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VOORWOORD 

Een goed gehoor is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een kind en 
vormt één van de voorwaarden voor een goede communicatieve en taalontwik-
keling en heeft daarmee grote invloed op de cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  

Vanuit deze kennis en overtuiging is de Vroegtijdige Opsporing van Gehoor-
stoornissen bij jonge kinderen van 9 maanden oud in Nederland in 1965 van 
start gegaan bij de afdeling Vroegtijdige Opsporing Gehoorstoornissen (VOG) 
van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). 
De gedachte “hoe jonger, hoe beter” speelde een grote rol.  

Ruim 35 jaar geleden startte de landelijke screening op gehoorstoornissen met 
de Ewing-methode. De screening werd uitgevoerd door de medewerkers van 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de training, begeleiding, monitoring en kwali-
teitsbewaking werd uitgevoerd door de afdeling VOG/NSDSK. In 1991 werd de 
Ewingmethode vervangen door de Capas methode. De screeningsleeftijd op 9 
maanden bleef gelijk, echter de stimuli werden geautomatiseerd en gestandaar-
diseerd via luidsprekers aan het kind aangeboden en ook werd aan de scree-
ning een geautomatiseerd administratiesysteem gekoppeld dat monitoring en 
kwaliteitsbewaking diende te optimaliseren. Deze landelijke registratie maakt 
kwaliteitsbewaking mogelijk op zowel kind en als landelijke niveau.  

Uit recent onderzoek blijkt dat de kans van doof of ernstig slechthorend kind op 
een goede taalontwikkeling met alle positieve consequenties van dien aanzien-
lijk toeneemt als het kind voor de 6e levensmaand de juiste begeleiding kan 
worden aangeboden. Dit betekent dat de vroegtijdige onderkenning nog eerder 
dan op de leeftijd van 9 maanden zal moeten plaatsvinden. 

De laatste jaren heeft de NSDSK in samenwerking met TNO-Preventie en Ge-
zondheid verschillende proefonderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van 
de Neonatale Gehoorscreening binnen de structuur van de Jeugdgezondheid. 
De vraag daarbij was hoe de Neonatale Gehoorscreening het meest effectief en 
efficiënt in Nederland kan worden uitgevoerd. 

Voor u ligt het eindrapport van de “ Implementatiestudie Neonatale Gehoors-
creening”. Hierin wordt geconcludeerd dat de Neonatale Gehoorscreening als 
populatiescreening in Nederland haalbaar en mogelijk is. Op basis van de resul-
taten van deze studie worden concrete voorstellen gedaan over de meest wen-
selijke vorm van aanpak om de implementatie binnen de Jeugdgezondheidszorg 
te realiseren. 

Zonder de enthousiaste en gemotiveerde medewerking van de Thuiszorgorga-
nisaties in de proefregio’s zou deze studie niet mogelijk zijn geweest. Ook de rol 
die de Audiologische Centra in deelnemende regio’s hebben gespeeld, om vol-
gend op een onvoldoende screeningsuitslag adequate diagnostiek te realiseren, 
is van onschatbare waarde geweest. Ten slotte willen wij de ouders van de ruim 
3300 bij de studie betrokken pasgeboren kinderen van harte bedanken. Dankzij 
hun bijdrage zullen in de nabije toekomst pasgeboren kinderen op een efficiënte 
en effectieve wijze op hun gehoor kunnen worden gescreend. Wij hebben veel 
van hen geleerd! 

Nu we op de drempel staan van de start van de implementatie van een landelijk 
programma voor Neonatale Gehoorscreening, moeten we ons realiseren dat de 
zeer vroege opsporing alleen zinvol is als ook het traject na de screening van 
diagnostiek en begeleiding/behandeling goed op elkaar is afgestemd, zowel wat 
inhoud als wat timing betreft. Ook de nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld de 
cochleaire  implantatie dienen hier een weloverwogen plaats in te krijgen.  
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De vroege opsporing op hele jonge leeftijd dwz voor de leeftijd van 3 maanden 
van een vermoedelijke auditieve handicap, brengt met zich mee dat op allen, 
werkzaam in dit veld, de verantwoordelijkheid rust om in deze kwetsbare levens-
fase zorgvuldig om te gaan met de ouders en hun jonge kind, zodat ook nu “ 
hoe jonger” letterlijk en figuurlijk “hoe beter” zal kunnen betekenen. 

 

Dr. Hanneke de Ridder-Sluiter 

Directeur NSDSK.  
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Een doof of ernstig slechthorend kind dat opgroeit in een horende omgeving 
verkeert in een moeilijke en vaak ongunstige situatie. Het opvoeden van een 
doof of ernstig slechthorend kind vraagt kennis en vaardigheden die ouders niet 
vanzelfsprekend hebben en die zij ook niet zonder meer opdoen. Vroege  op-
sporing van kinderen met een perceptief gehoorverlies, direct gevolgd door 
adequate diagnostiek, interventie en deskundige begeleiding, helpt om de ont-
wikkeling  van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Het vroeg opsporen van aangeboren afwijkingen heeft binnen de Jeugdgezond-
heidszorg (JGZ) een hoge prioriteit. De motivatie hierbij is dat vroege opsporing, 
gevolgd door diagnostiek, behandeling en begeleiding, toekomstig en onnodig 
leed kan voorkomen en de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk kan 
verlopen. En dit niet alleen, uiteindelijk zullen ook de kosten van de gezond-
heidszorg en andere maatschappelijke kosten door vroeg ingrijpen afnemen.  

Vanaf 1965 is de gehoorscreening in Nederland als basisvoorziening opgeno-
men in het pakket van de JGZ. Voor deze screening wordt 94,0% van de doel-
groep (kinderen van 9 maanden oud) bereikt. De huidige screening vindt plaats 
vanaf de leeftijd van 9 maanden. De aard van de test maakt toepassing op een 
jongere leeftijd, binnen een universeel screeningsprogramma, niet mogelijk. De 
huidige screening bestaat uit 3 screeningsronden met minimaal 1 maand tus-
sentijd. Voordat de screening is afgerond en een kind wordt verwezen, is het 
vaak al 13 à 14 maanden oud. Om allerlei redenen blijkt het daarna nog maan-
den te duren voordat de behandeling bij huisarts en KNO-arts en de audiologi-
sche diagnostiek is afgerond. Voor een doof of slechthorend kind en zijn ouders 
betekent dit dat het kind vaak 15-18 maanden oud is alvorens het gezin de zorg 
krijgt die het behoeft.  

In Nederland verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat diagnostiek op de 
Audiologische Centra (AC) en vervolgens begeleiding van dove en slechthoren-
de kinderen en hun ouders door de diensten voor gezinsbegeleiding beschik-
baar zijn, dat die beschikbaarheid geografisch goed verspreid is over Nederland 
en dat de kwaliteit goed is. De structuur, organisatievorm en het zorgaanbod zijn 
dus voorhanden. 

Uit onderzoek van Yoshinaga-Itano (1998) blijkt dat kinderen met een perceptief 
gehoorverlies bij wie de interventie is gestart voor de leeftijd van 6 maanden een 
significant betere taalontwikkeling doormaken dan kinderen bij wie het gehoor-
verlies na de leeftijd van 6 maanden is geïdentificeerd. Dit betekent dat kinderen 
met een perceptief gehoorverlies met de huidige screening (CAPAS- /Ewingtest) 
te laat worden onderkend. 

Enkele jaren geleden is de JGZ standaard Vroegtijdige Opsporing van Gehoor-
stoornissen 0 -19 jaar verschenen (van Leerdam 1998). De gehoorscreening is 
op basis van deze standaard opgenomen in het zorgpakket van de JGZ als on-
derdeel van het Basispakket Collectieve Preventie. Wel wordt in de standaard 
vermeld dat zodra dit mogelijk is de screening met de CAPAS-/Ewingtest ver-
vangen dient te worden door de Neonatale Gehoorscreening. Daar ruim 95,0% 
van de zuigelingen regelmatig het Consultatiebureau voor Zuigelingen (CB) be-
zoekt, lijkt de uitvoering van de screening binnen de JGZ voor de Nederlandse 
situatie voor de hand te liggen. Dit in tegenstelling tot het buitenland, waar de 
Neonatale Gehoorscreening meestal in kraamklinieken wordt uitgevoerd. Omdat 
in Nederland het merendeel van de baby’s thuis of poliklinisch geboren wordt, is 
deze optie voor een populatiescreening hier niet haalbaar.  
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In dit rapport wordt verslag gedaan van een implementatiestudie naar de moge-
lijkheid om de Neonatale Gehoorscreening in te voeren binnen de structuur van 
de JGZ en onder welke condities en randvoorwaarden dit dient te gebeuren. 

1.2 Vraagstelling van de studie  

De studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de studie is reeds afge-
rond en heeft bestaan uit een modelberekening naar de ‘Kosten van verschil-
lende vormen van opzet van Neonatale Gehoorscreening in Nederland’ (Bos-
huizen e.a. 1998). Op basis van deze modelberekening is aanbevolen de Neo-
natale Gehoorscreening in Nederland uit te voeren binnen de JGZ en de scree-
ning zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in combinatie met een bestaand huis-
bezoek. Als dit niet mogelijk is, wordt aanbevolen de kinderen voor de screening 
op te roepen op het CB.  
Gezien de kosten/effectiviteit wordt als screeningsmethode de TEOAE methode 
aanbevolen in de vorm van een drietraps screeningsprocedure. 

Op grond van de aanbevelingen uit de modelberekening uit de eerste fase van 
de studie is een onderzoeksopzet gemaakt voor het tweede deel van de studie, 
namelijk de implementatiestudie.  
Hiervoor is de volgende vraagstelling geformuleerd: 
• Wat is de opbrengst van de Neonatale Gehoorscreening in termen van aantal 

opgeroepen kinderen, opkomst, aantal onvoldoende reagerende kinderen, 
aantal verwezen kinderen en aantal opgespoorde afwijkingen? 

• Komen deze gegevens overeen met de aannamen uit de modelberekening? 
• Aan welke organisatorische voorwaarden moeten thuiszorginstellingen bij in-

voering van de Neonatale Gehoorscreening voldoen? 
• Is het op de CAPAS geënte en voor de Neonatale Gehoorscreening aange-

paste registratie- en evaluatiesysteem bruikbaar? 
• Is het ontwikkelde verwijsprotocol werkbaar? 
• Is het ontwikkelde diagnostische protocol bruikbaar? 
• Op welke leeftijd is gestart met de begeleiding en interventie bij de kinderen 

bij wie een permanent gehoorverlies is gediagnosticeerd? 
• Wat is de invloed van de onvoldoende uitslag op de attitude van de ouders? 
• Wat is de mate van tevredenheid en acceptatie van de Neonatale Gehoor-

screening door ouders en uitvoerders van de screening? 

1.3 Samenwerking en taakverdeling NSDSK / TNO / Thuiszorgorganisaties 

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) heeft 
de studie uitgevoerd in samenwerking met TNO-Preventie en Gezondheid 
(TNO-PG). Bij de studie zijn drie Thuiszorginstellingen betrokken, te weten: Re-
gionale Thuiszorg; Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland 
en Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost. Tussen de NSDSK, TNO-PG en de 
Thuiszorginstellingen  is een nauw contact geweest tijdens de loop van de stu-
die.  

De NSDSK heeft de studie gecoördineerd. Door de NSDSK zijn stappenplan-
nen, scenario’s en trainingsprogramma’s ontwikkeld. Er is software voor een 
administratief programma geschreven. Er zijn handleidingen geschreven voor 
de bediening van de software en de screeningsapparatuur. De organisatie, trai-
ning en begeleiding van de screeners, de dataverzameling, het berekenen van 
de resultaten van de studie, het casemanagement, de doorverwijzing, de kwali-
teitsbewaking en de monitoring van de studie zijn door de NSDSK uitgevoerd. 
De NSDSK heeft de mening van de ouders over de Neonatale Gehoorscreening 
onderzocht via oudervragenlijsten en bij de verwezen kinderen ook nog via in-
terviews. De NSDSK heeft regelmatig overleg gehad met het management van 
de betrokken thuiszorgorganisaties en betrokken AC’s. 
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TNO-PG heeft op basis van de resultaten uit de implementatiestudie de model-
berekening opnieuw uitgevoerd ten aanzien van de kosten van de verschillende 
vormen van opzet van Neonatale Gehoorscreening. Ook heeft TNO-PG aan de 
hand van vragenlijsten de eventuele ongerustheid van ouders 6 maanden na de 
screening onderzocht.  

De JGZ heeft er zorg voor gedragen dat alle kinderen uit de doelgroep werden 
gescreend. De OKZ-verpleegkundigen uit de drie thuiszorgorganisaties hebben 
de Neonatale Gehoorscreening uitgevoerd. 
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2 GEHOORSCREENING 

2.1 Algemeen  

Toen de gehoorscreening met de distractietest (Ewingtest en later de CAPAS-
test) in 1965 werd ingevoerd, was de doelstelling van de screening dat kinderen 
met een perceptief gehoorverlies aan één of beide oren groter dan 35 à 40 dB 
dienden te worden opgespoord. 

Omdat men van mening was dat kinderen met langdurige geleidingsverliezen 
gebaat zouden zijn bij een tijdige onderkenning en behandeling, is deze groep 
in het midden van de jaren zeventig aan de doelgroep toegevoegd. 

De afgelopen jaren is de Vroegtijdige Opsporing van Gehoorstoornissen (VOG) 
steeds meer onder druk komen te staan. Het nut van het opsporen van kinderen 
met een gehoorverlies tengevolge van OME (Otitis media met effusie) wordt 
door velen betwijfeld. Daar het overgrote deel van de kinderen dat wordt verwe-
zen uiteindelijk alleen een geleidingsverlies blijkt te hebben, wordt een uitval op 
de CAPAS- of Ewingtest niet meer altijd serieus genomen. Als gevolg hiervan 
dreigen de kinderen met perceptieve gehoorverliezen de dupe te worden.  

De Neonatale Gehoorscreening biedt hiervoor een oplossing. Als kinderen in de 
eerste levensmaand worden gescreend, is de kans klein dat er een onvoldoen-
de screeningsresultaat komt tengevolge van middenoorproblemen. Tot de doel-
groep van de Neonatale Gehoorscreening horen dan ook alleen de kinderen 
met een blijvend gehoorverlies, groter dan 40 dB aan één of beide oren. Bij de-
ze kinderen dient voor de leeftijd van 6 maanden de screening en diagnostiek te 
zijn afgerond en de interventie en begeleiding te zijn gestart. 

2.2 Methodieken 

Er zijn twee methodieken beschikbaar waarmee populatiescreening op percep-
tieve gehoorstoornissen bij pasgeborenen mogelijk is. Dit zijn de Automated 
Auditory Brainstem Respons (A-ABR) en de Oto-Akoestische Emissies (OAE’s). 
Uit klinische studies is gebleken dat beide methoden een hoge sensitiviteit en 
specificiteit hebben. Uit de modelberekening is gebleken dat het meten van 
OAE’s in de Nederlandse situatie het meest kosteneffectief is (Boshuizen e.a. 
1998). 

2.2.1 OAE-methode 

Figuur 2-1 OAE methode 
De Engelsman David Kemp beschreef in de ja-
ren zeventig het verschijnsel van Oto-
Akoestische Emissies (OAE’s) voor het eerst. 
Het blijkt dat een gezond oor, na het horen van 
korte geluidspulsjes, zelf geluid produceert. 
Dat geluid is heel zwak en is daarom nooit 
eerder waargenomen. Over het ontstaan van 
dat geluid is nog niet alles bekend. Wel is al 
bekend dat het opgewekt wordt door de zin-
tuigcellen in het binnenoor, die geluid omzet-
ten in zenuwactiviteit. Een bepaalde groep van 
deze cellen, de buitenste haarcellen, verster-
ken de trilling die in het binnenoor door de ge-
luidsstimulus wordt veroorzaakt. Dit verster-
kingsproces is een aanwijzing voor de grote 
gevoeligheid van het oor voor geluid. Een deel 
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van de geluidstrillingen komt via het middenoor weer naar buiten en is dan meet-
baar in de gehoorgang als de emissie. Als er OAE’s worden gevonden, wordt dit 
algemeen geaccepteerd als een positieve aanwijzing voor een gezonde cochlea 
en een normale middenoorfunctie. Er zijn twee verschillende manieren om OAE’s 
te meten: 

TEOAE (Transient Evoked Oto-Acoustic Emission) 

De emissies kunnen gemeten worden door de gehoorgang af te sluiten met een 
dopje, waarin een luidsprekertje en een microfoontje gemonteerd zijn. Door mid-
del van de luidspreker worden klikgeluidjes aangeboden. Na de stimulus (snelle 
klikgeluidjes) is gedurende korte tijd het geluid van de emissies meetbaar. De 
emissies worden door een microfoon opgevangen en geregistreerd. Het appa-
raat komt via een ingevoerd fail-/passcriterium tot een uitslag op de screening. 

DPOAE’s (Distortion Product Oto-Acoustic Emission) 

De methode van DPOAE is vrijwel gelijk aan die van de gewone  TEOAE. Het 
verschil is dat er bij de DPOAE methode twee tonen (frequentie f1 en f2) aan-
geboden worden en dat er een derde toon (frequentie  2f1 – f2) gemeten wordt. 
Hierdoor kunnen de stimulus- en de responstonen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en kunnen de responstonen continu worden gemeten.  

2.2.2 A-ABR-methode 

Bij de A-ABR-methode wordt gebruik gemaakt van de elektrische reactie van de 
hersenstam op geluid. Deze elektrofysiologische hersenstamrespons wordt 
sinds het begin van de jaren zeventig klinisch gebruikt voor gehoordiagnostiek. 
De toepassing heet de “Brainstem Electric Respons Audiometry (BERA)”. De 
methode is erg duur vanwege de benodigde apparatuur en hoog geschoold be-
dienend personeel en is daarom niet geschikt als screeningsmethode. Daartoe 
werd de geautomatiseerde ABR (A-ABR) ontwikkeld. Dit is een screeningsver-
sie van de klinische BERA. 

Op het voorhoofd, in de nek en op de schouder van de baby worden plakkers 
geplakt die op elektrodes worden aangesloten. Over de oortjes van de baby 
worden zachte z.g. “earcouplers” geplakt waarop de “transducers” worden aan-
gesloten. Via de transducers wordt 70x per seconde een geluid aangeboden. 
De elektrodes meten de activiteit in de hersenen als reactie op het aangeboden 
geluid. Het apparaat berekent via een algoritme de gevonden activiteit en komt 
tot een fail of pass op de screening. 

2.3 Voorstudies Neonatale Gehoorscreening in Nederland 

In het buitenland zijn veel studies verricht op het gebied van de Neonatale Ge-
hoorscreening. Al deze studies zijn echter uitgevoerd in een klinische setting. 
De vraag voor de Nederlandse situatie is niet meer of de Neonatale Gehoors-
creening mogelijk is, maar onder welke condities binnen de structuur van de 
JGZ dit kan plaatsvinden.  

Met zowel de TEOAE- als de A-ABR-methode is in eerste instantie een haal-
baarheidsstudie uitgevoerd (NSDSK, 1996; Oudesluys-Murphy & Harlaar, 
1997;). In beide studies zijn de kinderen thuis gescreend door een OKZ-
verpleegkundige.  

In Brabant Noord-Oost is een verkennende studie uitgevoerd om na te gaan of 
de Neonatale Gehoorscreening ook plaats kan vinden op het CB. De screening 
is uitgevoerd op aparte zittingen op het CB als de kinderen tussen de 2 en 4 
weken oud zijn. Bij deze studie is een deel van de kinderen onderzocht met de 
A-ABR-methode en een ander deel met de TEOAE-methode (van der Lem, 
Kauffman e.a, 1998).  



 
Implementatiestudie Neonatale gehoorscreening / juli 2001 10 

Uit deze onderzoeken blijkt dat screening met beide methoden in principe mo-
gelijk en haalbaar is. Een kostenvergelijking (Verkerk & Boshuizen, 1998) laat 
verder zien dat de Neonatale Gehoorscreening niet veel duurder is dan de 
gangbare Ewing-/CAPASscreening. Als wordt gekeken naar de kosten per op-
gespoord kind met een perceptieve gehoorstoornis, is het  wellicht zelfs goed-
koper. Daarbij is dan wel het (omstreden) nut van het opsporen van kinderen 
met chronische OME buiten beschouwing gelaten.  

Invoering van de Neonatale Gehoorscreening als populatiescreening in Neder-
land lijkt wenselijk. De organisatievorm die internationaal het meest gangbaar is 
(screening enkele dagen na de geboorte in het ziekenhuis), is in de Nederland-
se situatie niet van toepassing omdat naar schatting meer dan 85,0% van de 
baby’s enkele dagen na de geboorte niet (meer) in een klinische setting verblijft. 
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3 ONDERZOEKSOPZET 

3.1 Cohort en regio’s  

De studie heeft betrekking op een jaarcohort kinderen geboren tussen 1 no-
vember 1999 en 1 november 2000. Bij de studie zijn drie thuiszorgorganisaties 
betrokken, te weten: Regionale Thuiszorg (Alkmaar, N=800), Stichting Thuis-
zorg en Maatschappelijk Werk ‘Rivierenland’ (Tiel en Culemborg, N=800) en de 
Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost (Rayon Maasland, N=1600). 

Bij 1600 kinderen wordt de screening thuis uitgevoerd. In Alkmaar in combinatie 
met de PKU/CHT/AGS screening tussen de 4e en 7e levensdag en in Tiel en 
Culemborg tijdens het eerste huisbezoek dat door de OKZ-verpleegkundige 
wordt gebracht tussen de 2e en 4e levensweek. In Brabant Noord-Oost (Rayon 
Maasland) vindt de screening plaats in de 3e of 4e levensweek, tijdens aparte 
zittingen op het CB. 

Alle kinderen die in de betreffende regio’s geboren zijn tussen 1/11/1999 en 
1/11/2000 behoren tot de studiegroep, met uitzondering van de kinderen die in 
de NICU’s (Neonatale Intensive Care Units) zijn gescreend.  

3.2 Organisatie en voorlichting 

Aan de hand van een stappenplan is per regio bepaald hoe de hele opzet van 
het onderzoek moet verlopen ten aanzien van werving en training van de scree-
ners; voorlichting aan alle betrokkenen; werving van ouders; planning etc. Voor 
elke regio is apart voorlichtingsmateriaal opgesteld en verspreid onder ouders, 
huisartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden en overige betrokkenen binnen 
de JGZ. Er zijn persberichten opgesteld voor de regionale dagbladen. In overleg 
met de voorzitters van de Districtshuisartsenverenigingen is bereikt dat de on-
voldoende kinderen rechtstreeks naar een Audiologisch Centrum kunnen wor-
den verwezen.  

Met de betrokken Audiologische Centra is een werkgroep ingesteld om zorg te 
dragen voor een uniform diagnostisch protocol, dat goed aansluit op de scree-
ning.  

Met de beleidscommissie gezinsbegeleidingsdiensten is overleg gestart over de 
aanpassing van de interventieprogramma’s voor de baby’s bij wie een perma-
nent gehoorverlies is vastgesteld. Tengevolge van de Neonatale Gehoorscree-
ning zullen de kinderen namelijk op een veel jongere leeftijd onder de zorg van 
de gezinsbegeleidingsdiensten komen.  

Voorafgaand aan het screeningsproces wordt een toestemmingsverklaring gete-
kend door de ouders. Ouders tekenen hiermee voor het gebruik van de gege-
vens van hun kind in deze studie. Dit zijn zowel de screeningsresultaten als de 
gegevens die middels vragenlijsten worden verkregen.  

3.3 Training, begeleiding en ondersteuning van de screeners 

Algemeen 

Voor de uitvoerders van de screening is een trainingsprogramma opgesteld. In 
de training wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er wordt achtergrondinformatie 
gegeven over verschillende onderwerpen m.b.t. de Neonatale Gehoorscreening. 
Verder wordt de bediening van de apparatuur en het softwareprogramma be-
handeld en wordt, in een vaardigheidstraining, het gebruik van de apparatuur en 
de software en de afname van de screeningstest geoefend. De screeners zijn 
vervolgens, voor zover mogelijk, de eerste keren dat zij de screening in de prak-
tijk uitvoeren begeleid op de werkplek.  



 
Implementatiestudie Neonatale gehoorscreening / juli 2001 12 

Er is ook een trainingsprogramma opgesteld voor de administratieve medewer-
kers van de klantenservice uit Brabant Noord-Oost. De planning van de zittingen 
is in deze regio namelijk door de klantenservice verzorgd. Alle medewerkers van 
de klantenservice dienen derhalve het administratieve programma te kunnen 
bedienen. Bovendien wordt ook van de medewerkers van de klantenservice 
verwacht dat zij ouders juist kunnen informeren over de screening.  

Inhoud van de training  

De NSDSK heeft een trainingsprogramma ontwikkeld bestaande uit twee ses-
sies van ieder vier uur. Tussen de twee sessies ligt een periode van drie à vier 
weken. Elke sessie bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. 

Sessie 1 theoretisch deel 
In dit deel van de training wordt informatie gegeven over gehoor en gehoor-
stoornissen, screenen versus diagnostiek en het doel van Vroegtijdige Onder-
kenning van Gehoorstoornissen. Tevens wordt uitleg gegeven met behulp van 
videomateriaal over de verschillende vormen van Neonatale Gehoorscreening; 
de OAE en de A-ABR. De studies die tot nu toe zijn gedaan naar de verschillen-
de methodieken en de verschillende organisatievormen worden besproken.  
De opzet van de implementatiestudie wordt uitgelegd. Zaken als doelstelling van 
de studie, randvoorwaarden, deelnemers aan de studie, de verwijsprocedure, 
het informatiemateriaal, etc. komen daarbij aan de orde. 

Sessie 1 praktisch deel 
Het praktische deel bestaat uit het leren omgaan met de meetapparatuur, in dit 
geval de Echocheck. De handleiding (door de NSDSK vertaald en voor de Ne-
derlandse situatie aangepast) wordt doorgenomen.  

Daarna wordt geoefend met het aansluiten en bedienen van de apparatuur. 
Vervolgens wordt de testafname behandeld en besproken hoe de uitslagen ge-
interpreteerd moeten worden, etc. Het inbrengen van de probe is hierbij een be-
langrijk onderdeel. De screeners oefenen de testafname eerst op zichzelf en 
vervolgens op elkaar.  

Sessie 2 theoretisch deel 
Het theoretische gedeelte van de tweede sessie spitst zich toe op de omgang 
met het kind, de houding van het kind tijdens de testafname en de gespreksvoe-
ring met de ouders. Het Centraal Administratiesysteem voor de Neonatale Ge-
hoorscreening wordt behandeld.  

Sessie 2 praktisch deel 
Tijdens het praktische gedeelte van de tweede sessie wordt de bediening van 
de laptop geoefend. Omdat veel screeners nog geen enkele ervaring hebben 
met computers wordt het werken onder Windows in vogelvlucht behandeld.  

De screeners oefenen de testafname opnieuw bij zichzelf en bij collega’s.   

Het laatste deel van deze sessie bestaat uit het screenen van pasgeboren ba-
by’s die speciaal voor deze gelegenheid uitgenodigd zijn. Aan de hand van het 
screenen van “echte kinderen” wordt de totale gang van zaken geoefend. Inclu-
sief bediening van het administratieve programma, het uitlezen van de meetge-
gevens en de datacommunicatie met de centrale computer.  

Aanvullende ondersteuning 
Na twee sessies van vier uur blijkt dat sommige screeners zich nog niet vol-
doende ervaren voelen om zelfstandig aan het werk te gaan. In Rivierenland is 
om die reden een derde training gegeven om het screenen, uitlezen en commu-
niceren extra te oefenen. 

In Brabant Noord-Oost, waar de screening op het CB wordt gedaan, is tijdens 
de eerste zitting een trainer van de NSDSK aanwezig geweest. De meeste 
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screeners uit Brabant Noord-Oost hadden al ervaring opgedaan met de Neona-
tale Gehoorscreening in een eerder experiment (Van der Lem e.a. 1998) 

Training administratieve krachten 
In Brabant Noord-Oost hebben de administratieve krachten van de klan-
tenservice een training gekregen waarbij verschillende onderdelen uit de trai-
ning van de screeners is behandeld. Ook voor de administratieve krachten is het 
belangrijk dat zij over voldoende achtergrondinformatie beschikken om ouders 
de juiste informatie te geven. Daarnaast is de procedure rond het oproepen van 
de kinderen en de planning van de zittingen doorgenomen.  

Helpdesk 
Wanneer onderzoekers tijdens de testafname of rond de bediening van het Cen-
trale Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening vragen hebben, kunnen 
zij telefonische ondersteuning krijgen van één van de trainers van de NSDSK.  

3.4 Centraal administratiesysteem 

Op basis van het centrale administratiesysteem dat gebruikt wordt voor de CA-
PASscreening, is het Centraal Administratiesysteem voor de Neonatale Ge-
hoorscreening (CANG) opgezet. Vanuit een centrale database worden de NAW-
gegevens van de geboren kinderen ingelezen in het CANG. Aan de hand van 
de postcodes van de kinderen wordt bepaald in welke regio zij moeten worden 
onderzocht. De NAW-gegevens worden in de centrale computer per werkgebied 
klaargezet voor datacommunicatie met de screeningsapparatuur.  

Figuur 3-1 Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening 
De screeners loggen in op de centrale computer en krijgen de NAW-gegevens 

van de door hen te on-
derzoeken kinderen ge-
download. Tijdens de 
screening worden de 
meetresultaten per oor 
vastgelegd. Ook worden 
aanvullende gegevens 
over de toestand van het 
kind en de omstandighe-
den tijdens de meting 
vastgelegd. Nadat de 
kinderen zijn onderzocht, 
worden de gegevens via 
datacommunicatie terug-
gezonden naar de centra-
le computer. Het softwa-
reprogramma van het 
CANG bepaalt welke kin-
deren opnieuw moeten 
worden opgeroepen en/of 
gescreend en welke kin-

deren kunnen worden afgesloten. Met een dergelijke werkwijze is het mogelijk 
de “loop” van alle kinderen door het screeningsproces nauwkeurig te bewaken.  

3.5 Instrument  

Voor deze studie is op basis van de uitkomsten van de modelberekening geko-
zen voor de TEOAE- methode. Hiervoor is de Echocheck van Otodynamics ge-
bruikt (zie figuur 3-2).  

Figuur 3-2 Echocheck 
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De Echocheck is ontwikkeld om op een snelle manier 
de aanwezigheid van ‘Transient Evoked Oto-Acoustic 
Emissions’ (TEOAE’s) vast te stellen. De Echocheck 
kan gebruikt worden bij pasgeboren kinderen, oudere 
kinderen en volwassenen. Bij de Echocheck wordt een 
klik-stimulus aangeboden. Een duidelijke OAE-respons 
betekent dat er een normale middenoorfunctie en 
cochleaire functie zijn gevonden in het frequentie-
gebied van 1,6 tot 3,2 kHz. Deze frequenties zijn voor 
de taal- / spraakontwikkeling essentieel. Als er geen 
OAE-respons wordt gevonden, betekent dit nog niet 
automatisch dat er sprake is van een gehoorverlies. 
Het niet vinden van een OAE-respons kan ook veroor-
zaakt worden door andere factoren. Het kan zijn dat de 
probe niet goed in het oor zit, de gehoorgang kan ver-
stopt zitten met oorsmeer, er kan te veel omgevingsla-
waai zijn of er kan sprake zijn van middenoorproble-
men. Als er geen OAE-respons wordt gevonden, moe-
ten bovengenoemde factoren gecontroleerd worden, 
waarna de meting herhaald moet worden.  

De Echocheck kan niet gebruikt worden om de mate van een gehoorverlies, in-
dien aanwezig, te bepalen. De Echocheck is uitsluitend bedoeld als screenings-
instrument. 

OAE’s verschijnen in het auditieve proces voordat de gehoorzenuw wordt geac-
tiveerd. Ook bij een aangetoonde OAE-respons is de aanwezigheid van retro-
cochleaire stoornissen niet uit te sluiten. Retrocochleaire auditieve stoornissen 
komen echter zelden voor in een babypopulatie. 

3.6 Screeningsprotocol 

Hoe hoger het percentage refer-uitslagen op grond van meettechnische proble-
men, des te meer kinderen moeten worden verwezen. Dit is onwenselijk gezien  
de werklast voor het vervolgkanaal, de ongerustheid van de ouders en de hoge 
kosten. Om het percentage fout positieven zo laag mogelijk te krijgen, verloopt 
de uitvoering van de Neonatale Gehoorscreening volgens een vastgesteld 
screeningsprotocol. Ieder kind doorloopt maximaal drie screeningssessies, 
voordat er een oordeel over het screeningsresultaat wordt geveld. In één scree-
ningssessie mogen maximaal drie meetpogingen per oor worden gedaan. Een 
meting aan een oor kan de volgende uitslagen opleveren; voldoende (pass), on-
voldoende (refer), niet voldoende (invalid). In de eerste sessie worden altijd bei-
de oren gemeten. Als beide oren een pass krijgen, hoeft er geen volgende ses-
sie plaats te vinden. Wanneer de uitslag voor één of beide oren een refer of ‘in-
valid’ is, wordt er een tweede screeningsronde gepland. Het oor dat in een 
voorgaande sessie een pass heeft gekregen wordt niet nogmaals gemeten in 
een volgende ronde. Eén keer een voldoende blijft een voldoende. Het onvol-
doende oor of de beide oren worden weer maximaal driemaal gemeten tijdens 
de tweede sessie. Blijft dan nog steeds één of beide oren onvoldoende, dan 
wordt een derde sessie afgesproken. Als tijdens deze derde sessie aan één of 
beide oren nog steeds geen pass is verkregen, dan wordt het kind verwezen 
naar het Audiologisch Centrum voor diagnostisch onderzoek. 

3.7 Verwijzingsprotocol 

Als het bij de derde screening nog niet is gelukt om beiderzijds goede emissies 
te vinden, wordt het kind voor diagnostisch onderzoek verwezen naar een Audi-
ologisch Centrum (AC).  
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Via de districtshuisartsenverenigingen is afgesproken dat de kinderen in het ka-
der van deze studie rechtstreeks kunnen worden verwezen. De huisarts krijgt 
bericht als een patiëntje wordt verwezen. De huisarts wordt gevraagd deze ver-
wijzing achteraf te fiatteren.  

Bij de studie zijn het Audiologische Centrum Holland Noord (ACHN), de Samen-
werkende Audiologische Centra Eindhoven (SACE), het Audiologisch Centrum 
Utrecht (ACU) en het Audiologisch Centrum van het Academisch Ziekenhuis 
Nijmegen (AZN) betrokken. Zodra een kind moet worden verwezen, wordt van-
uit de projectgroep een verwijsbrief met alle gegevens over de metingen gezon-
den aan het betreffende AC. De AC’s proberen het kind zo snel mogelijk in te 
plannen voor nader diagnostisch onderzoek. 

Het AC moet in staat zijn binnen een maand diagnostisch onderzoek te verrich-
ten volgens een vastgesteld protocol (zie 5.6 en bijlage 5). Voor de kinderen bij 
wie een blijvend gehoorverlies wordt vastgesteld, wordt een op deze jonge kin-
deren toegesneden opvang - en begeleidingsprogramma ontwikkeld. 

3.8 Evaluatie en vragenlijsten  

De mening van de ouders over de Neonatale Gehoorscreening wordt nagegaan 
aan de hand van twee vragenlijsten en een telefonische enquête.  

Direct na de screening hebben alle ouders een vragenlijst gekregen, met het 
verzoek deze binnen enkele dagen in te vullen en op te sturen aan de NSDSK 
(bijlage 1). Het doel van deze vragenlijst is om na te gaan hoe ouders denken 
over de screening op deze jonge leeftijd en welke onderdelen van de organisa-
tie, uitvoering van de screening e.d. goed en welke minder goed zijn verlopen 
en verbetering behoeven. 

Zes maanden na de screening hebben de ouders van de kinderen bij wie meer 
dan één screeningssessie nodig is geweest, opnieuw een vragenlijst gekregen 
(bijlage.2). Dezelfde vragenlijst is ook gestuurd naar een controlegroep. De con-
trolegroep bestaat uit ouders van de kinderen bij wie in de eerste screening bei-
derzijds voldoende emissies zijn gevonden. Het doel van deze vragenlijst is om 
na te gaan of er op langere termijn sprake is van ongerustheid bij de ouders van 
kinderen bij wie aanvankelijk een onvoldoende screeningsuitslag is gevonden.  

Bij de ouders van de kinderen die verwezen zijn naar een Audiologisch Centrum 
is een telefonische enquête afgenomen over hun ervaringen m.b.t. de verwijzing 
en de gang van zaken rondom de diagnostiek (bijlage 3).  

Met alle uitvoerders van de screening is drie maanden na de start en aan het 
eind van de studie de gang van zaken geëvalueerd. In een aparte vragenlijst is 
de mening van de OKZ-verpleegkundigen (screeners) over het verloop van de 
screening, de training en de organisatie verzameld (bijlage 4). 
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4 RESULTATEN SCREENINGSPROCES  

4.1 Populatie en screeningsresultaten  

De totale studiegroep van het jaarcohort 1-11-1999 tot 1-11-2000 bestaat uit 
3336 kinderen die zijn verdeeld over vier onderzoeksregio’s: Alkmaar (n=808), 
Brabant Noord-Oost (n=1579), Culemborg (n=392) en Tiel (n=557). In totaal 
hebben 199 ouders geen toestemming gegeven voor deelname aan de studie. 
Hierdoor komt het aantal deelnemende kinderen op 3137 

Tabel 4-1  Resultaten implementatiestudie 

Hierbij komen nog eens 23 kinderen van wie de ouders gaande het screenings-
proces hebben afgehaakt. Het totaal aantal kinderen dat het volledige scree-
ningsproces heeft doorlopen, is uiteindelijk 3114. Dit is 93,3% van het cohort. 

Grafiek 4-1 Referpercentage bij 1e, 2e en 3e screening 
Van de gescreende kinderen heeft 
bij de 1e, 2e en 3e screening res-
pectievelijk 7,6%, 3,3% en 2,1% een 
refer of mislukte meting aan een of 
beide oren als resultaat gekregen. In 
totaal is 2,2% van de kinderen ver-
wezen naar het Audiologisch Cen-
trum voor verdere diagnostiek. Er is 
in het opkomstpercentage en het re-
ferpercentage wel verschil tussen de 
regio’s (zie tabel 4-1 en grafiek 4-1). 
De verschillen in de referpercen-
tages tussen de verschillende re-
gio’s zijn statistisch echter niet signi-
ficant (p = .66). Ook het verschil in 
aantal screeningen dat er per kind 
heeft moeten plaatsvinden om tot 
een eindoordeel te komen, is tussen 
de regio’s niet significant (p = .35).  
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Alkmaar 808 38 770 724 14 32 46 0 46 30 1 15 1 15 1 14 4 3 7 11

4,7% 95,3% 94,0% 1,8% 4,2% 0,0% 100,0% 3,9% 0,1% 1,9% 0,1% 0,1% 93,3% 0,5% 0,4% 0,9% 1,4%

Brabant N.O. 1579 97 1482 1364 22 96 118 12 106 49 8 49 2 55 6 49 17 3 29 34

6,1% 93,9% 92,0% 1,5% 6,5% 0,8% 89,8% 3,3% 0,5% 3,3% 0,1% 0,4% 89,1% 1,1% 0,2% 2,0% 2,3%

Culemborg 392 34 358 322 13 23 36 1 35 18 4 13 0 17 1 16 6 3 7 10

8,7% 91,3% 89,9% 3,6% 6,4% 0,3% 97,2% 5,0% 1,1% 3,6% 0,0% 0,3% 94,1% 1,7% 0,8% 2,0% 2,8%

Tiel 557 30 527 490 9 28 37 2 35 18 3 14 0 17 0 17 3 2 12 14

5,4% 94,6% 93,0% 1,7% 5,3% 0,4% 94,6% 3,4% 0,6% 2,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,6% 0,4% 2,3% 2,7%

Totaal 3336 199 3137 2900 58 179 237 15 222 115 16 91 3 104 8 96 30 11 55 69

6,0% 94,0% 92,4% 1,8% 5,7% 0,4% 93,7% 3,7% 0,5% 2,9% 0,1% 0,2% 92,3% 1,0% 0,4% 1,8% 2,2%

2e screening 3e screening1e screening
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4.1.1 Leeftijd van screening 

In de regio Alkmaar is de screening gekoppeld aan de PKU/CHT/AGS screening 
die wordt uitgevoerd op de leeftijd van 4-7 dagen. De kinderen worden thuis ge-
screend. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende kinderen bij de eerste 
screening is uitgekomen op zes en een halve dag.  

In de regio’s Tiel en Culemborg worden de kinderen ook thuis gescreend tijdens 
het eerste huisbezoek van de OKZ-verpleegkundige. De kinderen zijn dan twee 
tot vier weken oud. In de regio Culemborg is de gemiddelde screeningsleeftijd 
bij de eerste screening 14 dagen en in de regio Tiel 15 dagen.  

In de regio Brabant Noord-Oost wordt de screening op een speciale zitting op 
het CB gedaan. De kinderen worden gescreend in de leeftijd van drie tot vier 
weken. De gemiddelde screeningsleeftijd is hier 28 dagen. Al deze gemiddelden 
vallen binnen de range van de theoretische leeftijden bij eerste screening vol-
gens de opzet van de studie (zie paragraaf 3.1)

4.1.2 Geen deelname  

Tabel 4-2 geeft een overzicht van de redenen (voor zover bekend) die ouders 
hebben aangegeven om niet deel te willen nemen aan het onderzoek. In totaal 
betreft het 222 kinderen, van wie 199 kinderen niet hebben deelgenomen aan 
de 1e screeningronde. Aan de 2e screeningsronde hebben 15 en aan de 3e 
screeningsronde 8 kinderen niet deelgenomen.  

Tabel 4-2 Overzicht van de redenen voor geen deelname 
Van deze 222 kinderen vallen er 21 
kinderen af, omdat ze eigenlijk niet 
gescreend hoeven te worden. Ne-
gentien kinderen zijn namelijk al ge-
screend op de Neonatale Intensive 
Care Unit (NICU). Één kind blijkt bui-
ten het studiegebied te wonen en de 
ouders van één kind geven aan naar 
een ander CB te willen gaan. De be-
langrijkste redenen voor geen deel-
name worden in tabel 4-2 weergege-
ven. De reden waarom de ouders 
van 73 kinderen geen toestemming 
voor de screening hebben gegeven, 
is niet bekend. Dit zelfde geldt voor 
de ouders van 34 kinderen die niet 
verschenen zijn op de eerste scree-
ning. Deze ouders hebben niet aan-
gegeven dat zij niet wensen deel te 
nemen, maar zijn toch niet versche-
nen of niet thuis. Deze kinderen zijn, 
als er ook geen gevolg is gegeven 
aan de vervolgoproep, afgesloten 
met de status ‘geen deelname; niet 
verschenen eerste screening’. Voor 
de overige kinderen die niet hebben 
deelgenomen aan de screening zijn 
wel redenen genoemd. Met betrek-
king tot de deelname is er geen dui-

delijk verschil gevonden tussen de kinderen die thuis en kinderen die op het CB 
zijn gescreend.  

Reden voor geen deelname 

Reden Aantal 

Percenta-
ge van 
geen 
deelname 

Geen toestemming 1e screening 73 32,9 

Niet verschenen 1e screening 34 15,3 

Woont bij pleeggezin of elders 7 3,2 

Gescreend in NICU 19 8,6 

Geen belangstelling  28 12,6 

Kind is door omstandigheden te oud ge-
worden 5 2,3 

PC buiten studiegebied/ bezoekt ander CB 2 0,9 

Gehorigheid/ Taalproblemen 8 3,6 

Kind in ziekenhuis 8 3,6 

Verhuisd 4 1,8 

Testomstandigheden 5 2,3 

Praktische problemen 7 3,2 

Moeder ziek 4 1,8 

Uitval na onvoldoende bij 1e of 2e scree-
ning 9 4,1 

Onder zorg van Schisisteam 1 0,5 

Onbekende reden 8 3,6 

Totaal 222 100 
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4.2 Case management monitoring en procesbewaking 

Het opstarten van de Neonatale Gehoorscreening in de JGZ-instellingen vraagt 
veel zorg en aandacht van zowel de thuiszorgorganisatie als van het centrale 
team van de NSDSK. Om de kwaliteit van de Neonatale Gehoorscreening gedu-
rende de hele studie op alle niveaus goed te kunnen bewaken, zijn een aantal 
voorzieningen noodzakelijk. Deze nieuwe vorm van screenen heeft immers zo-
wel organisatorische, inhoudelijke als technische consequenties. De monitoring 
van dit proces is een complex gebeuren, mede gezien het feit dat er verschil-
lende partijen bij betrokken zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn de vol-
gende maatregelen getroffen. 

4.2.1 Helpdesk  

Vanuit de NSDSK is er een helpdesk in het leven geroepen, bedoeld voor het 
bieden van telefonische hulp aan alle betrokkenen. Om te kunnen zorgen voor 
een optimale bereikbaarheid is aan alle screeners, planners en administratieve 
krachten maandelijks een overzichtsschema gestuurd waarop per dag is aan-
gegeven welke medewerker beschikbaar is voor eventuele vragen. Gedurende 
het hele onderzoek is zeer veel gebruik gemaakt van deze helpdesk. Aanvanke-
lijk werd er meerdere keren per dag gebeld, later, tot op heden, enkele keren 
per week. Alle hulpvragen zijn geregistreerd. Een inventarisatie wijst uit dat de 
hulpvragen de volgende aandachtsgebieden betreffen: 
• Inhoudelijke vragen omtrent een complexe familieanamnese, schisispro-

blematiek, het motiveren van ouders, omgaan met onrustige kinderen etc. 
• Organisatorische vragen over het effectief plannen van zittingen, verdeling 

apparatuur, omgaan met tijdsdruk tijdens zittingen etc 
• Technische vragen over foutmeldingen, communiceren, defecten van appa-

ratuur, omgang met apparatuur etc. 
• Vaardigheden, zoals vragen over het inbrengen van de probe, het bedienen 

van het softwareprogramma etc 

Mede gezien het feit dat vele vragen ook leiden tot vervolgacties (contacten met 
de fabrikant, op locatie extra begeleiden etc) is de helpdesk een zeer arbeidsin-
tensieve voorziening. Uit de evaluaties is echter wel gebleken dat deze vorm 
van ondersteuning door de screeners als erg zinvol is ervaren. 

