% 0,66% 32 29
28 92,0% 0,16% 1 1
29 91,0% 0,19% 13 13
30 97,7% 0,38% 9 7
31 91,9% 0,39% 13 13
32 96,3% 0,37% 11 10

33 97,8% 0,54% 10 9

34 96,0% 0,52% 11 11
36 97,7% 0,46% 19 16
37 93,9% 0,22% 6 6

54 90,6% 0,52% 16 16

  Gemarkeerde getallen geven aan dat de kwaliteitseis niet gehaald wordt.
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Tabel 3.1F Gemiddelde meetduur en percentage >5 minuten 1e sessie en aantal screeners 
per JGZ-organisatie

JGZnr 
Hielprik 
variant

Gemiddelde 
meetduur

% meetduur 
>5 minuten Aantal screeners Aantal screeners 

>20 sessie

Gemiddeld aantal 1e 
sessies 
per screener

1 3,41 14,7 22 22 146
3 4,54 20,2 104 81 93
4 4,64 22,6 48 15 19
5 2,60 12,1 11 10 336
6 3,21 14,7 14 12 179
7 4,55 22,1 14 13 110
8 2,89 10,1 6 5 447
10 3,29 16,5 6 4 423
11 3,99 18,2 21 19 180
12 3,27 17,4 10 9 196
15 2,78 13,0 11 9 351
17 3,91 17,1 11 11 423
19 3,98 17,5 19 17 99
20 3,31 15,6 14 11 202
21 2,81 13,6 17 15 435
23 2,74 14,0 14 13 165
24 2,88 14,8 14 12 521
25 3,00 14,8 17 17 337
27 3,40 16,6 18 16 312
35 3,58 19,9 6 6 239
38 3,14 14,8 12 12 280
39 3,23 16,8 6 4 320
40 3,02 16,1 16 14 235
41 2,94 13,7 8 8 477
42 3,64 19,2 9 7 161
43 2,81 14,3 6 4 331
44 2,74 11,0 3 3 486
45 3,44 18,1 9 9 290
46 3,11 14,9 5 5 401
47 3,45 19,3 28 23 185
48 4,43 22,1 23 19 115
49 3,04 14,3 7 6 338
50 3,77 21,6 9 8 284
51 3,78 20,8 18 16 95
52 3,14 14,2 7 6 303
53 3,69 20,7 23 23 151
55 2,31 10,4 4 4 738
56 2,93 13,1 23 22 217
57 3,03 12,0 7 6 476
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Tabel 3.1F Vervolg gemiddelde meetduur en percentage >5 minuten 1e sessie en aantal 
screeners per JGZ-organisatie

JGZnr 
CB 
variant

Gemiddelde 
meetduur

% meetduur 
>5 minuten Aantal screeners Aantal screeners 

>20 sessie

Gemiddeld aantal 1e 
sessies 
per screener

2 2,38 11,3 9 8 319
9 4,15 21,0 22 20 156
13 3,37 20,6 18 12 133
14 3,26 18,3 14 13 383
16 3,03 15,9 12 8 262
18 2,82 13,1 8 7 471
22 2,73 16,4 8 8 416
26 2,82 14,7 13 12 365
28 2,21 7,5 3 2 227
29 1,77 7,6 9 7 759
30 2,88 11,9 6 6 448
31 2,85 14,3 10 8 337
32 4,61 20,8 26 26 107
33 2,73 11,8 5 5 364
34 2,61 13,0 5 4 346
36 3,01 14,3 10 10 382
37 2,54 12,9 6 5 329
54 2,96 15,8 10 9 308
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Tabel 3.1G Leeftijd bij 1e AC onderzoek en bij afronden diagnostiek per JGZ-organisatie

JGZnr
Hielprik 
variant

1e bezoek Diagnose

≥ 92 dagen totaal % ≥ 92 dagen ≥ 122 dagen totaal % ≥ 122 dagen
1 0 4 0,0% 1 4 25,0%
3 3 20 15,0% 6 19 31,6%
4 0 2 0,0% 0 2 0,0%
5 1 4 25,0% 1 4 25,0%
6 2 7 28,6% 3 7 42,9%
7 0 4 0,0% 1 4 25,0%
8 1 5 20,0% 1 5 20,0%
10 2 6 33,3% 2 6 33,3%
11 0 8 0,0% 0 8 0,0%
12 0 5 0,0% 0 5 0,0%
15 0 5 0,0% 0 5 0,0%
17 1 8 12,5% 3 8 37,5%
19 0 1 0,0% 0 1 0,0%
20 0 6 0,0% 1 6 16,7%
21 1 9 11,1% 1 9 11,1%
23 3 3 100,0% 0 3 0,0%
24 3 18 16,7% 2 18 11,1%
25 2 13 15,4% 1 13 7,7%
27 5 15 33,3% 7 14 50,0%
35 1 4 25,0% 2 4 50,0%
38 0 10 0,0% 1 10 10,0%
39 1 7 14,3% 2 7 28,6%
40 2 17 11,8% 2 17 11,8%
41 3 11 27,3% 1 11 9,1%
42 0 4 0,0% 0 4 0,0%
43 0 7 0,0% 1 7 14,3%
44 1 10 10,0% 1 9 11,1%
45 0 4 0,0% 0 4 0,0%
46 1 3 33,3% 1 3 33,3%
47 6 12 50,0% 4 12 33,3%
48 2 12 16,7% 2 12 16,7%
49 0 9 0,0% 1 9 11,1%
50 0 6 0,0% 0 6 0,0%
51 2 4 50,0% 1 4 25,0%
52 2 7 28,6% 1 7 14,3%
53 1 12 8,3% 0 10 0,0%
55 3 17 17,6% 0 15 0,0%
56 4 20 20,0% 2 19 10,5%
57 1 7 14,3% 2 7 28,6%
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Tabel 3.1G Vervolg leeftijd bij 1e AC onderzoek en bij afronden diagnostiek per JGZ-organi-
satie

