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Definitie van screening (National Screening Committee, 
2000, http://www.nsc.nhs.uk/)

• A public health service in which
• members of a defined population,
• who do not necessarily perceive they are at risk,

or are already affected by
• a disease or its complications
• are asked questions or offered a test
• to identify those individuals who are

more likely to be helped than harmed by further
tests or treatment to reduce the risk of disease or
its complications
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Huidige gehoorscreening door JGZ in NL
• Neonatale gehoorscreening

• dag 4 - week 4 na geboorte
• OAE / AABR

• JGZ-consulten
• signaleren, o.a. met Van Wiechen

Ontwikkelingsonderzoek
• spraaktaalscreening

• Screening in groep 2 van het
basisonderwijs (kleuters)
• 5 - 6 jaar
• Screenings- of drempelaudiogram
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Problemen gehoorscreening
• Vele jaren tussen de twee screeningen

• Prevalentie gehoorverlies stijgt met 
leeftijd (o.a. Fortnum, BMJ, 2001)

• Periode van taalontwikkeling

• Effectiviteit kleuterscreening onbekend

• Doelgroep
• Kinderen met bilateraal permanent 

verlies >40 dB: geen discussie
• Unilateraal verlies / verlies < 40 dB: 

discussie
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Gehoorproblemen na neonatale gehoorscreening
Voorbeelden

• Virale of bacteriële infecties (meningitis: 10-25%, rubella, bof)
• Neurale of syndromale aandoeningen (vaak progressief, bijv. Hunter, 

Waardenburg, Alport, Pendred, Usher)
• Ototoxiciteit (aminoglucosiden, diuretica)
• Langdurige middenoorontstekingen (conductief ! perceptief)
• Langzaam progressief gehoorverlies
• Lawaaitrauma (“NIHL”, bijv. door arbeid, MP3, Ipod)
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Screening criteria I
(Nat.Scr.Comm, Health Department UK 2000, update 
Wilson & Jungner 1968)

De ziekte/aandoening
• 1. Het gaat om een belangrijk gezondheidsprobleem.

De test
• 4. Er moet een eenvoudige, veilige, precieze, gevalideerde

screeningstest zijn, met hoge sensitiviteit en specificiteit.
• 7. Er moet een overeengekomen beleid zijn over de verdere

diagnostiek bij personen met een positieve testuitslag en over 
de keuzes die die personen hebben.
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Screening criteria II

De behandeling
• 8 Er moet een effectieve behandeling of interventie zijn

voor de patienten die vroegtijdig zijn opgespoord, en ook
moet bewezen zijn dat vroege behandeling betere
resultaten geeft dan latere behandeling.

• 9 Er moet een overeengekomen ‘evidence based’ beleid
zijn over aan welke personen behandeling wordt
aangeboden, en welke behandeling
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Screening criteria III

Het screeningsprogramma
• 13 De opbrengst van het screeningsprogramma moet groter zijn

dan de fysieke en psychologische schade (veroorzaakt door de test, 
diagnostische procedures en behandeling).

• 15 Er moet een plan zijn voor het managen en monitoren van het
screeningsprogramma en standaarden voor de kwaliteitsbewaking.

• 16 Er moeten voldoende menskracht en faciliteiten beschikbaar zijn
voor testen, diagnostiek, behandeling en programma management 
voordat met het screeningsprogramma begonnen wordt.
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Verbetering gehoorscreeningsschema
mogelijk? - I
Neonatale gehoorscreening
• PPV 45%
• Gevonden aantal kinderen met bilateraal permanent 

gehoorverlies (0,7%) is conform verwachting
• Via AC-database zal nog onderzocht worden in hoeverre

kinderen met gehoorverlies gemist kunnen zijn
• Permanente kwaliteitsbewaking nog niet geregeld
• Ook kinderen met unilaterale en/of milde verliezen worden

veelal in behandeling genomen

Voorlopig: goed bevonden, geen reden tot zorg
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Verbetering gehoorscreeningsschema
mogelijk? - II
Kleutergehoorscreening

Effectiviteit onbekend, maar redenen tot zorgen:
• “De uitvoering van de verplichte screeningen op bijvoorbeeld 

gezichtsvermogen en gehoor, is bij bijna de helft van de GGD’en
onvoldoende. Dit is verslechterd ten opzichte van 2000.” uit: 
www.igz.nl/34044/2005_Staat_van_de_Gezondhei1.pdf

• Merendeel GGD-medewerkers vindt dat er te veel kinderen worden 
opgespoord (eindverslag JGZ standaard gehoor, NSDSK 2006)

• Programmeringsstudie JGZ: onderzoek dringend gewenst 
• Resultaten UK (Fonseca et al, 2005)
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Gehoorscreening op school in UK (Fonseca, 2005)

voldoende
98.599 (90%)

normaal gehoor
3.272 (46,6%)

tijdelijk
2.880 (76,8%)
waarvan nieuw
2.123 (73,7%)

permanent
172 (4,6%)

waarvan nieuw
127 (73,8%)

niet gespecif.
146 (3,9%)

waarvan nieuw
105 (71,9%)

missing
552 (14,7%)

gehoorverlies
3.750 (53,4%)

onderzocht
7.022 (70,6%)

geen deelname
2.097 (21,1%)

missing
826 (8,3%)

refer
9.945 (9,1%)

in system/missing
961 (0,9%)

gescreend
109.505

127 kinderen met nieuw permanent gehoorverlies, meestal unilateraal of mild/moderate

Dit is slechts 1,8% van de op het AC onderzochte kinderen
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Verbetering gehoorscreeningsschema
mogelijk?
Periode tussen neonatale screening en kleuterscreening
• Winst te behalen door ontwikkeling protocollen voor

kinderartsen: gehooronderzoek bij risicoziekten
• Nieuwe mogelijkheden?
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Onderzoeksvoorstel effectiviteit 
kleuterscreening

• M.b.v. gegevens en medewerking AC’s nagaan hoeveel kleuters
met een nieuw, nog niet bekend permanent bilateraal gehoorverlies
worden opgespoord door de screening

• Samenwerking TNO - KvL, AC-LUMC, NSDSK, andere AC’s, 
in overleg met JAS, Centrum JGZ (RIVM)

• Criteria voor (kosten-)effectiviteit vaststellen
• Indien niet effectief: de-implementatie onderzoek
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Daarnaast nodig
• Onderzoek naar nut/mogelijkheden screening op jongere leeftijd
• Onderzoek naar effectiviteit van onder controle houden/behandeling

unilaterale en milde verliezen