Ook ouders hebben gebruik gemaakt van deze Helpdesk. De vragen van ou-
ders hebben voornamelijk betrekking gehad op nadere informatie over de scree-
ning, de gang van zaken rondom de verwijzing  of de noodzaak van verwijzing 
en de aard van de te verwachten onderzoeken op het Audiologisch Centrum.  

4.2.2 Monitoring van de gegevens van de onderzoeksgroep 

Alle gegevens van de kinderen uit het onderzoekscohort komen via datacommu-
nicatie binnen op de hoofdcomputer. In het kader van de kwaliteitsbewaking zijn 
deze gegevens voortdurend gecontroleerd op een aantal aspecten, zoals de 
leeftijd waarop de kinderen gescreend worden, het opkomstpercentage, het per-
centage ouders dat niet wil deelnemen, de lijsten met kinderen die nog open 
staan voor screening etc. Wanneer er bij het checken van deze gegevens bij-
zonderheden naar voren zijn gekomen, is dit onmiddellijk doorgegeven aan de 
betrokken organisaties. Samen met de organisaties is vervolgens gezocht naar 
de mogelijke oorzaken en de eventuele oplossingen daarvoor. Aan de hand van 
de screeningsresultaten is het vervolgens weer mogelijk geweest om de inge-
voerde veranderingen te evalueren op effectiviteit. Deze vorm van ‘Real-time 
monitoring’ is een voortdurend proces dat nodig blijft als ondersteuning van de 
Neonatale Gehoorscreening. 
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4.2.3 Bewaken van de verwezen kinderen 

De verwijzing naar het Audiologisch Centrum is via de NSDSK verlopen. Na de 
derde refer wordt dit door de screener gemeld bij de NSDSK. Vanuit de NSDSK 
wordt het kind aangemeld bij het regionale Audiologische Centrum. De huisarts 
wordt van de verwijzing op de hoogte gesteld en volgens afspraak fiatteert deze 
achteraf de verwijzing. Met de AC’s is een afspraak gemaakt over het verwijs-
protocol en de termijn waarop ouders hun eerste afspraak kunnen verwachten. 
In de praktijk zijn er veel problemen geweest met betrekking tot de verwijzing 
(zie hoofdstuk 7). Zowel met de ouders als met de screeners is afgesproken dat 
zij in geval van problemen met de NSDSK contact op konden nemen. De 
NSDSK heeft als intermediair gefungeerd tussen de thuiszorginstellingen, de 
ouders en het AC.  

4.3 Details van sessies en metingen 

4.3.1 Missing data  

In deze studie hebben 3455 screeningssessies plaatsgevonden, het betreft 
3137 eerste, 222 tweede  en 96 derde sessies. Van 389 sessies ontbreken de-
tails over de sessieduur en sessieomstandigheden b.v. hoe lang geleden de ba-
by voor het laatst gevoed is. Dit is 11,3% missing data op sessieniveau.  

In de 3455 sessies staan in totaal 8066 metingen geregistreerd. Over 440 van 
deze metingen zijn geen meetdetails (zoals duur van de meting, situatie van het 
kind en, omgevingslawaai) bekend. Dit is 5,5% missing data op metingniveau. 

De missing data zijn in de meeste gevallen ontstaan tengevolge van verkeerde 
bediening van de Echocheck en laptop door de screeners. Dit heeft soms ver-
lies van informatie tot gevolg gehad. De screeners blijken de apparatuur soms 
te snel uit te schakelen, terwijl het proces van data-uitwisseling of het opslaan 
van de gegevens nog in volle gang is. Soms is het een gevolg van technische 
problemen tijdens het uitlezen van de gegevens van de Echocheck naar het ad-
ministratieprogramma. Tenslotte zijn storingen in de laptops (zoals bijvoorbeeld 
problemen met de batterij waardoor datum en tijd verloren zijn gegaan) en sto-
ringen van de Echocheck oorzaken van het verlies van gegevens aangaande de 
sessies en metingen. 

4.3.2 Tijdsduur screeningsronden  

Onder de tijdsduur van de screeningsronde valt de hele duur van de screening 
inclusief voor- en nagesprek, het inbrengen van de probe, het geven van de vra-
genlijst en foldermateriaal en het verlaten van de onderzoekskamer. Als de 
screening plaatsvindt gekoppeld aan een regulier huisbezoek, dan is vanzelf-
sprekend niet de tijd voor de PKU of het kennismakingsgesprek meegerekend. 

De meest voorkomende sessieduur (tussen de 6 en 10 minuten) wordt bij de 
eerste sessie in 55,0% en bij de tweede sessie in 30,5% van de gevallen ge-
vonden. Bij de derde sessies ligt de sessieduur  het meest tussen 16 tot 30 mi-
nuten (39,6%). 

In tabel 4-3 is de sessieduur per screeningsronde per regio weergeven. In Alk-
maar is de meest voorkomende sessieduur bij de eerste sessies 6 tot 10 mi-
nuten (49,0%), bij de tweede sessies ook 6 tot 10 minuten (33,3%) en bij de 
derde sessies 16-30 minuten (54,5%). In de regio Culemborg is de meest voor-
komende sessieduur bij de eerste sessies 11-15 minuten (36,4%), bij de tweede 
sessies weer 11 tot 15 minuten (54,2%) en  bij de derde sessies tussen de 16 
en 30 minuten (55,6%). In de regio Brabant Noord-Oost is de meest voor-
komende sessieduur bij de eerste sessies 6 tot 10 minuten (70,5%), bij de 
tweede sessies 6 tot 10 minuten (31,4%) en bij de derde sessie 16 tot 30 minu-
ten (30,8%). In de regio Tiel wordt bij de eerste sessies een gelijk percentage 
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voor de sessieduur van 6 tot 10 minuten en 11 tot 15 minuten (40,6%) gevon-
den. Bij de tweede sessies is een sessieduur van 6 tot 10 minuten het meest 
voorkomend (40,9%). Bij de derde sessies gaat een gelijk percentage naar de 
sessieduur van 6 tot 10 minuten, van 11 tot 15 minuten en van 16 tot 30 minu-
ten (28,6%).  

Tabel 4-3 Sessieduur per screeningsronde per regio 

 

Tabel 4-4 Sessieduur 1e sessies per kwartaal 

De letters A, C N en T boven de kolommen verwijzen respectievelijk naar de regio’s  Alkmaar, Culemborg, 
Brabant Noord-Oost en Tiel.  

Wanneer de verschillen in sessieduur tussen de regio’s per kwartaal (zie tabel 
4-4) worden bekeken, dan blijkt dat er in alle regio’s een duidelijke toename is 
van het percentage eerste sessies met een duur van 1 tot 5 minuten, met uit-
zondering van de regio Brabant Noord-Oost. Hier blijft het percentage sessies 
dat 6 tot 10 minuten duurt vrij constant rond de 70%. Dat dit percentage vanaf 
het begin hoog is, heeft te maken met het feit dat veel screeners uit deze regio 
betrokken zijn geweest bij een voorstudie en dus al ervaring hebben opge-

Alkmaar Culemborg Brabant Noord-Oost Tiel 

duur 1e scr 2e scr 3e scr 1e scr 2e scr 3e scr 1e scr 2e scr 3e scr 1e scr 2e scr 3e scr

1-5’ 50 
6,8% 

9 
21,4% 

1 
9,1% 

23 
6,9% 

0 
0,0% 

1 
11,1% 

187 
13,6% 

12 
14,0% 

3 
11,5% 

222 
5,2% 

6 
27,3% 

0 
0,0% 

6-10’ 359 
49,0% 

14 
33,3% 

2 
18,2% 

82 
24,7% 

3 
12,5% 

2 
22,2% 

968 
70,5% 

27 
31,4% 

7 
26,9% 

171 
40,6% 

9 
40,9% 

2 
28,6%

11-15’ 235 
32,1% 

9 
21,4% 

1 
9.1% 

121 
36,4% 

13 
54,2% 

1 
11,1% 

150 
10,9% 

25 
29,1% 

4 
15,4% 

170 
40,4% 

4 
18,2% 

2 
28,6%

16-30’ 85 
11,6% 

10 
23,8% 

6 
54,5% 

90 
27,1% 

7 
29,2% 

5 
55.6% 

65 
4,7% 

21 
24,4% 

8 
30.8% 

51 
12,1% 

3 
13,6% 

2 
28,6%

>30’ 3 
0,4% 

0 
0,0% 

1 
9,1% 

16 
4,8% 

1 
4,2% 

0 
0,0% 

4 
0,3% 

1 
1,2% 

4 
15,4% 

7 
1,7% 

0 
0,0% 

1 
14,3%

Totaal 732 
100% 

42 
100% 

11 
100% 

332 
100% 

24 
100% 

9 
100% 

1374 
100% 

86 
100% 

26 
100% 

421 
100% 

22 
100% 

7 
100% 

Sessieduur 1e sessies per kwartaal in de regio’s Alkmaar, Culemborg, Brabant Noord-Oost en Tiel 

nov-dec99/jan00 feb-mrt-apr00 mei-jun-jul00 aug-sep-okt00 

Duur A C B T A C B T A C B T A C N T 

1-5’ 
% 

0 
0,0 

4 
7,3 

6 
2,9 

0 
0,0 

3 
1,6 

4 
4,7 

46 
12,8 

0 
0,0 

0 
0,0 

2 
2,1 

42 
13,5 

1 
0,9 

44 
23,3 

11 
12,6 

70 
19,3 

14 
14,4 

6-10’ 
% 

48 
31,4 

2 
6,3 

142 
67,9 

4 
4,8 

81 
44,5 

7 
8,2 

261 
72,9 

33 
30,0 

124 
63,6 

18 
19,1 

224 
71,8 

64 
57,1 

101 
53,4 

47 
54,.0 

256 
70,5 

63 
64,.9 

11-15’ 
% 

79 
51.6 

11 
20.0 

38 
18.2 

47 
56.0 

75 
41.2 

29 
34.1 

37 
10.3 

59 
53.6 

46 
23.6 

58 
61.7 

34 
10.9 

43 
38.4 

30 
15.9 

22 
25.3 

22 
6.1 

18 
18.6 

16-30’ 
% 

25 
16,3 

29 
52,7 

22 
10,5 

30 
35,7 

23 
12,6 

40 
47,1 

12 
3,4 

16 
14,5 

23 
11,8 

14 
14,9 

11 
3,5 

4 
3,6 

14 
7,4 

7 
8,0 

15 
4,1 

1 
1,0 

>30’ 
% 

1 
0,7 

9 
16,.4 

1 
0,5 

3 
3,6 

0 
0,0 

5 
5,9 

2 
0,6 

2 
1,8 

2 
1,0 

2 
2,1 

1 
0,3 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

1 
1,0 

Totaal 
% 

153 
100 

55 
100 

209 
100 

84 
100 

182 
100 

85 
100 

358 
100 

110 
100 

195 
100 

94 
100 

312 
100 

112 
100 

189 
100 

87 
100 

363 
100 

97 
100 
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bouwd. Bovendien zijn de screeners gehouden aan een tijdslot. In Alkmaar, 
Brabant Noord-Oost en Tiel is ook een daling zichtbaar in het percentage ses-
sies dat 11 tot 15 minuten duurt. In Culemborg begint dit percentage echter op 
20,0%, stijgt naar meer dan 60,0% in het derde kwartaal en zakt dan weer terug 
naar 25,0%. Er is hier dus geen sprake van een afname van het percentage 
sessies dat tussen de 11 en 15 minuten duurt. Waarschijnlijk neemt het percen-
tage sessies dat 11 tot 15 minuten duurt in het vierde kwartaal van de studie af 
tengevolge van een aanzienlijke stijging (van het derde naar het vierde kwar-
taal) van het percentage sessies dat 6 tot 10 minuten duurt.  
Het percentage sessies dat tussen de 16 en 30 minuten duurt, neemt in alle re-
gio’s af. In Alkmaar en Brabant Noord-Oost is het percentage sessies dat 16 tot 
30 minuten duurt voor alle sessies lager dan in Tiel en Culemborg. De afname 
van dit percentage in de regio’s Alkmaar en Brabant Noord-Oost is daarom min-
der spectaculair dan in de andere twee regio’s.  
Het percentage sessies dat langer dan 30 minuten duurt, is in de regio Culem-
borg het hoogste bij aanvang van de studie, maar neemt duidelijk af. In de an-
dere drie regio’s is het percentage sessies dat langer dan 30 minuten duurt voor 
de gehele duur van het project minimaal (slechts één of twee sessies). Voor alle 
regio’s geldt dat de sessieduur van de eerste sessies steeds korter wordt en dat 
de langere sessies steeds minder vaak voorkomen.  

Het bestuderen van tweede en derde sessies op dezelfde manier als de eerste 
sessies is niet mogelijk, omdat bij spreiding over de regio’s de aantallen te klein 
worden. Er kan met de nodige voorzichtigheid gezegd worden dat de tweede en 
derde sessies niet een vergelijkbaar patroon laten zien. Een langere sessieduur 
komt vaker voor bij een tweede of derde sessie. Verschillende factoren spelen 
hierbij een rol. De screeners nemen om te beginnen meer tijd voor het voor- en 
nagesprek van de sessies, zeker wanneer een derde sessie resulteert in een 
verwijzing. Daarnaast nemen de meetpogingen die resulteren in een onvol-
doende of invalid-uitslag meer tijd in beslag dan meetpogingen die in een vol-
doende resulteren  

4.3.3 Tijdsduur meetpogingen 

De Echocheck legt automatisch de duur van de meetpoging vast. In totaal zijn 
8066 metingen vastgelegd.  

Figuur 4-1 Tijdsduur meetpogingen 1e sessies  
Tijdens de eerste sessies is de ge-
middelde meetduur 27 seconden, met 
een spreiding van 1 tot 268 seconden 
(4 min. 28 sec.). De gemiddelde 
meetduur in de tweede sessies is 73 
seconden (1 min. 13 sec.) met een 
spreiding van 1 tot 279 seconden (4 
min. 39 sec.). In de derde sessies is 
de gemiddelde meetduur 93 seconden 
(1 min. 33 sec.) met een spreiding van 
7 tot 340 seconden (5 min. 40 sec). 
De figuren 4-1, 4-2 en 4-3 tonen de 
verdeling van de meetduur in secon-
den per sessie. Figuur 4-1 laat duide-
lijk zien dat de meeste meetpogingen 

in de eerste sessies binnen 20 seconden zijn voltooid. Voor de tweede sessies 
(figuur.4-2) geldt dat het grootste deel van de metingen binnen anderhalve mi-
nuut is afgerond. In de derde sessies ligt de nadruk op de eerste 3 minuten, 
maar is er nog enige uitloop zichtbaar richting 5 minuten, met als langste meet-
duur 5 min. 40 seconden. 
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Figuur 4-2 Tijdsduur meetpogingen 2e sessies  
Voor alle sessies geldt dat metingen 
die resulteren in een onvoldoende uit-
slag, verreweg het langste duren. In 
sessie één duren de metingen die re-
sulteren in een voldoende gemiddeld 
19 seconden en sessies die resulteren 
in een onvoldoende uitslag gemiddeld 
82 seconden (1 min. 22 sec.). 

In de tweede sessies loopt de gemid-
delde meetduur per oor voor alle re-
sultaten op. De metingen die resulte-
ren in een voldoende uitslag duren 
gemiddeld 31 seconden ten opzichte 
van gemiddeld 100 seconden (1 min. 
40 minuten) voor metingen die resulte-
ren in een onvoldoende uitslag. 

 
 Figuur 4-3 Tijdsduur meetpogingen 3e sessies  

In de derde sessies duren de metin-
gen voor alle resultaten weer iets lan-
ger, namelijk 39 seconden gemiddeld 
voor metingen met een voldoende uit-
slag en 110 seconden (1 min. 50 mi-
nuten) gemiddeld voor metingen met 
een onvoldoende uitslag.  

De metingen die resulteren in een in-
valid-uitslag zitten qua gemiddelde 
meetduur steeds tussen de voldoende 
en onvoldoende metingen in. Waar-
schijnlijk komt dit mede doordat me-
tingen met een invalid-resultaat voor-
tijdig worden afgebroken. 

4.3.4 Refer versus invalid me-
tingen  

Uit tabel 4-1 valt af te lezen dat het percentage invalid -metingen ten opzichte 
van het percentage refer per screeningsronde afneemt. Na de eerste scree-
ningsronde komt 1,8% van de kinderen in aanmerking voor de volgende ronde 
op basis van invalid-meetuitslagen. Na de tweede screeningsronde is dit per-
centage 0,5% en na de derde ronde 0,4%. 

Als op meetniveau naar de verhouding tussen refer en invalid wordt gekeken, 
blijkt precies het omgekeerde. De kans op een invalid-meetuitslag neemt per 
screeningsronde toe, van 10,7% in de eerste ronde naar 23,6% in de tweede 
ronde en 29,1% in de derde ronde. Ook het aantal refers neemt per screenings-
ronde toe van respectievelijk 7,1%, 43,9% en 50,9% in de 1e, 2e en 3e ronde. 
Dat deze percentages geen gelijke tred houden met de percentages kinderen 
die doorgaan naar de volgende ronde, komt omdat er meerde meetpogingen in 
een screeningsronde worden gedaan en dat het resultaat van alle meetpogin-
gen in een sessie, maar ook meetresultaten uit voorgaande sessies bepalend 
zijn voor het doorgaan naar de volgende ronde. Als een kind eenmaal een vol-
doende meetuitslag aan een oor heeft, wordt dit oor in de volgende ronde niet 
meer gemeten. De voldoende blijft staan in de volgende ronde. In de volgende 
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ronde hoeft een dergelijk kind alleen nog maar een voldoende uitslag aan het 
andere oor te krijgen om bilateraal met een pass te worden afgesloten.  

De kans op een voldoende meetuitslag neemt per screeningsronde duidelijk af. 
In de eerste screening is het percentage metingen met een voldoende uitslag 
82,0% ten opzichte van het aantal meetpogingen dat in die ronde is gedaan. In 
de tweede ronde neemt dit percentage af tot 32,6%. Tenslotte is het percentage 
meetpogingen met een voldoende uitslag  in de derde screening nog slechts 
20,0%. 

4.3.5 Unilaterale versus bilaterale screeningsresultaten 

In tabel 4-1 is uitgegaan van een bilaterale screening en een unilaterale ver-
wijzing. Met andere woorden, beide oren worden gescreend en beide oren moe-
ten voldoende zijn. Is één van beide oren niet voldoende, dan wordt het kind 
conform de doelstelling van het onderzoek, na drie screeningsronden verwezen 
naar het Audiologisch Centrum voor nader diagnostisch onderzoek. Als uitslui-
tend de kinderen met een bilaterale refer zouden worden verwezen, dan zou het 
verwijspercentage teruggebracht kunnen worden van 2,2% naar 0,5%. Gezien 
de mogelijke problematiek bij kinderen met een unilateraal gehoorverlies (zie 
paragraaf 5.5) is dit echter niet wenselijk. 

4.4 Protocol Neonatale Gehoorscreening 

4.4.1 Naleving van het protocol Neonatale Gehoorscreening 

De uitvoering van de Neonatale Gehoorscreening verloopt volgens een vastge-
steld screeningsprotocol (zie paragraaf 3.6). De screeners worden tijdens de 
training volgens het protocol geïnstrueerd. Toch wijken screeners soms af van 
het protocol. Een reden hiervoor kan zijn dat de omstandigheden tijdens het tes-
ten dusdanig zijn dat het niet zinnig lijkt verder te testen b.v.als een kind onbe-
daarlijk blijft huilen of als er buiten of in de onderzoeksruimte veel om-
gevingslawaai is. Veel vaker is er voor de afwijking op het protocol geen oor-
zaak te vinden. Correcte naleving van het screeningsprotocol is een belangrijke 
factor in de kosten/effectiviteit van de screening. Daarom is voor alle kinderen 
die meer dan één screening hebben doorgemaakt het aantal meetpogingen per 
oor bestudeerd. In totaal hebben 222 kinderen meer dan één screeningsronde 
doorlopen (zie tabel 4-1). Het aantal meetpogingen per screeningsronde is bij 
deze 222 kinderen onderzocht. Eén kind is voor de bestudering van het protocol 
afgevallen, omdat er te veel detailgegevens over de screening ontbreken. Van 
de 221 kinderen die zijn bestudeerd, hebben 126 kinderen zowel de eerste als 
de tweede screeningsronde doorlopen en 95 kinderen hebben vervolgens nog 
eens een derde screeningsronde doorlopen.  

4.4.2 Mate van naleving van het protocol 

Voor de beschreven groep kinderen is bestudeerd welke afwijkingen van het 
vastgestelde protocol er in de gegevens over de screening per screeningsronde 
terug te vinden zijn (zie tabel 4-5). In totaal zijn de meetresultaten van 537 
screeningssessies bestudeerd. Dit is de som van 221 sessies m.b.t. de eerste 
screeningsronde, 221 sessies m.b.t. de tweede screeningsronde en 95 sessies 
m.b.t. de derde screeningsronde.  

Van deze 537 sessies is 234 keer (43,6%) niet het toegestane aantal meet-
pogingen gebruikt om tot een sessie-uitslag te komen. Bij de groep kinderen die 
een tweede screeningronde nodig hebben, is bij 10,0% het maximaal aantal 
toegestane meetpogingen verricht en leverden deze metingen ook een valide 
uitslag op, dat wil zeggen een pass of een refer aan het gemeten oor. Bij 26,2% 
van de kinderen uit deze groep hebben de screeners niet het maximaal aantal 
toegestane metingen verricht. In nog eens 26,2% zijn een aantal metingen mis-
lukt. Met andere woorden, de screeners hebben zich in dit geval aan het proto-
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col gehouden, maar niet alle meetpogingen hebben geresulteerd in valide 
meetuitslagen. 

Tabel 4-5 Oordelen met betrekking tot naleving van het protocol 
Bij 29,4% van de kinde-
ren uit deze groep heb-
ben de screeners te 
weinig meetpogingen 
gedaan en hebben die 
pogingen ook niet alle-
maal een valide meet-
uitslag opgeleverd. Bij 
2,3% van de kinderen 
hebben de screeners 
de vrijheid genomen om 
aan een oor met een 
onvoldoende uitslag of 
een oor met veel mis-
lukte meetuitslagen 
meer meetpogingen te 
verrichten dan volgens 
het protocol is toege-
staan. Voor 5,9% van 
de kinderen uit deze 
groep is niet te beoor-

delen hoe de meetpogingen zijn verlopen in verband met technische problemen 
tijdens het uitlezen van de meetgegevens van de Echocheck.  

In tabel 4-5 worden de afwijkingen op het protocol ook weergegeven voor de 
tweede en derde screeningsronden. Bij 50,2% van de kinderen uit de tweede 
screeningsronde wordt een voldoende aan beide oren gevonden zonder dat het 
maximaal aantal toegestane meetpogingen nodig was. Deze kinderen (126) 
komen dus niet meer in aanmerking voor een derde screeningsronde. Tijdens 
de derde screeningsronde wordt bij 27,4% van de kinderen een voldoende aan 
beide oren gevonden binnen het maximaal aantal toegestane pogingen. 

Het percentage kinderen waarbij de screener minder meetpogingen heeft ge-
daan dan is toegestaan, is bij de tweede screeningsronde minder dan bij de 
eerste screeningsronde (van 26,2% naar 10,9%) en blijft dan min of meer gelijk 
in de derde screeningsronde (10,5%).  

Het percentage kinderen bij wie meetpogingen zijn mislukt, neemt ook af van 
26,2% bij de eerste naar 10,0% bij de tweede screeningsronde, maar neemt bij 
de derde screeningsronde weer toe tot 15,8%. Het percentage kinderen bij wie 
zowel te weinig meetpogingen zijn gedaan als waarbij mislukte metingen aan-
wezig zijn, is 29,4% in de eerste ronde en daalt respectievelijk naar 15,4% in de 
tweede en 15,8% in de derde screeningsronde.  

Het percentage sessies dat geheel volgens het protocol verloopt en ook nog 
eens resulteert in het maximale aantal valide meetresultaten blijft gedurende de 
drie sessies dichter bij elkaar, resp. 10,0%, 10,0% en 11,6%.  

Ten slotte blijkt dat het percentage kinderen bij wie de screener meer meetpo-
gingen doet dan volgens het protocol is toegestaan, bij de 3e screeningsronde 
het hoogst is. Blijkbaar wordt bij de 3e screening geprobeerd om toch nog tot 
een voldoende testuitslag te komen. 

Oordelen met betrekking tot naleven van protocol 

eerste scree-
ningsronde 

tweede 
screenings-

ronde 

derde scree-
ningsronde 

 Aan 
tal % Aan 

tal % Aan 
tal % 

Vlgs protocol max. aantal 
goede metingen 22 10,0 22 10,0 11 11,6 

Had meer moeten testen 58 26,2 24 10,9 10 10,5 

Had mislukte metingen 58 26,2 22 10,0 15 15,8 

Had meer moeten testen 
en mislukte metingen 65 29,4 34 15,4 15 15,8 

Meer gemeten dan was 
toegestaan 5 2,3 1 0,5 4 4,2 

Geen details bekend 13 5,9 7 3,2 14 14,7 

Bdz. voldoende binnen het 
toegestane aantal pogingen   111 50,2 26 27,4 

Totaal 221 100,0 221 100,0 95 100,0 
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4.4.3 Afwijking van het protocol  

Gezien het hoge percentage kinderen bij wie niet het maximaal aantal toegesta-
ne meetpogingen is verricht, is gezocht naar redenen voor de afwijking van het 
protocol. Als reden voor deze handelswijze wordt de toestand van de baby ge-
noemd tijdens de testafname (snurken, huilen of onrust van de baby) of geluids-
overlast in de testruimte door lawaai van buiten of door de aanwezigheid van 
andere kinderen. In verband hiermee zijn de volgende aspecten bestudeerd: 
1. toestand van de baby 
2. toestand van de ruimte 
3. laatste voeding van de baby 
4. aanwezigheid van andere kinderen 

Afwijking op het protocol in relatie tot de toestanden van de baby  

Tabel 4-6 Toestand van de baby tijdens de verschillende screenings 
 ronden 

In tabel 4-6 wordt de toestand 
van de baby tijdens de ver-
schillende screeningsronden 
weergegeven. De toestand van 
de baby kan in relatie worden 
gebracht met de naleving van 
het protocol. Het blijkt dat bij de 
eerste screening de toestanden 
‘wakker, maar stil en rustig’, 
‘wakker, maar wat onrustig en 
beweeglijk’ en ‘wakker en erg 
onrustig’ in hogere mate voor-
komen bij sessies waarin niet 
voldoende is gemeten en waar-
in mislukte metingen zijn voor-

gekomen. 

Uiteraard komen ook bij de andere toestanden van de baby mislukte metingen 
en onvoldoende meetpogingen per sessie voor. Tijdens de tweede sessies hoeft 
in de helft van het aantal sessies volgens het protocol niet maximaal getest te 
worden om toch tot een bilaterale pass te komen. Tijdens de tweede sessies is 
er verder geen duidelijk verband tussen onrust van de baby en de naleving van 
het protocol. Tijdens de derde sessies komt de combinatie ‘slaapt, maar maakt 
geluid’  en ‘had meer moeten testen’ en ‘had mislukte metingen’ in hoge mate 
voor. Ook onrust bij de baby zorgt voor veel mislukte metingen al dan niet in 
combinatie met onvoldoende meetpogingen. 

Afwijking op het protocol in relatie tot de houding van de baby 

Tabel 4-7 Houding van baby tijdens de verschillende screeningsronden 
 
In tabel 4-7 wordt de houding 
van de baby weergegeven tij-
dens de testafname. Opvallend 
is dat tijdens de eerste scree-
ning de screeners, als de baby 
in de arm wordt gehouden, 
minder meetpogingen lijken te 
verrichten dan is toegestaan. 
De houding ‘ in de arm’ komt 
het meest voor in combinatie 

met te weinig meetpogingen en mislukte metingen. Hetzelfde beeld zien we bij 

1e 
screening 

2e 
screening 

3e  
screening 

Slaapt zonder geluid  37,1% 54,8% 54,8% 

Slaapt, maar maakt geluiden 
(snurken, hoorbare ademha-
ling) 

22,0% 12,0% 7,4% 

Wakker, maar stil en rustig 6,3% 9,5% 7,4% 

Wakker, maar wat onrustig 
en beweeglijk 21,0% 18,6% 12,6% 

Wakker en erg onrustig 5,9% 3,6% 5,3% 

Wakker en huilt 2,7% 1,0% 0,0% 

Niet ingevuld 5,0% 0,5% 12,5% 

 1e 
screening 

2e 
screening 

3e  
screening 

In maxi-cosi, eigen bedje of wieg 61,5% 72,9% 67,4% 

Op arm gehouden 26,7% 22,2% 17,9% 

Tegen schouder gehouden 1,8% 1,0% 1,1% 

Andere houding b.v. op bank, 
commode of in bed ouder 4,1% 3,2% 1,1% 

Niet ingevuld 5,9% 0,7% 12,5% 
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de tweede screening. Als de baby in de arm wordt gehouden, komt het vaker 
voor dat er minder meetpogingen worden gedaan dan is toegestaan. Dit zien we 
ook in combinatie met mislukte metingen. Hetzelfde geldt voor de categorie ‘an-
dere houdingen’. Mogelijk zijn de ouder en de screener op zoek geweest naar 
andere houdingen om de baby rustig te krijgen en is de onrust wellicht de oor-
zaak van mislukte metingen en het doen van minder meetpogingen. Bij de der-
de screening zien we vaker een relatie tussen het in de arm houden van de ba-
by en het protocoloordeel ‘had meer moeten testen’. Als de baby in de maxi-cosi 
of wieg ligt, is er vaker een relatie met het protocoloordeel ‘had mislukte metin-
gen’. Dit in tegenstelling tot de bevindingen in de tweede screeningsronde 

Afwijkingen op protocol in relatie tot de toestand van de ruimte  

Tabel 4-8 Toestand van de ruimte tijdens de drie screeningsronden 
 
In tabel 4-8 is weergegeven in 
hoeverre het tijdens de metin-
gen rustig was in de onder-
zoeksruimte en de directe om-
geving. Lawaai binnen of bui-
ten het gebouw lijkt bij de eer-
ste screening vaak een oor-
zaak te zijn voor het uitvoeren 
van te weinig meetpogingen en 
van mislukte metingen. Dit 

zelfde beeld zien we bij de tweede screening. Lawaai binnen en buiten de on-
derzoeksruimte zorgt ook nu duidelijk voor meer mislukte metingen en het doen 
van minder meetpogingen. Tijdens bijna alle derde screeningsronden is de ruim-
te omschreven als rustig. Slechts in 2 sessies is er sprake van geluid binnen of 
buiten het gebouw. Op basis van deze twee sessies kunnen geen uitspraken 
gedaan worden in relatie tot het gevolgde protocol van deze sessies. 

Afwijkingen op protocol in relatie tot laatste voeding 

Tabel 4-9 Verstreken tijd tussen de laatste voeding en het moment van 
screenen 

Bij de eerste screening komt, 
hoewel de aantallen klein zijn, de 
combinatie ‘had meer moeten 
testen en had mislukte metingen’ 
vaker voor als de baby tussen de 
2 en de 3 uur geleden voor het 
laatst gevoed is (zie tabel 4-9). 
Aan de andere kant lijkt het ook 
alsof de combinatie ‘minder dan 
een uur geleden gevoed’ en ‘had 
meer moeten testen en had mis-

lukte metingen’ vaker voorkomt dan andere combinaties van de toestand van de 
baby met protocoloordelen. Bij de tweede screening is er niet een duidelijke re-
latie tussen het tijdstip van de laatste voeding en het al dan niet volgen van het 
protocol. Uitslagen ‘had meer moeten testen en had mislukte metingen’ komen 
in bijna gelijke mate voor bij baby’s die tussen de 1 en 2 uur geleden voor het 
laatst zijn gevoed en baby’s die tussen de 2 en 3 uur geleden zijn gevoed. Toch 
lijkt het erop dat bij baby’s die tussen de 1 en 2 uur geleden voor het laatst zijn 
gevoed vaker mislukte metingen zijn gevonden of een combinatie van onvol-
doende meetpogingen en mislukte metingen. Bij de derde screening is duidelijk 
zichtbaar dat sessies waarin de baby tussen de 1 en 2 uur geleden voor het 

1e 
screening 

2e 
screening 

3e  
screening 

Rustig  82,8% 75,0% 98,0% 

Lawaai binnen gebouw 5,4% 4,5% 1,0% 

Lawaai buiten gebouw 6,8% 4,1% 1,0% 

Niet ingevuld 5,0% 16,4% 0,0% 

1e 
screening 

2e 
screening 

3e  
screening 

Minder dan 1 uur 37,1% 54,8% 54,8% 

Tussen de 1 en 2 uur 22,0% 12,0% 7,4% 

Tussen de 2 en 3 uur 6,3% 9,5% 7,4% 

Langer dan 3 uur 21,0% 18,6% 12,6% 
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laatst zijn gevoed vaker resulteren in het protocoloordeel ‘had mislukte metin-
gen’ dan kinderen die minder lang of langer geleden voor het laatst zijn gevoed. 

Afwijkingen op protocol in relatie tot aanwezigheid van oudere kinderen  

Tabel 4-10 Aanwezigheid van andere kinderen tijdens de meting 
 
Als er bij de eerste screening 
andere kinderen aanwezig 
zijn tijdens de testafnames is 
het percentage ‘had meer 
moeten testen en had misluk-
te metingen’ veel hoger dan 
wanneer er geen andere kin-
deren aanwezig zijn (zie tabel 

4-10). Bij de tweede screening is er een relatie tussen de aanwezigheid van an-
dere kinderen en gevonden mislukte metingen, terwijl men wel volgens het pro-
tocol heeft gehandeld. Bij de derde screening zijn de aantallen zo klein dat geen 
uitspraken gedaan kunnen worden over relaties tussen protocoloordelen en de 
aanwezigheid of afwezigheid van andere kinderen tijdens de tests. 

4.4.4 Samenvatting  

Samenvattend kan gesteld worden dat de aannames dat de metingen het best 
verlopen als de baby kort voor de screening is gevoed, rustig ligt te slapen in 
(reis)wieg of maxi-cosi en dat de testruimte rustig is zonder omgevingslawaai 
van binnen of buiten het gebouw, over het geheel genomen inderdaad als be-
langrijke voorwaarden voor succesvolle screening kunnen worden beschouwd. 
Toch lijkt er tijdens de verschillende screeningsronden soms enige variatie in de 
effectiviteit van enkele voorwaarden te zijn. Zo lijkt bijvoorbeeld de houding van 
de baby tijdens de derde screening niet zoals verwacht het meest optimaal 
wanneer de baby in de maxi-cosi ligt.  

Andere omstandigheden zoals verkoudheid van de baby tijdens de screening 
zijn niet structureel verzameld tijdens deze studie. Gerapporteerde verschillen 
zouden mogelijk verder verklaard kunnen worden of duidelijker in een bepaalde 
richting kunnen wijzen als dergelijke omstandigheden meegenomen zouden 
worden in de bestudering van de redenen om af te wijken van het protocol.  

4.4.5 Winstpunten in verscherping training op protocol of verruiming protocol 

Hoe meer screeningsronden er moeten plaatsvinden, hoe duurder de screening 
wordt en hoe ongeruster ouders mogelijk worden. Het onnodig herhalen van 
een screeningsronde moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is 
dan ook belangrijk om na te gaan of kinderen ten onrechte in aanmerking zijn 
gekomen voor een derde screening en/of zijn verwezen op basis van een afwij-
kende gang van zaken. Het verscherpt trainen op de naleving van het protocol 
is hiervoor van belang. De screeners moeten doordrongen zijn van het belang 
van een protocol en begrijpen dat het aantal metingen en de gehele gang van 
zaken niet willekeurig tot stand zijn gekomen.  

Daarnaast is het zinnig om na te gaan of er in het protocol zoals het er nu ligt 
punten zijn aan te geven waar ‘winst’ behaald kan worden als er iets soepeler 
met het protocol omgegaan wordt. Zo kunnen er bijvoorbeeld extra metingen tij-
dens een sessie worden verricht als er meerdere mislukte metingen zijn. Een 
criterium zou kunnen zijn “drie valide uitslagen per oor per sessie” in plaats van 
“drie metingen per oor per sessie. Uiteraard zijn een deskundige beoordeling 
van de situatie, de omstandigheden en de toestand van het kind een belangrijke 
criteria bij het uitvoeren van extra metingen in een sessie. Als een kind erg on-
rustig is tijdens een sessie en veel huilt, is het beter de metingen te staken en 

1e 
screening 

2e 
screening 

3e  
screening 

Geen ander kinderen aanwezig tij-
dens de meting  75,6% 72,4% 94,7% 

Wel andere kinderen aanwezig tij-
dens de meting 19,5% 12,7% 5,3% 

Niet ingevuld 4,9% 14,9% 0.0% 
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het op een ander tijdstip opnieuw te proberen. Er is mogelijk ook winst te beha-
len door het inlassen van een extra ronde als er in de eerste en tweede sessie 
veel metingen zijn mislukt of als de omstandigheden van het kind, zoals huilen 
en onrust van de baby tijdens een van de sessies, het verloop van de metingen 
negatief lijkt te hebben beïnvloed. Op basis van het bovenstaande zal het voor 
de studie opgestelde protocol moeten worden aangepast. Hierbij zullen de om-
standigheden wanneer wel en wanneer niet van het protocol mag worden afge-
weken nauwkeurig moeten worden omschreven.  

4.5 Aantal verwezen kinderen 

De uitval op de screening in deze studie betreft in totaal 69 kinderen. Van deze 
groep zijn 66 kinderen na 3 screeningsronden verwezen. Bij drie kinderen heb-
ben maar twee screeningsronden plaatsgevonden. Hiervan zijn twee kinderen 
na twee screeningsronden verwezen. Van deze twee heeft één kind het syn-
droom van Down en het andere is een schisiskind. De ouders van beide kinde-
ren wilden geen derde screening afwachten en zijn op indicatie na de tweede 
screeningsronde verwezen. De ouders van het derde kind zijn na de tweede 
screening naar de huisarts gegaan. Zij waren dusdanig ongerust dat zij via de 
huisarts een verwijzing naar het Audiologisch Centrum hebben gekregen. Bij dit 
kind is er geen sprake van aangeboren afwijkingen of iets dergelijks.  

Van de 66 kinderen die het gehele screeningsproces hebben doorlopen, heb-
ben 15 kinderen na drie screeningsronden een bilaterale refer en 51 kinderen 
een unilaterale refer op de screening. Van de drie kinderen die na 2 screenings-
ronden op het Audiologisch Centrum terecht zijn gekomen hebben twee kinde-
ren een bilaterale refer en één kind een unilaterale refer op de screening. 

Tabel 4-11 Redenen van ouders om diagnostisch onderzoek te weigeren. 
 

In totaal weigeren de ou-
ders van 12 (17,4%) kin-
deren met hun kind voor 
diagnostisch onderzoek 
naar het Audiologisch Cen-
trum te gaan. Bij 9 van de-
ze kinderen is bij de scree-
ning een unilaterale refer 
en bij 3 van deze kinderen 
is een bilaterale refer ge-
vonden.  

De ouders geven uiteen-
lopende redenen om niet 
verwezen te willen worden 
(zie tabel 4-11). Blijkbaar is 
het de screeners niet gelukt 
om deze ouders te overtui-
gen van het nut van de 
verwijzing. In de toekomst 
zal dit een punt van aan-

dacht moeten zijn. Op het CB zullen deze kinderen extra moeten worden ge-
volgd. 

4.6 Screeners 

4.6.1 Personen 

Uitgangspunt van de training is geweest dat de screeners in het kader van de 
studie rond de 150 screeningen per persoon zullen uitvoeren. Totaal zijn voor 

Redenen Unilaterale 
refer 

Bilaterale 
refer 

Weigering zonder opgave van reden 2  

Niet verschenen op oproepen AC  1 

Kunnen t.z.t. zelf wel zien of hun kind goed hoort 1  

Wachten liever de CAPAS-test af 1  

Onder behandeling van  schisisteam  1 

Wachten, kraamtijd is te hectisch 2  

Verblijf in Marokko  1 

Kosten voor onderzoek op het AC te hoog vort 
particulier verzekerden 1  

Geluidsoverlast tijdens de screening is oorzaak 
van de refer en daarom niet gemotiveerd voor 
verwijzing 

1  

Praktische bezwaren m.b.t. bezoek AC, lange 
wachttijden, roesje 1  

Totaal 9 3 
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deze studie 26 OKZ-verpleegkundigen getraind om de Neonatale Gehoorscree-
ning uit te voeren. Voor de regio Alkmaar 4, voor Brabant Noord-Oost 7 en voor 
Rivierenland 15 (8 voor Tiel en 7 voor Culemborg) personen.  

In Alkmaar is de groep screeners vrij constant gebleven. Aanvankelijk zijn drie 
personen getraind. Na vier maanden is één extra screener getraind. Deze OKZ-
verpleegkundigen zijn ook werkzaam als Capas-onderzoekers.  

In Rivierenland hebben nogal wat wisselingen plaatsgevonden onder de bij het 
onderzoek betrokken screeners. Drie personen zijn tijdens de studie een perio-
de uitgevallen o.a. door zwangerschapsverlof. Eén van hen heeft wel de hele 
training gevolgd en heeft ruim een half jaar gescreend. Van de twee andere 
personen heeft  één een halve training gevolgd (eerste trainingsdag) en één 
geen van beide trainingsdagen. Toch zijn ze buiten medeweten van de NSDSK 
gestart met het afnemen van de gehoorscreening. Beide personen zijn na hun 
verlof door collega’s ingewerkt. In september 2000 zijn nog twee onderzoekers 
toegevoegd aan de groep. Zij hebben een spoedcursus gekregen door een trai-
ner van de NSDSK. Een aantal van de screeners is bekend met de Ewings-
creening op 9 maanden.  

In Brabant Noord-Oost is tijdens de studie een constante groep screeners werk-
zaam geweest. Er hebben geen wisselingen plaatsgevonden en er zijn gedu-
rende het jaar geen screeners toegevoegd. De meeste van deze screeners zijn 
ook al betrokken geweest bij één van de voorstudies in deze regio. 

4.6.2 Tussentijdse evaluatie 

Per regio heeft 3 maanden na de start van het project en vervolgens halverwege 
en aan het eind van de studie een evaluatie plaatsgevonden. 

Aanvankelijk is er zeer veel gebruik gemaakt van de helpdesk. De meeste vra-
gen hebben betrekking gehad op problemen rond de laptop of het niet op de 
juiste manier vastleggen van de meetresultaten. Naarmate de screeners meer 
ervaring kregen, is het aantal vragen en/ of problemen afgenomen.  

Tijdens de eerste evaluatie (3 maanden na de start van de proefimplementatie) 
zijn de voorlopige resultaten besproken. De eerste ervaringen van de screeners  
met het uitvoeren van de metingen, het omgaan met het kind en de gespreks-
voering met de ouders zijn uitgewisseld.  

De screeners geven aan dat ze het onhandig vinden dat er geen kindgegevens 
kunnen worden opgeslagen in de Echocheck. Dit betekent dat ze zeer zorgvul-
dig moeten bepalen of zij de meetresultaten bij het juiste oor vastleggen en dat 
na elk gemeten kind de meetresultaten van dit kind moeten worden uitgelezen 
in de laptop. Zeker in de situatie dat de kinderen thuis worden gescreend, kost 
dit veel tijd. Voor elk kind moet de laptop thuis worden uitgepakt. Er moet ge-
zocht worden naar een stopcontact dichtbij een tafel (waar is het verleng-
snoer?). Vervolgens moet de laptop worden opgestart, aangesloten op de 
Echocheck en ook weer afgesloten en ingepakt. Zeker de screeners met weinig 
ervaring op het gebied van computers voelen dan ook nog de kritische blik van 
ouders als alles niet helemaal vlot verloopt. Dit heeft een aantal van hen doen 
besluiten om het uitlezen toch maar op het CB te laten plaatsvinden, wat bete-
kent dat ze na elk kind teruggaan naar het CB en niet enkele kinderen achter el-
kaar kunnen screenen. 

Tijdens de tussentijdse evaluatie is er extra aandacht besteed aan de gespreks-
voering. Met name het nagesprek na een onvoldoende uitslag bij de derde 
screening is door veel screeners als moeilijk ervaren. Men vond het moeilijk een 
goed evenwicht te vinden tussen enerzijds het motiveren van ouders om nader 
diagnostiek onderzoek te laten doen op het Audiologisch Centrum en anderzijds 
het niet al te ongerust maken van de ouders. Veel screeners hebben het moei-
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lijk gevonden ouders na de derde screening te verwijzen. Dit is zeker in het be-
gin het geval geweest. Hierbij heeft meegespeeld dat de onderzoekers in een 
aantal gevallen de refer op de test voor een deel toe hebben geschreven aan 
hun eigen onervarenheid. 

Tenslotte is er bij de tussentijdse evaluatie opnieuw veel aandacht besteed aan 
het op de juiste wijze inbrengen van de probe. Ook in de training is dit een be-
langrijk punt geweest, maar gezien de vragen op de helpdesk en een analyse 
van de eerste screeningsuitslagen lijkt het inbrengen van de probe niet altijd vol-
gens de instructie te zijn verlopen. Aan de hand van een door de fabrikant be-
schikbaar gestelde video zijn alle aspecten m.b.t. dit punt stap voor stap door-
genomen en besproken.  

4.6.3 Eindevaluatie 

De eindevaluatie heeft bestaan uit een schriftelijk en een mondeling deel. Voor-
afgaand aan de eindevaluatie is aan de aanwezige screeners een vragenlijst uit-
gereikt (bijlage 4). Vervolgens is aan de hand van een aantal geformuleerde 
evaluatiepunten besproken hoe de screeners over de Neonatale Gehoorscree-
ning denken en hoe ze de screening hebben ervaren. 

Tijdens de mondelinge evaluatie blijkt dat de screeners het over het algemeen 
prettig hebben gevonden om aan de studie mee te werken ondanks het feit dat 
er in het begin een aantal kinderziekten zijn geweest. De organisatie is in het 
begin niet altijd vlekkeloos verlopen. Soms zijn kinderen te lang open blijven 
staan voor hun screening. Het administratieve programma heeft in het begin 
soms gehaperd. Het uitlezen van het apparaat heeft problemen gegeven en ten 
aanzien van het screenen en de bediening van de laptop heeft men zich in het 
begin onzeker gevoeld. De meeste van deze problemen zijn vrij snel opgelost 
en de screeners vinden dat ze in de loop van het onderzoek routine hebben ge-
kregen.  