JGZnr
CB variant

1e bezoek Diagnose

≥ 92 dagen totaal % ≥ 92 dagen ≥ 122 dagen totaal % ≥ 122 dagen
2 2 9 22,2% 4 9 44,4%
9 2 5 40,0% 1 5 20,0%
13 4 8 50,0% 1 8 12,5%
14 1 17 5,9% 0 17 0,0%
16 1 7 14,3% 2 7 28,6%
18 6 18 33,3% 4 17 23,5%
22 3 12 25,0% 3 11 27,3%
26 11 28 39,3% 7 27 25,9%
28 0 1 0,0% 0 1 0,0%
29 10 13 76,9% 6 13 46,2%
30 1 7 14,3% 0 7 0,0%
31 7 13 53,8% 6 13 46,2%
32 5 10 50,0% 4 10 40,0%
33 1 9 11,1% 1 9 11,1%
34 0 11 0,0% 0 11 0,0%
36 5 15 33,3% 3 14 21,4%
37 2 6 33,3% 1 6 16,7%
54 7 15 46,7% 5 15 33,3%
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Bijlage 4.1 Vragenlijst tevredenheidsonderzoek ouders, inclusief toestemmingsbrief

Toestemmingsbrief 
Geachte mevrouw, mijnheer, [Naam manager]
In het kader van het afsluiten van het project “landelijke implementatie Neonatale Gehoorscreening” 
willen wij een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder de ouders van baby’s die aan de screening 
hebben deelgenomen. 
Op basis van dit tevredenheidsonderzoek kan worden nagegaan hoe de implementatie van de neona-
tale gehoorscreening is verlopen, welke wensen voor verbetering er leven onder de gebruikers en hoe 
het draagvlak van deze screening is onder de bevolking. 
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het nodig dat wij het tevredenheidson-
derzoek als een gezamenlijke activiteit van uw organisatie en het project “landelijke implementatie 
Neonatale Gehoorscreening” uitvoeren. Wanneer u ons toestemming geeft het administratieve pro-
gramma (CANG) hiervoor te gebruiken kunnen wij mede namens uw organisatie de vragenlijsten aan 
de geselecteerde ouders versturen.
Er zullen zowel ouders worden benaderd van organisaties waar de 1e screening in combinatie met de 
hielprik is uitgevoerd en als ouders van organisaties waar de 1e screening op het CB is uitgevoerd.
De vragenlijsten zullen worden gestuurd aan ouders van kinderen waarbij de neonatale gehoorscree-
ning heeft plaatsgevonden in het laatste halfjaar van 2005 en de eerste maanden van 2006. De namen 
worden door de computer aselect gekozen uit organisaties die hiervoor toestemming hebben gegeven. 
De deelnemende organisaties zullen organisaties zijn waarbij het implementatiejaar ten tijde van de 
screening van de betreffende kinderen nog niet is afgerond.Via de regiocoördinatoren zullen wij uitslui-
ten dat ouders van overleden kinderen worden aangeschreven.
We gaan zorgvuldig en strikt vertrouwelijk om met de antwoorden van de ouders. Wij zullen bij de 
vragenlijsten de ouders schriftelijk toestemming vragen om de door hen verstrekte gegevens geanoni-
miseerd te mogen gebruiken. 
Op basis van deze criteria willen wij u vragen om de NSDSK toestemming te geven om ook de ouders 
te mogen benaderen van kinderen die uit uw werkgebied door de computer worden geselecteerd. 
Indien u hiermee instemt, verzoeken wij u het bijgaande toestemmingsformulier in de bijgeleverde 
envelop aan ons te retourneren.
Wij danken u vast hartelijk voor uw medewerking en hopen dat mede door dit tevredenheidsonderzoek 
de gehoorscreening in de toekomst zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. 

Met vriendelijke groet namens het projectteam van de NSDSK en TNO kwaliteit van leven, 

Drs. M.A. Kauffman-de Boer, Orthopedagoog
Projectleider Landelijke Implementatie Neonatale gehoorscreening
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind 
Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam
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Toestemmingsverklaring tevredenheidsonderzoek Neonatale Gehoorscreening 

Hierbij geeft ondergetekende toestemming aan de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechtho-
rende Kind namens de projectgroep ‘Landelijke implementatie Neonatale Gehoorscreening’ voor:
1). het gebruik van het Centraal Administratie Systeem Neonatale Gehoorscreening (CANG) met als 
doel een aselecte steekproef te trekken uit de groep kinderen die hebben deelgenomen aan de Neo-
natale Gehoorscreening. 
2). het benaderen van ouders van de geselecteerde kinderen met het verzoek deel te nemen aan een 
klanttevredenheidsonderzoek door middel van een vragenlijst. 
Naam:  .....................................................................................................................................................
Functie:  ...................................................................................................................................................
Namens thuiszorgorganisatie  .................................................................................................................
Datum:  ....................................................................................................................................................
Plaats:  .....................................................................................................................................................
Handtekening:  .........................................................................................................................................

OUDERVRAGENLIJST NEONATALE GEHOORSCREENING

I. VRAGEN OVER DE INFORMATIEFOLDER

De vragen in dit blok gaan over de informatiefolder over de Neonatale Gehoorscreening.
I.1. Heeft u een informatiefolder ontvangen over de Neonatale Gehoorscreening? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja, bij geboorte aangifte op het gemeentehuis   ja, via het CB (de thuiszorg)
 nee   (ga verder naar vraag 5)  ja, nl van:
Wat vond u van deze folder? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 erg duidelijk   duidelijk   neutraal   beetje onduidelijk    erg onduidelijk
 ik weet het niet meer   geen mening 
Als u de folder onduidelijk of erg onduidelijk vond, waarom was dat dan: 
II. VRAGEN OVER DE EERSTE GEHOORTEST

II.1. Heeft u voor de test begon voldoende informatie van de tester gekregen? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja  nee (ga door naar vraag II.3)  geen mening
II.2. Wat vond u van de informatie die de tester heeft gegeven? (svp hokje aankruisen dat van toepas-
sing is)
 prettig om te krijgen  niet nodig, want ik het wist het al  niet nodig, want ik had er geen behoefte 
aan
 geen mening  anders, nl
II.3. Wat vond u van het moment waarop de eerste gehoortest plaatsvond? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 ik vond het te snel  ik vond het prima  geen mening  anders, nl 
II.4. Hoe is de eerste gehoortest verlopen? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 heel erg soepel  soepel  neutraal  moeizaam  heel erg moeizaam
 ik weet het niet meer  geen mening
Als de test moeizaam is verlopen, hoe kwam dit dan: 
II.5. Heeft u na afloop van de test voldoende informatie van de tester gekregen? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja  nee  geen mening
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II.6. Wat vond u van de informatie die de tester na afloop heeft gegeven? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 prettig om te krijgen  niet nodig, want ik het wist het al  niet nodig, want ik had er geen behoefte 
aan
 geen mening   anders, nl 
De volgende drie vragen (II.7., II.8. en II.9.) alleen beantwoorden als de eerste gehoortest op het CB 
heeft plaatsgevonden.

