
DOORVERWEZEN NA 
DE GEHOORTEST... WAT NU?
Bij je kind werd een gehoortest afgenomen. Het resultaat van deze test viel buiten de verwachte 
waarden. Jullie kindje werd doorverwezen naar een referentiecentrum voor diagnose van 
gehoorproblemen voor verder onderzoek. 

Daarom geven we jullie graag wat meer informatie over wat dit juist betekent en wat je verder kan 
verwachten.

VERLOOP VAN DE  
GEHOORTESTEN
Een niet geslaagde gehoortest is een aanwijzing voor 

een mogelijk gehoorverlies. Om zeker te zijn, wordt er na 

een eerste ‘niet geslaagde’ gehoortest een controletest 

uitgevoerd. De controletest is een herhaling van de 

eerste gehoortest. Bij 1 op 2 baby’s geeft de controletest 

als resultaat een normaal gehoor. Dat is niet zo vreemd 

omdat een voorbijgaande gehoordaling een afwijkend 

resultaat bij de eerste test kan verklaren (verkoudheid, 

enz.).

Bij een tweede afwijkend resultaat wordt je baby 

doorverwezen voor verder onderzoek.

 
VERWIJZING NA DE  
CONTROLETEST
De verpleegkundige maakt in samenspraak met jou een 

afspraak bij een referentiecentrum voor diagnose van 

gehoorproblemen bij jonge kinderen. Zo snel mogelijk 

gebeuren daar de verdere onderzoeken, in principe 

binnen de termijn van 2 weken. Men onderzoekt er of je 

baby een gehoorprobleem heeft en zo ja, hoe ernstig het is. 

Als ouder heb je veel vragen in deze spannende en 

angstige tijd. Stel de vragen die jij belangrijk vindt en 

informeer je goed. De verpleegkundige van Kind en Gezin 

maakt je wegwijs in de voorzieningen en zoekt mee naar 

oplossingen die voor jou het best passen.

Mijn baby reageert op geluid, is het dan nodig om 
verdere onderzoeken uit te voeren?
Ja. Het is nodig om verder onderzoek te laten uitvoeren. 
Baby’s met een gehoorverlies kunnen op geluid of tril-
lingen van verschillende toonhoogte of luidheid reageren; 
reactie op geluid sluit een gehoorverlies niet uit.
Als je baby gehoorverlies heeft, is het belangrijk dit zo 

snel mogelijk te ontdekken.

VERWIJZING
Referentiecentrum

 

Adres

 

Bijkomende info en de brochure ‘Oortjes getest... wat 

doen we nu best’ vind je op kindengezin.be.
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