In de tweede helft van de studie is de tijd die met de screening gemoeid is, te-
ruggebracht. In Brabant Noord-Oost is men in de tweede helft van het onder-
zoek de kinderen om de 10 minuten gaan oproepen. 

4.6.3.1 Schriftelijke evaluatie  
De vragenlijst is door 20 van de 26 bij het onderzoek betrokken screeners inge-
vuld: uit Alkmaar 4 (100%), uit Brabant Noord-Oost 6 (85,7%) en uit Rivieren-
land 10 (66,7%). Met name uit Rivierenland zijn niet alle screeners tijdens de 
eindevaluatie aanwezig en zij hebben derhalve geen vragenlijst gekregen. De 
vragenlijsten zijn anoniem ingevuld. Wel is het duidelijk in welke regio de scree-
ners werkzaam zijn. De mening van de screeners op de gestelde vragen wordt 
hieronder weergegeven. 

Mening van de screeners ten aanzien van de voorlichting  

Tabel 4-12 Mening van screeners inzake de voorlichting  
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De meeste screeners 
vinden dat zij vooraf 
voldoende zijn geïnfor-
meerd over het belang 
van de Neonatale Ge-
hoorscreening en dat zij 
voldoende achtergrond 
informatie hebben ge-
kregen (zie tabel 4-12).  

Eén screener die de in-
formatie matig heeft ge-
vonden, is afkomstig uit 
de regio Rivierenland. 

Het is mogelijk dat zij niet bij het theoretische gedeelte van de training is ge-
weest, waar deze materie behandeld is. Uit de antwoorden blijkt verder dat niet 
voor iedereen de voorlichting over de verschillende methoden m.b.t. de Neona-
tale Gehoorscreening duidelijk is geweest. De drie personen die vinden dat ze 
niet voldoende geïnformeerd zijn over de verschillende methoden zijn ook alle 
drie afkomstig uit Rivierenland. Mogelijk speelt hier het feit mee dat niet alle 
respondenten de volledige training hebben gevolgd.  

Mening van de screeners ten aanzien van de training  

Tabel 4-13 mening van de screeners over de  training 
Ten aanzien van de training 
die door de NSDSK is gege-
ven, zijn de meeste scree-
ners tevreden (zie tabel 4-
13). De persoon die ten aan-
zien van de eerste drie vra-
gen uit deze tabel aangeeft 
matig tevreden te zijn, is ook 
nu weer afkomstig uit Rivie-
renland. Hetzelfde beeld zien 
we met betrekking tot de 
vraag of men voldoende de 
gelegenheid heeft gehad om 
met de laptop te oefenen. 
Ook nu zijn de personen die 
niet tevreden zijn afkomstig 
uit Rivierenland. Juist hier is 

een aantal personen niet volledig getraind. Verschillende screeners zijn door 
collega’s tussen de bedrijven door ingewerkt of hebben een spoed training ge-
kregen. Hier kan derhalve uit geconcludeerd worden dat het voor de screeners 
van belang is dat zij in alle rust de gelegenheid krijgen om zich de nodige kennis 
en vaardigheden eigen te maken.  

Op de open vraag wat screeners eventueel in de training hebben gemist, heb-
ben 7 screeners een antwoord gegeven. Eén persoon vond een training van 
twee dagdelen wel wat weinig (Rivierenland). Eén persoon miste informatie over 
de interventie bij eventueel opgespoorde kinderen met een permanent gehoor-
verlies (Alkmaar), drie personen hebben niets gemist in de training (Alkmaar en 
Brabant Noord-Oost), één persoon vond de training te kort en één persoon vond 
het moeilijk om samen met iemand anders tijdens de training een laptop te de-
len en dat er weinig oefentijd was (Rivierenland). 

Mening van de screeners ten aanzien van de ondersteuning 

Mening screeners t.a.v. de voorlichting 

 ja matig nee mis-
sing 

Bent u voordat u zelfstandig de screening 
moest uitvoeren voldoende geïnformeerd over 
het belang van de Neonatale Gehoorscree-
ning?  

17 1 0 2 

Bent u voldoende geïnformeerd over de ach-
tergronden van de vroegtijdige onderkenning 
van gehoorstoornissen. 18 1  1 

Bent u voldoende geïnformeerd over de ver-
schillende methoden van Neonatale Gehoor-
screening (A-ABR versus Oto Akoestische 
Emissies) 

14 3 3 0 

Mening screeners t.a.v. de training 

 Ja matig nee mis-
sing 

Heeft u bij de training voldoende ach-
tergrondinformatie gekregen over de 
Neonatale Gehoorscreening 19 1 0 0 

Heeft u bij de training voldoende gele-
genheid gehad om de Echocheck te 
leren bedienen 19 1 0 0 

Heeft u bij de training voldoende gele-
genheid gehad om te leren omgaan 
met de laptop. 18 2 0 0 

Heeft u bij de training voldoende gele-
genheid gehad om het administratieve 
programma te leren gebruiken. 17 1 1 1 
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Over het algemeen zijn de screeners tevreden over de begeleiding die de 
NSDSK aan de screeners heeft gegeven Alle 18 personen die deze vraag heb-
ben beantwoord, vinden dat de begeleiding van de NSDSK voldoende is ge-
weest. Drie personen geven echter wel aan dat de NSDSK niet altijd even mak-
kelijk te bereiken is bij acute problemen. 

Mening van de screeners ten aanzien van het verloop van de screening 

Aan de screeners is gevraagd hoe zij de laatste maanden de testafname heb-
ben ervaren. Ook aan het eind van de studie vinden slechts 9 screeners 
(45,0%) dat de afname van de test over het algemeen makkelijk verloopt. Bij 8 
screeners (40,0%) verloopt de afname nog wisselend en 3 personen (15,0%) 
hebben deze vraag niet beantwoord. De screeners geven verschillende oorza-
ken voor een wisselend verloop van de testafname. Eén persoon uit Rivieren-
land geeft als reden dat de werkdruk is toegenomen door nieuwe collega’s. Eén 
persoon heeft de laatste twee weken vaak een “invalid test” gehad. Twee per-
sonen geven “problemen met de Echocheck of laptop” als oorzaak en twee per-
sonen geven als reden “onrust van het kind zelf of van de omgeving”.  

Mening van de screeners met betrekking tot de beschikbare tijd voor de 
testafname 
In de loop van de studie is in Brabant Noord-Oost de tijd die beschikbaar is voor 
het verrichten van de screening ingekort. In de overige regio’s is er geen tijdli-
miet gesteld. In totaal geven 13 (65,0%) screeners aan dat er voldoende tijd 
was ingepland, terwijl 20,0% (4 personen) dit niet altijd vinden. Voor Alkmaar is 
de verdeling 2 personen (wel voldoende tijd) tegen 2 personen (niet altijd vol-
doende tijd). Voor Brabant Noord-Oost is de verdeling 5 tegen 1, voor Rivieren-
land is dit 6 tegen 1. Van de 4 personen die hebben aangegeven onvoldoende 
tijd te hebben voor de screening geven 3 personen een reden. Alle drie de scre-
eners noemen externe redenen als oorzaak, zoals: andere werkzaamheden en 
vakantie collega’s, meer werkdruk i.v.m. nieuwe collega’s en wisselend aanbod/ 
ander werk. De vraag over voldoende tijd is dus niet door iedereen op dezelfde 
wijze geïnterpreteerd. Met de vraag werd de meettijd per kind bedoeld en niet 
de werkdruk. 

Mening van de screeners in het algemeen over hun taak bij de Neonatale 
Gehoorscreening 
Van de twintig screeners die de vragenlijst hebben ingevuld, vinden er 17 
(85,0%) dat de Neonatale Gehoorscreening een nuttige aanvulling is op hun 
CB-werk, terwijl 1 persoon dit niet vindt. Twee personen hebben deze vraag niet 
ingevuld.  

Ten aanzien van de bij de screening gebruikte apparatuur geven 16 (80,0%) 
screeners aan dit prettig te hebben gevonden, terwijl 3 screeners (15,0%) dit 
matig hebben gevonden. Niemand heeft deze vraag met “nee” beantwoord. 

Mening van de screeners ten aanzien van de reacties van de ouders 

Aan de screeners is ook gevraagd hoe zij denken dat de ouders de screening 
hebben ervaren. Van de 20 screeners die deze vraag hebben ingevuld, schatten 
17 (85%) de reacties van de ouders positief in, terwijl 3 (15%) screeners denken 
dat de reacties van de ouders “neutraal” zijn. De mening van de screeners op 
deze vraag is vergeleken met de mening van de ouders zoals die uit de ouder-
vragenlijst naar voren is gekomen (zie paragraaf 6.5). Van de ouders geeft 
95,3% aan het op prijs te stellen dat bij hun baby wordt nagegaan of het gehoor 
goed is. De screeners schatten de mening van de ouders dus minder positief in. 

Van de screeners vindt 50,0% dat de ouders vooraf voldoende geïnformeerd 
zijn, terwijl de andere helft vindt dat het beter had gekund. In Alkmaar vinden al-
le onderzoekers dat het beter had gekund, terwijl in Brabant Noord-Oost 5 van 
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de 6 onderzoekers vinden dat de ouders voldoende zijn geïnformeerd. In Rivie-
renland zijn de reacties van de screeners gelijk verdeeld (5 tegen 5). Deze 
vraag is ook te vergelijken met de vragen 1 en 2 van de oudervragenlijst (zie pa-
ragraaf 6.3). De mening van de screeners m.b.t. dit punt is ook hier beduidend 
negatiever dan die van de ouders. 

Mening van de screeners ten aanzien van het gebruik van het administra-
tiesysteem 

Op de vraag of de screeners tevreden zijn over de gegevens zoals die door het 
programma in de laptop worden aangeleverd (kindgegevens, planning e.d), 
geeft 80,0% van de screeners aan tevreden te zijn met de gegevens in de lap-
top, terwijl 20,0% (4 personen, 2 uit Alkmaar, 1 uit Brabant Noord-Oost  en 1 uit 
Rivierenland) aangeeft hier matig tevreden over te zijn. Bij de 2 personen uit 
Alkmaar heeft dit mogelijk te maken met het feit dat het tijdslot tussen de ge-
boorte en het moment van screenen zeer kort is en de NAW-gegevens van de 
kinderen niet altijd op tijd konden worden ingevoerd. Dit pleit voor het direct 
uploaden van de nieuw geboren kinderen vanuit een bronbestand (GBA of ENT-
administratie). Ten aanzien van het invoeren van gegevens in het programma 
(gegevens rondom de meting, nieuwe afspraak e.d) geven 14 (70%) screeners 
aan dit makkelijk te hebben gevonden. Bij 5 (25%) kost het enige inspanning en 
1 screener geeft aan dit moeilijk te hebben gevonden.  

Tabel 4-14 Opmerkingen screeners m.b.t. administratie 

Door 7 van de screeners zijn een aanvullende opmerkingen gemaakt met be-
trekking tot het administratieve systeem en de organisatie rond de screening 
(zie tabel 4-14). Er zijn geen punten naar voren gekomen die voor meer perso-
nen hebben gegolden. Uit Alkmaar heeft 1 screener aangegeven dat de te 
screenen kinderen niet altijd op tijd in het systeem waren ingevoerd en dus 
handmatig moesten worden toegevoegd. In de toekomst zal dit beter moeten 
worden geregeld.  

Het formaat van de laptop is een aandachtspunt. Tijdens de studie is gewerkt 
met een handpalm laptop. De letters op het beeldscherm zijn klein en niet altijd 
makkelijk te lezen. De aangegeven storingen kunnen betrekking hebben gehad 
op de screeningsapparatuur, op de laptop of op de software van het administra-
tieve programma.  

Een deel van de storingen blijkt uit nadere analyse van de vragen bij de help-
desk geen storing geweest te zijn, maar problemen bij het bedienen van de ap-
paratuur. Zo zijn de screeningsgegevens nogal eens bij het verkeerde oor op-
geslagen, zijn de gegevens bij een verkeerd kind genoteerd of is de stekker uit 

Opmerkingen screeners aantal % 

Geen recente planning laptop, extra werkdoor handmatige invoer  1 5,0 

Enige inspanning in het begin, na oefening makkelijker 1 5,0 

Ik heb alleen voldoende gehad 1 5,0 

Kleine maat laptop, ouders vaak de folder niet gelezen  1 5,0 

Kost veel tijd als de laptop niet goed is 1 5,0 

Makkelijk storing laptop 1 5,0 

Oproepen zittingslijst kindgegevens duurt soms lang 1 5,0 

n.v.t. 12 60,0 

Missing  1 5,0 

Totaal 20 100,0 
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het stopcontact getrokken zonder dat het administratieve programma en Win-
dows op de juiste manier zijn afgesloten.  

Omdat de meeste screeners geen ervaring hebben met het gebruik van een 
computer, is het voor hen moeilijk om te analyseren waarom iets verkeerd gaat, 
laat staan dat zij zelf het probleem kunnen oplossen. Via de helpdesk is dit in de 
meeste gevallen wel gelukt en de problemen opgelost. In geval van werkelijke 
storingen is er naar gestreefd de problemen zo snel mogelijk op te lossen.  

Tenslotte is er nog ruimte gegeven aan de screeners om overige opmerkingen 
te noteren voor zover ze in de voorafgaande vragen nog niet aan bod zijn ge-
komen  Door 11 screeners zijn opmerkingen gemaakt. Twee personen noemen 
‘onrust in kraamgezin bij onvoldoende uitslag’, of ‘beladenheid’ bij onvoldoende 
uitslag als opmerking. Een aantal opmerkingen heeft betrekking op de appara-
tuur. Er zijn geen echt negatieve opmerkingen ten aanzien van manier van wer-
ken naar voren gekomen.  

4.6.4 Leereffecten van screener op de screeningsresultaten 

De uitvoering van de Neonatale Gehoorscreening is op zich niet moeilijk, maar 
vraagt wel een grote vaardigheid van de screeners. Er zijn twee aspecten die 
nauw luisteren, wil de screening goed verlopen. Dit zijn de omgang met het kind 
en het geroutineerd, op de juiste wijze, inbrengen van de probe. In deze para-
graaf wordt nagegaan in hoeverre de ervaring van de screeners effect heeft ge-
had op de resultaten van de screening. Om dit te bestuderen, zijn de screeners 
in de 5 volgende ervaringsgroepen ingedeeld: 

Ervaringsgroep 1: tot en met 50 screeningen per jaar 
Ervaringsgroep 2: 51 tot en met 100 screeningen per jaar 
Ervaringsgroep 3: 101 tot en met 150 screeningen per jaar 
Ervaringsgroep 4: 151 tot en met 250 screeningen per jaar 
Ervaringsgroep 5: meer dan 251 screeningen per jaar 

Vervolgens is aan de testuitslagen een rangorde gegeven van 1. (niet voldoen-
de), 2. (onvoldoende) en 3. (voldoende). Dit is niet helemaal volgens de regels, 
omdat onvoldoende en voldoende eigenlijk niet in een werkelijke rangorde tot 
elkaar staan. Een terecht gevonden onvoldoende of een voldoende uitslag zijn 
eigenlijk aan elkaar gelijk. Voor de toets echter hebben we aangenomen dat ze 
wel een rangordening hebben. Dit is vooral gebaseerd op de gedachte dat er 
mogelijk onterechte onvoldoendes zijn gevonden als gevolg van de onervaren-
heid van de screeners. 

Screeners uit ervaringsgroep 1 behalen percentueel gezien meer onvoldoende 
screeningsresultaten en mislukte metingen dan onderzoekers met meer erva-
ring. Als we de resultaten per ervaringsgroep tijdens de verschillende scree-
ningssessies bekijken, dan blijkt dat de kans op onvoldoende en mislukte me-
tingen eigenlijk voor alle ervaringsgroepen toeneemt bij een tweede of derde 
sessie. Opvallend is dat het aantal onvoldoendes in de ervaringsgroep 101 tot 
en met 150 screeningen per jaar telkens het laagste ligt van allemaal, het aantal 
niet voldoendes ligt daarentegen erg hoog in de tweede en derde screening 
door deze ervaringsgroep. Op de eerste screening hebben zij het hoogste per-
centage voldoendes samen met de meest ervaren screeners. Het is zeker niet 
zo dat de groep met de meeste ervaring tijdens alle screeningsronden de mees-
te voldoendes en de minste onvoldoendes en mislukte metingen heeft. De resul-
taten van de ANOVA-analyse geven geen significante groepsverschillen tussen 
de verschillende ervaringsgroepen. 

Om het contrast scherper te krijgen, is de groep ingedeeld in twee ervarings-
groepen: ervaringsgroep 1: tot en met 150 screeningen per jaar en ervarings-
groep 2: meer dan 150 screeningen per jaar. De resultaten van de ANOVA-
analyse geven ook dan geen significante groepsverschillen tussen deze erva-
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ringsgroepen. Opvallend is wel dat de kans op een voldoende screeningsuitslag 
oploopt met toenemende ervaring. Dat wil zeggen dat onderzoekers die meer 
ervaring hebben over het algemeen meer voldoendes behalen.  

Om deze reden is opnieuw een ANOVA-analyse gedaan waarin alleen de on-
derzoekers die minder dan 50 screeningen en de onderzoekers die meer dan 
250 screeningen hebben gedaan, zijn opgenomen. Nu wordt er wel een signifi-
cant groepsverschil tussen de ervaringsgroepen (p = .05) gevonden. Ondanks 
dat de effecten klein zijn, blijkt uit de analyse dat de ‘ervaringsgrens’ zelfs bij de 
250 screeningen per jaar lijkt te liggen. Vanuit de praktijk van de JGZ bekeken, 
zal het niet altijd mogelijk zijn iedere screener meer dan 250 screeningen per 
jaar te laten uitvoeren. Het gemiddeld aantal uitgevoerde screeningen per scre-
ener per jaar moet echter niet lager dan 150 zijn. Wordt dit aantal lager, dan 
krijgt het gebrek aan routine te veel invloed op de testresultaten. 

4.6.5 Conclusie 

Op basis van de schriftelijke en mondelinge evaluatie onder de screeners kan 
gesteld worden dat de screeners over het algemeen de Neonatale Gehoors-
creening op prijs stellen en het een goede aanvulling vinden op het werk op het 
CB. Er zijn zeker aanloopproblemen geweest. Het heeft even geduurd, voordat 
de screeners de testafname goed in de vingers hadden en voordat ook de orga-
nisatie goed verliep.  

De training en ondersteuning vanuit de NSDSK zijn als plezierig ervaren. Som-
mige screeners vinden de training wat te kort, met name als men geen ervaring 
heeft met automatisering.  

Het is wenselijk naar apparatuur te zoeken die weinig storingen geeft. Het is 
voor de screeners niet altijd duidelijk of men met een storing te maken heeft of 
dat de testafname niet goed verloopt of dat er geen emissies worden gevonden. 

In Rivierenland zijn de screeners het minst tevreden. Dit is voor een groot deel 
terug te voeren op het feit dat de meeste van de screeners uit Rivierenland 
maar een beperkt aantal kinderen hebben kunnen onderzoeken. De oorzaak 
hiervan is dat er relatief veel screeners zijn ingezet voor het aantal in het kader 
van deze studie te onderzoeken kinderen. De meeste van hen hebben het 
streefgetal van 150 kinderen per screener per jaar niet gehaald.  

In paragraaf 4.5.4 is gebleken dat de mate van routine van de screeners effect 
heeft op de resultaten van de screening. Uit de analyses blijkt dat ‘de ervarings-
grens’ bij de 250 kinderen per jaar/ per screener lijkt te liggen. Naast het effect 
op de resultaten blijkt dat screeners die minder ervaring hebben zich onzekerder 
voelen, meer behoefte hebben aan ondersteuning, vaker problemen hebben 
met de bediening van de apparatuur en vaker een beroep doen op de helpdesk. 
Dit pleit er voor om het aantal van 150 screeningen per screener per jaar als 
ondergrens te blijven hanteren en zo mogelijk op te hogen. 

De screeners denken dat de ouders negatiever tegenover de Neonatale Ge-
hoorscreening staan dan dat werkelijk het geval is. Dit hangt mogelijk samen 
met het feit dan sommige screeners zich in het begin van de studie onzeker 
hebben gevoeld. Zij hebben het daarom moeilijk gevonden om na de derde 
screening -indien nodig- het kind te verwijzen voor verdere diagnostiek. 
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5 RESULTATEN DIAGNOSTIEK  

5.1 Leeftijd bij verwijzing 

Tussen de geboortedatum en de verwijzing van het kind naar het Audiologisch 
Centrum zit gemiddeld 55 dagen (range 12-175). De mediaan (50% van de 
waarnemingen ligt hoger dan dit punt en 50% ligt lager dan dit punt) ligt ook op 
55 dagen. Dat wil zeggen dat de kinderen gemiddeld ongeveer 2 maanden oud 
zijn als ze worden verwezen naar het Audiologisch Centrum.  

In Alkmaar zijn de kinderen gemiddeld 28 (range 12-72) dagen oud als ze wor-
den verwezen met als mediaan een verwijzingsleeftijd van 21 dagen. In Culem-
borg zijn de kinderen gemiddeld 52 (range 29-85) dagen oud bij verwijzing met 
de mediaan op de leeftijd van 46 dagen. In Brabant Noord-Oost zijn de kinderen 
gemiddeld 71 (range 37-175) dagen oud met 64 als mediaan. In Tiel tenslotte 
zijn kinderen gemiddeld 41 (range 23-72) dagen oud bij verwijzing en ligt de 
mediaan bij 28 dagen. De kinderen uit Brabant Noord-Oost zijn dus het oudste 
als ze worden verwezen. Dit hangt samen met het feit dat hier de kinderen op 
het CB worden gescreend. Als een kind voor een tweede of derde screening in 
aanmerking komt, kan dit pas weer plaatsvinden op het moment dat er weer een 
zitting is gepland. Hierdoor duurt het langer voordat alle drie de screeningsron-
den zijn afgerond. 

Bij de rapportage over het diagnostisch proces zal de onderzoeksgroep verder 
niet worden besproken per regio, maar per Audiologisch Centrum waarnaar de 
kinderen zijn verwezen. Kinderen uit dezelfde regio gaan soms naar verschil-
lende Audiologische Centra. Er zijn vier Audiologische Centra betrokken bij het 
project: Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN), Samenwerkende Audio-
logische Centra Eindhoven (SACE) Audiologisch Centrum Utrecht (ACU) en het 
Audiologisch Centrum van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen (AZN). 

5.2 Leeftijd bij eerste onderzoek op het Audiologisch Centrum 

De kinderen in deze studie zijn gemiddeld 93 (range 31-185) dagen oud wan-
neer zij voor het eerst op het Audiologisch Centrum worden onderzocht (3,5 
maanden oud). De mediaan ligt op 92 dagen.  

In Alkmaar (ACHN) (n=7) zijn kinderen gemiddeld 44 (range 31-90) dagen oud 
als ze voor het eerste onderzoek op het Audiologisch Centrum komen. De me-
diaan ligt op ruim een maand. Bij het SACE (n=16) zijn de kinderen gemiddeld 
102 (range71-165) dagen oud bij het eerste onderzoek op het Audiologisch 
Centrum. De mediaan ligt op ruim 3 maanden. Bij het AZN (n=18) zijn de kinde-
ren gemiddeld 108 (range 56-185) dagen oud. De mediaan ligt ook op een leef-
tijd van ruim 3 maanden bij het eerste onderzoek op het Audiologisch Centrum. 
Bij het ACU (n=15) is de gemiddelde leeftijd bij het eerste bezoek aan het Au-
diologisch Centrum 87 (range 39-132) dagen. De mediaan ligt op een leeftijd 
van ruim 1 maand.  

5.3 Duur van de periode tussen verwijzing en eerste onderzoek op het Audio-
logisch Centrum 

Tussen de verwijsdatum en de datum waarop het eerste onderzoek op het Au-
diologisch Centrum plaatsvindt, zit gemiddeld 37 (3-99) dagen (3 dagen tot ruim 
3 maanden). De mediaan ligt op 32 dagen. 

Bij het ACHN (Alkmaar) ligt het gemiddeld aantal dagen dat verstrijkt tussen 
verwijzing en eerste onderzoek op 14 (4-20) dagen. De mediaan ligt op 15 da-
gen. Bij het SACE  ligt dit gemiddelde op 35 (8-55) dagen (één week tot bijna 
twee maanden). De mediaan ligt op 30 dagen. Bij het AZN is het aantal dagen 
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tussen verwijzing en eerste onderzoek gemiddeld 47 (20-99) dagen. De medi-
aan ligt op 40 dagen (nog geen 1,5 maand). Bij het ACU ligt het aantal dagen 
tussen verwijzing en eerste onderzoek gemiddeld op 39 (8-78) dagen (een week 
tot 2,5 maand). De mediaan ligt op 40 dagen (nog geen 1,5 maand). Behalve bij 
het ACHN is het bij de AC’s niet gelukt om de kinderen binnen de gestelde ter-
mijn van 1 maand na verwijzing te zien. Over dit punt is veel overleg geweest 
tussen de AC’s en de projectgroep. De AC’s hebben duidelijk tijd nodig om aan 
deze nieuwe vraag te kunnen voldoen. 

5.4 Duur van de periode tussen verwijzing en diagnose 

Tussen verwijsdatum en de datum waarop de diagnose door het Audiologisch 
Centrum kan worden vastgesteld zit gemiddeld 55 dagen (3 dagen tot ruim ne-
gen maanden). De mediaan ligt op 41 dagen.  

Bij het ACHN is dit 52 dagen (range 4-280) met de mediaan op 15 dagen. Bij 
het SACE ligt dit gemiddelde op 65 dagen (range 3-224) met de mediaan op 47 
dagen. Bij het Academisch Ziekenhuis Nijmegen verstrijken gemiddeld 63 da-
gen (range 20-216) tussen verwijzing en diagnose met de mediaan op 48 da-
gen. In Utrecht (ACU) is het gemiddeld aantal dagen tussen verwijzing en dia-
gnose 39 dagen (range 8-78). De mediaan ligt hier op 35 dagen. De duur van 
de tijd tussen de verwijzing en de diagnose hangt uiteraard samen met het aan-
tal onderzoeken dat nodig is geweest om tot een diagnose te kunnen komen 
(zie tabel 5-1). 

Tabel 5-1 Overzicht aantal consulten op AC 
In deze tabel is te zien dat de tijd 
die verstrijkt tussen verwijzing en 
diagnose voor het Audiologisch 
Centrum Utrecht het kortste is. 
Daar zijn namelijk het minste 
aantal kinderen meer keren on-
derzocht voordat de diagnose 
kon worden vastgesteld. Een 
omgekeerde samenhang geldt 
voor het Audiologisch Centrum in 
Eindhoven (SACE) waar het 

hoogste percentage kinderen voorkomt dat meer keren is onderzocht en waar 
tevens de tijd tussen verwijzing en diagnose het langst is. Opvallend is dat bij 
het ACHN (dat qua tijd tussen verwijzing en diagnose op de tweede plaats 
staat) toch een hoger percentage kinderen voorkomt dat meer onderzoeken no-
dig heeft ten opzichte van het AZN (dat qua tijd tussen verwijzing en diagnose 
op de derde plaats staat, maar waar toch minder kinderen meer keren zijn on-
derzocht).  

5.5 Resultaten diagnostisch onderzoek 

In totaal zijn 69 kinderen voor nadere diagnostiek verwezen naar een Audiolo-
gisch Centrum. In tabel 5-2 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van 
het diagnostisch onderzoek dat is gedaan bij 57 kinderen. Ouders van twaalf 
kinderen hebben (voorlopig) nader diagnostisch onderzoek geweigerd.  

5.5.1 Eindoordeel diagnostiek  

Er is een onderscheid gemaakt in de resultaten van kinderen met een unilatera-
le refer en kinderen met een bilaterale refer. De diagnostische resultaten zijn 
verkregen aan de hand van het diagnostisch protocol (van Zanten e.a. 1999). 
Van de 57 onderzochte kinderen blijkt dat 41 kinderen uiteindelijk bilateraal een 
normaal gehoor hebben, dat is 71,9% van de kinderen. Hiervan hebben 9 kinde-

Regio Aantal on-
derzocht 

Meer dan 
één consult Percentage 

ACHN 7 3 42.9% 

SACE 16 6 62.5% 

ACU 15 1 6.7% 

AZN 19 7 36.8% 
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ren een bilaterale refer en 32 kinderen een unilaterale refer behaald op de 
screening.  

In deze studie zijn 5 kinderen met een unilateraal perceptief gehoorverlies van 
meer dan 40dB gevonden, dit zijn allen kinderen bij wie ook op de screening 
een unilaterale refer is gevonden aan het oor waarin uiteindelijk het gehoorver-
lies is vastgesteld. Twee van deze vijf kinderen hebben 60dB verlies. Bij de an-
dere drie kinderen is een perceptief gehoorverlies van respectievelijk 70dB, 
75dB en 80dB gevonden.  

Tabel 5-2 Eindoordeel diagnostiek 
Bij één kind met een bila-
terale refer op de scree-
ning is een bilateraal ge-
mengd verlies van onge-
veer 50dB vastgesteld. 
Dit kind heeft het syn-
droom van Down. Op de 
leeftijd van 6 maanden is 
gestart met hoortraining. 
Op de leeftijd van 14 
maanden heeft dit kind 
beiderzijds een hoortoe-
stel gekregen. 

Vijf kinderen hebben een 
conductief verlies van 
meer dan 40dB aan beide 
oren. Drie kinderen zijn 
hiervoor doorverwezen 

naar de KNO-arts, twee van hen krijgen trommelvliesbuisjes. Eén kind heeft een 
schisis. Bij één kind zien de ouders af van vervolgonderzoeken na de eerste re-
sultaten die wezen op beiderzijds een conductief verlies tengevolge van otitis 
media met effusie.  

Bij één kind met een unilaterale refer op de screening werd unilateraal een con-
ductief verlies vastgesteld. 

Bij twee kinderen met een unilaterale refer werd unilateraal een normaal gehoor 
vastgesteld. De status van het andere oor is bij het eerste onderzoek niet met 
zekerheid vastgesteld. De ouders van deze twee kinderen hebben zich echter 
teruggetrokken en verder onderzoek geweigerd. Bij één van deze twee kinderen 
zijn unilateraal geen emissies waargenomen op het Audiologisch Centrum. De 
ouders hebben echter de afspraak voor een BERA-onderzoek afgewezen. Zij 
willen liever even afwachten. Met de ouders van het andere kind is afgesproken 
om na vier maanden terug te komen voor herhalingsonderzoek. Zij hebben zich 
afgemeld. Zij hebben zelf de indruk dat hun kind goed kan horen en zien het nut 
van verder onderzoek niet in.  

Bij één kind met een bilaterale refer is unilateraal een normaal gehoor vastge-
steld. Ook bij dit kind kon de status van het andere oor tijdens het eerste onder-
zoek niet met zekerheid worden vastgesteld. Ouders zien echter af van verder 
onderzoek. Bij dit kind is de kans dat er werkelijk iets aan de hand zou zijn met 
het andere oor groot. Bij de eerste onderzoeken op het Audiologisch Centrum 
werd geen reproduceerbare respons onder 65dB gevonden.  

Eén kind met een unilaterale refer op de screening heeft een unilateraal percep-
tief gehoorverlies van 40dB. Daarmee zit het kind precies op de grens. 

Eindoordeel 
Unilaterale 
refer op 
screening 

Bilaterale re
fer op 
screening 

Totaal 

conductief verlies bilateraal 2 3 5 

conductief verlies unilateraal 1 0 1 

gemengd verlies bilateraal 0 1 1 

grens perceptief verlies unilateraal 1 0 1 

normaal gehoor bilateraal 32 9 41 

normaal unilateraal/ contra onbekend 2 1 3 

onbekend door geen deelname 9 3 12 

perceptief verlies unilateraal 5 0 5 

Totaal 52 17 69 
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5.5.2 Vermoedelijke uitval op screening in relatie tot gestelde diagnose  

In tabel 5-3 wordt een overzicht gegeven van de vermoedelijke oorzaken van de 
uitval van kinderen op de gehoorscreening. Er is bij het uitzoeken van de ver-
moedelijke oorzaken van deze uitval gekeken of in de uitslagen van de eerste 
onderzoeken op het Audiologisch Centrum een verklaring kan worden gevonden 
voor deze uitval.  

Tabel 5-3 Vermoedelijk reden van uitval op de screening 
Wanneer als mogelijke 
oorzaak voor uitval op 
de screening onbekend 
wordt gegeven, verwijst 
dit naar kinderen die bij 
het eerste onderzoek 
op het Audiologisch 
Centrum beiderzijds 
een normaal gehoor 
bleken te hebben 
(n=42). Bij twee kinde-
ren werd in eerste in-
stantie na diagnostiek 
gedacht dat er percep-
tieve gehoorverliezen 
speelden. Bij het revi-
sieonderzoek blijken 
deze twee kinderen 
beiderzijds een normaal 

gehoor te hebben. 

Van de overige 40 kinderen blijkt bij het eerste onderzoek op het AC dat 20 van 
deze kinderen een conductief gehoorverlies hebben, dat bij het revisieonder-
zoek op het AC is hersteld. Bij één kind zijn er problemen geweest met het in-
brengen van de probe in de smalle gehoorgang van het kind. Bij één kind is er 
sprake van een nog onrijp auditief systeem, dat bij revisieonderzoek niet langer 
aan de orde blijkt te zijn. Dit kind moet wel beschouwd worden als een terechte 
uitval op de screening. Voor 18  kinderen blijft het onduidelijk waarom deze zijn 
uitgevallen op de screening. Echter, bij 8 van deze 18 kinderen staat in de 
anamnese dat de kinderen op het moment van de derde screening verkouden 
zijn of verkouden zijn geweest vanaf de geboorte. Dit terwijl er tijdens de onder-
zoeken op het Audiologisch Centrum geen OME (meer) wordt vastgesteld. Van 
3 kinderen van de 18 valt nog te vermelden dat één kind een schisis heeft. Eén 
kindje is dysmatuur bij de geboorte. Bij één kind komen kleine aangeboren af-
wijkingen voor als een overgroeide teen en een opgerolde oorschelp aan de-
zelfde kant als de refer op de gehoorscreening. Bij 7 kinderen is er geen aanlei-
ding te vinden voor de uitval. De metingen zijn goed, de baby was rustig en de 
omgeving ook. Ten slotte blijkt dat bij een aantal van de kinderen in deze hele 
groep (n=42) te weinig metingen zijn gedaan in alle sessies.  

Van de beschreven 18 kinderen zijn er 4 die op het Audiologisch Centrum direct 
de aanduiding krijgen ‘normaal gehoor beiderzijds’. Bij de andere 14 kinderen 
zijn licht verhoogde drempels zichtbaar. Deze drempels liggen weliswaar onder 
het gestelde criterium van 40dB of meer maar variëren toch van 15 tot 35dB.  

5.5.3 Nadere informatie over kinderen bij wie geen diagnostisch onderzoek 
heeft plaatsgevonden  

Van de totaal 12 kinderen in de regio’s Alkmaar, Culemborg en Tiel waarvoor 
deelname aan diagnostisch onderzoek op een Audiologisch Centrum door de 

Mogelijke oorzaak van uitval  
op screening 

Unilaterale  
refer op de 
screening 

Bilaterale re-
fer op de 
screening 

Totaal 

conductief verlies bilateraal 9 7 16 

conductief verlies unilateraal 8 1 9 

gemengd verlies bilateraal 0 1 1 

onrijp auditief systeem 0 1 1 

onbekend 17 2 19 

onbekend door geen deelname 9 3 12 

mogelijk perceptief verlies unilateraal 2 1 3 

smalle gehoorgang 1 0 1 

wisselend conductief verlies bilateraal 0 1 1 

verhoogde drempel <40 dB 1 0 1 

perceptief verlies unilateraal 5 0 5 

Totaal 52 17 69 
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ouders is geweigerd, zijn de Ewing-/Capasgegevens bestudeerd. Hierbij is in-
formatie over tien kinderen achterhaald. Uit de regio Alkmaar betreft dit vier kin-
deren. Bij één kind is gebleken dat er destijds sprake was van een terechte uit-
val op de Neonatale Gehoorscreening. De CAPAStest was ook onvoldoende. 
Diagnostiek op het Audiologisch Centrum wijst uit dat dit kind een unilateraal 
perceptief gehoorverlies heeft. Ouders van twee andere kinderen weigeren 
deelname aan de Capas, één ouderpaar doet dit nadat de eerste CAPASscree-
ning een onvoldoende uitslag oplevert, het andere ouderpaar weigert elke deel-
name. Ten slotte is van één kind de CAPASscreening op dit moment nog niet 
voltooid.  

In de regio Culemborg betreft het twee kinderen. Eén kind heeft voldoende ge-
reageerd op de 1e Ewingscreening. Het andere kind is nooit op de Ewingscree-
ning verschenen en de oproepen zijn gestaakt. 

In de regio Tiel betreft het vier kinderen. Eén ouderpaar  heeft deelname aan de 
Ewingscreening geweigerd. De reden is niet bekend. Eén ouderpaar neemt niet 
deel aan de Ewingscreening op advies van het schisisteam dat het kind in zorg 
heeft. Destijds heeft het schisisteam de ouders ook geadviseerd deelname aan 
diagnostiek te weigeren. Zij adviseren een gehooronderzoek op een later tijd-
stip. Van één kind is het screeningsproces nog niet voltooid. Voor één kind uit 
deze regio zijn de gegevens niet na te gaan, omdat het kind vermoedelijk in het 
buitenland verblijft. 

Voor de twee kinderen uit de regio Brabant Noord-Oost zijn geen Ewing/Capas 
gegevens beschikbaar, omdat hier geen screening op 9 maanden plaatsvindt. 

5.6 Samenwerking AC’s 

Zoals al eerder vermeld, zijn bij de studie 4 Audiologische Centra betrokken. 
Om alle gevolgen van de Neonatale Gehoorscreening voor de Audiologische 
Centra goed in kaart te brengen, is er een werkgroep gevormd. Aan deze werk-
groep hebben de audiologen van de betrokken centra, enkele medewerkers van 
de NSDSK en enkele deskundigen uit andere centra deelgenomen.  

De leden van de werkgroep zijn regelmatig geïnformeerd over het verloop van 
de studie. Vooraf is met de centra afgesproken dat een verwezen kind in princi-
pe binnen 1 maand na de verwijzing het eerste diagnostische onderzoek moet 
hebben gehad. In het begin van de studie is er nogal wat onduidelijkheid ge-
weest over de vraag door wie het initiatief zou worden genomen om een af-
spraak te maken voor het onderzoek. Het ene centrum belt zelf de ouders en 
het andere centrum is van mening dat de ouders moeten bellen. Als ouders bel-
len voor een afspraak is het lang niet bij al het personeel van de centra bekend 
dat deze kinderen binnen een maand moeten worden onderzocht. Ouders kre-
gen te horen dat er een wachtlijst was en zij pas over maanden terecht konden. 
In overleg met de centra is in de loop van de studie het verwijsprotocol eendui-
dig geworden en hebben de centra zich hieraan zo goed mogelijk gehouden (zie 
ook de paragrafen 5.2 en 5.3).  

Er is binnen de werkgroep lang gediscussieerd over de vraag welke onder-
zoeken er bij de verwezen kinderen moeten plaatsvinden. Op basis van een 
door B. van Zanten e.a. ontwikkeld protocol voor nadere diagnostiek, is gestart 
met de diagnostiek bij deze kinderen, maar al ras bleek niet alles vlekkeloos te 
verlopen. Niet op alle centra heeft men volgens het voorgestelde protocol ge-
handeld. Bij enkele centra is er nog onvoldoende ervaring met hele jonge kinde-
ren. Er is veel discussie geweest over de vraag of bij alle kinderen direct een 
BERA-onderzoek moest gebeuren. Sommige audiologen zijn van mening dat 
gestart kan worden met het herhalen van een screenings-OAE of een scree-
nings-ABR. In een aantal besprekingen is consensus bereikt over het te volgen 
protocol (zie bijlage 5). Dit protocol is vanuit de werkgroep aangeboden aan de 
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FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra), met het verzoek om 
vanuit de FENAC deze werkwijze te adviseren voor kinderen die naar aanleiding 
van de Neonatale Gehoorscreening zijn verwezen. Afhankelijk van een bilatera-
le of een unilaterale refer op de screening zal een ander protocol worden ge-
volgd. In het kort komt dit hier op neer: 

Diagnostisch protocol bij een kind met een bilaterale refer 

• De screening dient te zijn afgerond voor de leeftijd van 4 tot uiterlijk 6 we-
ken. 

• Een verwezen kind wordt direct ingepland voor de onderzoeken, waaronder 
een diagnostische BERA volgens het protocol van B. van Zanten. 

• Het AC dient zich te houden aan de volgende termijnen: 
o Binnen 3 weken na aanmelding moet het kind voor een eerste dia-

gnostisch onderzoek gezien zijn.  
o Binnen 8 weken na aanmelding moet het diagnostisch proces zijn af-

gerond en de diagnose zijn gesteld.  
o Binnen 16 weken na aanmelding moet met interventie zijn gestart. 

• Als een kind een bilateraal permanent gehoorverlies heeft groter dan 40 dB 
blijft het in zorg van het Audiologisch Centrum en wordt er gestart met de 
interventie. De aard van de interventie is afhankelijk van het gevonden ge-
hoorverlies. Indien het een zeer ernstig gehoorverlies betreft zal het kind 
worden doorverwezen naar de diensten voor gezinsbegeleiding. De inter-
ventie dient gestart te zijn voor 10 weken na aanmelding en in ieder geval 
voor de leeftijd van 6 maanden.  

Diagnostisch protocol bij een kind met een unilaterale refer 

• De ouders krijgen binnen 3 weken een telefonisch consult met de audio-
loog.  

• De audioloog bepaalt op basis van de anamnestische gegevens die in het 
telefonisch consult naar voren komen op welke termijn het kind voor nadere 
diagnostiek moet worden ingepland. 

• Het kind moet in ieder geval worden gezien voor de leeftijd van 7 maanden. 
• Als er een unilateraal perceptief gehoorverlies wordt vastgesteld, wordt er 

informatie verstrekt aan de ouders en worden de ouders geadviseerd (waar 
moeten ze op letten; plaats in groep op crèche; signaal/ruis verhouding, 
richtinghoren, middenoorpathologie etc).  

• Audiologische controle dient plaats te vinden op de leeftijd van 9 maanden, 
2, 4 en 6 jaar indien niet eerder geïndiceerd. Bij 4- en 6-jarigen dient er 
voorlichting gegeven te worden aan leerkrachten. Zonodig vindt er aanvul-
lend psychologisch onderzoek plaats of pedagogische advisering. Er kan 
een aangepast beleid plaatsvinden aan de hand van klachten of bevindin-
gen. Zo nodig wordt er overgaan tot een proef met unilaterale hoortoestel-
aanpassing. 

• Na de leeftijd van 6 jaar vindt er herhaling van het audiologisch onderzoek 
plaats in overleg met ouders en/of aan de hand van klachten. 

5.7 Conclusie 

In totaal zijn 69 kinderen naar een Audiologisch Centrum verwezen. Helaas 
hebben 12 ouders hier geen gevolg aan gegeven. Blijkbaar is het de screeners 
niet gelukt de ouders hiervoor te motiveren. Inmiddels is gebleken dat 1 van de-
ze kinderen een unilateraal perceptief gehoorverlies heeft en is opgenomen in 
de zorg van een Audiologisch Centrum.  

Tegen de verwachting in blijkt uit deze studie dat een aanzienlijk deel van de 
kinderen dat is verwezen, al op deze jonge leeftijd conductieve gehoorverliezen 
heeft. Dit verklaart mogelijk de uitval op de screening, maar deze kinderen be-
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horen formeel niet tot de gestelde doelgroep. Van de 57 kinderen die een dia-
gnostisch onderzoek hebben gehad, zijn er 10 volgens de opgestelde criteria te-
recht verwezen. Behalve het ACHN is het de Audiologische Centra niet gelukt 
om de verwezen kinderen binnen het tijdslot van 1 maand na verwijzing te on-
derzoeken. 
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6 OUDERVRAGENLIJSTEN  

6.1 Inleiding 

In het kader van de implementatiestudie is onderzocht of en in welke mate een 
niet-voldoende uitslag op de Neonatale Gehoorscreening leidt tot ongerustheid 
bij ouders en of dit de attitude van de ouders t.a.v. de Neonatale Gehoorscree-
ning verandert. Deze gegevens zijn van belang bij een nieuw op te zetten 
screeningsprogramma, omdat verschillen in mate van ongerustheid een reden 
kunnen zijn om voor een bepaalde opzet te kiezen (zoals screening op het CB 
of thuis, om de tests sneller achter elkaar af te nemen etc.). Als zou blijken dat 
de ongerustheid van de ouders tijdens en na de screening groot is, dan is dit 
bovendien een argument om nader onderzoek te doen naar methoden om deze 
ongerustheid te verminderen. 

Er bestaat enige buitenlandse literatuur over ongerustheid bij ouders n.a.v. de 
Neonatale Gehoorscreening. De resultaten daarvan zijn echter niet éénduidig 
en het is onduidelijk of deze geëxtrapoleerd kunnen worden naar de Nederland-
se situatie. Watkin e.a. (1998) hebben ongerustheid gemeten na een eerste 
screening (TEOAE) in het ziekenhuis, na een eventuele tweede screening na 
zes weken, en na negen maanden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de onge-
rustheid over het algemeen klein was en dat de overgrote meerderheid van de 
moeders (79,0%) de test achteraf positief heeft gewaardeerd. Vijftien procent 
van de moeders was een beetje ongerust na de eerste screening. Minder 
dan1% maakte zich echt zorgen. Bij de tweede test maakte 3,5% zich zorgen. 
Ook na twee tests bleef de houding t.a.v. de screening onverminderd positief. 
Opvallend in dit onderzoek was dat het ongerustheidsniveau niet samen bleek 
te hangen met de uitslag. De onderzoekers Magnuson en Hergils (1999) vroe-
gen de mening van 49 ouders van 26 kinderen over de Neonatale Gehoors-
creening. Ouders van kinderen die direct of na één herhaling een pass haalden, 
waren erg positief over de test, maar als er meer dan twee tests nodig waren 
ontstond veel onrust. Na het stellen van de uiteindelijke diagnose verdween de 
onrust echter. 