II.7. Moest u voor de eerste gehoortest naar een ander CB dan normaal? 
 ja   nee (ga door naar vraag II.9.)
II.8. Wat vond u ervan dat u naar een ander CB moest voor de gehoortest? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 ik vond het geen probleem  ik vond het wel een probleem, omdat:  
II.9. Hoe was de wachttijd voor de gehoortest op het CB? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 ik was (ongeveer) op tijd aan de beurt   ik moest enige tijd wachten en ik vond dat verve-
lend
 ik moest enige tijd wachten maar ik vond dat niet vervelend  ik moest heel lang wachten en ik 
vond dat vervelend
 ik moest heel lang wachten maar ik vond dat niet vervelend  ik weet het niet meer
 anders, nl:
II.10. Hoe voelde u zich na afloop van de eerste gehoortest? (svp hokje aankruisen dat van toepassing 
is)
 precies hetzelfde als voor de test   beetje ongerust, omdat:
 erg ongerust, omdat:    boos, omdat: 
 anders, nl: omdat: 

II.B. DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER DE TWEEDE GEHOORTEST

II.b.1. Waar is de tweede gehoortest gedaan? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 thuis   op het CB  anders, nl:
De volgende vier vragen (II.b.2 tot en met II.b.5.) alleen beantwoorden als de tweede gehoortest op het 
CB heeft plaatsgevonden.
II.b.2. Is de tweede gehoortest op hetzelfde CB gedaan als de eerste gehoortest? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja (ga naar vraag II.b.5)  nee, op ons eigen CB(ga naar vraag II.b.5)
 nee, weer op een ander CB (ga door met de volgende vraag)
 anders, nl: 
II.b.3. Wat vond u ervan dat u naar een ander CB moest voor de tweede gehoortest?  (svp 
hokje aankruisen dat van
 toepassing is)
 ik vond het geen probleem  ik vond het wel een probleem, omdat:
II.b.4. Waarom moest u voor de tweede gehoortest naar een ander CB? (svp hokje aankruisen dat van 
toepassing is)
 de reden is mij niet bekend  eigen keuze, wij wilden sneller een tweede bezoek 
 anders, nl: 
II.b.5. Hoe was de wachttijd voor de tweede gehoortest van de gehoorscreening op het CB?  (svp 
hokje aankruisen dat van toepassing is)
 ik was (ongeveer) op tijd aan de beurt 
 ik moest enige tijd wachten en ik vond dat vervelend  ik moest enige tijd wachten maar ik vond dat 
niet vervelend
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 ik moest heel lang wachten en ik vond dat vervelend  ik moest heel lang wachten maar ik vond 
dat niet vervelend
 ik weet het niet meer    anders, nl: 

Tussen de eerste en de tweede gehoortest zit een aantal dagen.

II.b.6. Hoe heeft u deze periode ervaren? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 te kort   beetje kort  goed  beetje lang  erg lang 
Als u de wachttijd te lang of te kort heeft gevonden, kunt u dan uitleggen waarom u dat vond?
II.b.7. Heeft u voor de test begon voldoende informatie van de tester gekregen? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja   nee   geen mening
II.b.8. Wat vond u van de informatie die de tester heeft gegeven? (svp hokje aankruisen dat van toepas-
sing is)
 prettig om te krijgen   niet nodig, want ik het wist het al  niet nodig, want ik had er geen behoefte 
aan
 geen mening  anders, nl 
II.b.9. Hoe is de tweede gehoortest verlopen? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 heel erg soepel  soepel  neutraal  moeizaam  heel erg moeizaam
 ik weet het niet meer  geen mening 
Als de test moeizaam is verlopen, hoe kwam dit dan: 
II.b.10. Heeft u na afloop van de test voldoende informatie van de tester gekregen? (svp hokje aankrui-
sen dat van toepassing is)
 ja  nee   geen mening
II.b.11. Wat vond u van de informatie die de tester na afloop heeft gegeven? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 prettig om te krijgen   niet nodig, want ik het wist het al  niet nodig, want ik had er geen behoefte 
aan
 geen mening  anders, nl
II.b.12. Wist u na de uitleg door de tester wat er bij de derde gehoortest zou gaan gebeuren? (svp hokje 
aankruisen dat van toepassing is)
 ja   nee, want:  geen mening  ik weet het niet meer 
II.b.13. Hoe voelde u zich na afloop van de tweede gehoortest? (svp hokje aankruisen dat van toepas-
sing is)
 precies hetzelfde als voor de test   beetje ongerust, omdat:
 erg ongerust, omdat:    boos, omdat:  
 anders, nl: omdat: 

II.C. DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER DE DERDE GEHOORTEST

II.c.1. Waar heeft de derde gehoortest plaatsgevonden? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 thuis   op het CB  anders, nl: 
Tussen de tweede en de derde gehoortest zit een aantal dagen.
II.c.2. Hoe heeft u deze periode ervaren? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 te kort   beetje kort  goed  beetje lang  erg lang
Als u de wachttijd te lang of te kort heeft gevonden, kunt u dan uitleggen waarom u dat  vond?
II.c.3. Voor de derde gehoortest, heeft u telefonisch contact gehad met de tester die deze test komt 
doen. Was de informatie over de test duidelijk voor u?  (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 erg duidelijk   duidelijk  neutraal  beetje onduidelijk  erg onduidelijk
 geen mening  ik weet het niet meer



