Horen en slechthorendheid
Een verminderd gehoor leidt vaak tot verkeerd verstaan en tot misverstanden. Iemand die slecht
hoort kan hierdoor onzeker worden en/of zich buitengesloten voelen. Dit geldt in sterkere mate voor
kinderen die zich nog moeten ontwikkelen.
Waar kunt u nu aan merken dat uw kind niet goed hoort?
 Uw kind reageert niet als u hem/haar roept terwijl het bezig is: het kind lijkt “oostindisch doof”.
 Uw kind schrikt van onverwachte geluiden.
 Uw kind zegt vaak: “Hè? Wat?”.
 Uw kind praat opvallend hard.
 De televisie moet steeds harder.
 Uw kind kijkt gespannen naar de mond van diegene die praat.
 Eenvoudige opdrachten of verhaaltjes worden niet begrepen.
 Sommige woorden worden niet goed uitgesproken.
 Uw kind droomt vaak weg.
Tijdens de logopedische screening wordt er een grove gehoorscreening gedaan om eventuele
gehoorproblemen op te sporen. Het gehoor kan zonodig nader onderzocht worden door een (jeugd)
arts.
Slecht horen
Er kunnen verschillende oorzaken voor slecht horen zijn, zoals oorontsteking, langdurige
verkoudheid, een aangeboren afwijking en andere keel-, neus– en oorklachten.
Bij verkoudheid kan het zijn dat een kind de ene dag beter hoort dan de andere. Daarom is het soms
zo moeilijk te ontdekken dat een kind minder goed hoort. Omdat slechthorende kinderen de hele
dag moeite moeten doen om alles goed te horen, kunnen ze sneller vermoeid raken dan
goedhorende kinderen en zijn ze eerder uit hun doen.
Slecht horen betekent niet alleen mínder horen, maar ook: anders of vervormd horen. Hierdoor is de
kans op verkeerd begrijpen of verkeerd begrepen worden groot. Ook kan het kind de woorden uit
gaan spreken, zoals het ze hoort, bijvoorbeeld: “bouter” in plaats van “kabouter”, “menaan” in plaats
van “banaan”. Als uw kind slecht hoort, moet er meestal een arts aan te pas komen.
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Slechthorendheid
Tips voor ouders
 Ga naar uw kind toe als u iets wilt zeggen. Praat niet tegen uw kind vanaf een grote afstand of
vanuit een ander kamer.
 Zorg dat u uw kind blijft aankijken als u tegen het kind praat.
Als u zelf heen en weer loopt, verstaat het u minder goed.
 Vertel niet iets als uw kind uw gezicht niet kan zien, bijvoorbeeld als uw kind achter op de fiets of
in de auto zit. In de auto komt daar ook nog het lawaai van de motor bij.
 Ga niet harder praten, maar praat duidelijk zonder overdreven mondbewegingen.
 Zorg ervoor dat u zelf in het licht zit als u voorleest of aan het praten bent.
 Probeer geduld te hebben als u iets moet herhalen.
 Houd de spraak van uw kind in de gaten: onduidelijk spreken, kleine woorden in een zin
overslaan, hard praten… het kan er allemaal op wijzen dat er sprake is van gehoorverlies.
 In een aantal situaties is het extra moeilijk voor uw kind om anderen te verstaan: in het
zwembad, als de televisie aanstaat. Zorg voor een rustige omgeving: laat bijvoorbeeld de radio of
televisie niet de hele dag aanstaan.
 Vertel aan de directe omgeving, dat uw kind niet (altijd) goed hoort: dat kan misverstanden
voorkomen op school, bij zwemles, op de sportclub, enzovoort
Tips voor leerkrachten
 Geef het kind een plaats vooraan in de groep, met het gezicht naar u toe.
 In de kring moet het kind uw gezicht kunnen zien; laat het kind dus niet naast u zitten.
 Zorg dat u het kind blijft aankijken als u tegen het kind praat.
Als u zelf heen en weer loopt verstaat het u minder goed.
Vertel niet iets als het kind uw gezicht niet kan zien, bijvoorbeeld als u zelf met uw gezicht naar
het bord staat.
 Praat niet vanaf een grote afstand naar het kind, maar ga naar het kind toe.
 Ga niet harder praten, maar praat duidelijk, zonder overdreven mondbewegingen.
 Zorg ervoor dat het licht op uw gezicht valt als u voorleest of praat.
 In een aantal situaties is het extra moeilijk voor het kind om anderen te verstaan: in een drukke
rumoerige groep, op het speelplein, in de gymzaal, in het zwembad, op het sportveld enzovoort.
Houd daar rekening mee.
 Probeer geduld te hebben als u iets moet herhalen en laat geen irritatie merken.
 Houd de spraak van het kind in de gaten: onduidelijk spreken, kleine woorden in een zin
overslaan, hard praten… het kan er allemaal op wijzen dat er sprake is van gehoorverlies.
 Vertel het aan de andere kinderen in de groep, als een leerling niet (altijd) goed hoort: dat kan
misverstanden voorkomen.

Tot slot
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kunt u terecht bij de logopedist van de
GGD Gelderland Midden (afdeling Jeugdgezondheidszorg) die uw school bezoekt.
U vindt het telefoonnummer hieronder.
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