Aan de hand van twee vragenlijsten (de eerste direct na de screening en de 
tweede 6 maanden na de screening, zie bijlage 1 en 2) is de attitude van de ou-
ders ten aanzien van de Neonatale Gehoorscreening bestudeerd.  

6.2 Oudervragenlijsten aansluitend aan de screening 

6.2.1 Het primaire cohort en de respons op de oudervragenlijsten  

Als het screeningsproces is afgesloten met een voldoende of een onvoldoende 
resultaat, krijgen de ouders een vragenlijst uitgereikt. Deze vragenlijst is speci-
aal voor dit onderzoek ontworpen door de afdelingen Onderzoek en Ontwikke-
ling en Vroegtijdige Onderkenning van Gehoorstoornissen van de NSDSK. De 
lijst bestaat uit 27 vragen, die de volgende aandachtsgebieden bestrijken: 

• Kindgegevens als naam, adres en woonplaats  
• Informatie over de kwaliteit van schriftelijke informatie over het onderzoek 
• Deelname aan het onderzoek, waaronder vervoer en vervoersproblemen 
• Het onderzoek, waaronder de kwaliteit van de mondelinge informatie, de 

praktische uitvoering van de screening, het nut van gehoorscreening in het 
algemeen en de ongerustheid van de ouders 

• Algemene vragen over opvoeding 
• Achtergrondgegevens van het gezin 
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De ouders van 3066 van de totaal 3137 gescreende kinderen hebben schriftelijk 
hun toestemming gegeven voor het verwerken van de resultaten. Van 2569 kin-
deren is zowel een toestemmingsverklaring als een ingevulde vragenlijst ver-
kregen. Van 639 kinderen is de vragenlijst na een rappel geretourneerd. De 
rapportage over de meningen van ouders met betrekking tot de Neonatale Ge-
hoorscreening is gebaseerd op deze 2569 vragenlijsten. Dit is 82,5% van de in 
totaal 3114 uitgereikte vragenlijsten. Dit is een hoge respons voor een schrifte-
lijke vragenlijst. De respons op de vragenlijst is feitelijk hoger dan 82,5% 
(N=2569), namelijk 98,5% (n=3066), maar omdat alleen vragenlijsten van kinde-
ren worden meegenomen waarvoor ook een schriftelijke toestemming is verkre-
gen, wordt een responspercentage aangehouden van 82,5%.  

De regio Alkmaar levert 26,0% van de vragenlijsten, de regio Culemborg levert 
10,0%, de regio Brabant Noord-Oost is goed voor 49,0% en de regio Tiel is 
goed voor 15,0% van de vragenlijsten. Het percentage terug ontvangen vragen-
lijsten verschilt per regio. In Alkmaar ligt het responspercentage op 85,5% (658), 
in Brabant Noord-Oost is dit 85,0% (1259). In de regio’s Culemborg en Tiel ligt 
de respons aanzienlijk lager, respectievelijk op 75,0% (268) en 73,0% (384).  

Tabel 6-1 Verdeling retour ontvangen vragenlijsten in relatie tot scree-
ningstraject  

De geretourneerde vragenlijsten zijn redelijk verdeeld over kinderen die een vol-
doende en een onvoldoende resul-
taat hebben behaald. Als tabel 6-1 
wordt vergeleken met tabel 4-1, 
dan ligt het voor de hand dat uit 
Culemborg relatief wat meer ou-
ders van kinderen met een onvol-
doende eindstatus de vragenlijst 
hebben ingevuld. Uit de andere re-
gio’s hebben iets meer ouders van 
de kinderen met een voldoende 
eindstatus de vragenlijst geretour-

neerd. Alleen in Brabant Noord-Oost hebben niet alle kinderen van wie de ou-
ders een vragenlijst hebben geretourneerd het gehele screeningstraject doorlo-
pen. In totaal hebben 5 kinderen (0,4%) de eindstatus “geen deelname” gekre-
gen. Eén heeft het screeningsproces volledig doorlopen, maar de ouders van dit 
kind wensen geen nadere diagnostiek De ouders van de andere 4 hebben voor-
tijdig de deelname aan de screening gestaakt. De redenen hiervoor zijn onbe-
kend.  

Alle kinderen in de regio’s Alkmaar, Culemborg en Tiel zijn conform de opzet 
van de studie thuis gescreend (N=1310, 51,0%). In Brabant Noord-Oost zijn alle 
kinderen op het CB gescreend (N=1259, 49,0%).  

6.2.2 Demografische gegevens 

Het merendeel van de ouders van de kinderen is in Nederland geboren (moe-
ders 88,2%; vaders 87,5%). Het percentage ouders uit Suriname ligt rond één 
procent. Het percentage ouders uit Marokko is net geen twee. Voor de Turkse 
ouders is het percentage rond de 3%. De ouders van de Nederlandse Antillen 
en Aruba nemen nog geen half procent voor hun rekening. Ongeveer 1% pro-
cent heeft deze vraag niet beantwoord. Ten slotte is er nog een groep ‘andere 
nationaliteiten’ van 5,0%. 

De hoogst genoten opleiding van de moeder is in 38,0% van de gevallen ha-
vo/mbo/vwo niveau, in 30,0% vbo/lbo/mavo-niveau. 24,0% van de moeders 
heeft een HBO of universitaire opleiding voltooid. Bijna 3% van de moeders 
heeft geen of alleen basisonderwijs gevolgd. Nog geen 1% heeft een opleiding 

Verdeling ontvangen vragenlijsten in relatie tot 
screeningsuitslag 

 Niet gehele 
traject doorlo-

pen 
Voldoende Onvoldoende 

Alkmaar - 98,9% 1,1% 

Culemborg - 97,4% 2,6% 

Brabant Noord-Oost 0,4% 97,6% 2,0% 

Tiel  97,7% 2,3% 
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in het buitenland gedaan. 2,0% van de moeders heeft een andere opleiding ge-
daan dan in de antwoordcategorieën werd aangegeven. En ten slotte heeft 
2,0% deze vraag niet ingevuld.  

Van de vaders heeft 33,0% een opleiding op havo/mbo/vwo-niveau en 31,0% op 
vbo/lbo/mavo-niveau gevolgd. Totaal 28,0% van de vaders heeft een HBO of 
universitaire opleiding genoten. Bijna 3,0% van de vaders heeft geen of alleen 
de lagere school doorlopen. Gelijk aan de moeders heeft nog geen 1% van de 
vaders een opleiding in het buitenland gedaan. Het percentage ‘anders’ ligt net 
boven de 1%. Deze vraag is door 3,0% niet ingevuld. 

Van de gescreende kinderen zijn respectievelijk 1126 (43,8%) kinderen het eer-
ste kind, 979 (38,1%) het tweede kind, 328 (12,8%) het derde kind en 115 
(4,5%) het vierde of meerdere kind in het gezin. De overige (0,8%) ouders heb-
ben deze vraag niet ingevuld. 

In 84,0% van de gevallen is de vragenlijst door de moeder van de baby inge-
vuld. 6% is door de vader ingevuld en 8% door beide ouders. Anderhalf procent 
van de vragenlijsten is door anderen ingevuld, waaronder familieleden of de 
wijkverpleegkundige. In 0,5% van de vragenlijsten is niet aangegeven wie de 
vragenlijst heeft ingevuld. 

6.2.3 Mening van de ouders over de voorlichting voorafgaand aan het onder-
zoek  

In de periode rond de geboorte ontvangen ouders veel folders en informatie. De 
informatie over de Neonatale Gehoorscreening zit hier tussen. De vraag of de 
ouders de folder over de gehoorscreening hebben ontvangen, wordt door 90,4% 
van de ouders met ‘ja’ beantwoord. Vijf procent geeft aan dit zich niet meer te 
kunnen herinneren en 4,2% geeft ‘nee’ als antwoord. De regio’s Alkmaar en Tiel 
en de regio’s Brabant Noord-Oost en Culemborg lijken qua verdeling van de 
percentages over de antwoordcategorieën zeer sterk op elkaar. 

De inhoud van de folder wordt door 81,7% van de ouders als duidelijk beoor-
deeld. Slechts 4,5% van de ouders geeft aan de inhoud van de folder over de 
screening matig te vinden, 0,4% noemt de folder onduidelijk en 3,3% heeft geen 
mening. In de regio Alkmaar is het percentage ouders dat de folder duidelijk 
vindt wat lager en wordt de optie ‘geen mening’ iets vaker gekozen. De folder 
wordt door de ouders uit Tiel iets vaker als ‘matig’ beoordeeld.  

6.2.4 Mening van de ouders over het vervoer naar het CB 

Eén van de vragen uit de vragenlijst heeft betrekking op het vervoer naar het 
CB. Deze vraag is alleen relevant voor de regio Brabant Noord-Oost (N=1259) 
omdat hier de screeningen op het CB plaatsvinden.  

Tabel 6-2  Gekozen vervoersvorm  
Uit tabel 6-2 blijkt dat het grootste deel 
van de ouders met de auto of lopend 
naar het CB is gekomen. Slechts een 
enkeling vindt reizen niet goed voor de 
baby. Dit.heeft veelal te maken met de 
weersomstandigheden en het feit dat de 
baby bijvoorbeeld per fiets vervoerd 
moest worden. 

Op de vraag of de reis naar het CB pro-
blemen heeft gegeven antwoordt 84,7% 
van de ouders (overwegend moeders) 
dat de reis naar het CB geen probleem 
was. De gezondheid van de moeder, 

Hoe bent u naar het CB gekomen 

vervoersvorm frequentie percentage 

auto 998 79,3 

lopend 229 18,2 

openbaar vervoer 5 0.4 

taxi 1 0.1 

fiets/brommer 4 0.3 

missing 22 1.7 

totaal 1259 100.0 
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met name door keizersnede en bekkeninstabiliteit, is in 3,5% van de gevallen 
een probleem. De eerste zes weken na de keizersnede mag een vrouw bij voor-
keur niet autorijden en dan moeten alternatieven worden gezocht voor de reis 
naar het CB. Het niet beschikken over een eigen auto is voor 3,4% van de moe-
ders een probleem. Zij moeten een auto lenen, hun partner moet vrij nemen, of 
zij moeten met het openbaar vervoer naar het CB komen. Slechts 2,4% van de 
ouders geeft aan veel te moeten regelen om met hun kind op stap te kunnen. 
De 2,0% die aangeeft dat het reizen met een tweeling en één of meer oudere 
kinderen of het organiseren van opvang voor oudere kinderen een probleem is, 
kan hier feitelijk bij worden opgeteld en worden opgesomd onder ‘veel regelen’ 
(4,4%). Een enkeling noemt parkeerproblemen of praktische zaken (gedoe met 
de borstvoeding op tijdstip screening, de onwennigheid van het reizen met een 
kleintje enz) als een probleem. Ten slotte is er nog de categorie ‘overigen’ waar 
onder bijv. autopech, bouwmaterialen op de stoep. Onder deze laatste groep 
vallen ook de ouders die aangaven dat het vervoer een beetje problematisch 
was, maar die hier verder geen redenen voor aangaven. Deze laatste drie groe-
pen  zijn samen goed voor 1,9%. Het meest opvallend is toch dat het voor ver-
reweg de meeste ouders geen probleem is om op het CB te komen. 

6.2.5 Mening van de ouders over de Neonatale Gehoorscreening  

De mening van de ouders met betrekking tot de Neonatale Gehoorscreening 
komt naar voren aan de hand van de vraag of zij het op prijs stellen dat wordt 
nagegaan of het gehoor van hun baby goed is (zie tabel 6-3).  

Totaal 95,3% van de respondenten is het eens met Neonatale Gehoorscreening 
van hun baby. Hiervan is 88,3% van de ouders het zelfs helemaal eens met de 
uitspraak ‘ik stel het op prijs dat bij mijn baby wordt nagegaan of het gehoor 
goed is’. Nog eens 7% is het grotendeels met deze uitspraak 2,5% 
het deels eens en deels oneens met de stelling. Grotendeels niet eens met de 
stelling geldt voor 0,3% van de respondenten en slechts 0,1% is het helemaal 
niet eens met de screening van hun baby. Er zijn op dit punt geen grote ver-
schillen tussen de regio’s gevonden. In de regio Alkmaar is het percentage ou-
ders dat het deels eens / deels oneens is met de stelling iets hoger dan in de 
andere regio’s. Het percentage ouders dat het helemaal eens is met deze stel-
ling is hier wat lager. 

Wanneer de gegeven antwoorden van de groep onvoldoende kinderen vergele-
ken worden met de antwoorden van de groep voldoende kinderen worden dui-
delijke verschillen in waardering van het gehooronderzoek gevonden.  

Tabel 6-3 Mening van ouders over de gehoorscreening bij hun kind 

In het algemeen zijn ouders van kinderen met de eindstatus ‘onvoldoende’ min-
der positief over de stelling ‘ik stel het gehooronderzoek van mijn baby op prijs’ 

Ik stel het gehooronderzoek bij mijn baby op prijs 

Regio Helemaal 
mee eens 

Groten-
deels mee 
eens 

Deels eens / 
deels on-
eens 

Groten-
deels on-
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens 

Missing Totaal 

Alkmaar 565 
85,9% 

48 
7,3% 

30 
4,6% 

5 
0,8% 

1 
0,2% 

9 
1,4% 

658 
100% 

Culemborg 236 
88,1% 

20 
7,5% 

4 
1,5% 

1 
0.4% 

1 
0,4% 

6 
2,2% 

268 
100% 

Brabant Noord-Oost 1122 
89,1% 

91 
7,2% 

26 
2,1% 

2 
0,2% 

1 
0.1% 

17 
1,4% 

1259 
100% 

Tiel 345 
89,8% 

22 
5,7% 

4 
1,0%   13 

3,4% 
384 

100% 

Totaal 2268 
88,3% 

181 
7,0% 

64 
2,5% 

8 
0,3% 

3 
0,1% 

45 
1,8% 

2569 
100% 
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dan ouders van kinderen met een voldoende als eindstatus. Van de groep on-
voldoende kinderen zegt 76,6% van de ouders het helemaal eens te zijn met het 
gehooronderzoek van hun baby. In de groep voldoende kinderen is het percen-
tage 88,6% voor deze antwoordcategorie. Toch blijven de gekozen antwoordca-
tegorieën van de groep onvoldoende kinderen overwegend positief. 10,6% van 
de ouders zegt het grotendeels eens te zijn met de stelling en nog een 8,5% van 
de ouders van de onvoldoende kinderen zegt het deels eens en deels oneens te 
zijn met de stelling. Slechts 1 ouder zegt het grotendeels niet eens te zijn met 
de stelling. Wel moet bij het bovenstaande rekening worden gehouden met de 
kleine aantallen in de groep onvoldoende kinderen (n = 47 ten opzichte van n = 
2516 in de groep voldoende kinderen). De totale n in de vergelijking naar eind-
status is lager dan in voorgaande vergelijking, omdat hier alleen de kinderen zijn 
meegenomen die een voldoende of onvoldoende eindstatus hebben gekregen. 
De groep geen deelname is uitgesloten als aparte groep omdat dit in totaal om 
slechts 6 kinderen gaat en de aantallen veel te klein zijn om betrouwbare uit-
spraken te kunnen doen.  

Verder blijkt dat de antwoorden ook minder positief worden als kinderen meer 
screeningsronden hebben meegemaakt. De percentages voor de antwoordca-
tegorie ‘helemaal mee eens’ nemen af met het toenemen van het aantal ses-
sies. De percentages voor de antwoordcategorie ‘grotendeels mee eens’ nemen 
toe naarmate meer sessies zijn doorgemaakt, evenals de percentages voor de 
antwoordcategorie ‘deels eens / deels oneens’.  

Tabel 6-4 Mening van ouders over de gehoorscreening voor alle kinderen 
Aan de ouders is ook ge-
vraagd in hoeverre ze het 
er mee eens zijn als alle 
baby’s van deze leeftijd 
op hun gehoor worden 
onderzocht (zie tabel 6-
4). Met betrekking tot de-
ze vraag moeten de ou-
ders zich niet alleen over 
hun eigen kind uitspre-
ken.  

Ook op deze vraag geeft 
het merendeel van de 
ouders een positief ant-
woord (95,6%). Slechts 
4,4% van alle ouders 
geeft redenen aan waar-
om het voor hen nog niet 
zou hoeven op deze leef-
tijd. 

In de regio’s Alkmaar en 
Tiel liggen de percenta-
ges ouders die vinden dat 
hoe eerder het gehoor 
van het kind wordt onder-
zocht hoe beter dat is, 

hoger dan in de twee andere regio’s. Opvallend genoeg, betreft het hier ouders 
van kinderen die slechts enkele dagen na de geboorte zijn onderzocht en ou-
ders van kinderen die twee tot vier weken na de geboorte zijn onderzocht.  

Het argument ‘hoe eerder je screent, hoe eerder je hulp kunt krijgen’ wordt in al-
le regio’s het meest gekozen. In Brabant Noord-Oost ligt dit percentage het 

Eens met de screening in het algemeen 

Eindstatus screening 
Omschrijving antwoorden 

Onvoldoende Voldoende 
Totaal 

Hoe eerder hoe beter 8 
17,0% 

279 
11,1% 

287 
11,2% 

Vroeg hulp krijgen 23 
48,9% 

1278 
50,8% 

1301 
50,8% 

Snel mogelijk weten/ gezondheid 2 
4,3% 

172 
6,8% 

174 
6,8% 

Eenvoudige methode 3 
6,4% 

141 
5,6% 

144 
5,6% 

Beter dan bij 9 maanden  13 
0,5% 

13 
0,5% 

Ja, anders 6 
12,8% 

524 
20,8% 

530 
20,7% 

Merk van zelf wel  10 
0,4% 

10 
0,4% 

Niet prettig, kind te jong 1 
2,1% 

 1 
0,0% 

9 maanden vroeg genoeg 3 
6,4% 

17 
0,7% 

20 
0,8% 

Lastig  4 
0,2% 

4 
0,2% 

Wil nog niet weten  8 
0,3% 

8 
0,3% 

Nee, anders 1 
2,1% 

35 
1,4% 

36 
1,4% 

Missing  35 
1,4% 

35 
1,4% 

Totaal 47 
100% 

2516 
100% 

2563 
100% 
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hoogste, namelijk 54,2% en in de regio Alkmaar het laagste, namelijk 45,6%. 
Verder geeft een aanzienlijk deel van de ouders allerlei andere redenen aan 
waarom zij het ermee eens zijn dat alle baby’s op deze leeftijd worden onder-
zocht op hun gehoor. In totaal 20% heeft andere dan voorgeselecteerde argu-
menten voor de screening.  

In de groep ouders van kinderen met een voldoende screeningsresultaat is het 
percentage positieve antwoorden 95,6%. In de groep ouders van kinderen met 
een onvoldoende screeningsresultaat ligt het percentage lager, namelijk op 
89,4%. Dit getuigt van een zeer positieve houding ten opzichte van de scree-
ning, zelfs in de groep ouders van onvoldoende kinderen.  

Ouders van onvoldoende kinderen kiezen vaker dan ouders van voldoende kin-
deren voor het argument ’hoe eerder hoe beter’, respectievelijk 17% en 11,1%. 
De andere positieve argumenten worden vaker in de groep ouders van vol-
doende kinderen gekozen. Ouders van onvoldoende kinderen geven vaker aan 
dat een test met negen maanden vroeg genoeg zou zijn geweest. Let wel dat dit 
slechts om een drietal ouders gaat, dat samen 6,4% uitmaakt. 

Verder blijkt dat, naarmate het aantal sessies toeneemt, meer ouders kiezen 
voor het argument ‘hoe eerder hoe beter’. De percentages in de verschillende 
groepen die kiezen voor het argument ‘vroeg hulp krijgen’ en ‘is belangrijk’ lig-
gen nagenoeg gelijk voor de drie groepen (kinderen met 1,2 of 3 screenings-
sessies). Opvallend is dat het antwoord ‘dat je zo snel mogelijk wilt weten dat je 
kind gezond is’ iets vaker wordt gekozen door de groep ouders die twee scree-
ningen doormaken met hun kind. Ouders uit de groep die één screening door-
gemaakt hebben met hun kind dragen vaker positieve argumenten aan dan ou-
ders uit de andere twee groepen. 

Mening van ouders met betrekking tot het verloop van de screening 
Over het algemeen zijn de ouders tevreden over het verloop van het onderzoek. 
Van de respondenten is 83,5% het helemaal eens met de uitspraak ‘ik vond dat 
het gehooronderzoek vlot verliep’. Nog eens 9,1% is het daar grotendeels mee 
eens. Dat brengt het percentage positieve reacties op deze stelling op 92,6%. 
Van de respondenten is 3,9% het deels eens en deels oneens met de stelling. 
Slechts 1,1% is het grotendeels niet eens en 0,8% is het helemaal niet eens met 
de stelling.  

Tabel 6-5 Mening van ouders over het verloop van de screening per regio 

In de regio Brabant Noord-Oost is het percentage positieve reacties het hoogst, 
93,3%. In Culemborg is het percentage positieve reacties het laagst, 91,1%. Dit 
zijn slechts minimale afwijkingen van het overall percentage van 92,6% (zie ta-
bel 6-5).  

Het gehooronderzoek is vlot verlopen 

Regio Helemaal 
mee eens 

Groten-
deels mee 
eens 

Deels eens 
/ deels on-
eens 

Groten-
deels on-
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens 

Missing Totaal 

Alkmaar 539 
81,9% 

65 
9,9% 

31 
4,7% 

6 
0,9% 

7 
1,1% 

10 
1,5% 

658 
100% 

Culemborg 214 
79,9% 

30 
11,2% 

11 
4,1% 

5 
1.9% 

3 
1,1% 

5 
1,9% 

268 
100% 

Brabant Noord-Oost 1070 
85,0% 

105 
8,3% 

43 
3,4% 

14 
1,1% 

9 
0,7% 

18 
1,4% 

1259 
100% 

Tiel 323 
84,1% 

33 
8,6% 

14 
3,6% 

2 
0,5% 

2 
0,5% 

10 
2,6% 

384 
100% 

Totaal 2146 
83,5% 

233 
9,1% 

99 
3,9% 

27 
1,1% 

21 
0,8% 

43 
1,7% 

2569 
100% 
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Bij nadere analyse van de meningen blijkt dat de mate waarin ouders vinden dat 
het onderzoek vlot is verlopen, samenhangt met het resultaat van de screening. 
De verschillen in gekozen antwoorden tussen de ouders van kinderen met een 
voldoende en een onvoldoende uitslag zijn opvallend groot. In de onvoldoende 
groep kiest slecht 42,6% van de ouders voor de categorie ‘helemaal mee eens’ 
ten opzichte van 84,4% in de groep ouders van voldoende kinderen. Ouders 
van onvoldoende kinderen kiezen vaker de categorieën ‘grotendeels mee eens’ 
en ‘deels eens/deels oneens’, resp. 25,5% en 17% ten opzichte  van 8.7% en 
3,5% van de voldoende groep. Ook komen in de groep onvoldoende kinderen 
de categorieën ‘helemaal niet mee eens’ en ‘grotendeels niet mee eens’ in ho-
gere percentages voor.  

Er is ook een duidelijk verband tussen de mening van de ouders en het aantal 
doorlopen screeningsrondes (zie tabel 6-6). 

Tabel 6-6 Mening van ouders over het verloop van de screening per ses-
sie 

Ouders die meer sessies meemaken, hebben meer reserves dan ouders van 
wie de kinderen direct in de eerste sessie een voldoende hebben behaald. 
Waarschijnlijk staat de mening van de ouders in verband met het feit dat de 
meetduur toeneemt bij de tweede en derde sessie en dat er bij de tweede en 
derde screeningsronde vaker een invalid wordt gevonden.  

Bij de Neonatale Gehoorscreening met de OAE methode wordt een zacht rub-
ber dopje in de gehoorgang van het kind gebracht. In principe merkt het kind 
hier weinig van. De ouders is gevraagd in welke mate zij dit vervelend vinden 
(zie tabel 6-7). 

Tabel 6-7  Mening van ouders over het gebruik van ‘probe-tips’ 

 

Het gehooronderzoek is vlot verlopen 

Aantal sessies Helemaal 
mee eens 

Groten-
deels mee 
eens 

Deels eens 
/ deels on-
eens 

Groten-
deels on-
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens 

Missing Totaal 

1 2082 
86,4% 

201 
8,3% 

63 
2,6% 

16 
0,7% 

8 
0,3% 

41 
1,7% 

2411 
100% 

2 38 
43,7% 

17 
19,5% 

19 
21,8% 

7 
8,0% 

5 
5,7% 

1 
1,1% 

87 
100% 

3 26 
36,6% 

15 
21,1% 

17 
23,9% 

4 
5,6% 

8 
11,3% 

1 
1,4% 

71 
100% 

Totaal 2146 
88,5% 

233 
9,10% 

99 
3,9% 

27 
1,1% 

21 
0,8% 

43 
1,7% 

2569 
100% 

Ik vind het niet prettig dat er dopjes in de oren van mijn baby werden gedaan 

Regio Helemaal 
mee eens 

Groten-
deels mee 
eens 

Deels eens 
/ deels on-
eens 

Groten-
deels on-
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens 

Missing Totaal 

Alkmaar 28 
4,3% 

38 
5,8% 

76 
11,6% 

91 
13,8% 

415 
63,1% 

10 
1,5% 

658 
100% 

Culemborg 4 
1,5% 

8 
3,0% 

29 
10,8% 

52 
19,4% 

168 
62,7% 

7 
2,6% 

268 
100% 

Brabant Noord-Oost 41 
3,3% 

53 
4,2% 

98 
7,8% 

174 
13,8% 

867 
68,9% 

26 
2,1% 

1259 
100% 

Tiel 16 
4,2% 

28 
7,3% 

51 
13,3% 

59 
15,4% 

215 
56,0% 

15 
3,9% 

384 
100% 

Totaal 89 
3,5% 

127 
4,9% 

254 
9.9% 

376 
14,6% 

1665 
64,8% 

58 
2,3% 

2569 
100% 



 
Implementatiestudie Neonatale gehoorscreening / juli 2001 50 

Van de ouders vindt 79,4% het niet erg dat er dopjes in de oren van hun baby 
worden gedaan ten behoeve van de screening. 8,4% van de ouders vindt dat 
niet prettig en 9,9% heeft gemengde gevoelens over de dopjes in de oren van 
hun baby. In de regio Culemborg geven de minste ouders aan de dopjes in de 
oren voor hun kinderen onprettig te vinden.  

Bij uitsplitsing van deze vraag naar eindstatus van het kind op de screening 
blijkt dat de ouders van de onvoldoende kinderen iets meer moeite hebben met 
de dopjes in de oren van hun kind. Zij kiezen vaker voor de antwoordcategorie; 
‘grotendeels niet mee eens’ (stelling; ik vond de dopjes in de oren van mijn kind 
niet prettig), namelijk 21,3%. In de voldoende groep ligt dit percentage op 
14,5%.  

Ouders van kinderen die meer sessies hebben doorlopen, zijn op dit punt iets 
minder positief dan ouders van kinderen die slechts één sessie hebben mee-
gemaakt. Opvallend bij deze vraag is dat de groep ouders van kinderen die 
twee sessies hebben doorlopen negatiever zijn dan ouders van kinderen die 
drie sessies hebben doorlopen. Zo is 13,8% van de ouders met twee sessies 
het ‘deels eens/deels oneens’ met de stelling dat dopjes in de oren van de baby 
niet prettig zijn, ten opzichte van 7% ouders van kinderen die drie sessies heb-
ben doorlopen en 9.8% die slechts één sessie hebben doorlopen. Daarentegen 
komt ook de categorie ‘helemaal mee eens’ het meeste voor in de groep die 
twee sessies hebben meegemaakt. Met andere woorden, ouders uit deze groep 
zijn voor een deel positiever en voor een deel negatiever op dit punt 

6.2.6 Mening van de ouders ten aanzien van de door de screeners verstrekte in-
formatie 

Er is geïnformeerd naar de mening van ouders ten aanzien van de kwaliteit van 
de verstrekte informatie en de mate waarin ouders hieraan behoefte hadden. Dit 
geldt zowel voor de informatie voorafgaand aan als na afloop van de screening.  

Behoefte aan informatie van ouders voorafgaand aan en na afloop van de 
screening 
De meeste ouders vinden de mondelinge informatie die vooraf gegeven wordt 
door de screeners nodig (81,1%). In de regio Alkmaar ligt het percentage ou-
ders dat deze vraag met ‘ja’ beantwoordt zelfs op 88,3%. In de regio Brabant 
Noord-Oost ligt het percentage ouders dat deze vraag met ‘ja’ beantwoordt het 
laagste (76,4%). Mogelijk heeft dit iets te maken met het feit dat de kinderen in 
Alkmaar het jongste zijn op het moment van de screening en de kinderen in Bra-
bant Noord-Oost het oudste.  

Opvallend genoeg liggen de percentages van deze regio’s op de vraag: ‘was de 
mondelinge informatie na afloop van het onderzoek nodig?’ veel dichter bij el-
kaar. In Alkmaar vindt 86,9% van de ouders informatie na afloop nodig en in 
Brabant Noord-Oost ligt dit percentage op 87,1%. 

Informatie van de screener voorafgaand aan het onderzoek wordt door de groep 
ouders van onvoldoende kinderen belangrijker gevonden dan door de groep 
ouders van voldoende kinderen. Maar liefst 91,5% van de ouders van de onvol-
doende groep vindt het nodig dat ze vooraf informatie krijgen over het onder-
zoek, ten opzichte van 80,8% van de ouders van de voldoende kinderen. 
Vreemd genoeg geldt dit verschil niet voor de informatie die na afloop van het 
onderzoek wordt gegeven.  

De percentages ouders die aangeven dat informatie na afloop nodig is, liggen 
opvallend dicht bij elkaar voor beide groepen, 89,4% van de onvoldoende groep 
en 86,1% van de voldoende groep. Men zou verwachten dat ouders die te horen 
krijgen dat hun kind onvoldoende scoort na afloop meer behoefte zouden heb-
ben aan uitleg van de screeners. 
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Het hierboven genoemde verschil in behoefte aan informatie vooraf en informa-
tie na afloop van het onderzoek is bij uitsplitsing naar het aantal sessies verge-
lijkbaar. Ouders van kinderen die meerdere sessies hebben doorgemaakt, heb-
ben meer behoefte aan informatie voorafgaand aan het onderzoek. Het percen-
tage ouders dat de vraag over informatie vooraf met ‘ja’ beantwoordt loopt op 
met het aantal doorgemaakte sessies. Bij de behoefte aan informatie achteraf 
liggen de behoeften van ouders die een verschillend aantal screeningen hebben 
doorgemaakt veel dichter bij elkaar.  

Mening van de ouders over de kwaliteit van de verstrekte informatie voor-
afgaand aan en na afloop van de screening 
Over het algemeen zijn de ouders tevreden over de kwaliteit van de informatie 
die zij voorafgaand aan het onderzoek hebben gekregen (90,8%). In de regio’s 
Tiel en Culemborg liggen deze percentages het hoogste, respectievelijk 94,5% 
en 94%. Gevolgd door Alkmaar met 91,2% en ten slotte Brabant Noord-Oost 
met 88,8% als laagste percentage. 

Op de vraag ‘was de mondelinge informatie na afloop van het gehooronderzoek 
duidelijk’, geeft 89,1% van de ouders een positief antwoord. De percentages in 
de verschillende regio’s liggen dicht bij elkaar, variërend van 86,2% in Culem-
borg tot 90,4% in Tiel. 

De ouders van de voldoende groep vonden de informatie voorafgaand aan het 
onderzoek duidelijker dan de ouders van de onvoldoende groep, resp. 91% en 
78,7%. De antwoordcategorieën ‘matig’ en ‘nee, onduidelijk’ worden vaker ge-
noemd in de groep ouders van de onvoldoende kinderen. 

Ook wordt de informatie na afloop van de screening door de ouders van de on-
voldoende kinderen minder vaak positief beoordeeld dan door ouders van vol-
doende kinderen. De antwoordcategorieën ‘matig’ en ‘nee, onduidelijk’ komen 
vaker voor in de onvoldoende groep. 

Het percentage ouders dat ‘ja, duidelijk’ kiest als antwoord op de vraag of de in-
formatie voorafgaand aan het onderzoek duidelijk was, neemt af met het aantal 
screeningsronden. Het antwoord ‘matig’ komt het meeste voor in de groep ou-
ders die twee screeningen hebben doorgemaakt met hun kind. Het antwoord 
‘nee, onduidelijk’ komt het meeste voor in de groep ouders die drie screenings-
ronden doormaakten. 

De informatie achteraf is voor het merendeel van de ouders duidelijk. De ouders 
van kinderen die slechts één screeningsronde hebben doorlopen, leveren het 
hoogste percentage ‘ja, duidelijk’ op. Voor de tweede en derde screeningsron-
den is dit percentage nagenoeg gelijk. Het blijkt dat 79,3% van de ouders van 
de kinderen die twee ronden meegemaakt hebben en 80,3% van de ouders die 
drie ronden hebben meegemaakt, het antwoord ‘ja duidelijk hebben gekozen. 
Het antwoord ‘matig’ wordt ook nu weer het meest gekozen door ouders van de 
kinderen die twee screeningsronden hebben doormaakten.  

6.2.7 Attitude van de ouders ten opzichte van hun kind  

Er is gevraagd naar de invloed die de screening heeft gehad op de gevoelens 
van de ouders (waaronder ongerustheid) en op de verwachtingen die ouders 
hebben ten aanzien van de zwaarte en het belang van de opvoeding.  

Invloed van de screening op gevoelens van de ouders 
De Neonatale Gehoorscreening vindt in de eerste maand na de geboorte plaats. 
Dit is een periode waarin ouders en kind zoveel mogelijk aan elkaar moeten 
wennen om een goede ouder- /kindrelatie op te bouwen. Veel ‘storende’ ele-
menten in deze periode kunnen gevolgen hebben voor deze ouder- /kindrelatie. 
Het is belangrijk om na te gaan welke emoties de screening bij de ouders los-
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maakt en of dit gevolgen heeft voor hun verwachting ten aanzien van de om-
gang met hun kind. 

Op de vraag hoe de ouder zich na de screening voelde, geeft 56,2% als ant-
woord dat er tengevolge van de screening niets is veranderd aan hun gevoel.  

Zij geven aan zich na het onderzoek hetzelfde te voelen als ervoor. Deze per-
centages liggen voor Alkmaar en Brabant Noord-Oost respectievelijk op 57,4% 
en 57,9% en voor de regio’s Tiel en Culemborg respectievelijk op 50,3% en 
53,7%. Van de ondervraagden voelt 35,0% zich opgelucht na het onderzoek. 
Vervolgens omschrijft nog eens 3,3% hun gevoel als blij, prettig, fijn enz. 
Slechts 2,5% beschrijft zijn gevoelens na het onderzoek met negatieve bewoor-
dingen, als ongerust (1,6%), boos (0,4%), veel gedoe (0,2%), teleurgesteld 
(0,1%), onzeker (0,1%), of te belastend in de kraamtijd (0,1%). 

Wanneer wordt gekeken naar de resultaten van de vraag -uitgesplitst naar de 
eindstatus van de screening van het kind-, worden duidelijke verschillen in de 
verdeling van de percentages over de verschillende antwoordcategorieën aan-
getoond. De groep ouders van onvoldoende kinderen voelt zich minder vaak 
‘hetzelfde als voor de screening’ namelijk 38,3% in de onvoldoende groep ten 
opzichte 56,6% in de voldoende groep. De antwoordcategorie ‘opgelucht’ komt 
begrijpelijk veel vaker voor in de groep voldoende kinderen, 35,6% ten opzichte 
van 8,5% in de onvoldoende groep. Gevoelens van ongerustheid zijn in de 
groep onvoldoende kinderen veel meer aanwezig, 34% in de onvoldoende 
groep ten opzichte van slechts 1% in de voldoende groep.  

Ook voor deze vraag is de verdeling van de percentages over de antwoordcate-
gorieën afhankelijk van het aantal doorlopen sessies. Ouders van kinderen die 
slechts één sessie hebben doorlopen, kiezen vaker voor de antwoordcategorie 
‘hetzelfde als ervoor’. De ouders van kinderen die een of twee sessies hebben 
doorgemaakt, kiezen even vaak voor de categorie ‘opgelucht’ (resp. 35,3% en 
35,6%). Ouders van kinderen die drie screeningsronden hebben doorgemaakt, 
kiezen duidelijk minder vaak voor het antwoord ‘opgelucht’, 23,9%. Het ant-
woord ‘ongerust’ geldt voor 25% van de ouders van de kinderen die drie scree-
ningsronden hebben doorgemaakt. Dit ten opzichte van slechts 0,6% van de 
ouders van kinderen die één screeningsronde hebben doorgemaakt. Van de 
ouders van kinderen die twee screeningsronden hebben doorgemaakt, kiest 
10,3% voor het antwoord ‘ongerust’.  

Verwachting van de ouders over het belang van de opvoeding 

Ouders uit alle regio’s vinden de opvoeding van hun kind de komende twee ja-
ren erg belangrijk. Van alle ouders geeft 47,1% aan dat dit zelfs het allerbelang-
rijkste zal zijn en 49,9% vindt de opvoeding heel belangrijk (zie tabel 6-8). 

Tabel 6-8 Verwachting van ouders over het belang van de opvoeding 
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Slechts 1,9% van de 
ouders geeft ‘redelijk 
belangrijk’ als antwoord 
op de vraag. Geen en-
kele ouder kiest voor de 
optie ’niet zo belangrijk’ 
of ‘helemaal niet be-
langrijk’. Er is enige va-
riatie tussen de ver-
schillende regio’s. In 
Culemborg ligt het per-
centage ouders dat 
kiest voor het antwoord 
‘het allerbelangrijkst’ het 
laagste (42,9%) en in 

Brabant Noord-Oost ligt dit percentage het hoogst, namelijk 48,3%. Ouders in 
Culemborg kiezen vaker voor het antwoord ‘heel belangrijk’ dan de ouders in de 
andere regio’s. In Alkmaar is vaker dan in de andere regio’s het antwoord ‘rede-
lijk belangrijk’ gekozen (1,7%). 

Wanneer de vraag hoe belangrijk de opvoeding zal zijn, wordt uitgesplitst naar 
de eindstatus op de screening, worden nauwelijks verschillen gevonden. In bei-
de groepen vinden ouders de opvoeding van hun kind het allerbelangrijkste of 
heel belangrijk. De behaalde onvoldoende op de screening heeft de perceptie 
van ouders over de belangrijkheid van de opvoeding niet veranderd. 

In de groep ouders die twee sessies hebben doorlopen met hun kind wordt iets 
vaker gekozen voor het antwoord ‘de opvoeding van dit kind is de komende 
twee jaar het allerbelangrijkst’. Het percentage ouders dat deze vraag niet invult 
is daarentegen het hoogst in de groep ouders die drie screeningen meemaakt.  

Verwachting van de ouders over de zwaarte van de opvoeding 

De meeste ouders (62,0%) verwachten dat de opvoeding van hun kind deels 
makkelijk en deels moeilijk zal zijn en 27% verwacht dat de opvoeding groten-
deels makkelijk zal zijn. De antwoordcategorieën ‘grotendeels moeilijk’ en ‘moei-
lijk’ worden nauwelijks genoemd. Er zijn verschillen tussen de regio’s (zie tabel 
6-9). In Brabant Noord-Oost ligt het percentage ouders dat kiest voor de ant-
woordcategorie ‘grotendeels makkelijk’ het  hoogst (29,1%). 

Tabel 6-9 Verwachting van ouders over de zwaarte van de opvoeding  
In Alkmaar kiezen de 
meeste ouders voor de 
optie ‘deels makkelijk 
en deels moeilijk’ 
(65,2%). En ten slotte 
ligt in Tiel het hoogste 
percentage ouders dat 
verwacht dat de opvoe-
ding ‘makkelijk’ zal zijn 
(8,1%).  

Uitgesplitst naar eind-
status zien we geen 
verschillen in de per-
centages van beide 
groepen. In de groep 

ouders van onvoldoende kinderen wordt door één ouder gezegd dat zij verwacht 
dat de opvoeding de komende twee jaren grotendeels moeilijk zal zijn (2,1%). 

Hoe belangrijk zal de opvoeding van dit kind de komende twee jaar zijn 

Regio 
Aller- 
belangrijkst 

Heel be-
langrijk 

Redelijk 
belangrijk 

Missing Totaal 

Alkmaar 302 
45,9% 

330 
50,2% 

11 
1,7% 

15 
2,3% 

658 
100% 

Culemborg 115 
42,9% 

146 
54,5% 

2 
0,7% 

5 
1,9% 

268 
100% 

Brabant Noord-
Oost 

608 
48,3% 

622 
49,4% 

10 
0,8% 

19 
1,5% 

1259 
100% 

Tiel 185 
48,2% 

185 
48,2% 

5 
1,3% 

9 
2,3% 

384 
100% 

Totaal 1210 
47,1% 

1283 
49,9% 

28 
1,1% 

48 
0,9% 

2569 
100% 

Verwachting van de ouder over de zwaarte van de opvoeding 

Regio Makke-
lijk 

Groten-
deels 
makke-
lijk 

Deels 
makke-
lijk/  
deels 
moeilijk 

Groten-
deels 
moeilijk 

Moeilijk Missing Totaal 

Alkmaar 36 
5,5% 

161 
24,5% 

429 
65,2% 

11 
1,7% 

6 
0,9% 

15 
2,3% 

658 
100% 

Culemborg 18 
6,7% 

69 
25,7% 

169 
63,1% 

9 
3,4% 

1 
0,4% 

2 
0,7% 

268 
100% 

Brabant 
Noord-Oost 

78 
6,2% 

366 
29,1% 

763 
60,6% 

19 
1,5% 

9 
0,7% 

24 
1.9% 

1259 
100% 

Tiel 31 
8,1% 

104 
27,1% 

231 
60,2% 

6 
1,6% 

4 
1,0% 

8 
2,1% 

384 
100% 

Totaal 163 
6,3% 

700 
27,2% 

1592 
62,0% 

45 
1,8% 

20 
0,8% 

49 
1,9% 

2569 
100% 
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Bestudering van de kinderen van de groep ouders die denkt dat de opvoeding 
van hun kind de komende twee jaren grotendeels moeilijk of moeilijk zal zijn, le-
vert geen inzicht in de reden die ouders hiervoor kunnen hebben. Het grootste 
deel van de 65 kinderen is direct in de eerste sessie tot een voldoende uitslag 
aan beide oren gekomen. Waarschijnlijk wordt dit antwoord ingegeven door de 
opvattingen die ouders in het algemeen hebben over de opvoeding van hun 
kind. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de screening de verwachtingen van deze 
ouders negatief heeft beïnvloed. Voor één ouderpaar lijkt het feit dat zij een 
tweeling hebben gekregen een mogelijke verklaring voor de verwachting dat op-
voeding de komende twee jaar moeilijk zal zijn. Maar ook dit gegeven staat los 
van de screening. 

Het ouderpaar van een onvoldoende kind dat verwacht dat de opvoeding van 
hun kind de komende twee jaar grotendeels moeilijk zal zijn, zou mogelijk wel 
beïnvloed kunnen zijn door de negatieve screeningsuitslag. Hun kind heeft geen 
aangeboren afwijkingen of iets dergelijks waardoor het antwoord op deze vraag 
zou kunnen zijn ingegeven. Maar aangezien in de voldoende groep ook enkele 
ouders een minder positieve verwachting hebben over de zwaarte van de op-
voeding kunnen ook deze ouders vanuit hun verwachtingen over de zwaarte 
van opvoeden in het algemeen hebben geantwoord. 

Wanneer deze vraag wordt uitgesplitst naar het aantal doorlopen sessies zien 
we opnieuw geen grote verschillen tussen de groepen. De grootste groep ou-
ders verwacht dat de opvoeding deels moeilijk en deels makkelijk zal zijn de 
komende twee jaar. In de groep ouders van kinderen die een derde screening 
doormaken, zien we ook hier een iets hoger percentage ouders dat de vraag 
niet beantwoordt, net als bij de vraag hoe belangrijk de opvoeding de komende 
twee jaar zal zijn. Het aantal doorgemaakte screeningen heeft de verwachting 
van de zwaarte van de opvoeding voor de komende twee jaar niet veranderd. 
Het iets hogere percentage ‘missing’ in de groep die drie screeningen door-
maakt zou het resultaat kunnen zijn van een onvoldoende screening en een nog 
onbekend verloop van de vervolgdiagnostiek. Ouders weten misschien niet 
goed wat zij kunnen verwachten. Het gaat hier echter maar om 3 ouders (4,2%). 
Grote voorzichtigheid is daarom geboden bij het doen van bovenstaande sug-
gestie. 

6.2.8 Statistische toetsing van mening van ouders versus het doorlopen scree-
ningsproces 

Er is nagegaan in hoeverre de mening van de ouders over de Neonatale Ge-
hoorscreening gekleurd is door het behaalde screeningsresultaat. Bij de analyse 
is gebruik gemaakt van SPSS voor Windows (Versie 9.0). De toetsing van de 
groepsverschillen is gedaan met een ANOVA-analyse. P-waarden kleiner dan 
0.05 zijn als significant beschouwd. De totale groep is opgedeeld in een groep 
ouders die met hun kind slechts aan één screeningsronde heeft deelgenomen 
om tot een voldoende te komen en de groep ouders die meer dan één scree-
ningsronde heeft meegemaakt. Het betreft hier uitsluitend de gegevens van kin-
deren voor wie zowel een schriftelijke toestemming is afgegeven voor het ge-
bruik van de gegevens uit de oudervragenlijsten als voor wie daadwerkelijk een 
ingevulde vragenlijst is ontvangen. De aantallen in deze vergelijking wijken 
daarom af van de aantallen in tabel 4-1.  
Uit de groep die één screeningsronde heeft meegemaakt, is vervolgens een 
aselecte steekproef (n=167) getrokken die qua grootte ongeveer gelijk is aan de 
groep die meer dan één screeningsronde heeft meegemaakt (n=157). De totale 
vergelijkingsgroep bestaat uit 324 kinderen. Vervolgens is getoetst of de ant-
woorden van deze beide groepen significant van elkaar verschillen. Voor vier 
vragen werden significante groepsverschillen gevonden te weten: 
• ‘ik vond dat het onderzoek vlot verliep’ (p = .00) 
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• ‘informatie van de screener vooraf was duidelijk’ (p = .04) 
• ‘gevoel na afloop van de screening’ (p = .00) 
• ‘eens met screening in het algemeen’ (p = .02)  

Voor de vragen: ‘ik vond dopjes in oren van mijn kind niet prettig’, ‘info screener 
vooraf nodig’, ‘info screener achteraf nodig’, ‘info screener achteraf duidelijk’ en 
‘ik stel het onderzoek van mijn baby op prijs’ werden geen significante groeps-
verschillen gevonden.  