170

Bijlage 4.1

II.c.4. Tijdens het telefoongesprek legt de tester een aantal dingen uit:  - de baby mag niet met zalf 
worden ingesmeerd voor de test, - de test gaat het makkelijks als de baby heeft gegeten en slaapt. Was 
dit duidelijk voor u?  (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 duidelijk  erg duidelijk   neutraal  beetje onduidelijk  erg onduidelijk
 geen mening  ik weet het niet meer 
II.c.5. Heeft u voor de test begon voldoende informatie van de tester gekregen? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja  nee   geen mening 
II.c.6. Wat vond u van de informatie die de tester heeft gegeven(svp hokje aankruisen dat van toepas-
sing is)
 prettig om te krijgen   niet nodig, want ik het wist het al  niet nodig, want ik had er geen behoefte 
aan
 geen mening  anders, nl
II.c.7. Hoe is de derde gehoortest verlopen? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 heel erg soepel  soepel  neutraal  moeizaam  heel erg moeizaam
 ik weet het niet meer  geen mening
Als de test moeizaam is verlopen, hoe kwam dit dan
II.c.8. Heeft u na afloop van de test voldoende informatie van de tester gekregen? (svp hokje aankrui-
sen dat van toepassing is)
 ja  nee   geen mening 
I.c.9. Wat vond u van de informatie die de tester na afloop heeft gegeven? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 prettig om te krijgen   niet nodig, want ik het wist het al  niet nodig, want ik had er geen behoefte 
aan
 geen mening  anders, nl
II.c.10. Na afloop van de derde gehoortest heeft u een folder gekregen: “Gehoortest onvoldoende”. Wat 
vond u van deze folder?
(svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 erg duidelijk   duidelijk  neutraal  beetje onduidelijk, want:
 erg onduidelijk, want:   ik heb de folder niet gelezen  geen mening
 ik weet het niet meer 
II.c.11. Hoe voelde u zich na afloop van de derde gehoortest? (svp hokje aankruisen dat van toepassing 
is)
 precies hetzelfde als voor de test  beetje ongerust, omdat:
 erg ongerust, omdat:   boos, omdat:  
 anders, nl: 
 
III. VRAGEN OVER HET BELANG VAN DE GEHOORSCREENING EN ALGEMENE ERVARING 
De vragen in dit blok gaan over het belang van de Neonatale Gehoorscreening en over hoe u en uw 
baby de Neonatale Gehoorscreening hebben ervaren.

III.1. Vindt u het belangrijk dat het gehoor op deze leeftijd wordt onderzocht? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 erg belangrijk   belangrijk  neutraal  onbelangrijk  erg onbelangrijk
 geen mening Kunt u uw mening toelichten:
III.2. Hoe vervelend of belastend waren de gehoortesten voor uw baby? (svp hokje aankruisen dat van 
toepassing is)
 helemaal niet belastend of vervelend   niet belastend of vervelend  neutraal
 beetje belastend of vervelend  erg belastend of vervelend  geen mening
Toelichting:
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III.3. Hoe heeft u de gehoortesten zelf ervaren? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 heel positief   positief  negatief  heel negatief  geen mening
Toelichting:

AC. DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER DE ONDERZOEKEN OP HET AUDIOLOGISCH CENTRUM EN DE VERWIJZING

Uw baby heeft drie keer een gehoortest gehad. U kind heeft bij deze testen aan één of beide oren geen 
voldoende resultaat behaald. Uw kind is daarom verwezen naar het audiologisch centrum (AC) om te 
laten onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. 
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER DE DERDE GEHOORTEST EN DE VERWIJZING

AC.1. Heeft de tester die de derde gehoortest heeft gedaan duidelijk uitgelegd waarom uw baby verwe-
zen werd naar het AC? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 erg duidelijk  duidelijk  neutraal  onduidelijk  erg onduidelijk
 geen mening Als u de uitleg niet duidelijk vond, kunt u dan uitleggen waarom niet?:
AC.2. Was u het eens met de verwijzing? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 helemaal eens  eens  neutraal  oneens  helemaal oneens
 geen mening Als u het niet eens was met de verwijzing, kunt u dan uitleggen waarom niet?
AC.3. Bent u met uw kind op het AC geweest?  (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
  ja      nee  Als u niet bent gegaan, wat was hiervoor dan de reden?
Als u NIET met uw kind op het audiologisch centrum bent geweest dan kunt u verder gaan met de 
vragen van onderdeel ‘IV Achtergrond gegevens kind, gezin en ouders’. Als  u WEL met uw kind naar 
het audiologisch centrum bent gegaan, graag hieronder verder gaan.
Tussen de derde gehoortest en het eerste onderzoek op het audiologisch centrum zit wachttijd. 
AC.4. wat vond u van deze wachttijd? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 ik vond de wachttijd goed  ik vond de wachttijd te kort want: 
 ik vond de wachttijd te lang want:  geen mening 
 ik weet het niet meer
AC.5. Maakte u zich in deze periode zorgen over het gehoor van uw baby? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 heel veel zorgen  een beetje zorgen  neutraal  geen zorgen  geen mening
Toelichting 
VRAGEN OVER HET ONDERZOEK OP HET AUDIOLOGISCH CENTRUM

 U KUNT STEEDS UW ANTWOORD TOELICHTEN. ALS U ONTEVREDEN BENT ZIJN WIJ BENIEUWD NAAR DE REDEN  HIERVOOR.
AC.6. Hoe vond u de informatie over de onderzoeken op het audiologisch centrum? (svp hokje aankrui-
sen dat van toepassing is)
 goed  voldoende  matig, want;  onvoldoende, want;  geen mening
AC.7. Was u door het audiologisch centrum voldoende geïnformeerd over de duur van de onderzoe-
ken? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 voldoende  matig, want;  onvoldoende, want:  geen mening
AC.8. Hoe heeft u het onderzoek op het audiologisch centrum in zijn geheel ervaren? (svp hokje aan-
kruisen dat van toepassing is)
 erg prettig  prettig  neutraal  vervelend  heel vervelend
 geen mening Toelichting
AC.9. Hoe en wanneer heeft u de resultaten van het eerste onderzoek op het audiologisch centrum 
gekregen?  (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ik weet het niet meer         mondeling, direct na het onderzoek   
 mondeling op een daarvoor gemaakte afspraak  telefonisch, kort na het onderzoek
 telefonisch, enige tijd na het onderzoek      schriftelijk, kort na het onderzoek
 schriftelijk, enige tijd na het onderzoek    anders, nl: 
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AC.10. Waren de resultaten duidelijk voor u? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 ja  nee  geen mening   anders, namelijk: 
AC.11. Wat had u graag anders gewild?  (u mag meer dan één antwoord aankruisen)
 niets   ik had de uitslag eerder willen krijgen  ik had meer uitleg willen krijgen, over:
 ik had op een later tijdstip nogmaals uitleg willen krijgen of vragen willen stellen
 ik had graag op een andere manier uitleg willen krijgen, nl:
AC.12. Wat was de einddiagnose over het gehoor van uw kind? (svp hokje aankruisen dat van toepas-
sing is)
 ik weet het niet        op dit moment is de einddiagnose nog niet bekend 
 normaal gehoor aan beide oren    tijdelijk gehoorverlies aan beide oren
 blijvend gehoorverlies aan beide oren   normaal gehoor aan één oor en aan het andere oor een 

tijdelijk gehoorverlies
 normaal gehoor aan één oor en aan het andere oor een blijvend gehoorverlies
 anders, nl: 
Op basis van de uitslag van de onderzoeken is een behandeling of advies voor uw kind voorgesteld. Als 
er geen behandeling is voorgesteld of advies is gegeven kunt u doorgaan naar vraag AC.18. 
DEZE VRAGEN GAAN OVER DE VOORGESTELDE BEHANDELING OF HET ADVIES

