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• Voorgeschiedenis

• Stand van zaken

• Protocol (inhoudelijk)

• Commentaar?



Voorgeschiedenis (1)

• Slechthorendheid onderbelicht

• Weinig informatie naar SH-scholen

• Rigide indeling Doof / SH op grond van 

toondrempels -> introductie term ‘zeer 

ernstig slechthorend’



Voorgeschiedenis (2)

• Voorgelegd aan Nederlandse audiologen 

• Commentaar verwerkt

• Opgenomen in Siméa

Deelprotocollenboek



Nu (1)

• Protocol blijkt slechts sporadisch gebruikt 

te worden



Nu (2)

• Audiogram vaak wel aanwezig

• Audiogram vaak zonder paraaf 

• Verslag met conclusie audioloog ontbreekt 

vaak

• Inspectie Onderwijs had onlangs bij 

controle ernstige kritiek op volledigheid 

gegevens. (Kritiek was overigens niet 

allemaal even zinvol)



Grr..dossiers weer niet goed. Paperclips de 

verkeerde kleur!!



N.B.

Informatie vanuit REC 2 Noord-Nederland: 

- Voorlopig  is een dossier compleet met 

recent audiogram (+ paraaf)

- Informatie over auditief functioneren uit 

logopedische en/of psychodiagnostische

verslagen



Verzoek

• Siméa denkt met het Deelprotocol 

Audiologische Diagnostiek aan kritiek 

tegemoet te komen

• Siméa verzocht de Vakgroep Audiologie 

om het protocol af te stoffen



Protocol
gehoorverlies

spraakverstaan

revalidatie

overige factoren

conclusie/ondertekening



Gehoorverlies



Gehoorverlies (2)

• Mate (FI of hFI)

• Aard (conductief, perceptief, gemengd of 

anders nl)

• Wisselende geleidingscomponent (nooit, 

soms, frequent)

• Stabiliteit (stabiel, progressief, anders nl)



Spraakverstaan



Spraakverstaan (2)

• Maximale discriminatie (%)

• Wijze van testen (SAP, CVC, Erber, PAS)

• Gelaatgerichtheid (maakt wel/geen 

afdoende gebruik van spraakafzien)

• Bij jonge kinderen: begint wel/niet te 

imiteren, ST ontwikkeling komt wel/niet op 

gang



Revalidatie



Revalidatie (2)

• Gehoorapparatuur (AHO, IHO, CI, etc.)

• Bij CI: CI dragend sinds:

• Spraakverstaan zonder lipbeeld (%)

• Spraakverstaan met lipbeeld (%)

• Reactieniveau (vrije veld)

• Gebruik apparatuur (consequent, alleen in 

bepaalde situaties, niet of nauwelijks, 

anders)



Revalidatie (3)

• Overige hulpmiddelen (soloapparatuur 

e.d.)

• Reactie op geluid (wel/niet aanroepbaar, 

wel/geen moeite achtergrondgeluid etc.)



Overige factoren



Overige factoren (2)

• Slechthorendheid vroeg / laat onderkend 

(leeftijd)

• Interventie vroeg / laat gestart (leeftijd)

• SH onderdeel van ziektebeeld of 

syndroom?

• Beperkingen op visueel gebied?

• Beperkingen op motorisch gebied?



Overige factoren (3)

Anders, nl (bijvoorbeeld: 

– verminderd spraakverstaan in rumoer

– trage auditieve verwerking 

– auditieve neuropathie)

Overige opmerkingen



Conclusie



Conclusie (2)

Geen of zeer gering gehoorverlies 

Slechthorend

Zeer ernstig slechthorend

Doof

Dooffunctionerend

Slechthorendfunctionerend

Anders, nl: 



Belangrijk!

Ondertekening



Ondertekening

• Protocol ingevuld door: 

• Functie:

• Datum:

• Handtekening



Opzet

• Lang niet alles MOET ingevuld worden

• Invullen met steekwoorden

• Protocol kan snel veel informatie aan 

school geven





WAARSCHUWING

Wees heel voorzichtig met de conclusie!



In de praktijk blijkt de conclusie van de 

audioloog zwaarwegend. 

Bij ‘moeilijke gevallen’ (SH-functionerend?

Dooffunctionerend?) advies: overleg met 

andere disciplines 



Dank u voor uw aandacht