Ouders van kinderen die één screeningsronde hebben meegemaakt, vinden 
significant vaker dat het onderzoek vlot is verlopen dan ouders van kinderen die 
meer dan één screeningsronde hebben doorlopen. Dit kan zijn veroorzaakt 
doordat ouders van kinderen die meer screeningsronden hebben doorlopen, de 
herhalingsronden vervelend hebben gevonden en zich ongerust hebben ge-
maakt. Ook zien we in de screeningsdetails van kinderen die meer dan één 
sessie hebben doorlopen vaker metingen die niet in een valide meetuitslag heb-
ben geresulteerd. Dit kan ouders het gevoel hebben gegeven dat de test niet 
vlot is verlopen. 

De vraag ‘was de informatie van de screener vooraf duidelijk’ wordt in de groep 
met één screeningsronde significant vaker met ‘ja, duidelijk’ beantwoord dan in 
de groep met meer dan één screeningsronde. Mogelijk wordt het belang van in-
formatie die vooraf wordt gegeven pas duidelijk na afloop van de screening. 
Waarschijnlijk kunnen ouders de gegeven informatie niet meer goed terughalen 
als het resultaat van de screening onvoldoende blijkt te zijn. Deze informatie is 
immers al gegeven voorafgaand aan de eerste screening. 

Het gevoel na afloop van de screening wordt ook duidelijk anders beleefd in de 
beide groepen. De groep ouders die slechts één screeningsronde heeft mee-
gemaakt, voelt zich vaker ‘hetzelfde als voor de screening’ dan de ouders in de 
andere groep. De ouders van kinderen die meer dan één screeningsronde heb-
ben meegemaakt, hebben vaker negatieve gevoelens (waaronder ongerustheid) 
na afloop van de screening dan de ouders van de kinderen die één screenings-
ronde hebben meegemaakt. 

Tabel 6-10 Mening ouders over screening in relatie tot doorlopen scree-
 ningsronden  
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Op de vraag ‘zou u het ermee 
eens zijn als alle baby’s van 
deze leeftijd op hun gehoor 
zouden worden onderzocht’, 
geven de ouders in de groep 
met één screeningsronde va-
ker positieve antwoorden dan 
de ouders in de groep met 
meerdere screeningsronden 
(zie tabel 6-10).  

Als we naast de significantie 
de effectgrootte van de ge-
vonden verschillen bestude-
ren, zien we dat het hier voor 
alle vier de gevonden ver-
schillen slechts om hele klei-
ne effecten gaat.  

Concluderend kan gezegd 
worden dat het doorlopen van 
één of meer screeningsron-
den wel verschillen in beant-
woording van de vragen op-
levert en dat deze ook signifi-
cant zijn voor vier van de ge-

stelde vragen, maar dat de groepsindeling slechts een klein deel van de varian-
tie verklaart. 

6.3 Oudervragenlijsten na 6 maanden 

Hieronder worden de resultaten weergegeven van de studie naar de attitude 
van ouders van wie de kinderen hebben deelgenomen aan de implementatie-
studie t.a.v. de Neonatale Gehoorscreening. Er is onderzocht in welke mate ou-
ders 6 maanden na de screening ongerust zijn of zich zorgen maken over het 
gehoor van hun kind nadat het in aanmerking is gekomen voor een ‘retest’. 
Hierbij worden de volgende vragen gesteld: 
• Wat is de attitude van de ouders in de periode tussen fout-positieve meet-

resultaten en de uitslag van de gehoorscreening (m.a.w. in hoeverre zijn 
ouders ongerust over het gehoor van hun kind nadat er sprake is van een 
“onvoldoende” score of een mislukte meting)? 

• Is er sprake van blijvende ongerustheid na de test? 
• Wat is de algemene attitude van de ouders t.a.v. de OAE? 
• Zijn er mogelijkheden om de ongerustheid van de ouders te verminderen, 

bijvoorbeeld door een gewijzigde opzet van de screening? 

6.3.1 Methoden 

De attitude van ouders is gemeten met behulp van een vragenlijst  die de ou-
ders zes maanden na de screening toegestuurd hebben gekregen. De lijst bevat 
vragen over de Neonatale Gehoorscreening die bij hun baby heeft plaatsgevon-
den; over de gehoortest op zich (o.a. attitude t.a.v. gehoortest, mate van onge-
rustheid bij een ‘retest’) en vragen over de ouders (opleiding en aantal andere 
kinderen in het gezin).  

Daarnaast is er gevraagd naar de gezondheid van het kind. Dit in de vorm van 
een vraag waarbij ouders de gezondheid van hun kind moeten waarderen met 
een rapportcijfer, waarbij 10 staat voor heel gezond en 1 voor heel ongezond.  

In hoeverre zijn ouders het eens met de screening in het algemeen 

Toelichting Eén scree-
ningsronde 

Meer dan 
één scree-
ningsronde 

Totaal 

Hoe eerder hoe beter  20 
12,0% 

21 
13,5% 

41 
12,7% 

Mogelijk om vroeg hulp te krijgen 93 
55,7% 

78 
50% 

171 
52,9% 

Beter het zo snel mogelijk te weten/ 
gezondheid  

16 
9,6% 

13 
8,3% 

29 
9,0% 

Eenvoudige methode 9 
5,4% 

3 
1,9% 

12 
3,7% 

Ja anders  25 
15,0% 

25 
16,0& 

50 
15,5% 

Subtotaal positief 163 
97,6% 

140 
89,7% 

303 
93,8% 

Niet prettig, kind te jong  1 
0,6% 

1 
0,3% 

9 maanden vroeg genoeg 1 
0.6% 

6 
3,8% 

7 
2,2% 

Wil het nog niet weten 1 
0,6% 

2 
1,3% 

3 
0,9% 

Nee anders  2 
1,2% 

7 
4,5% 

9 
2,8% 

Subtotaal negatief 4 
2,4% 

16 
10,3% 

20 
6,2% 

Totaal 167 
100% 

156 
100% 

323 
100% 
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Verder is gevraagd of er sprake is van een ziekte of aandoening bij het kind, en 
zo ja, welke ziekte en/of aandoening dit betreft.  

Om de gevoelens van de ouders 6 maanden na de screening te peilen wordt 
een verkorte versie van de Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
(Marteau e.a. 1992) gebruikt. Deze test bestaat uit zes items die elk de gevoe-
lens van de ouder beschrijven. Op de uitspraak ‘ik voel me kalm’ konden vier 
antwoorden gegeven worden, te weten ‘ (0) helemaal niet’, ‘(1) een beetje’, ‘(2) 
tamelijk veel’ en ‘(3) zeer veel’.  

Hetzelfde werd gevraagd voor de uitspraken ‘ik ben gespannen’, ‘ik voel me on-
rustig’, ‘ik ben ontspannen’, ‘ik voel me tevreden’ en ‘ik maak me zorgen’. De 
scores op deze vragen worden bij elkaar opgeteld zodanig dat een lage score 
aangeeft dat iemand zichzelf beschrijft als kalm, ontspannen, rustig, tevreden en 
zonder zorgen. Een hoge score geeft aan dat iemand zich gespannen en onrus-
tig voelt en ontevreden is en zich veel zorgen maakt. Theoretisch loopt het sco-
rebereik van 0 tot 18.  

Tevens zijn mogelijke andere variabelen die de houding van ouders t.o.v. hun 
kind kunnen verstoren (waaronder de aanwezigheid van problemen met voe-
den, slapen, contact maken en huilen) vastgelegd. 

Tijdens de analyse zijn de meningen van een groep ouders van kinderen die 
minimaal één keer een ‘retest’ hebben gekregen en/of verwezen zijn naar een 
Audiologisch Centrum afgezet tegen die van een groep ouders bij wie tijdens de 
eerste screening beiderzijds direct goede emissies zijn gevonden (controle-
groep). Om de controlegroep samen te stellen is per screeningsmaand en per 
regio een steekproef genomen uit de kinderen die tijdens de eerste screening 
direct een pass hebben gekregen. Om redenen van nauwkeurigheid is ervoor 
gekozen om de controlegroep 1,5 x zo groot te maken als de groep die een ‘re-
test’ heeft ondergaan. Voor de statistische analyse is SPSS voor Windows ge-
bruikt. Om de verschillen tussen groepen te bepalen, worden univariate non-
parametrische toetsen toegepast (o.a. chi-square, Mann-Whitney U test). P-
waarden kleiner dan .05 zijn als significant beschouwd. 

6.3.2 Resultaten 

6.3.2.1 Populatie 
In de periode 25 mei 2000 tot 2 februari 2001 zijn van in totaal 330 ouders ge-
gevens ontvangen. Het betreft ouders van kinderen geboren in de periode 01-
11-1999 tot en met 31-07-2000. In totaal zijn er 438 vragenlijsten verstuurd. Het 
responspercentage bedraagt dus 75,3%. Vijfenzeventig (22,7%) kinderen zijn 
afkomstig uit Alkmaar, 51 (15,5%) uit Culemborg, 160 (48,5%) uit Brabant 
Noord-Oost en 44 (13,3%) uit Tiel.  

 

Tabel 6-11 Kenmerken van de studiepopulatie.  
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Van de vragenlijsten zijn er 
267 (80,9%) ingevuld door 
de moeder van de baby, 22 
(6,7%) door de vader van 
de baby, 35 (10,6%) door 
de moeder en de vader sa-
men en 3 (0,9%) door an-
deren (waaronder een 
pleegmoeder, een tante en 
een zus van de baby). In 3 
(0,9%) gevallen is het on-
bekend wie de vragenlijst 
heeft ingevuld. 

Van de 330 terug ontvan-
gen lijsten zijn er 112 
(33,9%) afkomstig van ou-
ders van kinderen die mi-
nimaal één keer een ‘retest’ 
ondergaan hebben (studie- 
groep) en 198 (60,0%) van 
de controlegroep. Voor 20 
(6,1%) kinderen is het on-
duidelijk in welke groep ze 
ondergebracht dienen te 
worden.  

In tabel 6-11 worden enkele 
kenmerken van de studie-
groep weergegeven. Tus-
sen haakjes worden de 
aantallen vermeld (n). Hier-
bij zijn geen statistisch sig-
nificante verschillen gevon-
den tussen beide groepen 
als het gaat om leeftijd van 
de eerste screening, regio, 
opleiding van de ouders, 
aantal andere broertjes of 
zuzjes in het gezin, pro-
blemen met slapen, contact 
maken en huilen van de 
baby.  

Bij een vergelijking van de 
kenmerken van de studie-

groep en de controlegroep blijkt dat 25,0% (n=28) van de ouders uit de studie-
groep aangeeft dat er sprake is van een ziekte en/of aandoening bij hun kind, 
tegenover 14,6% (n=29) in de controlegroep. Dit verschil tussen de groepen is 
statistisch significant (p = .008). Omdat het onduidelijk is welk deel van de even-
tuele ongerustheid en van de verandering in houding veroorzaakt wordt door de 
OAE-metingen en welk deel door de ziekte of aandoening van het kind, is beslo-
ten de kinderen bij wie er sprake is van een ziekte of aandoening uit te sluiten 
van de analyse. De drie kinderen van wie geen informatie aanwezig is over een 
eventuele ziekte of aandoening zijn desondanks meegenomen in de analyse. In 
de uiteindelijke analyse wordt gebruik gemaakt van de gegevens van 253 ou-
der/kind paren, van wie 84 in de groep die minimaal één keer een ‘retest’ heeft 
ondergaan en van wie169 in de controlegroep.  

Kenmerken van de studie en controlegroep 

Kenmerk  
Controle 
groep 
n = 169 

Meer dan  
1 keer ge-
test 
n = 84 

Aantal screeningsronden 

1 
2 
3 
4 
missing 

100% (169)* 
0 
0 
0 
0 

0 
46,4% (39) 
50,0% (42) 
1,2% (1) 
2,4% (2) 

Uitslag gehoorscreening 
pass 
referral 
onbekend 

100% (169) 
0 

64,3% (54) 
30,9% (26) 
4,8% (4) 

Leeftijd kind (in dagen) tij-
dens 1e screening  

Mediaan (range) 16 (0-43) 17 (1-103) 

Regio  Alkmaar 
Culemborg 
Tiel 
Brabant Noord-Oost 
Missing 

24,3% (41) 
17,2% (29) 
6,5% (11) 
47,3% (80) 
4,7% (8) 

21,4% (18) 
17,9% (15) 
13,1% (11) 
45,2% (38) 
2,4% 

Hoogst voltooide opleiding 
moeder  

Geen/lagere school 
VBO/LBO/MAVO 
HAVO/MBO/VWO 
HBO/universitair 
Anders 
Missing 

3,6% (6) 
26,0% (44) 
39,1% (66) 
24,9% (42) 
1,8% (3) 
4,7% (8) 

2,4% (2) 
25,0% (21) 
35,7% (30) 
29,8% (25) 
2,4% (2) 
4,8% (4)  

Hoogst voltooide opleiding 
vader 

Geen/lagere school 
VBO/MBO/VWO 
HAVO/MBO/VWO 
HBO/universitair 
Anders 
Missing 

2,4% (4) 
31,4% (53) 
32,0% (54) 
29,6% (50) 
0 
4,7% (8) 

0 
20,2% (17) 
41,7% (35) 
32,1% (27) 
1,2% (1) 
4,8% (4) 

Aantal andere 
broers/zussen in gezin 

Geen 
Een 
Twee 
Drie of meer 
Missing 

45,0% (76) 
40,8% (69) 
7,1% (12) 
5,9% (10) 
1,2% (2) 

35,7% (30) 
40,5% (34) 
14,3% (12) 
6,0% (5) 
3,6% (3) 

Problemen met voeding 
en/of voeden 

Nooit 
Soms 
Vaak 
Heel vaak 
Missing 

62,7% (106) 
36,7% (62) 
0 
0 
0,6% (1) 

72,6% (61) 
21,4% (18) 
3,6% (3) 
0 
2,4% (2) 

Problemen met slapen 

Nooit 
Soms 
Vaak 
Heel vaak 
Missing 

57,3% (97) 
39,1% (66) 
3,6% (6) 
0 
0 

58,3% (49) 
38,1% (32) 
1,2% (1) 
0 
2,4% (2) 

Problemen met contact 
maken 

Nooit 
Soms 
Vaak 
Heel vaak 
Missing 

87,6% (148) 
10,7% (18) 
1,2% (2) 
0 
0,6% (1) 

86,9% (73) 
9,5% (8) 
1,2% (1) 
0 
2,4% (2) 

Problemen met huilen 

Nooit 
Soms 
Vaak 
Heel vaak 
Missing 

63,9% (108) 
33,7% (57) 
1,8% (3) 
0 
0,6% (1) 

56,0% (47) 
41,7% (35) 
0 
0 
2,4% (2) 
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Kinderen uit de controlegroep hebben significant vaker problemen met voeden 
dan kinderen uit de studiegroep (p = .004). Bij dit laatste dient echter opgemerkt 
te worden dat, gezien het aantal kenmerken dat getoetst wordt, niet uitgesloten 
kan worden dat dit verschil op toeval berust. Immers, theoretisch zal bij een sig-
nificantie niveau van .05 één op de twintig getoetste hypotheses als significant 
aangemerkt worden, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is (kanskapitalisa-
tie). 

6.3.2.2 Mate van ongerustheid in de periode tussen de eerste en de laatste test 
Er is gevraagd hoe ongerust ouders zijn geweest in de periode tussen de eerste 
en laatste test (Tabel 6-12). Uiteraard zijn alleen ouders uit de studiegroep be-
vraagd. Acht van deze ouders (9,5%) maakten zich zeer ongerust. 

Tabel 6-12 Mate van ongerustheid tussen de eerste en laatste test bij ou-
ders van kinderen die twee of drie of meer gehoortesten onder-
gingen. 

De mate van ongerustheid in de 
groep ouders van kinderen die 
drie of meer gehoortesten heb-
ben ondergaan, is significant (p = 
.01) groter dan die van de groep 
ouders van kinderen die twee 
keer getest zijn. Er is geen ver-
schil gevonden in mate van on-
gerustheid tussen de drie regio’s. 
De ouders van kinderen bij wie 

de screening op het CB heeft plaatsgevonden (Brabant Noord-Oost n=46) zijn 
significant (p = .02) ongeruster dan ouders van kinderen die thuis zijn gescreend 
(Alkmaar, Tiel en Culemborg n=50). Dit verschil valt niet te verklaren uit ver-
schillen in status (pass versus refer), het aantal screeningen dat is uitgevoerd of 
in ervaring met oudere broers/zussen van het kind. Er is geen verband (r = .03; 
p = .75) gevonden tussen de leeftijd waarop de eerste screening is verricht en 
de mate van ongerustheid van de ouders. 

Tabel 6-13 Antwoorden op de vraag of ongerustheid minder zou zijn 
als…… 

Aan de ouders is gevraagd of 
hun ongerustheid minder zou zijn 
geweest als er een betere uitleg 
van de uitslag zou zijn gegeven, 
als er minder tijd tussen de ver-
schillende screeningsronden zou 
zijn geweest, als meer gelegen-
heid tot vragen stellen zou zijn 
geweest en als er schriftelijke uit-
leg van de uitslag zou zijn gege-
ven (Tabel 6-13). Deze vraag is 

alleen beantwoord door ouders die hebben aangegeven dat zij ongerust zijn. 
Hierdoor is het aantal respondenten 54 in plaats van 84. Omdat er vanaf mei 
2000 sprake is geweest van een folder die de uitslag van de test bespreekt, zijn 
alleen mensen die deze folder niet hebben gekregen (n = 46 ipv. 54), verzocht 
de vraag over de schriftelijk uitleg van de uitslag in te vullen waardoor de aantal-
len in de laatste rij van tabel 6-13 lager zijn dan die in de overige rijen (n=46). 

Uit de tabel blijkt dat slechts een relatief klein deel (5,6% tot-18,5%) van de po-
pulatie veel verschil verwacht van de voorgestelde wijzigingen in de opzet van 
de screening, terwijl 55,6% tot 70,4% geen effect verwacht. Wanneer alleen ge-
keken wordt naar de verwachting van de ongeruste ouders, dan blijkt dat één 

Mate van ongerustheid 2 testen 
(n=41) 

>2 testen 
(n=43) 

Helemaal niet 46,3% (19) 23,3% (10) 

Een beetje 36,6% (15) 55,8% (24) 

Tamelijk 7,7% (3) 9,3% (4) 

Zeer 4,8% (2) 11,6% (5) 

Missing 4,8% (2) 0 

Factoren die ongerustheid 
kunnen verminderen 

Geen 
verschil 

Een 
beetje 
verschil 

Veel 
verschil 

Weet 
niet 

Uitleg beter 57,4% 
(n=31) 

14,8% 
(n=8) 

18,5% 
(n=10) 

9,3%  
(n=5) 

Testen sneller achter elkaar 55,6% 
(n=30) 

27,1% 
(n=13) 

14,8% 
(n=8) 

5,6% 
(n=3) 

Meer gelegenheid tot vragen 
stellen 

70,4% 
(38) 

13,0% 
(n=7) 

5,6% 
(n=3) 

11,1% 
 (n=6) 

Schriftelijke uitleg van de uit-
slag 

60,9%  
(n=28) 

17,4%  
(n=8) 

6,5%  
(n=3) 

15,2%  
(n=7) 
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derde tot de helft van hen verwacht dat de ongerustheid kan verminderen door 
een betere uitleg en door de screeningsronden sneller achter elkaar te laten 
plaatsvinden.  

6.3.2.3 Attitude van de ouders t.o.v hun kind 
Er is ook gevraagd naar de attitude van de ouders t.o.v. hun kind. De resultaten 
worden weergegeven in Tabel 6-14.  

Tabel 6-14  De attitude van ouders t.a.v. hun kind. 

* exclusief verwezen kinderen en kinderen met een uitslag onbekend 

De ouders uit de studiegroep maken zich zes maanden na de screening vaker 
zorgen om het gehoor van hun kind (p = .03) en vragen zich vaker af of het kind 
wel goed hoort (p = .04) dan ouders van kinderen uit de controlegroep. Dit ver-
schil wordt met name veroorzaakt door ouders van kinderen die op basis van de 
gehoorscreening verwezen zijn naar een Audiologisch Centrum. Er zijn geen 
statistisch significante verschillen gevonden als het gaat om artsenbezoek i.v.m. 
het gehoor van het kind en de beoordeling van de gezondheid van het kind door 
de ouders. Het lijkt of de ouders van kinderen uit de studiegroep vaker het ge-
hoor van hun kind proberen te testen dan de ouders in de controlegroep. Dit 
verschil is echter niet significant.  

6.3.2.4 Gevoelens van de ouders zes maanden na de screening 
Om de gevoelens van de ouders ten tijde van het invullen van de vragenlijst 
(d.w.z. 6 maanden na de screening) te onderzoeken, is een verkorte versie van 
de Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) gebruikt (zie paragraaf 
6.4.1). De STAI-score is berekend voor 248 ouders (91,9%) van gezonde kinde-
ren (n=270). Van deze 248 ouders behoren 77 (31,0%) tot de studiegroep en 
156 (62,9%) tot de controlegroep, terwijl voor 15 (6,0%) kinderen onbekend is in 
welke groep ze ingedeeld dienen te worden. In zowel de studiegroep als de con-
trolegroep was de mediaan van de score gelijk aan 2. In de studiegroep varieer-
de de score van 0 tot 10, terwijl in de controlegroep een maximum score van 14 
werd bereikt bij een minimum van 0. Dit verschil is statistisch niet significant (p = 
.4). Er is dus zes maanden na de Neonatale Gehoorscreening geen sprake van 
toegenomen spanning of onrustgevoelens bij ouders van wie de kinderen mini-
maal één keer een ‘retest’ hebben ondergaan en/of verwezen zijn naar een Au-
diologisch Centrum. Dit in vergelijking met ouders van kinderen die direct een 
pass hebben gekregen. 

Kenmerk  
Controle- 

groep  
n = 169 

Meer dan 
1 keer getest 

n = 84 
Sinds laatste gehoortest bezoek aan arts i.v.m. 
gehoor  

Ja 
Nee 

0 
100% (169)* 

0 
100% (54)* 

Beoordeling gezondheid kind door ouders Mediaan (range) 9,5 (7-10) 9 (7-10) 

Hoe vaak vraagt u zich af of de baby goed 
hoort 

Nooit 
Soms 
Vaak 
Heel vaak 
Missing 

82,8% (140) 
16,0% (27) 
0 
0 
1,2% (2) 

75,0% (63) 
17,9% (15) 
3,6% (3) 
1,2% (1) 
2,4 (2) 

Hoe vaak probeert u zelf na te gaan of de baby 
goed hoort 

Nooit 
Soms 
Vaak 
Heel vaak 
Missing 

33,7% (57) 
55,6% (94) 
7,7% (13) 
2,4% (4) 
0,6% (1) 

29,8% (25) 
46,4% (39) 
16,7% (14) 
3,6% (3) 
3,6% (3) 

Hoe vaak maakt u zich zorgen om het gehoor 
van de baby 

Nooit 
Soms 
Vaak 
Heel vaak 
Missing 

96,0% (162) 
2,4% (4) 
0 
0 
1,8% (3) 

85,7% (72) 
8,3% (7) 
1,2% (1) 
1,2% (1) 
3,6% (3) 
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6.3.2.5 Algemene attitude t.a.v. OAE 
Van alle ouders van kinderen uit de gezonde populatie (n=270) vindt 89,6% 
(n=242) het achteraf prettig aan het gehooronderzoek mee te hebben gedaan. 
Zeven procent (n=19) geeft aan het niet prettig te hebben gevonden om aan de 
screening mee te doen. Negen ouders (3,3%) hebben de vraag niet ingevuld. 

Ouders van kinderen uit de studiegroep vinden het minder vaak prettig aan de 
screening te hebben meegedaan dan ouders uit de controlegroep (p = .001). 
Van de ouders uit de studiegroep vindt 84,5% (n=71) het achteraf prettig aan 
het onderzoek mee te hebben gedaan, tegen 98,2% (n=166) in de groep ouders 
van de controlegroep.  

6.4 Conclusie  

Uit de vragenlijst direct na de afloop van de screening komen over het alge-
meen zeer positieve reacties. De ouders stellen de screening op prijs en hebben 
weinig problemen met de hele gang van zaken rond de screening en de afname 
van de test. Het spreekt voor zich dat ouders van kinderen bij wie in de eerste 
screeningsronde beiderzijds een pass is gevonden positiever tegenover de 
screening staan dan ouders van kinderen die meerdere screeningsronden heb-
ben doorlopen. Dit komt ook in de analyses naar voren. Er zijn vier groepsver-
schillen tussen ouders van kinderen die één screeningsronde hebben doorlopen 
en ouders van kinderen die meerdere screeningsronden hebben doorlopen, sig-
nificant. De laatste groep ouders vindt minder vaak dat het gehooronderzoek 
vlot is verlopen; dat de informatie voorafgaand aan de screening duidelijk is; ze 
zijn het minder vaak eens met de gehoorscreening in het algemeen en hebben 
vaker negatieve gevoelens (waaronder ongerustheid) na afloop van de scree-
ning.  

Uit de vragenlijst 6 maanden na de screening  blijkt dat de meerderheid van de 
ouders nog steeds een positieve attitude heeft t.o.v. de gehoorscreening. Ou-
ders  maken  zich een beetje of niet ongerust als blijkt dat de test in eerste in-
stantie mislukt is of als er niet meteen een pass afgegeven kan worden. Negen 
en een half procent van de ouders bij wie dit laatste het geval is geweest, geeft 
echter aan zeer ongerust te zijn geweest in de periode tussen de eerste en de 
laatste test. Ouders van kinderen die drie of meer gehoortests hebben onder-
gaan, zijn significant (p = .01) vaker ongerust dan ouders van kinderen bij wie 
twee tests zijn afgenomen. Ouders van kinderen met één of meer fout-positieve 
uitslagen maken zich zes maanden na de screening vaker zorgen en vragen 
zich vaker af of hun kind wel goed hoort, dan ouders van kinderen die bij de 
eerste screeningsronde voldoende zijn. Zes maanden na de screening is er 
geen sprake van toegenomen spanning of onrust bij ouders van kinderen die 
minimaal één keer een ‘retest’ hebben ondergaan en/of verwezen zijn naar een 
Audiologisch Centrum in vergelijking met ouders van kinderen die direct een 
pass hebben ontvangen. De ongerustheid tijdens het screeningstraject is naar 
verwachting voor een deel te verminderen door een verbeterde uitleg van de 
uitslag en door de testen sneller achter elkaar af te nemen. Van het geven van 
meer gelegenheid tot het stellen van vragen of van het geven van schriftelijke 
uitleg wordt nauwelijks een effect op de ongerustheid verwacht. Wel blijkt dat de 
mate van ongerustheid significant lager is als de test thuis afgenomen wordt 
i.p.v. op het CB. 

Ondanks dat er andere vragen gesteld zijn in de vragenlijst die direct na de 
screening is uitgereikt ten opzichte van de vragenlijst die ouders met 6 maanden 
hebben ingevuld, wijzen de bevindingen ongeveer in dezelfde richting. Er kun-
nen echter geen lineaire vergelijkingen gemaakt worden, wat betreft het gevoel 
van de ouders direct na afloop van de screening en de ongerustheid van de ou-
ders tengevolge van de screening uit de 6 maanden vragenlijst. Uit de vragen-
lijst direct na de screening blijkt dat ouders van wie het kind meerdere scree-
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ningsronden heeft doorlopen meer negatieve gevoelens hebben ten aanzien 
van de screening, waaronder ongerustheid, dan ouders van wie het kind direct 
een voldoende behaalde in de eerste screeningssessie. Uit de 6 maanden vra-
genlijst blijkt dat met name ouders van kinderen die drie of meer screeningen 
hebben doorlopen, vaker ongerust zijn. Ook de vraag naar de algemene hou-
ding van de ouders ten aanzien van de screening levert vergelijkbare resultaten 
op. Ouders van kinderen die een voldoende behalen zijn positiever over de Ne-
onatale Gehoorscreening dan ouders van kinderen die geen voldoende beha-
len. 
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7 TELEFONISCHE INTERVIEWS NAAR DE ERVARINGEN VAN OUDERS MET 
BETREKKING TOT DE VERWIJZING  

7.1 Algemeen 

Onder Vroegtijdige Onderkenning van Gehoorstoornissen wordt het hele proces 
verstaan vanaf het moment dat kinderen worden benaderd om aan de screening 
deel te nemen tot het moment dat bij eventuele gehoorgestoorde kinderen de in-
terventie is veilig gesteld. Naast het screeningsproces is het daarom ook be-
langrijk om na te gaan hoe het proces van de verwijzing en de aanmelding bij 
het Audiologisch Centrum is verlopen.  

Tijdens deze implementatiestudie is er voor gekozen om de kinderen na een re-
fer aan één of beide oren bij de derde screening, zonder tussenkomst van huis-
arts of KNO-arts, te verwijzen naar een Audiologisch Centrum.  

Het spreekt voor zich dat een screeningsprogramma alleen dan zin heeft als de 
kinderen met een refer na de derde screening ook werkelijk diagnostisch wor-
den onderzocht. In deze groep zitten immers de kinderen met een eventuele 
gehoorstoornis.  

Na de derde screening moeten ouders hierover dan ook goed worden geïnfor-
meerd, teneinde hen te motiveren om diagnostisch onderzoek bij hun kind te la-
ten verrichten. Voor een goed verloop van de verwijzing is een aantal punten 
van belang: 

• De verwijzing moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit houdt in dat er een 
heldere en eenvoudige procedure dient te zijn voor het tot stand komen van 
de eerste afspraak op het Audiologisch Centrum.  

• De tijdsspanne tussen de derde screening en de eerste afspraak op het 
Audiologisch Centrum mag niet te groot zijn. Het betreft immers ouders in 
een zeer kwetsbare fase. 

• De procedure tijdens de onderzoeksfase op het Audiologisch Centrum moet 
voor de ouders goed verlopen. Dit houdt in dat het Audiologisch Centrum 
voldoende moet inspelen op de vraagstelling van deze doelgroep wat be-
treft de wachttijd, de informatievoorziening, de onderzoeksmethodes etc. 

Het doel van de telefonische interviews is op een gestructureerde wijze de erva-
ringen van ouders met betrekking tot een aantal aspecten van de verwijzing in 
kaart te brengen. Er is een vragenlijst ontworpen met vragen die gebaseerd zijn 
op de drie fasen van de verwijzingsprocedure nl: “de voorbereiding tijdens de 
derde screening”, “de periode tussen de screening en de eerste afspraak op het 
Audiologisch Centrum” en “de onderzoeksfase”. Tot slot wordt er een aantal 
vragen gesteld over de visie van de ouders naar aanleiding van hun eigen erva-
ringen (zie bijlage 3). 

De interviews zijn telefonisch afgenomen. Ouders worden rechtstreeks gebeld 
door de interviewer. Deze vraagt, na uitleg over het doel van het interview, toe-
stemming van de ouder voor het afnemen van het interview. Het interview kan 
dan vervolgens worden afgenomen. Het interview duurt tien à vijftien minuten.  

De ouders worden pas gebeld op het moment dat de resultaten van de diagnos-
tiek bij de NSDSK bekend zijn. De eerste fase op het Audiologisch Centrum is 
dan afgerond en de ouders zijn op de hoogte van de “voorlopige” diagnose. De 
ouders die geen diagnostiek op het Audiologisch Centrum op prijs stelden, zijn 
ook geïnterviewd. 
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7.2 Het aantal geïnterviewde gezinnen en de verdeling over de Audiologische 
Centra 

Uit het onderzoekscohort zijn uiteindelijk 68 kinderen in aanmerking gekomen 
voor verwijzing naar het Audiologisch Centrum. Eén ouderpaar heeft er voor ge-
kozen  zich na de 2e screening via de huisarts naar de KNO-arts te laten verwij-
zen. Deze ouders vallen buiten de doelgroep voor de telefonische interviews. 
Van de 68 gezinnen zijn er 49 ouders geïnterviewd (72,1%). 

Een aantal ouders (17) is telefonisch onbereikbaar. Bij 5 ouders is er geen tele-
foonaansluiting. Van 3 ouders is de huidige verblijfplaats onbekend en bij 9 ou-
ders blijkt het (geheime telefoonnummer) niet te achterhalen. Deze ouders zijn 
allen benaderd middels een brief waarin men hen heeft verzocht contact op te 
nemen met de interviewer. Tot op heden hebben deze ouders daar niet op ge-
reageerd. Van 2 kinderen zijn de onderzoeksgegevens van het Audiologisch 
Centrum op de sluitingsdatum nog niet binnen. Bij de ouders van deze kinderen 
is geen interview afgenomen. Uit de regio Alkmaar zijn 9 van de 11 (81,8%), uit 
de regio Rivierenland uit Culemborg  8 van de 10 (80,0%), uit Tiel 7 van de 14 
(50,0%) en uit de regio Brabant Noord-Oost 24 van de 32 (75,0%) verwezen 
gezinnen geïnterviewd. 

Van de totale groep geïnterviewde ouders (N=49) is de verdeling over de Audio-
logische Centra als volgt: 
8 (16,3%) naar het Audiologisch Centrum in Alkmaar (ACHN) 
12 (24,5%) naar het Audiologisch Centrum in Utrecht (ACU) 
12 (24,5%) naar het Audiologisch Centrum in Nijmegen (AZN) 
15 (30,6%) naar het Audiologisch Centrum in Eindhoven (SACE) 
2 (4,1%) van de ouders hebben direct na afloop van de screening aangegeven 
niet te willen worden verwezen en zijn derhalve nergens aangemeld. 

7.3 De ervaringen van de ouders  

7.3.1 Ervaring van de ouders met betrekking tot de verwijzing 

Tijdens de derde gehoorscreening is door de screener, na een uiteindelijke refer 
aan één of beide oren, uitgelegd waarom het kind moet worden verwezen. Voor 
47 (95,9 %) ouders is deze uitleg duidelijk geweest. Slechts 2 ouders geven aan 
dat de reden voor de verwijzing niet duidelijk is uitgelegd. Eén ouder geeft aan 
zich voor het blok gezet te voelen. De andere ouder vindt dat er onvoldoende 
uitleg over de mogelijke oorzaken is gegeven.  

Van de ondervraagde ouders vinden 31 ouders (63,3%) dat zij van de screener 
voldoende informatie hebben gekregen over de gang van zaken op het Audiolo-
gisch Centrum. Een aantal ouders, 16 (32,7%), geeft aan te weinig informatie te 
hebben gekregen over de gang van zaken. Van deze groep vinden 10 ouders 
(20,4%) dat ook echt bezwaarlijk. De behoefte aan voorlichting betreft met name 
de duur van de verschillende onderzoeken die moeten plaatsvinden; het gege-
ven dat een kind bij voorkeur moet slapen en de mogelijkheid dat er een “roesje” 
wordt gegeven. Ten aanzien van het roesje moet worden opgemerkt dat dit niet 
een roesje is, maar dat er in Nijmegen soms een zetpil wordt gegeven als een 
kind te onrustig is om een BERA af te nemen. 

Het ontvangen van voorlichting vanuit het Audiologisch Centrum over de onder-
zoeken lijkt een cruciale rol te spelen. Van de 10 ouders die meer voorlichting 
van de screener hadden willen hebben, blijken er 9 geen informatie van het cen-
trum te hebben ontvangen. De ouders die aangeven te weinig gehoord te heb-
ben maar dit niet bezwaarlijk vinden, hebben wel een folder ontvangen. Een 
aantal ouders dat wel tevreden is over de informatie van de screener, spreekt 
daarnaast expliciet zijn waardering uit over het voorlichtingsmateriaal vanuit het 
Audiologisch Centrum. 
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Tabel 7-1 Reden voor weigering van verwijzing 
Van de 49 geïnterviewde 
ouders zijn 11 (22,5%) het 
niet eens met de verwijzing. 
Uiteindelijk besluiten 7 van 
deze 11 ouders ook daad-
werkelijk geen diagnostisch 
onderzoek te laten plaats-
vinden. Zij geven hiervoor 
verschillende redenen (zie 
tabel 7-1). De ouder die als 
opmerking ‘voedingen las-
tig en willen geen roesje’ 
heeft gegeven, vertelt dat 

ze uitsluitend op het centrum terecht kon op tijden waarop voedingen gegeven 
moesten worden. Dit vormde al een probleem. Toen telefonisch ook de moge-
lijkheid van het geven van een roesje werd aangekondigd, heeft ze  besloten om 
niet deel te nemen. Een ‘roesje’ vond zij onaanvaardbaar. De 2 reacties m.b.t. 
tot de hectische kraamtijd komen beiden uit Alkmaar.  

Aan de ouders van kinderen die worden verwezen, legt de screener de procedu-
re uit voor het maken van een afspraak op het Audiologisch Centrum. In de eer-
ste maanden van de studie gold de afspraak dat de ouders het Audiologisch 
Centrum zelf na twee weken mochten opbellen. Dit leidde echter tot dermate 
veel problemen dat deze procedure halverwege de studie is veranderd. Vanaf 
dat moment werd de ouders verteld dat zij binnen twee à drie weken gebeld 
zouden worden door het Audiologisch Centrum. Na de derde screening bleken 
46 ouders (93,9%) goed geïnformeerd te zijn wat betreft de wijze waarop de af-
spraak gemaakt moest worden en 43 ouders (87,8%) wat betreft het adres en 
telefoonnummer. 

7.3.2 Ervaring van de ouders met betrekking tot de wachttijd 

Bij de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening is het belangrijk dat de 
wachttijden op de Audiologische Centra voor de verwezen kinderen niet te lang 
zijn. Het streven is dat de kinderen binnen een maand worden gezien. In para-
graaf 5.3 wordt de wachttijd tussen de verwijzing en het eerste consult op het 
Audiologisch Centrum behandeld.  

Tabel 7-2 Mening van ouders over wachttijd per Audiologisch Centrum 
De ouders uit het ACHN en het ACU hebben de wachttijd als “goed” ervaren 

(tabel 7-2). Totaal 50,0% 
van de ouders uit het AZN 
hebben de wachttijd als te 
lang ervaren. Opvallend is 
dat de wachttijd in het SA-
CE overeenkomt met de 
wachttijd in het ACU, maar 
dat de waardering van de 
wachttijd in het SACE aan-
zienlijk negatiever is. Vol-
gens 46,7% duurde het te 
lang. Dit kan mogelijk door 
het volgende verklaard 
worden. Ouders in de regio 

Brabant Noord-Oost hebben de keuze tussen het SACE en het AZN. De reistijd 
naar het SACE is voor de meeste ouders langer. Bij hun keuze voor het SACE 
is het feit dat hier de wachttijd korter is (stemt overeen met de bevindingen!), 

Redenen voor weigering van verwijzing naar AC 

Omschrijving Aantal Percentage 

n.v.t. 42 85,7 

Onzin, veel geluid tijdens test 1 2,0 

Voedingen lastig en willen geen roesje 1 2,0 

Hectische kraamtijd, willen liever wach-
ten 2 4,1 

Niet nodig, merk het vanzelf wel 1 2,0 

Advies van schisisteam 1 2,0 

Kosten AC/ belastend 1 2,0 

Mening van ouders over wachttijd per AC 

AC nvt Te lang Goed Anders, Totaal 

ACHN 2 
25,0%  6 

75,0%  8 
100.0% 

ACU 2 
16,7%  10 

83,3%  12 
100% 

AZN 1 
8,3% 

6 
50,0% 

4 
33,3% 

1 
8,3% 

12 
100,0% 

SACE  7 
46,7% 

8 
53,3%  15 

100,0% 

Geen Deelname 2 
100,0%    2 

100,0% 

Totaal 7 
14,3% 

13 
26,5% 

28 
57,1% 

1 
2,0% 

49 
100.0% 



 
Implementatiestudie Neonatale gehoorscreening / juli 2001 66 

doorslaggevend geweest voor hun keuze. 60,0 % van de ouders uit de regio 
Brabant Noord-Oost heeft daarom voor het SACE gekozen. Het kan zijn dat 
juist bij deze ouders de wachttijd in de praktijk toch tegen is gevallen.  

Tabel 7-3 Verloop van het maken van de afspraak volgens de uitleg van 
de screener  

Uit tabel 7-3 blijkt dat alleen 
in het ACHN het maken 
van de eerste afspraak in 
alle gevallen goed is verlo-
pen. Vooral in de eerste 
maanden van de studie zijn 
er veel misverstanden over 
het maken van de afspraak 
op het Audiologisch Cen-
trum geweest. Uit de op-
merkingen van de ouders 
blijkt b.v. dat wanneer ou-
ders belden de gegevens 

van het kind nog niet bekend waren of dat degene die de telefoon opnam niets 
wist van de studie en vertelde dat ouders zelf niet konden bellen. Vanaf het 
moment dat de procedure is veranderd en ouders binnen 2 à 3 weken gebeld 
zouden worden vanuit het Audiologisch Centrum, verliep het aanzienlijk beter. 
Er blijft echter één klacht bestaan. Ouders moeten nog regelmatig veel langer 
dan de aangekondigde termijn wachten op bericht. Dit veroorzaakt veel onrust. 
Zij bellen dan de screener of de NSDSK. 

Tabel 7-4 Ongerustheid van ouders tijdens de wachttijd 
Een aantal ouders (9) geeft 
aan zich in deze periode 
zorgen te maken over het 
gehoor van hun kind (zie 
tabel 7-4). Ouders, die aan-
gegeven hebben zich geen 
of weinig zorgen te hebben 
gemaakt, merken op dat ze 
zich voor konden stellen 
dat andere ouders wel heel 
ongerust kunnen zijn. 
Wanneer er onderscheid 
wordt gemaakt tussen de 
groep kinderen met een bi-
laterale en een unilaterale 

uitval op de screening, dan blijkt dat ouders van kinderen met een bilaterale re-
fer vaker bezorgd zijn dan ouders van kinderen met een unilaterale refer. Ou-
ders van twee schisiskinderen zijn door het schisisteam voorbereid op het feit 
dat de schisis mogelijk de oorzaak van de refer op de screening kan zijn. Hier-
door is de ongerustheid bij deze ouders wat afgezwakt.  

7.3.3 Ervaring van de ouders met betrekking tot het Audiologisch Centrum 

Van de 42 ouders die op het Audiologisch Centrum zijn geweest, vinden er 4 dat 
zij te weinig uitleg hebben gekregen voorafgaand aan de onderzoeken. Zij ma-
ken daarbij wel de kanttekening dat direct is begonnen met het onderzoek om-
dat hun kind bij binnenkomst sliep. Alle ouders geven aan dat degene die de uit-
leg heeft gegeven ook de persoon is die de onderzoeken heeft verricht. Op het 
ACHN en in het ACU is dat in alle gevallen de audioloog. In het AZN is dit bij 
bijna alle ouders een audiologisch assistente. Eén ouder geeft aan dit niet te 

Verliep maken van de afspraak volgens uitleg screener? 

AC nvt ja nee Totaal 

ACHN 2 
25,0% 

6 
75,0%  8 

100.0% 

ACU 2 
16,7% 

2 
16,7% 

8 
66,7% 

12 
100% 

AZN 1 
8,3% 

6 
50,0% 

5 
41,7% 

12 
100,0% 

SACE  10 
66,7% 

5 
33,3% 

15 
100,0% 

Geen Deelname 2 
100,0%   2 

100,0% 

Totaal 7 
14,3% 

24 
49,0% 

28 
36,7% 

49 
100.0% 

Ongerustheid van ouders over gehoor van kind gedurende wachttijd 

 nvt Ja Nee Beetje Totaal 

ACHN 2 
25,0 

1 
12,5% 

2 
25,0% 

3 
37,5% 

8 
100,0% 

ACU 2 
16,7%  7 

58,3% 
3 

25,0% 
12 

100,0% 

AZN 1 
8,3% 

4 
33,3% 

4 
33,3% 

3 
25,0% 

12 
100,0% 

SACE  4 
26,7% 

3 
20,0% 

8 
53,3% 

15 
100,0% 

Geen 
Deelname 

2 
100,0%    2 

100,0% 

Totaal 7 
14,3% 

9 
18,4% 

16 
32,6% 

17 
34,7% 

49 
100,0% 
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weten. Op het SACE ligt dit verdeeld. Bij 10 ouders (66,7%) is de uitleg gegeven 
door een assistente, bij 4 ouders (26,7%) door een audioloog. Eén ouder weet 
het niet. 

Tabel 7-5 Hoe hebben ouders de gebruikte onderzoeksmethode op het 
AC ervaren? 

Het streven is dat op alle 
centra in principe volgens 
hetzelfde protocol wordt 
gewerkt. Toch ervaren in het 
AZN 6 ouders (50 %) de 
onderzoeken als onprettig 
(zie tabel 7-5). De medicatie 
bij de BERA wordt door 5 
van deze 6 ouders als reden 
daarvoor aangegeven, in 
combinatie met andere fac-
toren zoals de lange duur 
van het onderzoek en/of het 
lang zitten in een donker 
kamertje. Twee ouders vin-

den het gebruik van een te grote koptelefoon bezwaarlijk; deze klacht komt ook 
naar voren bij het ACU (1) en het SACE (2). De klacht over de medicatie komt 
ook bij het SACE bij één ouder naar voren. 

In het ACHN, ACU en SACE krijgen alle ouders direct na het onderzoek monde-
ling de uitslag. Bij alle ouders geeft de audioloog de uitslag, één ouder geeft aan 
dit niet meer te weten. Enkele ouders krijgen de uitslag later ook nog op schrift. 
Bij het AZN heeft 66,6% van de ouders de uitslag niet direct, maar enige tijd la-
ter op een daarvoor ingeplande afspraak bij de audioloog gekregen. Alle ouders 
van kinderen die zijn onderzocht op het ACHN, AZU en het SACE zijn tevreden 
over het tijdstip waarop de uitslag met hen is besproken. Van de ouders van wie 
de kinderen op het AZN zijn onderzocht, geven 7 ouders (58,3%) aan niet te-
vreden te zijn. Hiervan vinden 6 ouders het te lang duren en 1 ouder vindt dat 
het, gezien de afstand bezwaarlijk is om, alleen voor de uitslag te moeten ko-
men. 