AC.13. Welke advies heeft u gekregen of welke behandeling is voorgesteld? (u mag meer dan één 
antwoord aankruisen)
 blijft onder controle op het audiologisch centrum   controle van het oor door een Keel- Neus- en 

Oorarts
 hoortoestellen          hoortraining
 genetisch-/erfelijkheidsonderzoek     gezinsbegeleiding
 voorlichting over éénorigheid       voorlichting over licht-matig gehoorverlies
 ik weet het niet          anders, nl:
AC.14. Was de behandeling die werd voorgesteld of het advies duidelijk voor u? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja   nee  geen mening   ik weet het niet meer  anders, namelijk:
AC.15. Was u het op dat moment eens met de voorgestelde behandeling of het advies? (svp hokje 
aankruisen dat van toepassing is)
 ja  nee  geen mening   ik weet het niet meer  anders, namelijk:
AC.16. Riep de voorgestelde behandeling of het advies nog op een later tijdstip bij u vragen op? (svp 
hokje aankruisen dat van toepassing is)
 ja  nee  (ga door naar vraag 18)  geen mening  anders, namelijk: 
AC.17. Kon u ergens terecht met uw vragen? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 nee  ja, bij: 
Terugkijkend op de neonatale gehoorscreening en de onderzoeken op het audiologisch centrum willen 
wij graag weten hoe u denkt over de vroege opsporing van kinderen met gehoorverliezen en hoe u dit 
heeft ervaren. 
AC.18. Hoe heeft u de neonatale gehoorscreening en de onderzoeken op het audiologisch centrum 
ervaren? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 positief want:    negatief want:  gemengde gevoelens want:  anders:
 geen mening 
De volgende vraag is bestemd voor ouders van baby’s die geen blijvend gehoorverlies bleken te 
hebben.
AC.19. Bent u na het onderzoek op het audiologisch centrum nog ongerust over het gehoor van uw 
baby?  (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 niet ongerust  neutraal  een beetje ongerust, want;  erg ongerust, want;
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IV. ACHTERGROND GEGEVENS KIND, GEZIN EN OUDERS

Voor het onderzoek willen we weten of de ouders die deze vragenlijsten hebben ingevuld, vergelijkbaar 
zijn met alle ouders van Nederland. Daarom volgen nu een paar vragen over uw gezin en uzelf als 
ouder.
IV.1. Zijn er bijzonderheden in de gezondheidstoestand van uw baby?
 nee   ja, nl:
IV.2. Hoeveel broers en zussen heeft dit kind (adoptiekinderen, halfbroertjes, halfzusjes tellen ook mee) 
(svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 geen broertjes of zusjes  één  twee  drie of meer
IV.3.Wat is het geboorteland van de moeder van de baby? (svp hokje aankruisen dat van toepassing 
is)
 Nederland  Suriname  Nederlandse Antillen / Aruba  Turkije
 Marokko   ander land, namelijk
IV.4.Wat is het geboorteland van de vader van de baby? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 Nederland  Suriname  Nederlandse Antillen / Aruba  Turkije
 Marokko   ander land, namelijk 
IV.5. Welke taal wordt het meest gesproken in uw gezin:

IV.6. Had u behoefte aan informatie over de gehoorscreening in uw eigen taal? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 ja  nee  maakt niet uit
IV.7. Wat is de hoogst voltooide schoolopleiding van de moeder van de baby? (svp hokje aankruisen 
dat van toepassing is)
 lager onderwijs (basisonderwijs)  lager beroepsonderwijs (LTS, LHNO (huishoudschool),  LEAO, 
lagere land- en tuinbouwschool,VMBO-kader VMBO-basis  MBO niveau 1-2, KMBO etc)
 middelbaar algemeen onderwijs (LAVO, ULO, MULO/MAVO, 3-jr HBS, VMBO-gemengd VMBO-
theoretisch etc)
 middelbaar beroepsonderwijs (MTS,MDGO,  MEAO, praktijkdipl.boekhouden, kleuterkweekschool, 
MBO niveau 3-4 etc)
 voortgezet algemeen onderwijs (HBS, MMS, HAVO, VWO, gymnasium, etc)
 hoger beroepsonderwijs (HTS, HEAO, sociale acad., PABO, HHNO, lerarenopleiding, HBO bachelor 
etc) 
 wetenschappelijk onderwijs doctoraalopleiding, TU, WO bachelor/masters, MO-A/B, HBO master 
etc)
 anders, namelijk
IV.8. Wat is de hoogst voltooide schoolopleiding van de vader van de baby? (svp hokje aankruisen dat 
van toepassing is)
 lager onderwijs (basisonderwijs)  lager beroepsonderwijs (TS, LHNO (huishoudschool),  LEAO, 
lagere land- en tuinbouwschool,VMBO- kader VMBO-basis  MBO niveau 1-2, KMBO etc)
 middelbaar algemeen onderwijs (AVO, ULO, MULO/MAVO, 3-jr HBS, VMBO-gemengd VMBO- 
theoretisch etc)
 middelbaar beroepsonderwijs (MTS,MDGO,  MEAO, praktijkdipl.boekhouden, kleuterkweekschool, 
MBO niveau 3-4 etc)
 voortgezet algemeen onderwijs (HBS, MMS, HAVO, VWO, gymnasium, etc)
 hoger beroepsonderwijs (HTS, HEAO, sociale acad., PABO, HHNO, lerarenopleiding, HBO bachelor 
etc)
 wetenschappelijk onderwijs (doctoraalopleiding, TU, WO bachelor/masters, MO-A/B,HBO master 
etc)
 anders, namelijk
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IV.9.Wie heeft de vragenlijst ingevuld? (svp hokje aankruisen dat van toepassing is)
 moeder van de baby   vader van de baby     beide ouders van de baby
 anders, namelijk 
Als u nog suggesties of opmerkingen heeft, dan kunt u die hieronder aangeven.
 .................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................
Namens de projectgroep hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. U kunt de vragenlijst terug-
sturen in de bijgeleverde envelop. Een postzegel is niet nodig.

