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Doelgroep
Kinderen met vermoedelijke 

auditieve verwerkingsproblemen (AVP) / Luisterproblemen
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Aanleiding 

• Diversiteit in diagnostische benadering 

tussen de AC’s in Nederland.

• Geen consensus over de definitie van AVP.

• Twijfels over de validiteit en betrouwbaarheid 

van diagnostische tests.

• Geen consensus over het gebruik van de 

AVP tests.

Conclusie startonderzoek AC’s 
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Internationale discussie

David Moore, 2016, Annual Conference BSA

Gedeelde thema’s:

- Nadruk op spraakverstaan
- Testkwaliteit vs. kwantiteit
- Vroege identificatie en interventie
- Wat zijn luistervaardigheden?
- Belang van cognitie
- Maatwerk
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Doelstelling

• Zijn AVP een unieke klinische entiteit?

• Verwijstraject?

• Beste manier om te onderzoeken en diagnosticeren?

Doel:

 Professionals in Nederland informeren over het huidige bewijs;

 Binnen Nederland een gezamenlijk standpunt innemen omtrent kinderen 

met luisterproblemen;

 Uniforme werkwijze hanteren.
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Ontwikkeling
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1) Twee systematic reviews 2) Delphi onderzoek 3) Focusgroepdiscussie 4) Stellingen
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1) Twee Systematic reviews

• Typically developing (TD) children
(= normaal ontwikkelende kinderen)

• Children with SLI

• Children with dyslexia

• Children with ADHD

• Children with autism

• Children with learning disorders

Children with 

-(C)APD 

-APD

-suspected APD 

-listening difficulties 

-listening problems 

7

1) De Wit et al., (2016). Characteristics of APD: A Systematic 

Review, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 

59(2), 384-413.

2) De Wit et al., (submitted). Same or different: the overlap 

between characteristics of children with APD and children with 

another developmental disorder: A Systematic Review. 
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Records identified through database searching

(n = 5231)

Records after duplicates removed

(n = 3317)

Records screened on title

(n = 3317)

Records screened on abstract

(n = 548)

Full-text articles for eligibiltiy

(n = 194)

Full-text articles assessed for 

methodological quality

(n = 53)

Full-text articles assessed for 

methodological quality

(n = 14)

Studies included in 

systematic review

(n = 48)

Studies included in 

systematic review

(n = 13)

Excluded

(n = 2769)

Excluded

(n = 354)

(sus)APD vs.

Typically developing
children

APD vs. Children with

another developmental
disorder
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(sus)APD                               TD children Auditory 
Poorer performance on all Auditory pattern tests 

(Frequency Pattern Test or Duration Pattern Test), 
diminished performance in conditions in which 
the masker and target were spatially separated

Listening
More listening difficulties 
and poorer listening skills

Visual 
lower scores for 

visual measurements

Cognition
Poorer nonverbal 

intelligence (NV-IQ), 
poorer memory and 

attention skills

Language and reading
Poorer communication abilities, 

lower scores on tests for 
language (grammar, phonology, 

and vocabulary) and reading

Electroacoustic and electrophysiological 
Reduced transient evoked OAE suppression 

effects, abnormalities in auditory evoked 
potential latency and amplitude

Brain structures
Differences in brain activity and 

white matter microstructure

Psychosocial status
Greater psychosocial 

problems

De Wit et al., (2016). Characteristics of APD: A Systematic Review, 

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59(2), 384-413.



AVP

Dyslexie

ADHD

Leer-

problemen

SLI

De Wit et al. (submitted). Same or different: the overlap between children with 

APD and children with another developmental disorder: A Systematic Review

Cognitie & Taal

Auditief & Visueel: 

Patroonherkenningstest (DPT)

CHAPPS 
(Totalscore, noise, multiple input, attention) 

Cognitie, Taal, Lezen

Auditief: LiSN-S (spatial processing)

Geen verschil

Verschil (significant lagere score AVP groep)

SLI 

Dyslexia

APD ADHD 

Learning disorder   

Comorbid disorders (n=4)

Autisme

5 studies

2 studies

1 studie

1 studie

n= 116 kinderen met AVP

n= 119 kinderen met SLI

n= 47 kinderen met AVP

n= 38 kinderen met dyslexie

n= 7 kinderen met AVP

n= 10 kinderen met ADHD

n= 9 kinderen met AVP

n= 11 kinderen met leerproblemen



2) Delphi onderzoek

 Delphi-studie, 2 rondes

 Eerste ronde: open vragen over 2 fictieve casussen

 Resultaten van de eerste ronde zijn input voor de tweede ronde

 Tweede ronde: bereiken van consensus t.a.v. kenmerken, 

comorbiditeit en verwijzing

 Consensus bij 70%  (Hsu & Sandford, 2007)

	

Discipline/District	 North	 East	 South	 West	 N	

Audiologists	 0	 1	 2	 2	 5		

Speech-language	

pathologists	

3	 2	 0	 3	 8		

Total	 3	 3		 2		 5		 13		

	

 

Respondenten



Consensus over 5 ‘clinical signs’ die worden 

geassocieerd met AVP



89%

11%

80%

10% 10%

44%

11% 11%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AVP is een 
andere naam 

voor…

AVP zijn
onderdeel van...