Bijna alle ouders (slechts 1 ouder niet ) vinden dat de uitslag hen duidelijk is uit-
gelegd. Voor de meeste ouders is het gesprek ook voldoende geweest. Twee 
ouders geven aan op een later tijdstip behoefte te hebben gehad aan meer uit-
leg. Daarnaast geeft één ouder aan de uitslag ook graag nog eens schriftelijk te 
willen hebben en 2 ouders hebben in het algemeen behoefte aan meer uitleg. 

 Tabel 7-6 Vervolgafspraken op het Audiologische Centrum? 
In tabel 7-6 worden de 
aantallen vervolgaf-
spraken per AC weerge-
geven. De meeste revisie 
onderzoeken worden 
rond de 9 maanden afge-
sproken, 2 rond de 6 
maanden en 2 rond de 12 
maanden. In een aantal 
gevallen wordt de defini-
tieve diagnose uitgesteld 
tot na het revisie-
onderzoek. Bij het ACHN 

en het ACU zijn alle ouders het eens met de vervolgafspraak die gemaakt 

Hoe hebben ouders de onderzoeksmethode op het AC ervaren? 

 nvt Onprettig voor 
baby Prima Totaal 

ACHN 2 
25,0  6 

75,0% 
8 

100,0% 

ACU 2 
16,7%  8 

66,7% 
12 

100,0% 

AZN 1 
8,3% 

6 
50,0% 

5 
41,7% 

12 
100,0% 

SACE 1 
6,7% 

1 
6,7% 

13 
86,7% 

15 
100,0% 

Geen 
Deelna-
me 

2 
100,0%   2 

100,0% 

Totaal 8 
16,3% 

9 
18,4% 

32 
65,3% 

49 
100,0% 

Zijn er vervolgafspraken gemaakt? 

 nvt Ja Nee Anders Totaal 

ACHN 2 
25,0 

5 
62,5% 

1 
12,5%  8 

100,0% 

ACU 2 
16,7% 

2 
16,7% 

8 
66,7%  12 

100,0% 

AZN 1 
8,3% 

9 
75,0% 

2 
16,7%  12 

100,0% 

SACE  9 
60,0% 

4 
26,7% 

2 
13,4 

15 
100,0% 

Geen 
Deelname 

2 
100,0%    2 

100,0% 

Totaal 7 
14,3% 

25 
51,0% 

15 
30,6% 

2 
4,0 

49 
100,0% 
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wordt. Bij het ACU vinden 3 ouders het te lang duren. Bij het SACE vindt één 
ouder haar kind te jong voor vervolgonderzoek, de andere ouder heeft gecon-
stateerd op grond van de uitleg dat een vervolgonderzoek nog niet veel meer 
duidelijkheid kan geven. 

7.3.4 Visie van ouders op de snelle verwijzing  

Van de 42 ouders die de procedure op het Audiologisch Centrum hebben door-
lopen zijn 32 ouders het er mee eens dat zo snel mogelijk moet worden verwe-
zen naar een Audiologisch Centrum. 

Tabel 7-7 Mening van ouders m.b.t. snelle verwijzing  
Uit tabel 7-7 blijkt dat de 
ouders die het er niet 
mee eens zijn, hiervoor 
verschillende redenen  
aangeven. De meeste 
ouders (88%) geven aan 
dat de verwijzing niet via 
de huisarts hoeft te verlo-
pen. Men heeft het ge-
voel dat dit onnodige ver-
traging kan opleveren en 
dat de huisarts niets toe 
te voegen heeft. Twee 
ouders geven aan  dat 
het misschien zinvol is als 
hierdoor de verwijzing 
sneller kan verlopen. 

Twee ouders vinden de overgang van de screening naar het Audiologisch Cen-
trum te groot. Zij geven er de voorkeur aan eerst naar de huisarts te worden 
verwezen. Eén ouder had graag een second opinion aan de huisarts willen vra-
gen. 

Tabel 7-8 Ongerustheid van ouders na onderzoek op het Audiologisch 
Centrum  

In totaal hebben 7 ouders 
aangegeven nog wel wat 
ongerust te zijn na de on-
derzoeken op het Audio-
logisch Centrum. Bij 6 
van deze 7 ouders blijkt 
de diagnostiek nog niet te 
zijn afgerond. Er is nog 
geen definitieve diagnose 
gesteld over een eventu-
eel unilateraal gehoorver-
lies. Bij het zevende kind 
uit de groep ouders die 
ongerust is, is er een mo-

gelijk bilateraal gemengd verlies geconstateerd. Ook bij dit kind wordt er ge-
sproken van een mogelijk gemengd verlies, wat voor de ouders niet duidelijk is. 

7.3.5 Suggesties van ouders voor verbeteringen 

Ten slotte is de ouders gevraagd of zij nog suggesties hebben voor verbetering 
van de Neonatale Gehoorscreening. Dit kan op organisatorisch gebied of ten 
aanzien van voorlichting, informatie, verwijzing en de gang van zaken op het 
Audiologisch Centrum.  

Zijn ouders het eens met de verwijzing op deze jonge leeftijd 

Omschrijving Aantal Percentage 

n.v.t. 7 14,3 

Ja 32 65,3 

Ouders kunnen ongerust worden 3 6,1 

Moet van ouders zelf afhangen 1 2,0 

Heftige stap, liever een tussenstap 2 4,1 

Eerst kind beter worden 1 2,0 

Te grote toestroom, AC te duur 1 2,0 

Liever paar maanden wachten 1 2,0 

Als kind ouder is kan je het zelf beoordelen 1 2,0 

Totaal 49 100,0 

Mate van ongerustheid van ouders na onderzoek op AC 

Omschrijving Aantal Percentage 

n.v.t. 7 14,3 

Ja 1 2,0 

Een beetje 3 6,1 

Nee 34 69,4 

Anders 1 2,0 

Uni / Te kleine gehoorgang  2 4,1 

Houdt ons wel bezig voor de toekomst 1 2,0 

Totaal 49 100,0 
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De suggesties die ouders hebben gedaan liggen op verschillende gebieden (zie 
tabel 7-9). 

Tabel 7-9 Suggesties van ouders voor verbetering  
Het protocol bij kinderen 
met een schisis geeft wat 
verwarring. Ouders uit de 
regio Tiel hebben van hun 
schisisteam het advies ge-
kregen niet in te gaan op 
de verwijzing. Aan ouders 
uit de regio Brabant Noord-
Oost daarentegen is juist 
wel geadviseerd zich te la-
ten verwijzen.  

Een andere ouder geeft 
aan dat de screener niet 
wist of het wel of niet zinvol 
was om kinderen met een 
schisis te screenen. Een 
vierde ouder vertelt het 
frustrerend te vinden om 
met een schisiskind drie 
keer te komen voor een 
screening. Een duidelijk 
protocol met betrekking tot 
deze problematiek is zeer 
aan te bevelen. 

Het onderzoek op het Au-
diologisch Centrum komt 

voor rekening van de ziektekostenverzekering van de ouders. Voor particulier 
verzekerde ouders betekent dit dat zij rekening moeten houden met hun eigen 
risico. Door 4 ouders wordt de suggestie gedaan om  hierover duidelijker infor-
matie te geven. Voor de toekomst is het van belang dat er duidelijke afspraken 
komen over welke partij de ouders informeert over het bijbehorende kosten-
plaatje. 

7.4 Conclusie 

De voorlichting aan de ouders over de gang van zaken op het Audiologisch 
Centrum verdient nadere aandacht. Uit de antwoorden van de ouders komt naar 
voren dat het voorlichtingsmateriaal over de onderzoeken vanuit het Audiolo-
gisch Centrum heel goed voorziet in de behoefte aan voorlichting. Het zou zeer 
efficiënt zijn wanneer dit standaard met de uitnodiging opgestuurd wordt. 

Ten aanzien van de schisiskinderen verdient het aanbeveling om samen met de 
AC’s en de schisisteams tot duidelijke afspraken te komen over het te voeren 
beleid.  

De screener die de derde screening verricht dient zeer goed geïnformeerd te 
zijn wat betreft de gang van zaken op het Audiologisch Centrum, zodat deze de 
ouders goed kan voorlichten. 

Het motiveren van ouders voor het diagnostisch onderzoek op het Audiologisch 
Centrum blijkt nog niet altijd goed te verlopen. Het verdient aanbeveling om de 
derde screening te laten uitvoeren door een specifiek daarvoor getrainde onder-
zoeker die beschikt over de benodigde gespreksvaardigheden en inhoudelijke 
kennis om de ouders juist voor te lichten en te motiveren.  

Suggesties voor verbetering 

Omschrijving Aantal Percentage 

n.v.t. 24 49,0 

Screener helpen bij afspraak voor AC  1 2,0 

Informatie direct na afloop op AC  1 2,0 

Tijdens wachttijd bellen bij ongerustheid 1 2,0 

Betere voorbereiding op procedure op AC  5 10,2 

Zo kort mogelijke wachttijd na verwijzing  2 4,1 

Grote stap / beladen, heftige reacties uit omgeving 1 2,0 

Na 3e screening direct naar KNO-arts 1 2,0 

AC moet zich aan afspraken houden   

Goede informatie over afspraken en kosten 4 8,2 

Vervolgonderzoeken op AC kort op elkaar 1 2,0 

Jammergenoeg geen reiskosten vergoeding 1 2,0 

Uitslag direct na onderzoeken 1 2,0 

Laatste screening met minder gevoelige apparatuur 
voor geluiden 1 2,0 

Schisiskinderen direct verwijzen 2 4,1 

Na screening controle van oren op CB 1 2,0 

Totaal 49 100,0 
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Het maken van de eerste afspraak op het Audiologische Centrum verloopt na 
een problematische startfase beter, maar bij alle AC’s nog niet goed. Met name 
de termijn van 2 à 3 weken voor de eerste berichtgeving vanuit het centrum 
blijkt in de praktijk vaak veel langer te duren. Dit veroorzaakt veel onrust. Het 
verdient aanbeveling om hierover voor de toekomst per Audiologisch Centrum 
heldere en haalbare afspraken te maken. 

De gemiddelde wachttijd verschilt aanzienlijk tussen de afzonderlijke Audiologi-
sche Centra. Ook dit is een belangrijk punt van aandacht voor de toekomstige 
implementatie. 

Wat betreft de ongerustheid van ouders kan gesteld worden dat de Neonatale 
Gehoorscreening over het algemeen niet te veel onrust zaait. Ouders blijken het 
goed te kunnen relativeren en te vertrouwen op hun eigen observaties. Wan-
neer de resultaten van de telefonische interviews m.b.t. ongerustheid vergele-
ken worden met de resultaten m.b.t. de ongerustheid uit de 6 maanden vragen-
lijst, valt op dat het percentage ouders dat aangeeft zich ongerust te maken in 
de eerste groep ongeveer 10 % lager ligt dan in de tweede groep (zie paragraaf 
6.3.2.2. tabel 6-12). Dit terwijl de ouders in de eerste groep allen kinderen heb-
ben die daadwerkelijk zijn verwezen in tegenstelling tot de ouders uit de tweede 
groep, waarbij een aantal kinderen bij de tweede of derde screening een pass 
heeft gekregen.  

Aan de hand van de ervaringen van de ouders komen er aanzienlijke verschillen 
naar voren tussen de verschillende AC’s wat betreft het beleid ten aanzien van 
de uitvoering van het onderzoek, het mededelen van de uitslag en het maken 
van vervolgafspraken. Gezien de verschillen in de waardering van ouders blij-
ken dit wezenlijke aspecten te zijn die van belang zijn als randvoorwaarde voor 
de implementatie in een regio. 

De ervaringen van de ouders roepen vragen op over de wijze waarop het on-
derzoeksprotocol door de afzonderlijke centra gehanteerd is. Bijvoorbeeld de 
vraag of bij alle centra al bij de eerste afspraak een BERA is uitgevoerd; hoe 
medicatie gehanteerd wordt (een gevoelig onderwerp bij ouders!) en hoe ouders 
daar op voorbereid worden moeten worden. 
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8 MODELBEREKENING VAN DE KOSTEN VAN DE NEONATALE GEHOORS-
CREENING IN DE JGZ  

8.1 Inleiding 

Het doel van de modelberekening is het schatten van de kosten die aan ver-
schillende varianten van de implementatie van de Neonatale Gehoorscreening 
verbonden zijn. Samen met de niet in kosten uit te drukken voor- en nadelen 
van de verschillende varianten levert deze berekening gegevens op, op basis 
waarvan keuzes kunnen worden gemaakt voor de uiteindelijke implementatie. 

De berekening is gebaseerd op de resultaten van de proefimplementatie van de 
Neonatale Gehoorscreening in de regio’s Alkmaar, Culemborg / Tiel en Brabant 
Noord-Oost (zie hoofdstuk 4). De proefimplementatie is gebaseerd op de resul-
taten uit een eerdere modelberekening (Boshuizen e.a. 1998). Hierin werd ge-
concludeerd dat de screening in eerste instantie uitgevoerd dient te worden door 
OKZ-verpleegkundigen, zoveel mogelijk in combinatie met een al bestaand 
huisbezoek. Daarnaast heeft men in dat rapport geadviseerd uit te gaan van 
een drietraps screeningsprocedure en van de OAE als screeningsinstrument. 

De varianten die in de modelberekening worden vergeleken, verschillen in 
plaats van de screening (thuis, op CB of deels thuis en deels op het CB), de uit-
voerder (de OKZ-verpleegkundige en de CB-medewerker) en het screeningsin-
strument (drie keer screenen met de OAE-methode of twee keer met de OAE- 
methode en de laatste screeningsronde met de A-ABR-methode). Evenals in de 
vorige modelstudie is bij het berekenen van de positief voorspellende waarde en 
de kosten per opgespoord kind uitgegaan van de kinderen met een bilateraal 
gehoorverlies van 40 dB of hoger aan het beste oor. Bij de implementatiestudie 
zijn zowel de kinderen met een unilaterale als bilaterale afwijkende screenings-
uitslag verwezen. 

8.2 Uitgangspunten voor de berekening, werkwijze  

Bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat de screening bestaat uit drie ron-
den. De aannamen voor de berekeningen inclusief de kengetallen en de simula-
tie zijn in bijlage 6 nader uitgewerkt. De door te rekenen varianten worden geka-
rakteriseerd door de volgende aspecten:  

• De plaats van uitvoering (thuis of op het CB of deels thuis deels op het CB) 
• Degene die de screening uitvoert (OKZ-verpleegkundige of CB-medewerker) 
• De meetmethode (OAE of OAE gevolgd door A-ABR) 
• De organisatievorm (voor de thuisvarianten): screening thuis vindt zoveel 

mogelijk in combinatie plaats met de hielprik of het kennismakingsbezoek 

Door de bovenstaande aspecten onderling te variëren ontstaan er veel verschil-
lende varianten. De berekeningen vinden echter plaats op de volgende vijf ba-
sisvarianten:  
I. Screening op het CB (zoals in Brabant Noord-Oost). 

II. Screening thuis (hielprik). In eerste instantie zoveel mogelijk tegelijkertijd met 
de hielprik en anders tijdens een apart huisbezoek (zoals in Alkmaar). 

III. Screening thuis (kennismakingsbezoek): In eerste instantie zoveel mogelijk 
tegelijkertijd met het kennismakingsbezoek en anders een apart huisbezoek 
(zoals in Tiel/Culemborg). 

IV. Screening thuis (hielprik) / CB. In eerste instantie tegelijkertijd met de hielprik 
en eventuele herhalingen op het CB. 

V. Screening thuis (kennismakingsbezoek) /CB,: In eerste instantie tegelijkertijd 
met het kennismakingsbezoek en eventuele herhalingen op het CB. 
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Bij al deze varianten wordt er vanuit gegaan dat de OAE-methode voor alle drie 
de screeningsronden gebruikt wordt en dat de OKZ-verpleegkundige de scree-
ning uitvoert. Het is mogelijk niet de OKZ-verpleegkundige de screening te laten 
uitvoeren maar de CB-medewerker. Hiervoor zullen ook de bijbehorende kosten 
worden geschat. In de praktijk is het niet voor alle varianten mogelijk of reëel dat 
de screening daadwerkelijk door een CB-medewerker kan worden uitgevoerd. 
Vervolgens is er ook gekeken of het kosteneffectiever is om in de laatste scree-
ningsronde de A-ABR te gebruiken in plaats van de OAE-methode.  

Dezelfde uitkomstmaten als in Boshuizen e.a. worden bestudeerd. Er is één uit-
komstmaat toegevoegd, namelijk het percentage kinderen met een perceptief 
gehoorverlies (PG) dat alle 3 fasen van de screening doorloopt. Het betreft: 

1. Kosten per gescreend kind 
2. Kosten per opgespoord kind met een PG wanneer bij de NICU-screening 

25% van de kinderen met een PG wordt opgespoord en in de situatie dat bij 
de NICU-screening 40% van de kinderen met een PG wordt opgespoord (in-
middels worden alle kinderen in de neonatale intensive care units (NICU’s) 
gescreend op hun gehoor). Geschat wordt dat bij de NICU-screening 25-40% 
van de kinderen met een PG wordt opgespoord.) 

3. Percentage kinderen dat het screeningsprogramma volledig doorlopen heeft 
t.o.v. het totaal aantal geboren kinderen  

4. Percentage kinderen verwezen voor diagnostiek t.o.v. het totaal aantal gebo-
ren kinderen Hierbij wordt ook gelet op het feit dat een aantal kinderen met of 
zonder gehoorverlies wegens niet deelname niet het gehele programma 
doorlopen en daarom ook niet worden verwezen 

5. Percentage kinderen met een PG dat de screening geheel doorloopt  
6. De positief voorspellende waarde van een positieve screeningsuitslag (na de 

derde ronde van het screeningsprogramma) voor het werkelijk hebben van 
een bilateraal gehoorverlies van 40 dB of meer. Dit is, net als de kosten per 
opgespoord kind met een PG, berekend in het geval er 25% of 40% van de 
kinderen met PG via de gehoorscreening op de NICU’s wordt opgespoord  

7. Het aantal screeningen dat 1 screener jaarlijks gemiddeld verricht (om na te 
gaan of het minimum aantal te screenen kinderen van 150 per jaar per scre-
ener wordt gehaald) 

8. Het gemiddelde tijdsbeslag dat de screening legt op de ouders 

In de implementatiestudie zijn de eerste drie genoemde varianten uitgezet in 
Brabant Noord-Oost (variant I), Alkmaar (variant II) en Tiel/Culemborg (variant 
III). Er zijn gegevens verzameld m.b.t. de opkomst, het aantal positieve uitsla-
gen, mislukte metingen etc (zie tabel 4.1). Deze gegevens zijn gebruikt om de 
kosten en andere uitkomstmaten voor implementatie in Nederland te schatten. 

Het model dat voor de berekening van de kosten is gebruikt, is hetzelfde model 
als in Boshuizen e.a. (1998) en werkt ruwweg als volgt: Uit de percentages kin-
deren met positieve uitslagen dan wel mislukte metingen, de opkomstpercenta-
ges voor de verschillende screeningsronden, en (indien aan de orde) het per-
centage screeningen dat kan worden gecombineerd met een regulier huisbe-
zoek, wordt eerst het aantal kinderen berekend dat deelneemt aan ieder deel 
van de screening (dit gebaseerd op de resultaten uit hoofdstuk 4). Vervolgens 
worden hieraan de benodigde tijd en kosten van het personeel, de ruimte, het 
materiaal en de apparatuur gerelateerd. Hierbij worden ook de kosten meege-
nomen van de disposables, de training van de screeners, het onderhoud, repa-
ratie, helpdeskfuncties, het oproepsysteem en de monitoring van het scree-
ningsprogramma. Ook hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van gegevens uit de 
implementatiestudie, van recente prijsopgaven van fabrikanten en van epide-
miologische gegevens uit de literatuur. In de appendix worden de verschillende 
inputs van het model nader gespecificeerd.  
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8.3 Methode van berekening 

Uiteindelijk worden de hierboven genoemde uitkomstmaten berekend. De uit-
komsten geven geen inzicht in de mate van onzekerheid in de resultaten. Daar-
om is boven op de modelberekening ook een multivariate sensitiviteitsanalyse 
uitgevoerd. Hiermee is het mogelijk om naast de uitkomsten ook een bijbeho-
rende standaardfout te geven die een maat is van onzekerheid in de gegeven 
uitkomst. De berekening van de standaardfout is gebaseerd op aannames van 
standaardfouten en verdelingen van de inputs van het model (zie appendix). 
Dezelfde aanpak is ook gevolgd in Boshuizen e.a. (1998). De sensitiviteitsana-
lyse is uitgevoerd met Crystal Ball, een verzameling van macro’s in Excel.  

In de studie zijn de screeningen uitgevoerd door OKZ-verpleegkundigen. Bij de 
berekening van de varianten met CB-medewerkers wordt van dezelfde gege-
vens (slagings- en opkomstpercentages e.d) uitgegaan als bij OKZ-
verpleegkundigen. Er is rekening gehouden met het feit dat de CB-medewerkers 
een lager uurloon hebben en gemiddeld genomen minder lang in dienst zijn dan 
OKZ-verpleegkundigen. Dit laatste werkt door in het aantal benodigde trainingen 
(zie bijlage 6).  

In deze studie is alleen gewerkt met de OAE-methode. Om uitspraken te kun-
nen doen over het verwachte resultaat van een screening, waarbij de derde 
screening plaatsvindt met de A-ABR-methode, wordt gewerkt met een aanname 
over het verwijspercentage naar het Audiologisch Centrum. Er zullen twee vari-
anten worden doorgerekend, waarbij het verschil ligt in de plaats waar de derde 
screening, met A-ABR, plaatsvindt namelijk thuis middels een extra huisbezoek 
of op een regionaal CB. 

8.4 Resultaten modelberekening. 

Tabel 8-1 Uitkomsten voor de vijf organisatorische varianten (bij 3-
trapsscreening met OAE, door de OKZ-verpleegkundige), op 
basis van de gegevens van de implementatiestudie 

 

* Scheef verdeeld;  
** Het percentage kinderen (van alle pasgeborenen) dat het screeningsprogramma volledig heeft doorlopen;  
*** Door de grote spreiding kan binnen het simulatieprogramma de standaardfout niet uitgerekend worden,  

OKZ-verpleegkundige 

variant I II III IV V 

 Op CB Thuis hielprik 
Thuis ken-

nismakings-
bezoek 

Thuis hielprik 
+ CB 

Thuis ken-
nismakings-
bezoek + CB 

Kosten per gescreend kind (� ) 45,0± 4,3 62,2± 6,9 91,8± 17,4 55,6± 5,3 79,7± 16,2 
Kosten per opgespoord kind met PG en 
bij de NICU screening wordt 25% van de 

kinderen met PG opgespoord (kƒ) 
77,3± 18,2 91,3± 17,9 136,0±41,1 95,6±21,5 137,021,5 

Kosten per opgespoord kind met PG en 
bij de NICU screening wordt 40% van de 

kinderen met PG opgespoord (kƒ) 
96,7±22,8 114,1±29,8 169,6±51,4 119,5±26,9 171,3±52,1 

% volledig gescreende kinderen** 92,6 ± 0,7 95,2 ± 0,8 92,9 ± 0,9 94,3 ± 0,7 92,1 ± 0,8 
% verwezen 2,1 ± 0,4 1,4 ± 0,5 2,5 ± 0,5 1,6 ± 0,4 2,2 ± 0,4 
% kinderen met PG dat  het gehele 
screeningsprogramma doorloopt 75,1 ± 2,9 89,3 ± 2,9 86,8 ± 2,8 76,2 ± 3,2 74,7 ± 3,0 

Positief voorspellende waarde  (bij de NI-
CU-screening wordt 25% van de kinderen 
met PG opgespoord) in % 

2,7 ± 0,5 5,0 ± 2,6 2,6 *** 3,6 ± 1,6 2,7 ± 1,0 

Positief voorspellende waarde (bij de NI-
CU-screening wordt 40% van de kinderen 
met PG opgespoord) in % 

2,2 ± 0,4 4,0 ± 2,1 2,1 *** 2,9 ± 1,2 2,1 ± 0,8 

Onderzoeken per screener per jaar 313 ± 51* 202 ± 24* 68 ± 23* 202 ± 23 68 ± 24 
Tijdsbeslag voor ouders (uur) 1,1 ± 0,1 0,3 ± 0,04 0,4 ± 0,04 0,4 ± 0,06 0,4 ± 0,06 
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In tabel 8-1 worden de resultaten gegeven van de vijf organisatorische varianten 
bij een drietrapsscreening met OAE, waarbij de OKZ-verpleegkundige optreedt 
als screener. PG staat voor een bilateraal perceptief gehoorverlies, 

De tabel laat zien dat, indien de screening uitgevoerd wordt door de OKZ-
verpleegkundige, de kosten per gescreend kind en de kosten per opgespoord 
kind (inclusief of exclusief screening op de NICU's) het laagst zijn als de scree-
ning volledig plaatsvindt op het CB. De verschillen tussen de CB-variant en de 
twee thuis-varianten worden kleiner als er in tweede instantie gescreend wordt 
op het CB.  

Het percentage kinderen met een gehoorverlies dat de screening geheel door-
loopt, het percentage doorverwezen kinderen en daarmee samenhangend de 
positief voorspellende waarde zijn bij variant II (thuis in combinatie met de hiel-
prik) het hoogst. Bij variant I voeren de screeners de meeste screeningen per 
jaar uit. Voor de ouders kosten de varianten, waarbij de gehele of een deel van 
de screening thuis plaatsvindt, het minste tijd. Hun wordt dan immers reistijd 
naar het CB bespaard.  

Als de CB-medewerker in plaats van de OKZ-verpleegkundige de screening uit-
voert dan veranderen alleen de kosten per gescreend kind en de kosten per op-
gespoord kind. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het percentage kinderen voor 
een 2e of 3e screening, de opkomstpercentages e.d. gelijk zijn voor de OKZ-
verpleegkundigen en de CB-medewerkers. De kosten van de screening m.b.v. 
de CB-medewerkers zijn gegeven in tabel 8-2. 

Tabel 8-2 Uitkomsten voor de vijf organisatorische varianten (met CB-me-
dewerker), op basis van gegevens van de implementatiestudie 
en schattingen. 

CB-medewerker 

variant I II III IV V 

 Op CB Thuis hielprik 
Thuis ken-

nismakings-
bezoek 

Thuis hielprik 
+ CB 

Thuis ken-
nismakings-
bezoek + CB 

Kosten per gescreend kind (� ) 42,7 ± 4,2  58,4 ± 6,3 88,9 ± 17,3 53,0 ± 4,8 78,4 ± 16,7 
Kosten per opgespoord kind met PG 
en bij de NICU screening wordt 25% 
van de kinderen met PG opgespoord 

(kƒ) 

73,3 ± 17,3 85,7 ± 20,6 131,3 ± 41,0 91,2 ± 20,0 134,8 ± 43,4 

Kosten per opgespoord kind met PG 
en bij de NICU screening wordt 40% 
van de kinderen met PG opgespoord 

(kƒ) 

91,7 ± 21,6 107,1 ± 25,8 164,1 ± 51,3 114,0 ± 25,1 168,5 ± 54,2 

PG = bilateraal perceptief gehoorverlies 

Volgens de modelberekening is de variant waarbij de screening (deels) in com-
binatie met het kennismakingsbezoek plaatsvindt het duurste. Dit is met name 
te wijten aan het feit dat bij deze screening de meeste screeners nodig zijn en 
deze ook opgeleid moeten worden.  

Daarnaast voldoet deze variant niet aan de randvoorwaarden, omdat de scree-
ners te weinig screeningen per jaar verrichten (68, wat onder het van tevoren 
gestelde minimum van 150 ligt). 

In tabel 8-3 worden de kosten per gescreend kind uitgesplitst naar de verschil-
lende bronnen. De kosten per opgespoord kind en de kosten per gescreend 
kind vallen bij de varianten waarbij de CB-medewerker de screening uitvoert ui-
teraard het laagste uit, omdat hun loonkosten lager zijn. In tabel 8-3 staan de 
kosten tussen haakjes, voor de bronnen waar de kosten afwijken van die van de 
OKZ-verpleegkundigen,  
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Tabel 8-3 Uitsplitsing kosten per gescreend kind voor de vijf organisato-
rische varianten uit tabel 8-1. Tussen haakjes staan de bedra-
gen die horen bij de varianten met CB-medewerker (tabel 8-2). 

OKZ-verpleegkundige (CB-medewerker) 

variant I II III IV V 

 Op CB Thuis hielprik Thuis kennisma-
kingsbezoek 

Thuis hielprik + 
CB 

Thuis kennis-
makingsbezoek 

+ CB 
Personeel * 16,3 (13,6) 23,8 (19,3) 26,2 (21,3) 17,1 (14,0) 17,5 (14,3) 

Afschrijving apparaat 5,9 17,8 27,2 17,8 27,2 

Disposables / vervan-
ging onderdelen 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Reiskosten screeners 0,0 1,4 1,7 0,0 0,0 

Oproepkosten 5,1 3,8 4,1 3,8 4,0 

Trainingskosten 3,7 (4,2) 5,4 (6,0) 16,6 (18,5) 5,4 (6,0) 16,7 (18,6) 

Helpdesk/monitoring 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 

Diagnostiek 10,5 6,7 12,6 8,0 10,7 

Totaal 45,0 (42,7) 62,2 (58,4) 91,8 (88,9) 55,6 (53,0) 79,7 (78,4) 

*Indien de screening op het CB plaatsvindt zijn de personeelskosten inclusief huisvestingskosten. 

Uit tabel 8-3 blijkt dat het personeel, afschrijving van apparatuur en de diagnos-
tiek de grootste kostenposten zijn. Doordat deze kosten nogal variëren per vari-
ant, veroorzaken zij ook de grote verschillen tussen de varianten en dan met 
name tussen thuis screenen of op het CB. 

Het verwijspercentage naar het Audiologisch Centrum (AC) is 2,1 % bij variant I. 
Hiervan wordt verwacht dat 95% uiteindelijk op het AC terechtkomt. Op een po-
pulatie van 196.000 pasgeboren betekent dit dat er jaarlijks gemiddeld 3929 
kinderen op het AC onderzocht moeten worden. Uitgaande van fl. 490,30 (halve 
jaarkaart) aan kosten van diagnostiek op het AC per kind betekent dit dat er 
jaarlijks 1,93 miljoen uitgegeven wordt aan diagnostiek.  

Het verwijspercentage kan mogelijk omlaag gebracht worden door gebruik van 
de A-ABR in de derde screeningsronde. Reductie van het aantal doorverwijzin-
gen naar het AC levert aanzienlijke kostenbesparingen op. Stel dat het aantal 
verwijzingen teruggebracht kan worden tot 0,5%. Indien hiervan 95% uiteindelijk 
naar het AC gaat voor diagnostisch onderzoek (d.w.z. 931 kinderen) dan zijn de 
diagnostische kosten teruggebracht naar 0,46 miljoen, oftewel een besparing 
van 1,47 miljoen op de diagnostiek. De werkelijke kostenbesparing is waar-
schijnlijk nog groter. In de berekeningen is uitgegaan van een halve jaarkaart à 
fl 490,30 aan kosten voor diagnostiek op het AC. Waarschijnlijk is een volledige 
jaarkaart van fl 800,- realistischer gezien de tijd die het diagnostisch onderzoek 
in beslag neemt.  

Twee mogelijke varianten waarbij de OAE in de laatste screeningsronde ver-
vangen wordt door de A-ABR zijn als volgt: 

• Screening met de A-ABR in de derde screeningsronde waarbij er per provin-
cie 2 screeners op HBO-niveau zijn die tijdens een huisbezoek de meting bij 
de kinderen afnemen.  

• Screening met de A-ABR in de derde screeningsronde waarbij er per provin-
cie 2 screeners op HBO-niveau zijn die op een regionaal CB de meting bij de 
kinderen afnemen.  

De eerste mogelijkheid brengt een behoorlijke reistijd en dus stijging van kosten 
van de screeners met zich mee. De tweede mogelijkheid houdt in dat de ouders 
ver(der) moeten reizen. Uitgaande van een hypothetisch verwijspercentage zijn 
de bijbehorende kosten per gescreend kind, opgespoord kind etc. berekend (zie 
tabel 8-4). Hierin is ook ter vergelijking variant I opgenomen.  
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Het verwijspercentage bij een scenario met de A-ABR is precies het verwijsper-
centage dat gehaald moet worden om screening in de derde fase met A-ABR 
even kosteneffectief te maken als screening met de OAE in de derde fase. Hier-
bij wordt er in de 1e en 2e fase uitgegaan van screening op het CB, behalve bij 
de laatste kolom van tabel 8-4. In dat geval vinden alle metingen thuis plaats en 
is een verwijspercentage berekend dat een even kosteneffectieve variant geeft 
als variant II.  

Nagegaan is wat het percentage verwijzingen moet zijn bij de A-ABR-varianten, 
opdat de kosten van deze screeningsprocedures tot en met de diagnostiek op 
het AC even hoog zijn als de kosten van een procedure waarbij op het CB drie 
screeningsronden met OAE worden uitgevoerd (behalve voor de laatste kolom, 
deze moet vergeleken worden met variant II i.p.v. I) 

Tabel 8-4 Uitkomsten voor varianten waarbij de derde screening m.b.v. de 
A-ABR uitgevoerd wordt, op basis van schattingen.  

Derde screening A-ABR 

Eerste en tweede ronde met 
OAE op CB, derde ronde A-

ABR op CB 
derde ronde met A-ABR thuis 

variant 

Drie scree-
ningsronden 
met OAE op 

CB 14 minuten 30 minuten 

Eerste en 
tweede ronde 
met OAE op 

CB 

Eerste en 
tweede ronde 

met OAE 
thuis (hielprik 

% verwezen 2,1 % 1,8 % 1,6 % 0,8 % 0,8 % 
Kosten per Gescreend kind (ƒ) 45,0 45,0 45,0 45,0 62,2* 
Kosten per opgespoord kind (en bij de 
NICU-screening wordt 25% van de kin-
deren met PG opgespoord) (in  kƒ) 

77,3 77,3 77,3 77,3 91,3* 

Kosten per opgespoord kind (en bij de 
NICU-screening wordt 40% van de kin-
deren met PG opgespoord)  (in kƒ) 

96,7 96,7 96,7 96,7 114,1* 

* In het geval dat de screening de eerste twee ronden thuis plaatsvindt dan zal gebruik van de A-ABR in de 
derde ronde altijd duurder uitvallen dan variant I. Dit is de reden dat we de variant met alle screeningen thuis 
(eerste twee ronden met OAE en derde ronde met A-ABR), bekijken t.o.v. variant II (alle ronden thuis met 
OAE, zo mogelijk in combinatie met de hielprik zie tabel 8-3) 

In tabel 8-4 ontbreken de standaardfouten voor de uitkomstmaten. Dit komt om-
dat de varianten met de A-ABR niet met het simulatieprogramma zijn uitgere-
kend maar met de hand. Deze standaardfouten zullen waarschijnlijk vergelijk-
baar zijn met de standaardfouten die behoren bij variant I.  

De verschuiving van de kosten in de varianten met A-ABR t.o.v. variant I liggen 
met name in de kosten voor apparatuur, disposables / vervanging onderdelen 
en de training (zie tabel 8-5). Maar deze worden waarschijnlijk ruimschoots 
goedgemaakt door de verlaging van de kosten voor diagnostiek.  

Bij de variant voor de derde ronde met A-ABR op het CB is in eerste instantie 
uitgegaan van dezelfde tijd als bij variant I, namelijk 14 minuten (correspondeert 
in tabel 8-4 met een verwijspercentage van 1,8%). Indien deze tijd wordt opge-
hoogd naar een half uur per screening dan worden de kosten per gescreend 
kind hoger, uitgaande van hetzelfde verwijspercentage.  

Indien het verwijspercentage 1,6 % bedraagt zijn de kosten weer even hoog als 
bij variant I. In hoeverre dit verwijspercentage ook haalbaar is, is niet bekend en 
dat zal nader onderzocht moeten worden.  

Bij de berekening van de varianten met A-ABR is ook verdisconteerd dat de 
kosten van fase 1 en 2 duurder worden, omdat bijvoorbeeld de training voor de 
OAE nu gedragen moet worden door minder metingen.  

Tabel 8-5 Uitsplitsing kosten per gescreend kind voor de vijf organisato-
rische varianten uit tabel 8-4. 
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OKZ-verpleegkundige 

Eerste en tweede ronde met 
OAE op CB, derde ronde A-

ABR op CB 
derde ronde met A-ABR thuis 

variant 

Drie scree-
ningsronden 
met OAE op 

CB 14 minuten 30 minuten 

Eerste en 
tweede ronde 
met OAE op 

CB 

Eerste en 
tweede ronde 

met OAE 
thuis (hielprik 

Personeel 16,3 16,5 17,4 20,0 24,9 
Afschrijving apparatuur 5,9 6,4 6,4 6,4 18,1 
Disposables / vervanging onderdelen 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
Reiskosten screeners 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 
Oproepkosten 5,1 5,1 5,1 5,1 3,8 
Trainingskosten 3,7 3,8 3,8 3,8 5,5 
Helpdesk/monitoring 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 
Diagnostiek 

10,5 8,7 7,9 3,9 4,1 

Totaal 45,0 45,0 45,0 45,0 62,2 

In tabel 8-6 worden de belangrijkste resultaten gegeven van een analyse waarin 
gekeken is welke aannamen verantwoordelijk zijn voor de onzekerheid over de 
grootte van de verschillen in de varianten I tot en met V. De variabelen met de 
grootste invloed op de onzekerheid op de uitkomst worden hier vermeld.  

Tabel 8-6 De belangrijkste variabelen* die de onzekerheid in de verschil-
len in uitkomsten tussen de organisatorische varianten bepalen 

*  = rangcorrelatie coëfficiënt > 0,35; cursief:= rangcorrelatie > 0,50 

De verschillen in kosten per gescreend kind of per opgespoord kind worden met 
name veroorzaakt door de onzekerheid in het aantal screeners dat thuis 
screent, het aantal apparaten dat gedeeld wordt, het aantal kinderen bij wie de 
screening in combinatie kan plaatsvinden met de hielprik (voor variant I vs II) en 

Variabelen m.b.t. de onzekerheid in de verschillen tussen organisatorische varian-
ten  
Variant Variant I vs II Variant I vs III Variant I vs IV Variant I vs V 
Kosten per ge-
screend kind 

- % kinderen waarbij de 
meting kan plaatsvinden 
tijdens hielprik 
- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat thuis 
screent 

- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat een appa-
raat deelt bij screening 
thuis.  
- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat thuis 
screent 

- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat thuis 
screent 
- Aantal apparaten per 
OKZ-verpleegkundige 
op het CB 

- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat thuis 
screent 
- Verschil % mislukt / 
positief 3e maal thuis-
CB  

Kosten per op-
gespoord kind 

- % kinderen waarbij de 
meting  kan plaatsvin-
den tijdens hielprik 

- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat een appa-
raat deelt bij screening 
thuis. 
- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat thuis 
screent 
- Prevalentie SH  

- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat thuis 
screent 
- Aantal apparaten per 
OKZ-verpleegkundige 
op het CB 

- Aantal OKZ-verpleeg-
kundigen dat thuis 
screent 
- Verschil % mislukt / 
positief 3e maal thuis-
CB 

% volledig ge-
screende kinde-
ren 

- Deelname percentage 
bij huisbezoek 
- Percentage opkomst 
CB 

- Deelname percentage 
bij huisbezoek 
- Percentage opkomst 
CB 

- Deelname percentage 
bij huisbezoek 
- Percentage opkomst 
CB 

- Deelname percentage 
bij huisbezoek  
- Percentage opkomst 
op CB 

% verwezen - Verschil % mislukt / 
positief  2e maal thuis-
CB 
- % mislukt/positief  3de 
maal op CB 

- Verschil % mislukt / 
positief  2e maal thuis-
CB 
- Verschil % mislukt / 
positief  1e en 3e maal 
thuis-CB 

- Verschil % mislukt / 
positief 1e maal thuis-
CB 
- % mislukt/refer 2e maal 
op CB 

- Verschil % mislukt / 
positief 2e maal thuis-
CB 

 

% kinderen met 
PG dat het gehe-
le programma 
doorloopt 

- Percentage opkomst 
CB 2e en 3e ronde 
- Deelname percentage 
bij huisbezoek, 2e en 3e 
ronde 

- Percentage opkomst 
CB 2e en 3e ronde 
- Deelname percentage 
bij huisbezoek, 2e en 3e 
ronde 

- Deelname percentage 
bij huisbezoek 
- Percentage opkomst 
CB 

- Deelname percentage 
bij huisbezoek 
- Percentage opkomst 
CB 

Tijdsbeslag op 
ouders (uur) 

- Reistijd ouders naar 
CB 
- Wachttijd op CB 

- Reistijd ouders naar 
CB 
- Wachttijd op CB 

- Reistijd ouders naar 
CB 
- Wachttijd op CB 
- Dekking huisbezoek 

- Reistijd ouders naar 
CB 
- Wachttijd op CB 
- Dekking huisbezoek 
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het verschil in percentage doorverwijzingen/mislukkingen in de derde fase thuis 
of op het CB (voor variant I vs V). 

De verschillen in het percentage kinderen dat de screeningsprocedure volledig 
doorloopt, zijn vooral onzeker door de onzekerheid over de percentages kinde-
ren dat deelneemt aan de screening thuis of op het CB.  

Verschillen in het percentage doorverwezen kinderen worden met name veroor-
zaakt door de onzekerheid over de percentages kinderen met een negatieve of 
mislukte screeningsuitslag in de verschillende fasen.  

De verschillen in het tijdsbeslag dat de screening van de ouders vraagt worden 
met name bepaald door de onzekerheid in de reistijd van de ouders naar het CB 
en de wachttijd op het CB. 

Naast de uitkomsten van de modelberekening zijn ook bijbehorende standaard-
fouten gegeven als maat voor de onzekerheid die er bestaat in de uitkomsten 
veroorzaakt door de onzekerheid in de modelaannamen.  

Op grond van de uitkomsten is te concluderen dat de ene variant positiever is 
dan de andere variant, maar naarmate de onzekerheid groter is wordt de kans 
des te groter dat dit te wijten is aan toeval.  

Tabel 8-7 Kans dat variant I (screening op het CB) gunstiger uitvalt vol-
gens de modelberekeningen m.b.v. simulatie.  

 

Door nu te kijken hoe vaak de ene variant beter is dan de ander in de simulatie-
berekening kan een schatting gegeven worden over de kans dat de ene variant 
beter is dan de ander. Dit is berekend voor elke variant t.o.v. variant I (screening 
op het CB), zie tabel 8-7. 

8.5 Samenvatting  

Afhankelijk van de gekozen variant bedragen de kosten per gescreend kind in-
clusief diagnostiek fl 45,- (se fl 4,30) tot fl 91,80 (se fl 17,40). Exclusief diagnos-
tiek zijn deze kosten fl 34,50 tot 79,20. Hierbij is ervan uitgegaan dat de scree-
ning wordt uitgevoerd door een OKZ-verpleegkundige. De goedkoopste variant 
is de variant waarbij de screening volledig op het CB wordt uitgevoerd. De duur-
ste variant is de variant waarbij de screening thuis wordt uitgevoerd in combina-
tie met het kennismakingsbezoek en eventuele herhalingsscreeningen ook thuis 
worden verricht. Ter vergelijking, de kosten van de Ewing/Capas-screening be-
dragen exclusief de kosten voor diagnostiek volgens een schatting van het 
iMGZ uit 1992 fl 53,- per gescreend kind. Uitgaande van 3% inflatie betekent dit 
dat de kosten van de Ewing/Capas-screening anno 2001 ongeveer fl 69,- zijn.  

De totale kosten van de screening (inclusief diagnostiek en uitgaande van 
200.000 pasgeborenen) bedragen per jaar fl  9.000.000,- (se fl 860.000,-)  
(screening op het CB) tot fl 18.360.000,- (se fl 3.480.000,-) (1e test thuis met 

Kans dat variant op CB gunstiger uitvalt (OKZ-verpleegkundige) 

Variant I (CB) vs II (thuis, 
hielprik) 

I (CB) vs III (thuis, ken-
nismakingsbezoek) 

I (CB) vs IV 
(thuis, hielprik + 

CB) 

I (CB) vs V (thuis, 
kennismakingsbezoek  

+ CB) 

Kosten per gescreend kind  99 % 100 % 91 % 100 % 

Kosten per opgespoord kind 
en bij de NICU-screening 
wordt 25% van de kinderen 
met PG opgespoord  

94 % 100 % 91 % 100 % 

% verwezen 4 % 57 % 2 % 61 % 

% kinderen met gehoorver-
lies dat  het gehele pro-
gramma doorloopt 

0 % 2 % 5 % 29 % 
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kennismakingsbezoek en vervolgmetingen ook thuis) Wordt de test uitgevoerd 
door een CB-medewerker dan bedragen de jaarlijkse kosten fl 8.540.000,- (se fl 
840.000) tot fl  17.780.000,- (se fl 3.346.000,-). Bij deze bedragen dient men 
zich te realiseren dat het schattingen betreft. Met behulp van een multivariate 
sensitiviteitsanalyse is de onzekerheid rondom deze schattingen bepaald. De 
standaardfout (se) geeft aan hoe groot deze onzekerheid is. De kosten van de 
goedkoopste variant bedragen fl 9.000.000,- per jaar. De se is fl 860.000,-.Dit 
betekent dat met 95% zekerheid gesteld kan worden dat de kosten zullen liggen 
in de range van fl 7.314.400,- (fl 9.000.000,-  minus 1,96 x fl 860.000,-) tot fl 
10.685.600,- (fl 9.000.000,- plus 1,96 x fl 860.000,-).  

Het percentage kinderen dat het gehele programma doorloopt, was bij de vari-
anten waarbij de ouders 1 keer of vaker naar het CB moesten het laagst (onge-
veer 75%). Dit betekent dat bij deze varianten ongeveer 25% van de kinderen 
met een PG niet opgespoord zal worden. De hoogste deelname werd bereikt bij 
afname van alle tests in de thuissituatie (87-89%). 

De kosten per opgespoord kind met een perceptief gehoorverlies variëren af-
hankelijk van de gekozen variant en het percentage kinderen met een perceptief 
gehoorverlies (PG) dat al bij de gehoorscreening op de neonatale intensive care 
units (NICU’s) wordt opgespoord. Wordt ervan uitgegaan dat 40% van de kinde-
ren met een PG op de NICU’s wordt ontdekt dan zijn de drie kosteneffectiefste 
varianten: 

• alle screeningen op het CB: fl 96.700,- (se fl 22.800,-) 
• 1e screening thuis in combinatie met de hielprik, eventuele 2e en 3e scree-

ningen ook thuis: fl 114.100,- (se fl 29.800,-) 
• 1e screening thuis in combinatie met de hielprik, eventuele 2e en 3e scree-

ningen op het CB: fl 119.500,- (se fl 26.900,-). 