Minca Kauffman & Noëlle Uilenburg 
NSDSK Amsterdam
Lutmastraat 167; 1073 GX Amsterdam
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Bijlage 4.2 Vragenlijst tevredenheid screeners

Geachte screener,
In het kader van het afsluiten van het project “landelijke implementatie Neonatale Gehoorscreening” 
willen wij een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij de uitvoerders van de screening. 
Daarnaast zal er ook een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd onder het management van JGZ 
organisaties en onder ouders van baby’s die aan de screening hebben deelgenomen. 
Op basis van deze tevredenheidsonderzoeken kan worden nagegaan hoe de implementatie van de 
neonatale gehoorscreening is verlopen, welke wensen voor verbetering er leven onder de gebruikers 
en hoe het draagvlak van deze screening is onder de bevolking. 
De vragenlijst voor de screeners wordt aan alle screeners toegestuurd. Deze vragenlijst gaat over 
verschillende aspecten van de neonatale gehoorscreening waar u als screener mee te maken heeft of 
heeft gehad.
Uw mening is belangrijk! Zou u daarom deze vragenlijst willen invullen en zo spoedig mogelijk 
in de bijgesloten envelop aan ons willen retourneren. 
We gaan zorgvuldig en strikt vertrouwelijk om met uw antwoorden. 
Wij danken u vast hartelijk voor uw medewerking en hopen dat mede door uw mening de gehoorscree-
ning in de toekomst zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. 
Met vriendelijke groet namens het projectteam van de NSDSK en TNO kwaliteit van leven,

Drs. M.A. Kauffman-de Boer, Orthopedagoog
Projectleider Landelijke Implementatie Neonatale Gehoorscreening

VRAGENLIJST OAE- & A-ABR-SCREENERS 
Deze vragenlijst gaat over verschillende aspecten van de neonatale gehoorscreening waar u als scree-
ner mee te maken heeft of heeft gehad. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de training, de vanuit 
de NSDSK geboden ondersteuning, de vragen van ouders, de bediening van de apparatuur etc.
1.  Bij welke thuiszorgorganisatie/GGD bent u werkzaam?  
2. Welke beroepsopleiding heeft u genoten?
  HBO  MBO 
  anders, nl:  
3. Voert u momenteel nog de gehoorscreening uit? 
  Ja  Nee
4. Welke gehoorscreening voert/voerde u uit:
  OAE screening  A-ABR screening  Beide

Theoretische achtergronden
5.  Bent u, voordat u zelfstandig de screening moest uitvoeren, voldoende geïnformeerd over het 

belang van de neonatale gehoorscreening?
  ja  nee   matig 
6.  Bent u voldoende geïnformeerd over de achtergronden van de vroegtijdige onderkenning van 

gehoorstoornissen?
  ja  nee   matig 
7.  Bent u voldoende geïnformeerd over de verschillende methoden van neonatale gehoorscreening 

(geautomatiseerde Brainstem versus Oto-Akoestische emissies)?
  ja  nee   matig 
8. Bent u voldoende geïnformeerd over het functioneren van het gehoor?
  ja  nee   matig 
9. Bent u voldoende geïnformeerd over gehoorstoornissen en de gevolgen hiervan?
  ja  nee   matig 
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De training
De onderstaande vragen hebben betrekking op de training ten behoeve van uitvoering van de  OAE 
screening en de A-ABR screening. Indien u de in de vraag bedoelde training niet heeft gevolgd, dan 
kunt u dat bij de antwoorden aankruisen. 
10.  Heeft u bij de training voldoende achtergrondinformatie gekregen over de neonatale gehoorscree-

ning?
  ja  nee   matig   ik heb geen OAE training gevolgd
11.  Heeft u bij de training op locatie voldoende gelegenheid gehad om de OAE screening te leren 

uitvoeren?
  ja  nee   matig   ik heb geen OAE training gevolgd
Indien u later in het implementatiejaar bent gestart met OAE screeningen heeft u een zogenaamde 
‘open dag training’ op de NSDSK gevolgd.  Daarna heeft u de screening in de praktijk geleerd door mee 
te lopen met een collega.
12.  Heeft u middels de open dagtraining en de daarop volgende ‘opleiding in de praktijk’ voldoende 

gelegenheid gehad om de OAE screening te leren uitvoeren?
  ja  nee   matig   ik heb geen open dag training gevolgd
13. Heeft u bij de training voldoende gelegenheid gehad om de A-ABR screening te leren uitvoeren?
  ja  nee   matig   ik heb geen A-ABR training gevolgd
14.  Heeft u bij de training voldoende gelegenheid gehad om het administratieve programma (CANG) te 

leren bedienen?
  ja  nee  matig   nvt
15.  Wat heeft u in de training gemist? 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
U kunt deze ruimte tevens gebruiken om toelichting te geven op bovenstaande vragen.

Ondersteuning
16.  Wat vindt u van de begeleiding en (inhoudelijke) ondersteuning die vanuit de NSDSK wordt gebo-

den?  (svp cijfer omcirkelen dat van toepassing is)
 ruim voldoende              matig             ruim onvoldoende
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
  Geen mening
17.  Wat is uw mening over de bereikbaar (telefonisch/email/fax) van de NSDSK voor nadere informatie 

of hulp?   (svp cijfer omcirkelen dat van toepassing is)
 ruim voldoende              matig             ruim onvoldoende
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
  Geen mening
18.  Wat vindt u van de helpdesk bij technische vragen (zoals bijvoorbeeld problemen met de commu-

nicatie van de screenings-apparatuur) die vanuit de NSDSK wordt geboden? (svp cijfer omcirkelen 
dat van toepassing is)

 ruim voldoende              matig             ruim onvoldoende
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
  Geen mening
19.  Wat is uw mening over de bereikbaar van de helpdesk? (svp cijfer omcirkelen dat van toepassing 

is)
 ruim voldoende              matig             ruim onvoldoende
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
  Geen mening



177

Bijlage 4.2

Onderzoek
20.   Hoe verliep de laatste twee maanden over het algemeen de afname van de gehoortest? (svp cijfer 

omcirkelen dat van toepassing is)
 erg makkelijk             wisselend              erg moeizaam
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
 Indien naar uw mening het verloop van een afname moeizaam was, wat was hiervan de oorzaak?
  .........................................................................................................................................................
21. Was er de laatste twee maanden voldoende tijd ingepland voor de screeningen?
   ja   niet altijd   nee
 Indien er onvoldoende tijd was ingepland, wat was hiervan de reden? 
 