AVP zijn een 
gevolg van….

AVP zijn een 
oorzaak van….

Geen relatie

ADHD Dyslexie SLI
 

AVP kan niet worden beschouwd als een 

onderscheiden klinische entiteit
82% van de respondenten (N=13)



3) Focusgroepenonderzoek

 45 deelnemers verdeeld over:

 6 disciplines

 21 lokaties

 

Discipline Aantal deelnemers per focusgroep

Focusgroep 1 Focusgroep 2 Focusgroep 3 Focusgroep 4 Focusgroep 5 Totaal

Logopedist 3 4 3 3 2 15

Linguist of spraak-taalpatholoog
0 1 1 1 2 5

Audioloog 3 2 2 1 2 10

Gedragswetenschapper 

(psycholoog, orthopedagoog) 1 1 2 2 3 9

Audiologie-assistent 1 1 0 0 0 2

Maatschappelijk Werker 1 0 1 1 1 4

Totaal 9 9 9 8 10 45



Definitie: terminologie

Bestaat het? Hoe noemen we het?

Volgens mij is het altijd een 

onderdeel van iets anders en ik 

geloof niet dat AVP bestaat.

(p1, audioloog)

Nou je hebt wel eens kinderen, heel soms heb je wel 

eens, heel soms kinderen dat je heel veel dingen hebt 

uitgesloten, maar dat dan, ja het is natuurlijk dan toch 

een specifieke informatieverwerkingsprobleem op het 

auditieve vlak, en in dat geval zou je kunnen spreken 

van auditieve verwerkingsproblemen...

(p37, gedragswetenschapper)

 



Diagnostische procedure

 

Intake

Standaard (toon en 
spraak) audiometrie

Spraak in ruis test
Brede, multidisciplinaire 

diagnostiek

AV test batterij
Brede, multidisciplinaire 

diagnostiek

Brede, multidisciplinaire 
diagnostiek

AV test batterij

Brede, multidisciplinaire 
diagnostiek 

(zonder AV test batterij)

En natuurlijk moet je eerst 

gehoorproblemen uitsluiten. Dat is natuurlijk 

vaak met zo'n vraag, moet je eerst weten of 

er niet gewoon een gehoorprobleem is. 

Want dat gebeurt ook nog wel eens. 

(p19, logopedist)

Nou omdat inmiddels vanuit 

verschillende wetenschappelijke 

onderzoeken is aangetoond dat ze, de 

testbatterijen niet aantonen wat ze 

zouden moeten aantonen. […..] dus ja, 

is onze mening dat je ze dan ook niet 

meer moet gebruiken.

(p15, logopedist)

Maar wat ze soms wel aantonen, is heel soms is 

vaak de vraag van: oh, helpt solo niet of iSense, 

en soms zie je wel dat ze op die testbatterijen op 

het spraak in ruis gedeelte niet uitvallen maar 

wel op andere verwerkings he facetten. En en

dan is het voor ons een voorbeeldreden om te 

zeggen van: ja solo is waarschijnlijk niet de 

oplossing. 

(p13, audioloog)



4) Stellingen Consensus Position statement
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 Zowel bottom-up processen als top-down processen verstoord bij luisterproblemen.

 Overlap met problemen op andere gebieden (bijvoorbeeld: taal, aandacht, concentratie, lezen).

 Diagnostisch label “Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)” niet meer gebruiken.

 Omschrijven problemen met behulp van ICF (functies, activiteiten, participatie, omgevingsfactoren, 

persoonlijke factoren).

Geen consensus over terminologie voor het omschrijven van kinderen met luisterproblemen. 

Het naast elkaar gebruiken van de termen op verschillende niveaus biedt mogelijk een uitkomst (AVP op 

stoornis/functieniveau en luisterproblemen voor activiteiten en participatieniveau).



4) Stellingen Consensus Position statement
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 Bij luisterproblemen altijd doorverwezen worden naar een multidisciplinair centrum.

 Betrokken disciplines: psycholoog/orthopedagoog, audioloog, logopedist/linguïst/spraak-taalpatholoog.

 Gebruik goed gevalideerde vragenlijst voor in kaart brengen van de problemen.

 Altijd eerst gehooronderzoek.

 Altijd een spraak-in-ruistest, intelligentie-onderzoek, spraak-taalonderzoek, onderzoek naar aandacht  

en geheugen. 

Geen consensus over gebruik auditieve verwerkingstests.



 

En verder………..
Dutch position statement Kinderen met Luisterproblemen.

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP), wat moeten we ermee?

 Conceptversie Dutch Position Statement volgt dit najaar en wordt online geplaatst 

(www.fenac.nl) voor feedback.

 Na feedback ronde volgt definitieve versie: publicatie nationaal en internationaal.

 Implementatie.

 Voor meer informatie, zie: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-

publicaties/zorginnovatie/evidence-based-care/ontwikkeling-dutch-position-

statement/projectbeschrijving/#flex
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https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/evidence-based-care/ontwikkeling-dutch-position-statement/projectbeschrijving/#flex


Bedankt voor de aandacht

 



Vragen?
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