Wat betreft de positief voorspellende waarde is de variant waarbij de 1e scree-
ning gecombineerd wordt met de hielprik en eventuele volgende screeningen 
ook thuis uitgevoerd worden het gunstigst. Wordt aangenomen dat bij de NICU-
screening  40% van de kinderen met een perceptief gehoorverlies (PG) wordt 
opgespoord dan is de positief voorspellende waarde van deze variant 4,0% (se 
2,1%).  

8.6 Conclusie 

De variant waarbij de 1e screeningsronde thuis in combinatie met de hielprik en 
eventuele 2e en 3e screeningen ook thuis wordt uitgevoerd blijkt de gunstigste 
variant te zijn. Weliswaar zijn de kosten per screening duidelijk hoger in vergelij-
king met de variant waarbij alle screeningen op het CB worden uitgevoerd, maar 
uitgaande van de kosten per opgespoord kind zijn deze verschillen al een stuk 
geringer. Dit komt omdat bij screening thuis de deelname bij alle screeningsron-
den hoger ligt, waardoor het aantal gemiste patiënten kleiner is in vergelijking 
met screening op het CB. Verder is het verwijspercentage lager in vergelijking 
met screening op het CB, waardoor de kosten voor diagnostiek lager zijn. Bij 
screening thuis is ook het percentage fout-positieven lager, waardoor deze vari-
ant tot minder ongerustheid leidt in vergelijking met andere varianten.  

Alle onderzochte screeningsvarianten (3x OAE en verwijzen van zowel unilate-
rale als bilaterale refers) hebben een lage positief voorspellende waarde. Zelfs 
bij de variant met de hoogste positief voorspellende (1e screeningsronde thuis in 
combinatie met de hielprik en eventuele volgende screeningen ook thuis) heeft 
slechts 1 op de 25 verwezen kinderen een perceptief gehoorverlies. Gezien de 
onzekerheid in deze schatting kan de positief voorspellende waarde gunstiger, 
maar ook ongunstiger zijn. Oorzaak van deze lage voorspellende waarde is het 
feit dat de 3e screeningsronde niet die winst heeft gebracht die wij ervan ver-
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wacht hadden. Verder speelt mee dat bij de NICU-screening waarschijnlijk meer 
patiënten worden opgespoord dan waarvan wij eerder zijn uitgegaan.  

Naar alle waarschijnlijkheid kan een hogere voorspellende waarde bereikt wor-
den door het uitvoeren van de 3e screeningsronde met de A-ABR-methode in 
plaats van de OAE-methode. Deze 3e screeningsronde dient dan wel uitgevoerd 
te worden door een beperkt aantal (ongeveer 16) gespecialiseerde onderzoe-
kers. De berekeningen geven aan dat de kosten voor deze screeningsprocedure 
hoger zullen worden in vergelijking met 3 x OAE. Echter door de besparing op 
het diagnostisch onderzoek vanwege de verwachte daling van het aantal kinde-
ren dat ten onrechte na de screening voor diagnostiek wordt verwezen, zijn de-
ze kosten terug te verdienen (fout positieven). Bij een geringe daling van het 
aantal fout positieven zal dit al plaatsvinden. Een exacte berekening zal uit de 
implementatiegegevens kunnen worden afgeleid.  
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9.1 Algemeen 

De implementatiestudie is volgens de opzet, binnen de gestelde tijd verlopen. 
De gemiddelde leeftijden waarop de screeningen in de verschillende regio’s zijn 
verricht, vallen binnen de range van de theoretische leeftijden bij eerste scree-
ning

In totaal hebben 3336 kinderen een oproep gekregen. Hiervan heeft 6,0% niet 
deelgenomen aan de eerste screening, 0,4% niet aan de tweede screening en 
0,2% niet aan de derde screening. Totaal heeft dus 93,4% van de opgeroepen 
kinderen het hele proces doorlopen. Dit percentage komt overeen met de huidi-
ge screening met de Ewing of Capas. Van 53,8% van de kinderen die niet heb-
ben deelgenomen is de reden onbekend, mogelijk willen de ouders niet deel-
nemen aan een wetenschappelijk onderzoek of wachten ze liever de Ewing-/ 
Capasscreening af. Van 46,2% is wel een reden bekend. De redenen lopen uit-
een van ‘al gescreend in de NICU’s’ tot ‘praktische- en gezinsproblemen of ziek-
te van de moeder’.  

In totaal hebben 3137 kinderen deelgenomen aan de eerste screening. De re-
fer-rate bij de drie screeningsronden is respectievelijk 7,5%, 3,4% en 2,2%, ge-
relateerd aan het aantal kinderen dat deelgenomen heeft aan de 1e screening. 
In de setting waarin de gehoorscreening is gekoppeld aan de PKU/CHT/AGS 
screening, die bij de screening thuis wordt uitgevoerd op de leeftijd van 4-7 da-
gen, is de refer-rate voor de drie screeningsronden het laagste, respectievelijk 
6,0%, 2,0% en 1,4%. Wanneer de screening wordt uitgevoerd tijdens aparte zit-
tingen op het CB  is de refer-rate respectievelijk 8,0% 3,8% en 2,3%. De variant 
waarbij de screening gekoppeld aan het kennismakingsbezoek thuis plaatsvindt 
geeft de hoogste refer-rate namelijk 8,2%, 3,8% en 2,7. Voor de landelijke im-
plementatie moet een variant gekozen worden, die het laagste percentage fout 
positieven oplevert. Dit niet alleen gezien vanuit het kostenperspectief, maar 
ook vanuit de belasting voor het vervolgkanaal en de onnodige onrust die het bij 
ouders kan veroorzaken . 

Uit hoofdstuk 8 is gebleken dat de kosten van de screening in de hielprik variant 
duidelijk hoger zijn dan in de variant op het CB. Uitgaande van de kosten per 
opgespoord kind vallen deze verschillen echter voor een groot deel weg. Dit 
tengevolge van een hoger deelnamepercentage. Daarnaast blijkt de variant van 
de hielprik ook een lager percentage kinderen op te leveren dat voor diagnostiek 
naar het AC moet worden verwezen. 

Aanbeveling: Uitvoering van de Neonatale Gehoorscreening gekoppeld 
aan de PKU/CHT/AGS screening bij de baby thuis wordt aanbevolen. In 
geval een baby langer in het ziekenhuis verblijft en de hielprik niet door de 
JGZ wordt verricht en de baby niet is gescreend in het kader van de NICU 
screening, dan moet er een apart huisbezoek worden gebracht voor de 
gehoorscreening. In de organisaties waar de hielprik niet door de JGZ 
wordt uitgevoerd, is de screening op aparte zittingen op het CB een accep-
tabel alternatief. 

9.2 Gebruikte methode en apparatuur 

Voor de Neonatale Gehoorscreening in deze studie is gebruik gemaakt van de 
TEOAE-methode. Het gebruikte instrument is de Echocheck van Otodynamics. 

De Echocheck is een handzaam instrument, maar het grote bezwaar is dat er 
geen kindgegevens in kunnen worden opgeslagen, wat veel praktische conse-



 
Implementatiestudie Neonatale gehoorscreening / juli 2001 82 

quenties heeft. De Echocheck moet voor het vastleggen van de screeningsre-
sultaten per kind altijd worden gekoppeld aan een laptop. Het telkens aansluiten 
en opstarten van de laptop in de thuissituatie geeft veel ergernis bij de scree-
ners en het kost bovendien veel extra tijd. Er zijn waardevolle gegevens en in-
formatie verloren gegaan tengevolge van technische problemen tijdens het uit-
lezen van de gegevens van de Echocheck naar het administratieprogramma en 
door verkeerde bediening van de Echocheck en laptop door de screeners. De 
screeners blijken de apparatuur soms te snel uit te schakelen, terwijl het proces 
van data-uitwisseling of het opslaan van de gegevens nog in volle gang is.  

Daarnaast zijn storingen in de laptops (zoals bijvoorbeeld problemen met de 
batterij waardoor datum en tijd verloren zijn gegaan) en storingen van de Echo-
check de oorzaak van het verlies van gegevens. 

De ontwikkeling op het gebied van screeningsapparatuur en de ICT in het alge-
meen gaan snel en zullen nauwlettend moeten worden gevolgd.  

Aanbeveling: Er dient gezocht te worden naar bedrijfszekere TEOAE-
apparatuur waarbij het mogelijk is een patiëntenlijst te uploaden en waar-
bij na het screenen van meerdere kinderen de resultaten via datacommu-
nicatie kunnen worden uitgelezen. Bij dergelijke apparatuur zou dan een 
laptop overbodig moeten zijn. Hierbij moet het uitgangspunt zijn, dat de 
kosten van beide systemen vergelijkbaar zijn. Door dergelijke apparatuur 
te gebruiken kan de kans op bedieningsfouten, storingen en het verloren 
gaan van gegevens aanzienlijk worden beperkt. 

9.3 Mening van screeners in relatie tot hun routine in de uitvoering van de 
screening 

Uit de evaluatie blijkt dat de screeners het over het algemeen prettig hebben 
gevonden om aan de studie mee te werken. De screeners stellen de Neonatale 
Gehoorscreening op prijs en zien het als een zinvolle aanvulling op het werk op 
het CB.  

De training en ondersteuning vanuit de NSDSK zijn als plezierig ervaren. Som-
mige screeners vinden de training wat te kort, met name als ze geen ervaring 
hebben met automatisering.  

Het is wenselijk naar apparatuur te zoeken die weinig storingen geeft. Het is 
voor de screeners niet altijd duidelijk of men met een storing te maken heeft of 
dat de testafname niet goed verloopt of dat er werkelijk geen emissies worden 
gevonden. 

In Rivierenland zijn de screeners het minst tevreden over de uitvoering van de 
screening. De punten die zij aanvoeren, zijn voor een groot te wijten aan het feit 
dat de meeste van de screeners uit Rivierenland maar een beperkt aantal kinde-
ren hebben kunnen onderzoeken. De oorzaak hiervan is dat er relatief veel 
screeners zijn ingezet voor het aantal in het kader van deze studie te onderzoe-
ken kinderen. De meeste van hen hebben het streefgetal van 150 kinderen per 
screener per jaar niet gehaald.  

Er is gebleken dat de mate van routine van de screeners effect heeft op de re-
sultaten van de screening. Uit de analyses blijkt dat ‘de ervaringsgrens’ per 
screener bij de 250 kinderen per jaar lijkt te liggen.Naast het effect op de resul-
taten blijkt dat screeners die minder ervaring hebben zich onzekerder voelen, 
meer behoefte hebben aan ondersteuning, vaker problemen hebben met de be-
diening van de apparatuur en vaker een beroep doen op de helpdesk. Dit pleit 
er voor om het aantal van 150 screeningen per screener/ per jaar als onder-
grens te blijven hanteren en zo mogelijk te verhogen. 
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De routine van de screeners heeft ook een relatie met de duur van de sessies. 
In alle regio’s neemt de duur van de sessies in de loop van de studie af. In Ri-
vierenland en met name in Culemborg duren de sessies echter langer dan in de 
andere regio’s. Bij voldoende ervaring van de screeners lijkt een sessieduur van 
6 tot 10 minuten voor de eerste screening haalbaar. Dit geldt zowel voor de CB 
variant als voor de thuisvarianten (exclusief reistijd). Voor de tweede en derde 
sessie zal iets meer tijd moeten worden uitgetrokken, omdat er mogelijk meer 
meetpogingen moeten worden gedaan en de meetpogingen die resulteren in 
een onvoldoende of een invalid uitslag langer duren en het gesprek met de ou-
der meer tijd in beslag zal nemen. 

De mening van de screeners ten aanzien van het feit hoe ouders tegen deze 
screening aankijken is negatiever dan de ouders zelf aangeven. Dit hangt mo-
gelijk samen met het feit dat sommige screeners zich in het begin van de studie 
wat onzeker hebben gevoeld en het daarom moeilijk hebben gevonden om na 
de derde screening indien nodig het kind te verwijzen voor verdere diagnostiek. 
Dit punt zal meegenomen dienen te worden in het scholingsprogramma van de 
onderzoekers. 

Aanbeveling: Om voldoende vaardigheid te krijgen en te behouden moe-
ten screeners 150 – 250 screeningen per jaar kunnen uitvoeren, met een 
absoluut minimum van 150. Daarnaast is technische en inhoudelijke on-
dersteuning voor de screeners noodzakelijk. Gezien de benodigde kennis 
om deze ondersteuning te geven, is het efficiënt om dit niet per thuiszorg-
organisatie, maar per cluster van thuiszorgorganisaties via regiocoördina-
toren te organiseren. 

Hoe meer screeningsronden er moeten plaatsvinden hoe duurder de screening 
wordt en hoe ongeruster ouders worden. Uit de studie is gebleken dat in een 
aanzienlijk deel van de sessies niet maximaal volgens het protocol is getest. De 
redenen hiervoor zijn maar deels te verklaren uit de omstandigheden tijdens de 
sessie. 

Het onnodig herhalen van een screeningsronde moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Dit kan aan de ene kant bereikt worden door het verscherpt trainen 
van de screeners op de naleving van het protocol. De screeners moeten door-
drongen zijn van het belang van een protocol en begrijpen dat het aantal metin-
gen en de gehele gang van zaken niet willekeurig tot stand zijn gekomen. Aan 
de andere kant moet het protocol ruimte bieden om extra metingen tijdens een 
sessie te kunnen verrichten, als er meerdere mislukte metingen zijn. Een criteri-
um zou kunnen zijn ‘drie valide uitslagen per oor per sessie’ in plaats van ‘drie 
metingen per oor per sessie’. Uiteraard is een deskundige beoordeling van de 
situatie belangrijk bij het uitvoeren van extra metingen in een sessie. Als een 
kind erg onrustig is tijdens een sessie en veel huilt, is het beter de metingen te 
staken en het op een ander tijdstip opnieuw te proberen. In een dergelijk geval 
moet het protocol de mogelijkheid bieden een extra sessie in te lassen.  

Het is van belang de screeningsresultaten regelmatig te evalueren en zo nodig 
de protocollen bij te stellen. 

Aanbeveling: Op basis van het bovenstaande zal het voor de studie opge-
stelde screeningsprotocol moeten worden aangepast voor de landelijke 
implementatie van start gaat. Hierbij zullen de omstandigheden wanneer 
wel en wanneer niet van het protocol mag worden afgeweken nauwkeurig 
moeten worden omschreven.  

9.4 Protocollen voor verwijzing en diagnostiek 

Kinderen met een unilaterale of bilaterale refer na de derde screening worden 
verwezen naar een Audiologisch Centrum. In deze studie betreft het 69 (2,2%) 
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kinderen. Met de Audiologische Centra is afgesproken dat er bij deze kinderen 
binnen 4 weken na de verwijzing een diagnostisch BERA-onderzoek zal plaats-
vinden. Bij de aanmelding van kinderen voor het diagnostisch onderzoek is er 
geen onderscheid gemaakt tussen kinderen met een unilaterale refer en kinde-
ren met een bilaterale refer als screeningsuitslag. Voor alle kinderen geldt dat 
binnen een maand na de verwijzing het eerste diagnostische onderzoek moet 
hebben plaatsgevonden. Behalve voor het ACHN is het de Audiologische Cen-
tra echter niet gelukt om de kinderen binnen de gestelde termijn te onderzoe-
ken.  

Gezien het referpercentage van 2,2% waarvan 75,4% een unilaterale refer heeft 
behaald op de screening en het feit dat tegen de verwachting in al veel kinderen 
op deze jonge leeftijd een conductief gehoorverlies blijken te hebben, is binnen 
de werkgroep van de betrokken Audiologische Centra besloten dat er een ver-
schillend diagnostisch protocol zal worden gevolgd voor kinderen met een unila-
terale of een bilaterale uitval op de screening. In beide gevallen moet het kind 
echter wel een diagnostisch onderzoek krijgen, maar de leeftijd waarop dit moet 
plaatsvinden kan verschillen. Bij kinderen met een bilaterale uitval op de scree-
ning wordt vastgehouden aan een diagnostisch BERA-onderzoek binnen 3 we-
ken na de verwijzing. Bij sommige kinderen is de diagnose niet na één onder-
zoek te stellen. Dan dient er een revisie plaats te vinden binnen 5 weken na het 
eerste onderzoek. De diagnose moet zijn gesteld binnen 8 weken na de aan-
melding en zo nodig moet dan ook met de interventie zijn gestart.  

Indien er sprake is van wachttijdproblematiek is het acceptabel dat bij kinderen 
met een unilaterale uitval tijdens een telefonisch consult met de audioloog wordt 
bepaald wat het juiste tijdstip (maar in ieder geval voor de leeftijd van 9 maan-
den) zal zijn om het diagnostisch onderzoek te laten plaatsvinden.  

Kinderen bij wie beiderzijds een blijvend gehoorverlies >40 dB wordt vastge-
steld, blijven in zorg van de Audiologische Centra of worden indien het gehoor-
verlies groter is dan 80 dB verwezen naar de diensten voor gezinsbegeleiding. 
Kinderen bij wie een unilateraal gehoorverlies > 40dB wordt vastgesteld, blijven 
in zorg van het Audiologisch Centrum. 

Aanbeveling: Er zal voor de verwezen kinderen een onderscheid gemaakt 
kunnen worden tussen kinderen met een unilaterale en een bilaterale refer 
op de screening. Beide groepen kinderen dienen audiologische diag-
nostiek te krijgen. Voor de kinderen met een bilaterale refer dient dit bin-
nen drie weken na de verwijzing te gebeuren. Voor de kinderen met een 
unilaterale refer is het afhankelijk van de bevindingen tijdens het telefo-
nisch consult met de audioloog en in ieder geval voor de leeftijd van 9 
maanden.  

Het nut van het opsporen van kinderen met een unilateraal gehoorverlies (waar-
voor screening van beide oren nodig is) staat nog niet vast. Er is op dit moment 
echter toenemend bewijs dat kinderen met een unilateraal gehoorverlies wel 
degelijk als at risk moeten worden beschouwd. In verschillende studies wordt 
aangetoond dat een unilateraal gehoorverlies bijdraagt aan leerproblemen op 
school en aan gedragsproblemen die gerelateerd zijn aan schools leren zoals 
concentratieproblemen en dagdromen, maar ook agressie en verlegenheid 
(Bess & Tharpe 1986; English & Gilbert 1986; English & Church 1999; Klee & 
Davis-dansky 1986Brookhouser, Worthington & Kelly 1991; Oyler e.a. 1988; 
Schein & Miller 1996). Bovendien is het evident dat het effect van een tijdelijk 
gehoorverlies in het gezonde oor bij kinderen met een unilateraal gehoorverlies 
veel groter is dan bij volledig horende kinderen. Op basis van dit toenemende 
bewijs ligt het voor de hand dat eerst verder onderzoek wordt verricht naar de 
gevolgen van eenorigheid, voordat over het nut van vroege opsporing van deze 
groep kan worden beslist.  
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Aanbeveling: Het doen van nader onderzoek naar de effecten van een uni-
lateraal gehoorverlies bij de gescreende en diagnosticeerde eenorige kin-
deren om inzicht te krijgen in de noodzaak en het nut van de opsporing 
van deze groep, wordt geadviseerd. Totdat hierin meer duidelijkheid kan 
worden verschaft, wordt handhaving van de bilaterale gehoorscreening 
aanbevolen.  

De Audiologische Centra die verbonden zijn aan Academische Ziekenhuizen, 
werken veelal met een budgetfinanciering. De kosten voor de diagnostiek bij de 
kinderen die via de Neonatale Gehoorscreening worden aangemeld, zijn in deze 
financiering niet meegenomen. Dit betekent dat deze AC’s geen middelen heb-
ben om hun formatie uit te breiden. Daarnaast geven ouders aan verrast te zijn 
dat zij voor de diagnostiek volgend op de screening een rekening krijgen. Die 
kunnen ze wel verhalen op hun ziektekostenverzekering, maar indien de ouders 
een hoog eigen risico hebben, weerhouden de kosten sommige ouders ervan 
om het gehoor van hun kind verder te laten onderzoeken. 

Aanbeveling: Gezien de problemen rond de kosten voor de diagnostiek, 
zowel aan de kant van de AC’s als aan de kant van de ouders, wordt aan-
bevolen om de kosten van de diagnostiek voor de ouders kosten neutraal 
te laten zijn.  

9.5 Referpercentage  

De kans op een onvoldoende is bij de eerste screening 7,5%, bij de tweede 
screening 48,2% en bij de derde screening 68,8%. Dit betekent dat een derde 
screeningsronde met de OAE een reductie van ruim 30% in de verwijzingen 
wordt bewerkstelligd. In het algemeen is men van mening dat het gevonden 
verwijspercentage van 2,2% nog aan de hoge kant is. Mogelijk kan de refer-rate 
en daarmee het percentage fout positieven naar beneden gebracht worden door 
het aanscherpen van het protocol bij de eerste en de tweede screening. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid om bij de derde screening de A-ABR-methode te 
gebruiken in plaats van de OAE-methode. Wanneer bij de derde screening ge-
bruik gemaakt wordt van de A-ABR-methode zal de reductie in de verwijzingen 
naar verwachting veel groter zijn dan wanneer de OAE-methode wordt gebruikt. 
De A-ABR-methode is minder gevoelig voor lichte conductieve verliezen en om-
gevingslawaai. De A-ABR-methode is weliswaar duurder dan de OAE-methode 
(Boshuizen e.a 1998) maar slechts 3,4% van de populatie komt in aanmerking 
voor een derde screening. Bovendien vallen de extra kosten die dit met zich 
meebrengt weg tegen een daling van de kosten in de diagnostiek.  

Over het percentage fout negatieven kan op dit moment nog geen uitspraak 
worden gedaan. Om inzicht te krijgen in het percentage fout negatieven is het 
noodzakelijk dat alle kinderen bij wie een blijvend gehoorverlies wordt gediag-
nosticeerd worden geregistreerd in een centrale database. Bij de geregistreerde 
kinderen kan worden nagegaan hoe het gevonden gehoorverlies zich verhoudt 
tot het screeningsresultaat en welke kinderen er bij de screening gemist zijn. 
Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen daadwerkelijk gemiste 
kinderen, kinderen met een progressief gehoorverlies en kinderen met een later 
verworven gehoorverlies tengevolge van bijvoorbeeld meningitis.  

Aan de uitvoerders van de derde screening zullen hoge eisen gesteld moeten 
worden ten aanzien van hun kennis en vaardigheden op het gebied van de uit-
voering van de test, de omgang met het kind en de gespreksvoering indien bij 
de derde screening opnieuw een refer wordt verkregen. Het is moeilijk om de 
ouders op de juiste manier voor te lichten en hen te motiveren om hun kind op 
een Audiologisch Centrum te laten onderzoeken. Gezien het relatief grote aantal 
ouders dat niet voor diagnostisch onderzoek wil worden verwezen, is dit een be-
langrijk aandachtspunt. De kinderen hebben dan immers al drie keer een refer 
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als screeningsuitslag gekregen. De uitvoerder van de derde screening zal als in-
termediair moeten dienen tussen de ouders en het AC. Om voldoende vaardig-
heid te krijgen en te behouden zullen zij voor clusters van thuiszorgorganisaties 
moeten worden ingezet. 

Aanbeveling: Om het percentage fout positieven zo laag mogelijk te krij-
gen wordt een drietraps screeningsprocedure aanbevolen. De eerste twee 
screeningsronden worden met de OAE-methode uitgevoerd en de derde 
screeningsronde met de A-ABR. Gezien de specifieke kennis en vaardig-
heden die voor de uitvoering van de derde screening noodzakelijk zijn, 
wordt deze door hoger opgeleide screeners uitgevoerd die een intensieve 
training hebben gehad. De screeners (zogenaamde regiocoördinatoren) 
voeren voor een cluster van thuiszorgorganisaties de derde screening uit. 

Door middel van het opzetten van een centrale database waarin alle kinde-
ren worden opgenomen met een permanent gehoorverlies, is het op den 
duur mogelijk nadere informatie te verkrijgen over het percentage fout ne-
gatieven.  

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Neonatale Gehoorscreening zul-
len nauwlettend moeten worden gevolgd. Zo nodig zullen pilot-studies 
moeten worden verricht. Indien de bevindingen van deze studies hiertoe 
aanleiding geven, zal het landelijke screeningsprogramma moeten worden 
bijgesteld.  

9.6 Case management en monitoring 

De Neonatale Gehoorscreening vraagt een zorgvuldig case management. Dit 
wil zeggen dat de kinderen gevolgd dienen te worden vanaf het moment van in-
stroom tot het moment dat er beiderzijds een pass is verkregen of tot het mo-
ment dat het eerste diagnostische onderzoek heeft plaatsgevonden. Alle ver-
richtingen moeten in een kort tijdsbestek plaatsvinden. Het doel is immers dat bij 
kinderen met een blijvend gehoorverlies, met de interventie is gestart voor de 
leeftijd van 6 maanden. Daarnaast is het belangrijk dat ouders zich niet langer 
dan noodzakelijk ongerust hoeven maken over het gehoor van hun kind. Het 
screeningsproces inclusief de verwijzing naar het Audiologisch Centrum moet 
dus zo snel en efficiënt mogelijk gebeuren. 

Het hele screeningsproces dient centraal te worden bewaakt. Op basis van de 
gegevens uit de database moet nauwkeurig in de gaten worden gehouden of en 
zo ja welke kinderen te lang open (blijven) staan voor respectievelijk de 1e, 2e en 
3e screeningsronde.  

De screening dient te zijn afgerond op de leeftijd van 4 weken (PKU setting) of 6 
weken (CB setting). De eventuele aanmelding op het AC dient op de leeftijd van  
4 - 8 weken plaats te vinden. Ook moet aan de hand van de resultaten nage-
gaan worden of screeners voldoende screeningen verrichten en of de screeners 
volgens het protocol werken. De resultaten van deze vorm van ‘real-time moni-
toring’ moeten terug worden gekoppeld naar screeners of de thuiszorgorganisa-
tie. 

Aanbeveling: Het casemanagement en het  real-time monitoren van de 
screening inclusief de kwaliteitsbewaking kan het meest efficiënt gebeu-
ren per cluster van thuiszorgorganisaties.  

9.7 Mening van de ouders over de Neonatale Gehoorscreening 

Op de vragenlijsten direct na afloop van de screening en zes maanden na de 
screening en ook op de telefonische enquête komen over het algemeen zeer 
positieve reacties op de gehoorscreening. De ouders stellen de screening op 
prijs en hebben weinig problemen met de hele gang van zaken rond de scree-
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ning en de afname van de test. Het spreekt voor zich dat ouders van kinderen 
bij wie in de eerste screeningsronde beiderzijds een pass is gevonden positiever 
tegenover de screening staan dan ouders van kinderen die meerdere scree-
ningsronden hebben doorlopen. Ouders maken zich een beetje of niet ongerust 
als blijkt dat de test in eerste instantie mislukt is of als er niet meteen een pass 
afgegeven kan worden. Ouders van kinderen die drie screeningsronden hebben 
doorlopen, zijn significant ongeruster gedurende de screeningsperiode dan ou-
ders van kinderen die twee screeningsronden hebben doorlopen.  

Zes maanden na de screening is er echter geen sprake meer van toegenomen 
spanning of onrust bij ouders van kinderen die minimaal één keer een ‘retest’ 
hebben ondergaan en/of verwezen zijn naar een Audiologisch Centrum in ver-
gelijking met ouders van kinderen die direct een pass hebben ontvangen.  

De ongerustheid tijdens het screeningstraject is naar verwachting voor een deel 
te verminderen door een verbeterde uitleg van de uitslag en door de tests snel-
ler achter elkaar af te nemen.  

De screener die de derde screening verricht dient dan ook zeer goed geïnfor-
meerd te zijn wat betreft de gang van zaken op het Audiologisch Centrum, zodat 
deze de ouders goed kan voorlichten. Uit het feit dat relatief veel ouders van di-
agnostisch onderzoek hebben afgezien, valt te concluderen dat het motiveren 
van ouders voor het diagnostisch onderzoek op het Audiologisch Centrum niet 
altijd goed is verlopen en dus veel vaardigheden en kennis vraagt van de uit-
voerder van de derde screening.  

Aan de hand van de ervaringen van de ouders komen er aanzienlijke verschillen 
in beoordeling naar voren tussen de bij het onderzoek betrokken Audiologische 
Centra wat betreft het beleid ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek, 
het mededelen van de uitslag en het maken van vervolgafspraken. Goede op-
vang en begeleiding door de Audiologische Centra is van groot belang.  

Aanbeveling: Het verdient aanbeveling om de derde screening te laten uit-
voeren door een specifiek daarvoor getrainde screener die beschikt over 
de benodigde gespreksvaardigheden en inhoudelijke kennis om de ouders 
juist voor te lichten en te motiveren. Bovendien kan deze screener als in-
termediair functioneren tussen de JGZ, de ouders en het AC  
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10 PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE NEONATALE GEHOORSCREENING 

Op basis van aanbevelingen zoals die hiervoor geformuleerd zijn, is een plan 
van aanpak geschreven, waarin deze aanbevelingen zijn verwerkt. 

10.1 Doelstelling Neonatale Gehoorscreening. 

De “Joint Committee on Infant Hearing” definieert het op te sporen gehoorverlies 
middels de Neonatale Gehoorscreening als: een permanent bilateraal, senso-
risch of conductief verlies, van 40 dB of meer aan het beste oor in het frequen-
tiegebied dat van belang is voor spraakherkenning (namelijk van 500-4000 HZ). 
Ten aanzien van de kinderen met een unilateraal gehoorverlies blijkt uit onder-
zoek dat deze groep beschouwd dient te worden als “at risk” o.a. voor progres-
sieve gehoorverliezen en/of bilaterale gehoorverliezen (Bess F.H., Tharpe A.M., 
Performance and management of children with unilateral sensorineural hearing 
loss , Scand. Aud. 1988 30: 75-79; Dancer J, Burt N.T., Waters S., Effects of 
unilateral hearing loss on teachers responses to the SIFTER, Am. Annals Deaf, 
1996, 140, 291-294; English K., Church G., Unilateral hearing loss in children, 
an update for the 1990 S. Language, Speech and Hearing service in schools, 
1999, 30 26-31). 

Alle kinderen die geboren zijn in Nederland of voor de leeftijd van 6 weken 
woonachtig zijn in Nederland komen in aanmerking voor de gehoorscreening. 
De gezonde zuigelingen worden gescreend binnen de JGZ. De kinderen die op-
genomen zijn op een NICU-afdeling worden daar gescreend voor ontslag. Kin-
deren die na de leeftijd van 6 weken in Nederland komen wonen (kinderen van 
immigranten en asielzoekers) zullen niet voor de gehoorscreening worden opge-
roepen. Deze kinderen kunnen op indicatie een gehooronderzoek krijgen op een 
Audiologisch Centrum. 

De gezonde zuigelingen krijgen een uitnodiging voor de screening vóór de leef-
tijd van 1 maand. 

Gezien de doelstelling van de Neonatale Gehoorscreening is het nodig om met 
de verwijzers een zo kort mogelijke weg overeen te komen van screening naar 
diagnostiek. Overleg met de huisartsen en medisch specialisten is hiervoor 
noodzakelijk. Voorstel is om de verwijzing niet fysiek via deze beroepsgroepen 
te laten verlopen, maar hen uiteraard wel op de hoogte te stellen van de uitslag 
van de screening en de eventuele diagnostiek. 

Kinderen waarbij 3 keer bilateraal een refer is gevonden op de screening wor-
den voor diagnostisch onderzoek verwezen naar het Audiologisch Centrum en 
daar onderzocht volgens het Fenac-protocol (van Zanten zie bijlage 5). 

De aanmelding voor diagnostiek vindt plaats in de leeftijd van 4-8 weken. Kinde-
ren met een permanent gehoorverlies worden vóór de 6e maand aangemeld bij 
een begeleidingsdienst die een multidisciplinair interventieprogramma kan bie-
den.  

De ouders van elk kind waarbij unilateraal drie keer een refer is gevonden bij de 
Neonatale Gehoorscreening krijgt een telefonisch consult met de audioloog. Op 
basis van dit consult wordt bepaald wanneer de diagnostiek zal plaatsvinden, 
maar in ieder geval voor de leeftijd van 6 maanden. 

10.2 Diagnostisch protocol 

De diagnostiek na een refer op de screening is uiteraard noodzakelijk om de 
aard en mate van het gehoorverlies vast te stellen. Via een bij de Fenac over-
eengekomen protocol worden de kinderen gediagnosticeerd. Indien no-
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dig/gewenst ontvangen de AC's bijscholing in de voor dit protocol benodigde di-
agnostiek. De bevindingen van de diagnostiek worden aan de ouders, de huis-
arts, de JGZ en de NSDSK gemeld. Bij een bilateraal perceptief gehoorverlies 
van 80dB of meer wordt naar de gezinsbegeleidingsdiensten verwezen. De 
slechthorende kinderen krijgen hun interventie en begeleiding vanuit de AC’s. 
Kinderen met een unilateraal gehoorverlies blijven onder begeleiding van een 
Audiologisch Centrum. Voor deze groep is een aangepast protocol opgesteld.  

10.2.1 Interventie bij een zeer ernstige auditieve handicap en slechthorendheid  

Dove kinderen en kinderen met een ernstig bilateraal perceptief gehoorverlies:  

De 7 diensten voor gezinsbegeleiding verenigd in de Landelijke Beleidscommis-
sie Gezinsbegeleidingsdiensten hebben het initiatief genomen om samen met 
de Fenac, de oudervereniging Fodok en Foss/Bosk te anticiperen op de vragen 
die komen wanneer de kinderen die aangeboden worden aan de gezinsbegelei-
ding gemiddeld een jaar jonger zijn dan gebruikelijk. 

Het gaat dan zowel om inhoudelijke aspecten als om financieringsaspecten.  

Slechthorende kinderen met een bilateraal gehoorverlies:  

Deze kinderen worden van oudsher begeleid door de Audiologische Centra. De 
expertise die hier ligt, dient ook aangewend en waar nodig aangepast te worden 
voor de begeleiding van de kinderen die op de leeftijd van 2 à 3 maanden via de 
Neonatale Gehoorscreening worden aangemeld.  

Kinderen met een unilateraal gehoorverlies:  

Het volgen en begeleiden van de kinderen met een unilateraal gehoorverlies is 
de taak van de Audiologisch Centra. In het Fenac-protocol wordt nader uitge-
werkt welke interventie er bij deze kinderen op welk tijdstip moet plaatsvinden. 

10.2.2 Fout positieven en fout negatieven 

Het percentage fout positieven en fout negatieven van de Neonatale Gehoors-
creening dient uiteraard zo beperkt mogelijk te zijn. Het percentage fout positie-
ven kan direct na beëindiging van de screening en diagnostiek worden vastge-
steld. Fout negatieven kunnen pas na verloop van tijd worden vastgesteld.  

Gezien de verhouding van de geschatte prevalentie van gehoorproblemen 
(1/1000) tot het in de huidige implementatiestudie gevonden referpercentage 
(2,2%) kan gesteld worden dat er sprake is van fout positieven. Dit is uiteraard 
niet gewenst onder meer vanwege de impact die het kan hebben op de ouders 
en kinderen, maar ook vanwege de impact op de draagkracht en uitvoering van 
het screeningsprogramma en diagnostisch protocol. Het percentage fout posi-
tieven is overigens minder dan bij de huidige gehoorscreening (referpercentage 
na 3e screening 6%). Het percentage fout positieven kan naar verwachting af-
nemen door de volgende maatregelen te nemen bij de implementatie, zonder 
dat de kans op fout negatieve screeningsuitslagen toeneemt: 

• Aanscherpen van de training en supervisie en het verhogen van de vaar-
digheden van de screeners. In de praktijk blijkt dat er, zoals bij elke start 
van een nieuwe methodiek, onzorgvuldigheden en fouten optreden bij de 
uitvoering van de screening. Ook leereffecten lijken een rol te spelen. Op 
de langere termijn dient de werkwijze van de screeners te worden bewaakt 
en bijgesteld. De screeners dienen gecertificeerd te worden en alleen door 
middel van een password de screening uit te kunnen voeren.  

• Aanscherpen van het screeningsprotocol. Nu op grote schaal gegevens 
bekend zijn van de screening kan het screeningsprotocol worden aange-
scherpt. 
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• Aanscherpen van de 3e screening; uit de modelstudie is afgeleid dat een 
drie-traps screening met de OAE-methode het meest efficiënt en effectief 
is. De derde screening levert de uiteindelijke refer op. Uit de resultaten uit 
de implementatiestudie lijkt het nuttig om de derde screening door een ho-
ger gekwalificeerde en uitgebreider getrainde screener te laten verrichten. 
Deze gedachte is overigens analoog aan de huidige screening met de 
Ewing/Capas. Daarnaast lijkt het aan te bevelen om voor de 3e screening 
de A-ABR methode te gebruiken.  

Over het aantal fout negatieven in de Nederlandse situatie is nu nog weinig te 
zeggen. Om een goed inzicht te krijgen in het percentage fout negatieven is een 
goede registratie noodzakelijk van alle kinderen uit de oorspronkelijke scree-
ningspopulatie die op latere leeftijd worden aangemeld met een gehoorverlies 
zoals in de doelstelling van de screening staat omschreven. Een mogelijkheid 
om hier inzicht in te krijgen, is de systematische dataverzameling van kinderen 
die met een gehoorstoornis worden aangemeld bij de Audiologische Centra. Op 
dit moment wordt gewerkt aan de opzet van een geautomatiseerde wijze van 
dataverzameling en een centrale registratie van deze kinderen om zodoende de 
kwaliteit van het binnenkort in te voeren screeningsprogramma te kunnen eva-
lueren. Het aanleveren van gegevens voor deze database zou als voorwaarde 
moeten gelden voor deelname van de AC’s aan het screeningsprogramma en 
eventueel financiële consequenties moeten hebben. 

10.3 Screeningsprotocol en werkwijze 

Uit de resultaten van de tot nu toe uitgevoerde implementatiestudie m.b.t. de 
Neonatale Gehoorscreening wordt het volgende werkplan afgeleid.  De scree-
ning blijft een 3-traps screening. De 1e screening worden door de JGZ uitge-
voerd bij voorkeur in combinatie met de PKU/CHT/AGS-screening. Uiteraard 
moet er dan wel de mogelijkheid zijn om vanuit de JGZ de PKU/CHT/AGS-
screening uit te voeren en daarbij de gehoorscreening. Dat zal niet overal in 
Nederland het geval zijn. Indien de eerste screening thuis wordt gedaan, zal de 
eventuele 2e screening ook door de JGZ thuis worden uitgevoerd. Als de ge-
combineerde screening met de PKU/CHT/AGS screening niet mogelijk is, dan is 
vanuit het oogpunt van de kosten-/effectiviteit de optie acceptabel om de scree-
ning op het consultatiebureau uit te voeren op apart voor de gehoorscreening 
georganiseerde zittingen. De 2e screening vindt dan ook in deze setting op het 
CB plaats. De uitvoerders van de 1e en 2e screening moeten minimaal een 
MBO-niveau hebben. 

Uit de implementatiestudie blijkt ook dat de 3e screening meer aangezet kan 
worden, om het verwijspercentage naar de Audiologische Centra zoveel moge-
lijk te beperken. Een belangrijke aanpassing is de toepassing van de A-ABR-
methode bij de derde screening. De verwachting is dan dat het verwijspercenta-
ge na de 3e screening rond de 0,8% kan komen te liggen.  

Bij de 3e screening wordt een hoger gekwalificeerde/uitgebreider getrainde 
screener ingezet die de test uitvoert met behulp van de A-ABR-methode. Voor-
stel is om bij de implementatie ongeveer 16 regiocoördinatoren aan te stellen 
die de 3e screening uitvoeren en zorgdragen voor de verwijzing en rapportage 
van de verwezen kinderen. Deze regiocoördinatoren dienen een HBO-niveau te 
hebben. 

De aanstelling van deze regiocoördinatoren dient zodanig geregeld te zijn dat zij 
effectief en efficiënt aangestuurd kunnen worden ten behoeve van hun taken. 
Een mogelijkheid is om hen vanuit de NSDSK aan te stellen of bij de NSDSK te 
detacheren, aangezien zij ook een rol spelen in de training, supervisie en  kwali-
teitsbewaking van de 1e en 2e screening, dataverzameling tbv de monitoring etc.  
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10.4 Organisatie van de screening 

Om een zo goed mogelijke dekking van de screening te krijgen, zal een zorg-
vuldig databasemanagement nodig zijn. De Neonatale Gehoorscreening vraagt 
een goede en efficiënte organisatie. Het tijdsbestek waarbinnen de aanmelding 
van de geboorte, de planning van de te screenen kinderen en de uitvoering van 
de screening moet plaatsvinden, is kort. Bij de optie gehoorscreening in combi-
natie met de PKU/CHT/AGS 4-7 dagen; bij de optie gehoorscreening op CB zit-
tingen 2 weken. 

De wijze waarop het dataverkeer van de Neonatale Gehoorscreening in de JGZ 
het beste zou kunnen plaatsvinden is als volgt: 

• Na de geboorte wordt het kind aangegeven bij de burgerlijke stand. 
• De gegevens van het kind worden opgenomen in het GBA. 
• De nacht na de aangifte van de geboorte worden de gegevens van de be-

treffende kinderen via datacommunicatie doorgegeven aan de ENT-
administraties die deze gegevens ook weer via datacommunicatie doorge-
ven aan de centrale computer van de Neonatale Gehoorscreening bij de 
NSDSK.  

• De gegevens van de kinderen worden op basis van de postcode van de 
kinderen automatisch verdeeld over de verschillende regio’s. 

• De gegevens worden via datacommunicatie doorgezonden naar de compu-
ters van de regiocoördinatoren. 

• De screeners krijgen per fax bericht over de kinderen die onderzocht moe-
ten worden. 

• Het screeningsapparaat van een screener(s) wordt via datacommunicatie 
geladen met de NAW-gegevens van de te screenen kinderen.  

• Na de screening worden de resultaten via datacommunicatie terug gezon-
den naar de regiocomputer.  

• De regiocomputer 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 nieuw geboren kinderen 
worden toegevoegd. 

• De kinderen bij wie een voldoende screeningsuitslag is gevonden of van 
wie de ouders hebben aangegeven niet aan de screening te willen deelne-
men, worden afgesloten. 

• De kinderen bij wie een derde screening moet plaatsvinden, worden door 
de regiocoördinator ingepland en onderzocht en de resultaten van de 3e 
screening worden toegevoegd. Als de derde screening onvoldoende is, 
wordt er voor verwijzing naar het AC zorg gedragen en worden de huisarts 
en het CB geïnformeerd. 

• Via casemanagement wordt door de regiocoördinator bewaakt dat alle kin-
deren op de juiste manier en binnen het tijdsvenster het screeningstraject 
doorlopen. 

• De regiocomputer zendt de gegevens terug naar de centrale computer van 
de NSDSK. 

• De resultaten worden gebruikt voor monitoring en kwaliteitsbewaking.  
• Per (thuiszorg)organisatie wordt een kopie van het deelbestand beschik-

baar gemaakt. Dit kan t.z.t. worden gekoppeld aan het elektronisch patiën-
ten-dossier. 

• De totale database van alle regio’s wordt beschikbaar gesteld aan TNO 
voor de evaluatie van de screening en het bepalen van de doelmatigheid 
van de Neonatale Gehoorscreening. 
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Voor het grootste deel van een dergelijk beheer van de screening, is sinds 1992 
expertise opgedaan bij de NSDSK in verband met de landelijke screening met 
de CAPAS en binnen de studies met betrekking tot de Neonatale Gehoorscree-
ning. 

10.5 JGZ 

Voordat met de neonatale screening kan worden begonnen, zal er een voor de 
organisatie aangepast stappenplan worden gemaakt om de implementatie zo 
goed mogelijk te laten verlopen. 

Bij het stappenplan gelden de volgende uitgangspunten: 

• De 1e en 2e screening wordt thuis uitgevoerd door medewerkers van de 
JGZ. Bij voorkeur in combinatie met de PKU/CHT/AGS-screening. Als dat 
niet mogelijk is, dan is de uitvoering van de 1e en 2e screening op het CB, 
op aparte zittingen een aanvaardbaar alternatief. 

• De screeners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- getrainde, geautoriseerde en gecertificeerde screeners 
- minimaal MBO-niveau 
- minimaal 150 kinderen per jaar per screener 

• De methode voor de 1e en 2e screening is de OAE. 
• De screeners worden getraind door medewerkers van de NSDSK. 

- 2 dagdelen groepstraining 
- 1 à 2 vaardigheidstrainingen op de werkplek 

• De JGZ draagt zorg voor de planning en uitvoering van de screening. 
• De JGZ krijgt de NAW-gegevens van de te screenen kinderen via data-

communicatie. 
• De JGZ ontvangt de definitieve uitslagen in een format, zodat het gekop-

peld kan worden aan de patiëntendossiers. 
• De JGZ krijgt inhoudelijke ondersteuning van de regiocoördinator en kan 

tevens gebruik maken van de Helpdesk.  
• De JGZ draagt zorg voor de informatievoorziening aan de ouders en me-

dewerkers binnen de eigen organisatie. De teksten zullen worden aangele-
verd door de NSDSK en kunnen worden aangepast aan de eigen situatie. 
De JGZ zorgt zelf voor vermenigvuldiging en voorraadbeheer. 

• De JGZ schaft zelf de benodigde apparatuur aan voor de uitvoering van de 
screening. In overleg met de leverancier kan een onderhoudscontract wor-
den afgesloten, waarbij afspraken worden gemaakt m.b.t. het onderhoud, 
ijking en vervanging van de apparatuur. 

10.6 Regiocoördinator 

Het land zal verdeeld worden in regio’s. De verdeling van de regio’s is afhanke-
lijk van de bevolkingsdichtheid. De regiocoördinator is woonachtig in de betref-
fende regio. De regiocoördinator heeft de volgende taken: 

• Zorgdragen voor de vaardigheidstraining op de werkplek en geven van su-
pervisie en ondersteuning aan de uitvoerders van de 1e en 2e  screening. 
Tevens is zij/hij co-trainer bij de groepstraining.  

• Plannen en uitvoeren van de 3e screening en zorgdragen voor de verwij-
zing en rapportage van de verwezen kinderen. 