22.  Vond u het prettig om op deze manier (met dit soort apparatuur) te werken? (svp cijfer omcirkelen 

dat van toepassing is)
 erg prettig               wisselend                 erg vervelend
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
23.  Vindt u dat de neonatale gehoorscreening een nuttige aanvulling is op het cb-werk zoals dat nu 

wordt uitgevoerd?
   ja   nee 

Reacties van ouders
24.  Hoe zijn naar uw mening de reacties van de ouders op de neonatale gehoorscreening? (svp cijfer 

omcirkelen dat van toepassing is)
 erg positief              wisselend erg negatief  
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
25.  Waren de ouders vooraf voldoende geïnformeerd naar uw mening? (svp cijfer omcirkelen dat van 

toepassing is)
 ruim voldoende              matig ruim onvoldoende
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
26.  Is de afname van de gehoortest voor de ouders aanleiding geweest om extra vragen te stellen over 

het gehoor?
   ja   nee    soms
27.  Kon u de vragen van de ouders goed beantwoorden naar uw mening?
   ja   nee    soms
28. Was de informatie uit de training toereikend om de vragen van ouders te beantwoorden?
   ja   nee    soms
29. Indien u de vragen niet goed kon beantwoorden, hoe heeft u dat dan opgelost?
  ik heb eerst nadere informatie opgezocht en daarna een antwoord gegeven
  ik heb het best denkbare antwoord gegeven 
  anders,  
30. Welke informatie zou naar uw mening moeten worden opgenomen in de training?
  .........................................................................................................................................................

Gebruik van het administratieve programma
31.  Bent u tevreden over de gegevens zoals die in het screeningsapparaat worden aangeleverd (kind-

gegevens e.d.)?  (svp cijfer omcirkelen dat van toepassing is)
 zeer tevreden                 matig zeer ontevreden
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
  Indien u hebt aangegeven dat u ‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ bent, kunt u  dan toelichten 

waarom: 
  .........................................................................................................................................................
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Indien u nog suggesties of opmerkingen heeft, dan kunt u die hieronder aangeven.
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................

Namens de projectgroep landelijke implementatie Neonatale Gehoorscreening danken wij u hartelijk 
voor het invullen van de vragenlijst. U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgeleverde gefrankeerde 
envelop.

Minca Kauffman & Noëlle Uilenburg 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind Amsterdam
(Voor vragen Noëlle Uilenburg 020 – 5 745 945 - maandag tot en met donderdag)
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Bijlage 4.3 Vragenlijst tevredenheidsonderzoek organisaties

Geachte mevrouw, mijnheer
Per 1 juni 2005 is de laatste JGZ organisatie gestart met de implementatie van de neonatale ge-
hoorscreening. Dit betekent dat in juni 2006 alle organisaties het implementatiejaar zullen hebben 
afgerond. De landelijke implementatie is gesubsidieerd vanuit Zon MW. In het najaar zal het eindrapport 
over de implementatie worden geschreven. De subsidiegever hecht eraan dat hierin ook tevreden-
heidsonderzoeken worden opgenomen onder alle betrokkenen. 
Op basis van tevredenheidsonderzoeken kan worden nagegaan hoe de implementatie van de neona-
tale gehoorscreening is verlopen, welke wensen voor verbetering er leven onder de gebruikers en hoe 
het draagvlak van deze screening is onder de bevolking. 
De tevredenheid van de verschillende gebruikers over de neonatale gehoorscreening (managers JGZ 
organisaties, screeners en de ouders van de gescreende kinderen) zal worden onderzocht door middel 
van vragenlijsten.
Naast bijgevoegde vragenlijst, die wordt gestuurd aan alle managers van JGZ organisaties, wordt er 
eveneens een vragenlijst gestuurd aan alle screeners. Ten slotte zal er ook een tevredenheidsonder-
zoek worden uitgevoerd onder de ouders van baby’s die aan de screening hebben deelgenomen. 
De vragenlijst voor de JGZ organisaties is opgesteld door de projectgroep (NSDSK en TNO kwaliteit 
van Leven) in samenwerking met Z-org. 
In de envelop vindt u een vragenlijst en een bijbehorende gefrankeerde retourenvelop.
Uw mening is belangrijk! Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken deze vragenlijst zo spoedig 
mogelijk in te vullen en in de bijgevoegde envelop aan ons te retourneren.
We gaan zorgvuldig en strikt vertrouwelijk om met uw antwoorden. 
Mocht u van mening zijn dat u niet de aangewezen persoon bent om deze vragenlijst in te vullen, dan 
zouden wij het prettig vinden als u de vragenlijst doorgeeft aan degene die dat volgens u wel is. 
Als u niet mee wilt werken aan dit onderzoek, wilt u dan de (lege) vragenlijst terugsturen in de envelop. 
Als u op de vragenlijst de naam van uw organisatie noteert en daarbij dat u de lijst niet wenst in te 
vullen, dan weten wij dat wij u geen herinnering moeten sturen. 
Wij danken u vast hartelijk voor uw medewerking en hopen dat mede door uw mening de gehoorscree-
ning in de toekomst zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. 

Met vriendelijke groet namens Z-org en het projectteam van de NSDSK en TNO kwaliteit van leven,

Drs. M.A. Kauffman-de Boer, Orthopedagoog
Projectleider Landelijke Implementatie Neonatale gehoorscreening

VRAGENLIJST IMPLEMENTATIE NEONATALE GEHOORSCREENING
Vragenlijst voor organisaties over de implementatie van de neonatale gehoorscreening en de ervarin-
gen gedurende het implementatiejaar.