• Geven van voorlichting over de Neonatale Gehoorscreening in de regio en 
het onderhouden van contacten met de JGZ, huisartsen, specialisten en 
Audiologische Centra in de betreffende regio. 

• Coördineren van het verloop van de screening in de regio, het beheren van 
de regiocomputer, doorgeven van de kindgegevens aan de JGZ en het 
zorgdragen voor het casemanagement. 
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• Contacten met de leverancier van de screeningsapparatuur. 

10.7 Centrale team van de NSDSK 

De NSDSK heeft de landelijke coördinatie en de centrale regie over de gehoor-
screening. Dit behelst de volgende taken: 

• Landelijke training, begeleiding, supervisie en bijscholing van de uitvoer-
ders van de 1e 2e en 3e screening.  

• Ontwikkelen, vervaardigen en vernieuwen van trainings- en lesmateriaal en 
bijstellen van handleidingen en readers.  

• Opstellen van beoordelingscriteria voor de uitvoerders van de screening. 
• Verstrekken van autorisaties en certificeringen. 
• Verzorgen van de Helpdesk. Onderzoekers uit het hele land kunnen con-

tact opnemen met de Helpdesk voor inhoudelijke, organisatorische of ad-
ministratieve ondersteuning.  

• Kwaliteitsbewaking en ‘realtime’ monitoring. Er vindt een voortdurende wis-
selwerking plaats tussen JGZ, NSDSK en TNO. Hierdoor is het mogelijk om 
te bewaken hoe de screening in het land verloopt. Waar nodig wordt inge-
grepen of bijgesteld.  

• Bespreken van de screeningsresultaten met de JGZ. De screeningsresulta-
ten worden besproken, zowel van de laatste kwartalen van de eigen regio, 
als de landelijke en provinciale resultaten over het voorafgaande jaar. Aan-
dachtspunten voor begeleiding en training worden doorgenomen. Men 
wordt op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen. Zo nodig worden er 
kleine onderzoeken verricht als de screeningsresultaten daartoe aanleiding 
geven.  

• Beheer van een centrale database van de kinderen met een permanent 
gehoorverlies. Er vindt terugkoppeling plaats van deze kinderen naar het 
screeningsresultaat. Als kinderen door de screening gemist zijn, wordt ge-
analyseerd wat hiervan de oorzaak kan zijn en welke maatregelen er moe-
ten worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.  

• Op basis van de ‘realtime’ monitoring of evaluatie door TNO-PG aanpassen 
van testprotocollen en de fail-/passcriteria.  

• Verzamelen van epidemiologische gegevens. Alle screeningsresultaten 
vanuit het hele land worden door de NSDSK/VOG verzameld en doorgege-
ven aan TNO-PG voor verdere evaluatie, TNO koppelt de bevindingen van 
de evaluatie terug naar de NSDSK, op basis waarvan bijstellingen en bege-
leidingen zullen plaatsvinden. 

• Verstrekken van de screeningsresultaten aan de JGZ om toegevoegd te 
kunnen worden aan het patiëntenbestand.  

• Rapportage van de gang van zaken aan de Landelijke Begeleidingscom-
missie Vroegtijdige Opsporing Gehoorstoornissen. 

• Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gehoorscreening. 
• Divers overleg en samenwerking met de bij de gehoorscreening betrokken 

instanties. 
• Deelname aan Commissies / Werkgroepen 
• Geven van voorlichting, lezingen en gastcolleges op diverse medische en 

paramedische opleidingen. Verzorgen van publicaties en lezingen op natio-
nale en internationale congressen. 

10.8 TNO-PG 

TNO-PG zal de landelijke evaluatie van de screening verrichten op geaggre-
geerd niveau en de doelmatigheid van de screening onderzoeken op basis van 
het databestand zoals dat in het administratieve programma van de Neonatale 
Gehoorscreening is verzameld. 
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De volgende taken zijn hier te onderscheiden: 

• Jaarlijkse verslaglegging van de resultaten van de screening zoals deelna-
me en leeftijden bij 1e, 2e en 3e test; percentage kinderen dat voor de 2e 
en 3e test in aanmerking komt, leeftijd bij aankomst AC en start leeftijd re-
validatie/interventie. Dit vindt plaats op regionaal en landelijk niveau. 

• Opbrengst van de screening in b.v. termen van sensitiviteit en specificiteit 
en voorspellende waarde van de screening. 

• Berekenen van de kosten-/effectiviteit tot en met de diagnostiek/ interven-
tie. 

• Terugkoppelen van de resultaten van de evaluatie naar de NSDSK, zodat 
op basis van deze gegevens bijstelling van het programma en de protocol-
len kan plaatsvinden.  

• Rapportage van de evaluatie aan de Landelijke Begeleidingscommissie 
Vroegtijdige Opsporing Gehoorstoornissen. 

• Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gehoorscreening. 
• Divers overleg en samenwerking met de bij de gehoorscreening betrokken 

instanties. 
• Deelname aan Commissies / Werkgroepen. 
• Geven van lezingen en gastcolleges op diverse medische en paramedische 

opleidingen. Verzorgen van publicaties en lezingen op nationale en interna-
tionale congressen. 

10.9 Overbrugging van huidige gehoorscreening naar neonatale screening 

Per JGZ-organisatie zal de overgang naar de Neonatale Gehoorscreening vanaf 
de start tot het volledig operationeel hebben van de Neonatale Gehoorscreening 
ongeveer 1½ jaar in beslag nemen. Hiervan is een ½ jaar nodig voor de voorbe-
reiding, werving en selectie van screeners, training van screeners, opstarten 
van de Neonatale Gehoorscreening etc. Om geen kinderen te missen, zal na de 
start elke organisatie gedurende 1 jaar een overbrugging hebben van de huidige 
screening naar de Neonatale Gehoorscreening. Dat wil zeggen dat gedurende 1 
jaar dubbel gescreend zal moeten worden. Dit vraagt een extra inzet van perso-
neel voor de uitvoering van de screening inclusief scholing. Bovendien zullen er 
dubbele kosten gemaakt worden voor de te gebruiken apparatuur. 

10.10 Planning 

De landelijke implementatie zal starten met een uitbreiding bij de TZO’s die 
meegedaan hebben aan de voorstudies. Daarna zullen volgens afspraak de 
TZO’s starten waar nu nog de Ewingtest wordt gebruikt. In Rotterdam zal ge-
start worden in verband met het Generation R onderzoek. Voor de overige 
TZO’s geldt dat in overleg zal worden bepaald wanneer de overgang kan 
plaatsvinden. Het streven is dat het 1e jaar 25%, het 2e jaar 50%, het 3e jaar 
75% en het 4e jaar 95% van de populatie met de neonatale screening wordt ge-
screend. 

Naar mening van de onderzoekers biedt een dergelijk plan van aanpak de beste 
garantie om de Neonatale Gehoorscreening kwalitatief en efficiënt uit te voeren.  
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12 BIJLAGEN 

Bijlage 1: Oudervragenlijst direct na de Neonatale Gehoorscreening 
U bent gevraagd mee te doen aan het gehooronderzoek bij pasgeboren baby's. Wij stellen uw mening over 
het onderzoek erg op prijs. In deze vragenlijst wordt een aantal vragen gesteld over het verloop van het on-
derzoek bij uw eigen baby. Ook vragen we u om enige achtergrondgegevens. Of dit type gehooronderzoek in 
de toekomst bij alle baby's toegepast zal worden hangt onder andere af van uw mening over dit onderzoek. 
Wij verzoeken u dan ook de hieronder gestelde vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Als u bij een bepaalde 
vraag kunt kiezen uit meer mogelijkheden, probeer dan altijd de keus te maken die het meest aansluit bij uw 
mening. 
Kindgegevens 
1. Voornaam kind:………………………………………………………………………….. 
2. Achternaam kind:………………………………………………………………………… 
3. Geboortedatum:………………………………………………………………………….. 
Regio:  ALKMAAR    CULEMBORG   TIEL    NO-BRABANT  (juiste regio aankruisen)  
Informatie over het gehooronderzoek 
4. Heeft u een folder ontvangen waarin de gehoorscreening beschreven is? 
  ja  ik weet het niet meer (ga verder met vraag 6)    nee (ga verder met vraag 6) 
5. Wat vond u van de inhoud van deze folder? 
  duidelijk  matig   onduidelijk  geen mening 
Deelname aan het gehooronderzoek 
6. Heeft u met uw baby mee aan het gehooronderzoek mee gedaan? 
  Nee , Wat was hiervan de reden? 
   geen tijd  kind ziek   ouder ziek  
   afstand naar consultatiebureau te groot  vervoersproblemen 
   andere reden: .................................................................................. 
  (Als u 'nee' heeft ingevuld, ga dan verder met vraag 20) 
  Ja 
7. Waar vond het gehooronderzoek plaats? 
  thuis (ga verder met vraag 10)  op het consultatiebureau 
8. Hoe bent u naar het consultatiebureau gekomen? 
  met de auto  lopend   met openbaar vervoer  met een taxi 
   met de fiets/brommer 
9. Leverde het vervoer een probleem op? 

  ja, reden  is  
  reizen is niet goed voor mij en/of mijn baby   ik heb geen vervoer  

    ik moet er veel voor regelen om op pad te kunnen met mijn baby 
    andere reden ................................................................................... 

 beetje  reden ......................................................................................... 
 nee 

Het gehooronderzoek 
De volgende uitspraken gaan over het verloop van de gehoorscreening. Wilt u aangeven of u het met een uit-
spraak eens bent of niet? 
10. Ik stel het op prijs dat bij mijn baby wordt nagegaan of het gehoor goed is. 
  helemaal mee eens  grotendeels mee eens  deels eens en deels oneens 
  grotendeels niet mee eens  helemaal niet mee eens 
11. Ik vond dat het gehooronderzoek vlot verliep. 
  helemaal mee eens  grotendeels mee eens  deels eens en deels oneens 
  grotendeels niet mee eens  helemaal niet mee eens 
12. Ik vond het niet prettig dat er dopjes in de oren van mijn baby werden gedaan. 
  helemaal mee eens  grotendeels mee eens  deels eens en deels oneens 
  grotendeels niet mee eens  helemaal niet mee eens 
13. Naast de folder geeft de OKZ-verpleegkundige nog informatie over het gehoor-onderzoek. Is deze 

mondelinge informatie vooraf aan het onderzoek naar uw mening nodig? 
  ja  nee  geen mening 
14. Was de mondelinge informatie van de OKZ-verpleegkundige vooraf aan het gehoor-onderzoek duide-

lijk? 
  ja, duidelijk  matig  nee, onduidelijk  geen mening 
15. De OKZ-verpleegkundige geeft ook informatie na afloop van het gehooronderzoek.  

Is deze mondelinge informatie na het onderzoek naar uw mening nodig? 
  ja  nee  geen mening 
16. Was de mondelinge informatie van de OKZ-verpleegkundige na afloop van het gehooronderzoek duide-

lijk? 
  ja, duidelijk  matig  nee, onduidelijk  geen mening 
17. Hoe voelde u zich na het gehooronderzoek van uw baby? 
  Ik voelde me precies hetzelfde als voor het onderzoek 
  Ik voelde me opgelucht, omdat ............................................................................... 
  Ik voelde me ongerust, omdat .................................................................................. 
  Ik voelde me boos, omdat ......................................................................................... 
  anders namelijk .......................................................................................................... 
18. Zou u het er mee eens zijn als alle baby's van deze leeftijd op hun gehoor worden onderzocht? 
  Ja, Als u 'ja' heeft aangekruist, wat is de belangrijkste reden voor u? 
   hoe eerder hoe beter 
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   stel dat gehoor niet in orde is, dan kan je in vroeg stadium informatie en hulp  krijgen 
   het is fijn om zo snel mogelijk te weten dat je kind gezond is 
   de methode is eenvoudig en niet belastend voor ouder en kind 
   een gehooronderzoek nu is beter dan bij negen maanden 
   andere reden: .................................................................................. 
  Nee, Als u 'nee' heeft aangekruist, wat is de belangrijkste reden voor u? 
   ik merk het vanzelf wel als er iets mis mocht zijn 
   het is niet prettig voor het kind, ze zijn nog zo jong   
   een gehooronderzoek bij negen maanden is vroeg genoeg 
   het is lastig als je kind nog maar net geboren is 
   ik weet niet of ik het zo vroeg al zou willen weten als het gehoor niet in orde is 
   andere reden: .................................................................................. 
Uw mening over opvoeding 
Het in de gaten houden van de ontwikkeling van jonge kinderen - zoals bij de gehoorscreening gebeurt, doet 
je stilstaan bij de opvoeding van kleine kinderen. Ouders kunnen hier heel verschillende meningen over heb-
ben. We hebben een aantal uitspraken verzameld die gaan over verwachtingen in de toekomst. Wilt u aan-
kruisen wat het meest met uw mening op dit moment overeenkomt. 
19. In ieders leven spelen zaken die allemaal om aandacht vragen, opvoeding van kinderen is daar een 

van. Hoe belangrijk zal de opvoeding van dit kind komende twee jaren voor u zijn? 
  het allerbelangrijkst   heel belangrijk   redelijk belangrijk   niet zo belangrijk 
  helemaal niet belangrijk 
20. Ik verwacht voor de komende twee jaar dat het opvoeden van dit kind  ................... 
  makkelijk zal zijn    grotendeels makkelijk zal zijn  
  deels makkelijk en deels moeilijk zal zijn   grotendeels moeilijk zal zijn 
  moeilijk zal zijn 
21. Ziet u de opvoeding vooral als taak van de ouders of kunnen ook anderen een aandeel hebben in de 

opvoeding? Als u denkt aan de komende twee jaar, wie spelen dan een belangrijke rol bij de opvoeding 
van uw kind? U kunt meerdere kruisjes zetten: 

  ik  
  mijn partner 
  mijn partner en ik 
  ons hele gezin 
  familieleden als oma's, opa's enz. 
  vrienden en kennissen die komen oppassen 
  oppas die voorheen niet tot vrienden- en familiekring behoorde  
  leidsters in de kinderopvang  
  anders ......................................................................................................................... 
Achtergrond gegevens gezin en ouders 
22. Hoeveel broers en zussen heeft dit kind op dit moment in het gezin (adoptiekinderen, halfbroertjes, half-

zusjes tellen ook mee) 
  geen broertjes of zusjes  één  twee  drie of meer 
23. Geboorteland van moeder van de baby? 
  Nederland  Suriname  Nederlandse Antillen / Aruba 
  Turkije   Marokko  
  ander land, namelijk ................................................................................................ 
24. Geboorteland van vader van de baby? 
  Nederland  Suriname  Nederlandse Antillen / Aruba 
  Turkije   Marokko 
  ander land, namelijk ................................................................................................ 
25. Hoogst voltooide schoolopleiding moeder van de baby? 
  geen of lagere school 
  vbo / lbo (huishoudschool, lts en leao) / mavo 
  havo, mbo, vwo 
  hbo, universiteit, hogeschool 
  afgeronde vervolgopleiding in het buitenland 
  andere opleiding, namelijk .......................................................................................... 
26. Hoogst voltooide schoolopleiding vader van de baby? 
  geen of lagere school 
  vbo / lbo (huishoudschool, lts en leao) / mavo 
  havo, mbo, vwo 
  hbo, universiteit, hogeschool 
  afgeronde vervolgopleiding in het buitenland 
  andere opleiding, namelijk .......................................................................................... 
27. Wie heeft de vragenlijst ingevuld? 
  moeder van de baby   vader van de baby  beide ouders van de baby 
  anders, namelijk ............................................................................................................ 
 
Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst. U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgeleverde 
gefrankeerde envelop. 
 
Als u nog opmerkingen heeft dan kunt u deze op dit formulier vermelden. Als u vragen heeft kunt u bellen naar 
de NSDSK (020-6641151), contactpersoon is Minca Kauffman. 
 
Opmerkingen: 
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Bijlage 2: Vragenlijst Attitude ouders 6 maanden na de screening 

Voor u ligt de vragenlijst over het gehooronderzoek dat uw baby ± 6 maanden geleden heeft gehad. 
Bij deze gehoortest kreeg uw baby een kleine sonde in het oor waarna de computer aangaf of het 
oor van uw kind in orde was. Wij willen nagaan wat u van deze test vindt. 

Eerst stellen wij u een aantal vragen over uw baby, daarna volgen een aantal vragen over uw hou-
ding ten opzichte van het gehoor van uw kind en over de gehoortest. Tot slot een aantal vragen 
over uzelf.  

Het is de bedoeling dat u het antwoord aankruist dat het beste past bij uw mening. Er zijn geen 
goede of foute antwoorden!  

Als u extra opmerkingen of commentaar wilt geven over bijv. de gehoortest of deze vragenlijst, is 
daarvoor ruimte aan het eind van de vragenlijst. Suggesties voor verbeteringen van de gehoortest 
zijn daar ook van harte welkom. 

Naam kind: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geboortedatum kind:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Let op: dit vel alstublieft aan de rest van de vragen vast laten zitten, omdat we anders uw antwoor-
den niet kunnen koppelen aan de meetresultaten van de gehoortest van uw baby.  

Vragenlijst over gehooronderzoek 

GRAAG AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS 
Vragen over uw baby 

1  Bent u sinds de gehoortest nog naar een arts geweest met uw baby voor het gehoor van 
uw baby? 

  Nee 
  Ja, naar   de huisarts, omdat:----------------------------------------------------------------------- 
    de specialist/ KNO arts, omdat:------------------------------------------------------- 
    een andere arts, namelijk:-------------------------------------------------------------- 
   omdat:------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 Hoe vindt u de gezondheid van uw baby in het algemeen?  
 U kunt dit aangeven met een rapportcijfer tussen 1 en 10: 1=niet gezond, 10= heel gezond:  
  Cijfer: …………………………. 
3  Hoe gaat het met uw baby ten aanzien van: 

  geen enkel 
probleem 

weinig pro-
blemen 

veel proble-
men 

heel veel pro-
blemen 

a. de voeding en/of voeden     
b. slapen     
c. contact maken     
d. huilen     

 
4. Heeft uw baby een ziekte of aandoening?  
   nee   ja, namelijk ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vragen over hoe u nu over het gehoor van uw baby denkt (de afgelopen week) 

5.  

Hoe vaak … nooit soms vaak heel 
vaak 

a. … vraagt u zich af of uw baby wel goed hoort?     
b. … probeert u zelf na te gaan of uw kind goed 

hoort? 
    

c. … maakt u zich zorgen om het gehoor van uw 
baby? 

    

Vragen over de gehoortest 
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Bij sommige baby’s was na één keer duidelijk dat er geen gehoorproblemen waren, terwijl andere 
baby’s vaker getest moesten worden. Tweede en eventueel ook derde tests vonden plaats tijdens 
een nieuw bezoek thuis of op het CB. 
6  Hoe vaak is in totaal de gehoortest bij uw baby gedaan (dus hoeveel verschillende bezoe-

ken waren er nodig)?   
   1 keer (a.u.b. verder gaan met vraag 9)   2 of meer keer (a.u.b. verder gaan met 

vraag 7) 

7 Hoe ongerust was u in de periode tussen de eerste en de laatste test? 

Toelichting voor ouders die werden doorverwezen na de gehoortesten: 
In uw geval bedoelen we hier de tijdsduur tussen de eerste gehoortest en de uiteindelijke 
diagnose of geruststelling door de specialist 

   helemaal niet ongerust    een beetje ongerust  
   tamelijk ongerust     vreselijk ongerust 
Als u wilt kunt u hieronder nader omschrijven hoe u zich voelde in de periode tussen de tests. 
(tot de uiteindelijke diagnose/geruststelling voor de ouders die werden doorverwezen)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8 (Vraag 8 a.u.b. alleen invullen als u ongerust bent geweest tussen de eerste en de laatste test) 

Zou uw ongerustheid minder zijn geweest als… geen 
verschil 

een 
beetje 

veel ver-
schil 

weet niet 

a. …de uitleg van de uitslag beter was geweest     
b. …de tests sneller achter elkaar waren gedaan     
c. …er meer gelegenheid was geweest om vragen te  

stellen 
    

d. ... de uitleg van de uitslag ook schriftelijk (in een 
folder) was gegeven 

    

 
9  Vond u het achteraf gezien prettig dat uw baby aan het gehooronderzoek heeft deelgeno-

men? 
   ja, want   
  nee, want   
Vragen over uzelf 
10* Deze vraag gaat niet over de gehoortest, maar over uw eigen gevoelens in het algemeen. 

We willen hiermee nagaan of de gehoortest op lange termijn nog de algemene gevoelens 
van ouders of verzorgers beïnvloedt. 
 Toelichting: Hieronder vindt U een aantal uitspraken, die mensen hebben gebruikt om 
zichzelf te beschrijven. Lees iedere uitspraak door en zet een kruisje rechts in het vakje van 
die uitspraak om daarmee aan te geven hoe U zich nu voelt, dus nu op dit moment. Er zijn 
geen goede of slechte antwoorden. Denk niet te lang na en geef Uw eerste indruk, die is 
meestal de beste. Het gaat er dus om dat U weergeeft wat U op dit moment voelt.  

  helemaal niet een beetje tamelijk veel heel veel 
a. Ik voel me kalm       
b. Ik ben gespannen      
c. Ik voel me onrustig      
d. Ik ben ontspannen      
e. Ik voel me tevreden      
f. Ik maak me zorgen      
 

 * Vraag 10 maakt deel uit van de zelfbeoordelingsvragenlijst, ontwikkeld door H.M. van der Ploeg, P.B. Defares en 
C.D. Spielberger. Speciale uitgave van TNO Preventie en Gezondheid, te Leiden, vervaardigd na schriftelijke toe-
stemming d.d. 7 april 2000 van de uitgever Swets & Zeitlinger B.V. te Lisse. Dit materiaal is auteursrechtelijk be-
schermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. 

 
11 Hoeveel broers en zussen heeft de baby op dit moment in het gezin (adoptiekinderen, half-

broertjes, halfzusjes tellen ook mee) 
  geen broertjes of zusjes  één   twee   drie of meer 
12 Wat is de hoogst voltooide schoolopleiding van de moeder van de baby? 
  geen of lagere school 
  vbo/ lbo (huishoudschool, lts en leao)/ mavo 
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  havo, mbo, vwo 
  hbo, universiteit, hogeschool 
  afgeronde vervolgopleiding in het buitenland 
  andere opleiding, namelijk:---------------------------------------------------------------------------------- 
13 Wie heeft de vragenlijst ingevuld? 
  moeder van de baby  vader van de baby  moeder en vader van de baby samen 
  anders, namelijk: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
14  Wij stellen het erg op prijs dat u aan dit onderzoek hebt willen meewerken. Of dit type ge-

hooronderzoek in de toekomst bij alle baby’s zal worden uitgevoerd hangt onder andere af 
van uw mening en ervaring.  
Daarom geven wij u hier de ruimte voor uw eventuele opmerkingen over het gehooronder-
zoek. Wat stelde u op prijs, en wat had in uw ogen beter gekund?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 Wilt u een verslag van dit onderzoek toegestuurd krijgen? 
  ja (a.u.b. uw naam en adres op de sticker schrijven en meesturen met de vragenlijst. 

U krijgt het verslag dan als het onderzoek is afgerond (dat wordt zomer 2001 omdat de 
laatste ouders de vragenlijst pas in mei 2001 toegestuurd krijgen). 

   nee 

Heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde envelop. Als deze kwijt is, graag de vragenlijst 
sturen naar het volgende adres:  

TNO Preventie en Gezondheid  
Divisie jeugd, 0-19 jaar 
Antwoordnummer 10080 
2300 VB  Leiden 
 
Een postzegel is niet nodig. 
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Bijlage 3: Vragenlijst telefonische enquête 
Vragenlijst voor een telefonische enquête onder ouders die na een derde OAE-screening zijn doorverwezen naar een Audio-
logisch Centrum. 

A. PERSONALIA 

Om goed voorbereid het interview af te kunnen nemen zoekt de interviewer zelf de onderstaande gegevens op en vult ze al-
vast in 
Datum interview:  …-…-…… 
Naam kind:       Geboortedatum: 
Adres:        Telefoonnummer: 
Regio;        Plaats onderzoeken: 
Datum 1e onderzoek:  Datum 2e onderzoek:  Datum 3e onderzoek: 
Uitslag 3e onderzoek: 
Keuze Audiologisch Centrum:      Indien bekend: data onderzoeken AC 
Uitslag onderzoeken AC 

B. INTRODUCTIE 

Voorstellen. Memoreren wanneer, met welk kind, ouders aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
Bedanken voor de deelname. Uitleg geven over het belang van deze enquête.  
Duur van deze enquête aangeven 

Vragen of de ouder bereid is hier aan mee te doen 
1= ja, doorgaan naar C  2= nee Reden?: 

C. VRAGEN OVER HET DERDE GEHOORONDERZOEK 

Uw baby heeft drie keer thuis/ op het CB een gehooronderzoek gehad voordat u werd verwezen naar het Audiolo-
gisch Centrum. Graag willen wij u enkele vragen stellen over het verloop van het derde gehooronderzoek.   
Het juiste antwoord van de ouder omcirkelen. 
 
Vond u de uitleg van de onderzoeker duidelijk waarom uw baby na dit derde onderzoek verwezen werd naar het 
AC? 
1= ja    
2= nee, kunt u ook uitleggen waarom niet?:reden: 
3= geen mening 

Kreeg u voldoende informatie van de onderzoeker over de gang van zaken op het AC? 
1= ja 
2= nee  toelichting: 
3= geen mening 

Was u het er mee eens dat uw baby werd verwezen naar het AC? 
1= ja 
2= nee toelichting 
3= geen mening 

Na afloop van dit derde gehooronderzoek, wist u toen precies hoe de eerste afspraak met het AC gemaakt moest 
worden:  
1= ja 
2= nee  a toelichting  
 b het adres van het AC :  1= ja  2= nee 
 c het telefoonnummer van het AC 1= ja  2= nee   

Heeft u nog overige opmerkingen met betrekking tot het gesprek na afloop van het onderzoek en de verwijzing? 

Het volgende alleen invullen indien een ouder geen gebruik heeft gemaakt van de 
verwijzing: 
U heeft na dit derde onderzoek besloten om niet naar het AC te gaan voor vervolgonderzoek. Kunt u aangeven wat 
uw reden was om dit niet te doen? 

D. DE“WACHTTIJD” 

Uit uw gegevens hebben wij kunnen opmaken dat u na het derde onderzoek   …… weken 
( opzoeken in gegevens en deze tijd concreet noemen!) heeft moeten wachten voordat u voor het eerste onderzoek 
terecht kon op het AC.  

Vond u deze wachtperiode:  1= te lang  2= te kort  3= goed 
    4= anders,nl 

Wij willen graag weten of de verwijzing goed verloopt. Daarom willen wij u enkele vragen stellen over hoe de verwij-
zing bij u verlopen is. 
De onderzoeker had u verteld hoe de eerste afspraak gemaakt moest worden. Verliep het maken van de eerste af-
spraak ook op deze wijze? 
1= ja  
 Was u tevreden over de wijze waarop deze eerste afspraak tot stand kwam? 
 1= ja  2= nee toelichting   
2= nee  
 Welke van de volgende factoren speelden daarbij een rol: (Interviewer omcirkelt de letter voor de  antwoorden die be-

vestigd worden): 
 Het telefoonnummer van het AC klopte niet 
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 Op het AC werd gezegd dat er geen afspraak gemaakt kon worden omdat de naam van mijn kind niet bekend was 
 Op het AC werd gezegd dat ouders niet zelf een afspraak kunnen maken 
 Ik zou contact opnemen met het AC, maar zij namen met mij contact op 
 Ik zou gebeld worden door het AC, maar dat gebeurde niet 
 Toen ik te lang aan het wachten was op een afspraak heb ik zelf de verpleegkundige weer gebeld om dit aan haar door 

te geven 
 Nadat ik de verpleegkundige gewaarschuwd had moest ik weer lang wachten voordat de eerste afspraak  werd ge-
maakt 

Anders, namelijk 

Maakte u zich in deze periode zorgen over het gehoor van uw baby? 
1= ja   2= nee  3= een beetje   
4= anders, nl.:  Toelichting: 

E. DE ONDERZOEKEN OP HET AUDIOLOGISCH CENTRUM  
 
Uw baby is op het Audiologisch Centrum onderzocht. Graag willen wij u wat vragen stellen over het verloop van de-
ze onderzoeken.   

Vond u de uitleg die u kreeg voorafgaand aan het onderzoek voldoende duidelijk? 
1= ja 
2= nee omdat 

Weet u nog wie die informatie heeft gegeven? 
1= de audioloog    2= de audiologische assistente 
3= anders, namelijk:   4= ik weet het niet 

Wat vond u van de gebruikte onderzoeksmethodes ? 
1= onprettig voor mijn baby  2= prima  3= geen mening 
Indien u het onprettig voor uw baby vond, wat vond u met name onprettig? 

Wanneer heeft u de uitslag van het onderzoek gekregen: 
a. Mondeling, direct na het onderzoek   b. Mondeling, op een daarvoor ingeplande nieuwe afspraak 
c. Telefonisch, direct na het laatste onderzoek  d. Telefonisch, enige tijd na het laatste onderzoek 
e. Schriftelijk, direct na het laatste onderzoek  f. Schriftelijk, enige tijd na het laatste onderzoek 

Van wie heeft u de uitslag gekregen? 
1= de audioloog    2= de audiologische assistente 
3= anders, namelijk    4= ik weet het niet 

Was u tevreden over het tijdstip waarop u de uitslag kreeg? 
1= ja  2= nee  omdat. 
3= geen mening 

Was u tevreden over de wijze waarop u de uitslag kreeg? 
1= ja  2= nee  omdat. 
3= geen mening 

Was de uitleg bij de uitslag voor u duidelijk? 
1= ja  2= nee  3= geen mening 

Had u graag: 
1= meer uitleg willen krijgen  2= minder uitleg willen krijgen  3= op een later tijdstip nogmaals uitleg krij-
gen 
4= op een andere wijze uitleg willen krijgen,nl    5= of was het goed 

Indien er geen behandeling is voorgesteld doorgaan naar ad E 
Op basis van de uitslag van de onderzoeken heeft men een behandeling voor uw kind aan u voorgesteld 
Ad A: Was de behandeling die werd voorgesteld voor u op dat moment duidelijk? 
1=ja  2= nee, omdat      3= geen mening 

Ad B. Was u het op dat moment eens met de voorgestelde behandeling? 
1= ja  2= nee, omdat      3= geen mening 

Ad C Riep de voorgestelde behandeling nog op een later tijdstip bij u vragen op? 
1= ja (door naar ad D7)  2= nee (door naar ad E)  3= weet ik niet meer (door naar ad E) 

Ad D Indien het vragen opriep, kon u ergens terecht met uw vragen? 
1=ja,bij     2= nee 

Ad E Is er nog een vervolgafspraak voor uw kind afgesproken 
1= ja (door naar vraag ad F)  2= nee(door naar Algemeen gedeelte) 
3= anders, n.l. 

Ad F. (invullen indien ja bij E) Was u het eens met deze afspraak? 
1= ja    2= nee,     3= geen mening 

Wanneer zal deze vervolgafspraak plaats vinden?  ( datum invullen) 

Wat vind u van de planning van deze vervolgafspraak? 
1= te laat  2= te vroeg  3= goed   4= anders, namelijk: 

F. ALGEMEEN 

Tot slot willen wij heel graag uw mening horen over de verwijsprocedure in het algemeen 
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Om de verwijzing zo snel mogelijk te laten verlopen hebben wij er bij dit onderzoek voor gekozen om rechtstreeks 
,zonder tussenkomst van de huisarts, naar het AC te verwijzen 

Vind u dat er, na een onvoldoende uitslag, zo snel mogelijk moet worden doorverwezen naar een Audiologisch Cen-
trum?  
1= ja  2= nee  3= geen mening 
4= anders, namelijk  

Was het voor u prettiger geweest om de verwijzing via de huisarts te laten verlopen? 
1= ja, omdat    2= nee 
3= geen mening    4= anders 

De volgende vraag is bestemd voor de ouders waarbij uit het onderzoek naar voren is gekomen dat er geen sprake 
is van een perceptief verlies bij de baby 

Bent u na het onderzoek op het AC nog ongerust over het gehoor van uw baby? 
1= ja    2= een beetje   3= nee 
4= anders,namelijk  

Heeft u nog suggesties om de verwijsprocedure te verbeteren? 

Heeft u nog vragen, opmerkingen?  

ouder vervolgens heel hartelijk bedanken voor deelname 
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Bijlage 4: Enquête mening screeners 

 

VRAGENLIJST ONDERZOEKERS NEONATALE GEHOORSCREENING   

ALGEMEEN 
Waar bent u werkzaam? 
O Alkmaar  O Rivierenland  O NOB 
Bent u voordat u zelfstandig de screening moest uitvoeren voldoende geïnformeerd over het belang 
van de neonatale gehoorscreening? 
O ja  O nee   O matig  
Bent u voldoende geïnformeerd over de achtergronden van de vroegtijdige onderkenning van gehoor-
stoornissen? 
O ja  O nee   O matig  
Bent u voldoende geïnformeerd over de verschillende methoden van neonatale gehoorscreening (ge-
automatiseerde Brainstem versus Oto-akoestische emissies)? 
O ja  O nee   O matig  

TRAINING 

Heeft u bij de training voldoende achtergrond informatie gekregen over de neonatale gehoorscree-
ning? 

O ja  O matig   O nee 
Heeft u bij de training voldoende gelegenheid gehad om de echocheck te leren bedienen? 
O ja  O nee   O matig  
Heeft u bij de training voldoende gelegenheid gehad om te leren omgaan met de laptop? 
O ja  O nee   O matig  
Heeft u bij de training voldoende gelegenheid gehad om het administratieve programma te leren ge-
bruiken? 
O ja  O nee   O matig  
Wat heeft u in de training gemist? 
 
 
ONDERSTEUNING 

Wat vond u van de begeleiding die vanuit de NSDSK werd geboden? 
O voldoende O matig   O onvoldoende 
Wat is uw mening over de bereikbaar van de NSDSK voor nadere informatie of hulp? 
O voldoende O matig   O onvoldoende 

ONDERZOEK 

Hoe verliep de laatste twee maanden over het algemeen de afname van de gehoortest? 
O makkelijk  O wisselend  O moeilijk 
Indien naar uw mening het verloop van een afname moeilijk was, wat was hiervan de oorzaak? 
 
 
Was er de laatste twee maanden voldoende tijd ingepland voor de onderzoeken? 
O ja  O niet altijd  O nee 
Indien er onvoldoende tijd was ingepland, wat was hiervan de reden? 
 
 
Vond u het prettig om op deze manier (met dit soort apparatuur) te werken? 
O ja  O matig   O nee 
Vindt u dat de neonatale gehoorscreening een nuttige aanvulling is op het cb-werk zoals dat nu wordt 
uitgevoerd? 
O ja  O nee 

REACTIES VAN DE OUDERS 

Hoe zijn naar uw mening de reacties van de ouders op de neonatale gehoorscreening? 
O positief  O neutraal  O negatief 
Waren de ouders vooraf voldoende geïnformeerd? 
O ja  O had beter gekund O nee 
Is de afname van de gehoortest voor de ouders aanleiding geweest om extra vragen te stellen over het 
gehoor? 
O ja  O soms   O nee 

GEBRUIK VAN HET ADMINISTRATIEVE PROGRAMMA 
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Bent u tevreden over de gegevens zoals die door het programma in de lap-top worden aangeleverd 
(kindgegevens, planning e.d.)? 
O ja  O matig   O nee 
Hoe vond u het om gegevens in het programma in te voeren (gegevens rondom de meting, nieuwe af-
spraak e.d.)? 
O makkelijk  O vraagt enige inspanning O moeilijk 
Opmerkingen die u nog wilt maken met betrekking tot de vragen 21en 22: 
 
 
Heeft u nog aanvullende opmerkingen, wilt u deze dan hieronder noteren? 
 
 
Namens de projectgroep hartelijk dank voor het invullen 
 
Minca Kauffman-de Boer 
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Bijlage 5: Diagnostisch protocol volgens aanbeveling Fenac 

 

Protocol Audiologische Centra voor pasgeborenen met een vergrote kans op slecht-
horendheid of doofheid op grond van een alarmerende uitkomst bij neonatale ge-
hoorscreening. 

Inleiding 

In de komende jaren zal universele neonatale gehoorscreening in ons land worden inge-
voerd. De NICU kinderen worden nu al met A-ABR gescreend (ALGO) en de gezonde ne-
onaten zullen worden gescreend met behulp van OAEs en A-ABR. De screening heeft als 
doel om de behandeling en begeleiding van congenitaal slechthorende baby’s en hun ou-
ders 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 ACs een goede diagnostische follow-up kunnen bieden aan 
de kinderen die bij de neonatale gehoorscreening ‘verdacht voor een gehoorstoornis’ wor-
den bevonden. 

Het onderstaande protocol bedoelt de uniformiteit en kwaliteit van handelen door audiologi-
sche 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 vroegge-
boorte, 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 uit-
voeren van diagnostische audiometrie,  

omdat  
• Het opnieuw doen van een screening de ongerustheid van de ouders niet kan weg-

nemen 
• Bij wederom een screening en vervolgens wederom een alarmerende uitslag er op-

nieuw 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 routine-matig moge-
lijk. We zullen ons dus moeten beperken tot 

• Brainstemaudiometrie met klikstimulatie (BERA), waarbij de drempel voor het fre-
quentiegebied rond 3 kHz bepaald kan worden. 

• Impedantiemetrie:  
a. het tympanogram, waarmee de al of niet normale beweeglijkheid van het mid-

denoor 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 OAEs, maar nu frequentiespecifiek, bij 1 kHz en hoger. 
• Gedragsobservatieaudiometrie, waarbij reactiedrempels bij lage, midden en hoge to-

nen 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 hebben, zowel in de tijd als qua betekenis op lange termijn. 
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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 uitspraak 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 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 betreffende de taalontwikkeling van neonataal geïdentificeerde slechthoren-
de 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 gel-
den 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 onder-
zoeken absolute voorrang te geven aan kinderen met een bilateraal alarm. Indien er 
sprake is van wachtijdproblematiek 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 bilate-
raal 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 bij-
lage A 

Referenties 

Downs MP, et al. The efficacy of early identification and intervention for children with hearing 
impairment.  Pediatr Clin North Am. 1999 Feb;46(1):79-87. Review.  

Yoshinaga-Itano C, et al. The development of deaf and hard of hearing children identified early 
through the high-risk registry. Am Ann Deaf. 1998 dec;143(5):416-24. 

Yoshinaga-Itano C, et al. Identification of hearing loss after age 18 months is not early enough. 
Am Ann Deaf. 1998 Dec;143(5):380-7. 

Yoshinaga-Itano C, et al. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pe-
diatrics. 1998 Nov;102(5):1161-71.  
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Bijlage A
 Deze tabel 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

<
 +

 8
 w

k
n

<
 +

 5
 w

k
n

0
 w

k
n

<
 +

 3
 w

k
n

- 1e bezoek: gesprek,  BERA, TYMP, OAE, bespreking en advisering
- gesprek: uitleg doel van het bezoek, gestructureerde anamnese, informeren ouders

TYMP, BERA
OAE

Normaal ?
Risico factoren?

  Informeren 1:
   - ouders
   - verwijzer
   - JGZ / NICU
   - HA

Ontslag

Tymp (1 kHz)
Stap. Refl-Drmpl (1kHz)

   Informeren 2:
   - ouders
   - verwijzer
   - JGZ / NICU
   - HA

   Huisbezoek 1 (mw)
   - Anamnese
   - Observatie thuis

Audiologische
diagnose
 duidelijk?

Obs. Audiometrie + evt.
herh. eerder onderzoek

-Aanmelding op de leeftijd van 4-8 weken
-Telefonisch contact tussen AC en ouders met uitleg procedure en afspraak
- Informatie schriftelijk (met bevestiging van de afspraak) naar ouders

ja nee

nee
ja

Oproep voor herhaling
Audiometrie + 6 maanden

  Informeren 3:
   - ouders
   - verwijzer
   - JGZ / NICU
   - HA

   Informeren 4:
   - ouders
   - verwijzer
   - JGZ / NICU
   - HA

   Keuzen:
   - Indien enigszins nodig :
     verwijzing Medische Diagnose:
     Zoeken naar mogelijke oorzaken van
      afwijkende bevindingen
   - Proef hoortoestelaanpassing
   - Afwachten en herevaluatie
      na maximaal 2 maanden
   - Verwijzing naar ander AC

ja

nee

nee

   Hoorrevalidatie
   Begeleiding
   Zonodig:
   Gezinsbegeleiding

   Verwijzing Medische Diagnose/
   Behandeling Slechthorendheid
   KNO-arts en/of andere specialismen
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Bijlage 6: Appendix Modelaannamen 

 

Voor alle varianten geldt: 

• Prijsindex is 2.5% per jaar 
• BTW 2001 is 19% 
• Verdisconteerrente is 4 % (range 3 - 5 %) 
• Aantal kinderen geboren per jaar exclusief de NICU kinderen is 196.000  
• Kosten diagnostisch onderzoek: fl 490,30 (se = fl 50,-) 

Doorstroomgegevens: 

Doorverwijzingen / mislukte metingen per variant 

% mislukt/doorverwijzing Variant I (NO Brabant 
Noord-Oost) 

Variant II (Alkmaar) Variant III (Culemborg/Tiel) 

1e ronde 8,0 % (0,7 %) 6,0 % (0,9 %) 8,2 % (0,9 %) 

2e ronde 53,8 % (4,8 %) 34,8 % (7,0 %) 48,6 % (6,0 %)

3e ronde 65,3 % (6,8 %)  73,3 % (11,4 %) 72,7 % (7,8%) 

 

Deelname per variant: 

% niet deelname Variant I (NO Brabant 
Noord-Oost) 

Variant II (Alkmaar) Variant III (Culemborg/Tiel) 

1e ronde 6,2 % (0,6 %) 4,7 % (0,7 %) 6,7 % (0,8 %) 

2e ronde 10,2 % (2,8 %) 0 % (2,5 %) 4,1 % (2,5 %) 

3e ronde 10,9 % (2,5 %) 6,3 % (2,5 %) 2,9 % (2,5 %) 

Deelname diagnostisch onderzoek is 95 % (range 90 % - 100 %). 

Tijdsbeslag: 

• Meettijd (OAE) op het CB is 10 minuten per kind (inclusief administatie) 
(se = 1,0). 

• Meettijd (OAE) thuis is 28,6 minuten, waarvan 12 minuten meten (se = 
1,4), de overige 16,8 (se = 2,05) minuten is extra tijd. 

• Reistijd ouders naar het CB is 41 minuten (se = 4,5). 
• Wachttijd ouders op het CB is 6,75 minuten (range = 0 - 15). 
• Reistijd wijkverpleegkundige 20,9 minuten (range = 16,5 - 27,5). 
• Reiskosten wijkverpleegkundige fl 10,50 (sd = fl 1,58). 
• Tijdbeslag diagnostisch onderzoek: 180 minuten. 

Apparatuur 

• Kosten OAE - apparaat: fl 13646,- (sd = fl 1000,- ); kosten rubberdopjes 
fl 3,- (sd = fl 0,50); kosten probe: fl 783,- (sd = fl 100,-) 

• Aantal maal hergebruik dopjes: 100 (sd = 25, lognormale verdeling); 
aantal malen hergebruik probe: 1000 (sd = 100, lognormale verdeling) 

• Kosten A-ABR apparaat : fl 31683,-; Disposables: fl 24,26 per screening; 
Gebruikersgoederen: fl 4,10 per screening.  

Personeel 

• Kosten wijkverpleegkundige: fl 80,- per uur (se = fl 5,- ); Hierbij komt 
10,83 % (se = 1 %) extra als de screening op het CB plaatsvindt (huis-
vestingskosten OKZ). De kosten zijn berekend m.b.v. de CAO van de 
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thuiszorg 2000. Voor de wijkverpleegkundige zijn we uitgegaan van het 
gemiddelde van het minimum en maximum van schaal 8 (HBO niveau).  

• Kosten CB-medewerker fl 65,- per uur (se = fl 4,- ); Hierbij komt 13,3 % 
(se = 1,23 %) extra als de screening op het CB plaatsvindt (huisves-
tingskosten OKZ). Voor de CB-medewerker zijn we uitgegaan van 
schaal 6 (MBO niveau). 

• Aantal wijkverpleegkundigen op CB: 650 (range = 400 - 800); Aantal 
wijkverpleegkundigen bij screening thuis, hielprik : 1000 (range 750 - 
1333), bij screening thuis, kennismakingsbezoek: 3000 (range 1000 - 
3500). Zelfde aanname voor de CB-medewerkers. 

• Aantal wijkverpleegkundigen dat samen een apparaat deelt op het CB: 
1,6 (se = 0,2); bij thuis screenen, hielprik: 1,25 (se = 0,2), bij kennisma-
kingsbezoek: 1,5 (se = 0,2). Dezelfde aannamen voor de CB-
medewerkers. 

• Aantal jaren dat een wijkverpleegkundige gemiddeld in dienst is: 6,7 jaar 
(se = 0,85); Voor CB-medewerkers: 5 jaar (se = 0,63). 

• Reiskosten wijkverpleegkundigen (en CB-medewerkers): fl 10,50 (se = fl 
1,58). 

Oproepkosten 

• Kosten oproep CB-personeel: fl 3,15 (se = fl 0,53);  
• Kosten verwijsbrief: fl 2,10 (se = fl 0,53) 
• Portokosten: fl 1,05 (sd = 0,27) voor oproep en fl 2,10 (sd = 0,53) voor 

verwijsbrief. 

Trainingskosten 

• We gaan ervan uit dat de kosten en duur van de (opfris)training voor de 
OAE even duur is als voor de A-ABR. 

• Kosten trainingscursus per persoon (inclusief lesmateriaal): fl 2451,40 
(se = fl 100,-); Reiskosten naar de training: fl 94,50 (se = fl 15,75);  

• Kosten opfriscursus: fl 808,50 (se = fl 50,-); Reiskosten opfriscursus: fl 
34,- (se = fl 5,-). 

• Tijdsduur training (inclusief reistijd en voorbereiding): 24 uur (se = 1,5 
uur); Tijdsduur opfristraining (inclusief reistijd en voorbereiding): 7,2 uur 
(se = 0,5 uur).  

Helpdesk en monitoringskosten 

• Helpdeskosten (voor heel Nederland): fl 200.000,- (range = fl 150.000,- - 
fl 300.000,- ). 

• Monitoringskosten (voor heel Nederland): fl 273.000,- (se = fl 50.000,- ).
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