Voorbereiding implementatie Neonatale Gehoorscreening
1.  Heeft u voldoende tijd gehad om de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening voor te 

bereiden? (svp omcirkelen wat van toepassing is)
 ruim voldoende             neutraal veel te weinig  
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
 Indien u te weinig tijd had, wat was hiervan de reden 
2.  Heeft u vanuit de NSDSK voldoende ondersteuning ontvangen bij de voorbereiding van de imple-

mentatie? (svp omcirkelen wat van toepassing is)
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 ruim voldoende             neutraal veel te weinig  
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
Indien u te weinig ondersteuning heeft ontvangen, op welke punten had u dan meer ondersteuning 
gewenst? 
3. Wat is het deskundigheidsniveau van de screeners die in uw organisatie de screening uitvoeren?
 Eerste screening     MBO   HBO    anders,   
 Tweede screening    MBO   HBO    anders,   
 Derde screening     MBO   HBO   anders,   
4.  Waar vindt de screening plaats en hoeveel tijd wordt er in uw organisatie ingepland voor de uit-

voering van de gehoorscreening? (Het gaat hier uitsluitend om de gehoorscreening excl. reistijd, 
hielprik en eventueel overige onderwerpen die in hetzelfde consult aan de orde komen)

 Eerste screening       minuten  Huisbezoek   CB 
 Tweede screening    minuten  Huisbezoek   CB 
 Derde screening     minuten  Huisbezoek   CB
4.1.  Voor organisaties die de eerste ronde van de gehoorscreening in combinatie met de hielprik 

uitvoeren, geldt dat voor een 2e screeningsronde met OAE een apart huisbezoek moet worden 
uitgevoerd. Hoeveel reistijd wordt voor dit huisbezoek ingecalculeerd. 

 Tweede screening     minuten reistijd
4.2.  Voor (bijna) alle organisaties geldt dat de 3e screeningsronde met A-ABR bij de baby thuis wordt 

uitgevoerd. Hoeveel reistijd wordt voor dit huisbezoek ingecalculeerd.
 Derde screening        minuten reistijd
5.  Heeft uw organisatie voorafgaand aan de implementatie contact gehad met de omliggende zieken-

huizen om afspraken te maken over de uitvoering van de gehoorscreening bij kinderen die in het 
ziekenhuis liggen (niet NICU)?

  Ja  Nee

Uitvoering implementatie
6.  Wilt u op onderstaande 5 puntsschaal uw mening geven over de training van de screeners in de 

uitvoering van de neonatale gehoorscreening. 
 zeer goed               neutraal zeer slecht  
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
 Toelichting 
7.  Wilt u op onderstaande 5 puntsschaal uw mening geven over de ondersteuning bij de uitvoering 

van de gehoorscreening vanuit de NSDSK tijdens het implementatiejaar?
 zeer goed               neutraal zeer slecht  
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
 Toelichting 
8. Zijn er gedurende het implementatiejaar storingen geweest in de OAE apparatuur? 
  Nee
  Ja, af en toe  Ja, regelmatig   Ja, heel vaak 
 Wat was de aard van deze storingen: 
9. Zijn er gedurende het implementatiejaar storingen geweest in de A-ABR apparatuur?
  Nee
  Ja, af en toe  Ja, regelmatig   Ja, heel vaak
 Wat was de aard van deze storingen: 
10. Indien er storingen optraden in de apparatuur, wie werd dan geraadpleegd?
  NSDSK (helpdesk) 
  Leverancier 
  anders, nl 
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11. Bent u tevreden over de snelheid waarmee eventuele storingen werden verholpen?
 zeer tevreden                neutraal zeer ontevreden  
 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 __________________ 5
 Toelichting 
12.  Hierna volgen een aantal stellingen over de neonatale gehoorscreening in het algemeen. Wilt u 

telkens aangeven in hoeverre u het met de stelling eens bent? 
12.1. De NGS is een verbetering ten opzichte van de Ewing-/Capasscreening.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
12.2. De NGS wordt op een te jonge leeftijd afgenomen.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
12.3. De NGS geeft veel onrust bij ouders.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
12.4. Het is goed dat ouders al snel weten of hun kind wel of niet goed hoort.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
12.5. De NGS was aan het einde van het implementatiejaar goed ingebed in onze organisatie.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
12.6.  De functie van de regiocoördinator is onmisbaar voor een goed verloop van het screeningspro-

ces.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
12.7. Het verwijstraject naar het audiologisch centrum is goed geregeld.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
12.8. De terugkoppeling van audiologisch centrum naar de Jeugdgezondheidszorg verloopt goed.
  geheel mee eens            neutraal geheel mee oneens  
  1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
  Toelichting 
13.  Kreeg u vanuit de NSDSK voldoende managementinformatie over de resultaten van de scree-

ning?
  Ja
  Nee 
 Toelichting 
14. Welk protocol heeft uw organisatie gevolgd gedurende het implementatiejaar
  Protocol Neonatale Gehoorscreening uit de cursusmap
  LVT Protocol Neonatale Gehoorscreening
  Eigen uitvoeringsprotocol
  Anders, nl: 
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Als u een eigen uitvoeringsprotocol gebruikt, zou u dan een kopie van dit protocol willen mee-
sturen?
15. Het ziekenhuisprotocol is een helder en goed uitvoerbaar protocol.
 geheel mee eens             neutraal geheel mee oneens  
 1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ 4 ________________ 5
 Toelichting 
16.  Is het gedurende het implementatiejaar gelukt alle nieuwe geboortes op tijd binnen te krijgen zodat 

alle kinderen op tijd in het screeningsproces konden instromen?
  Ja
  Nee 
 Indien dit niet is gelukt, wat was hiervan dan de oorzaak 
 Hoe is dit probleem opgelost 
17.  Kreeg u vanuit de NSDSK voldoende informatie over het kwalitatief functioneren van de scree-

ners?
  Ja
  Nee
 Toelichting 
18. Krijgt u klachten van cliënten over de Neonatale Gehoorscreening?
  Ja  Nee
 Op welke aspecten hebben deze klachten dan vooral betrekking 
19. Naam Thuiszorgorganisatie: 
20. De vragenlijst is ingevuld door;
  Hoofd JGZ
   Manager JGZ
  Stafarts JGZ
  anders, namelijk: 
Indien u nog suggesties of opmerkingen heeft, of specifieke knelpunten ervaart die niet aan de orde zijn 
gekomen in de vragenlijst, dan kunt u die hieronder aangeven.
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................

Namens de projectgroep landelijke implementatie Neonatale Gehoorscreening en Z-org danken wij 
u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst. U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgeleverde 
gefrankeerde envelop.
Minca Kauffman & Noëlle Uilenburg 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind Amsterdam  
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
020 – 5 745 945


