MINDER GOED HOREN
Minder goed horen is een probleem. Gelukkig meestal maar tijdelijk. Want het gehoor van
kinderen is niet altijd even goed. De ene dag of week horen ze beter dan de andere keren,
waarop zij geluiden zachter of doffer waarnemen. Daardoor wordt het moeilijker om woorden
of klanken van elkaar te onderscheiden.
Soms heeft dit euvel invloed op de schoolprestaties. Het kind hoort immers niet altijd goed
wat de leerkracht vertelt. Bovendien is het voor een minder goed horend kind ook moeilijker
te bepalen uit welke richting geluiden komen. Kinderen voelen zich daardoor soms onveilig en
onzeker.

In deze folder vindt u informatie over:
• Het gedrag van een kind dat minder goed hoort.
• De oorzaken van minder goed horen.
• Manieren waarop u een minder goed horend kind tijdens het praten kunt ondersteunen.

Waaraan merkt u dat uw kind minder goed hoort?
• Uw kind schrikt als u ongezien dichterbij komt of als het plotseling een geluid hoort.
• Uw kind praat erg hard.
• Uw kind praat niet goed of gaat plotseling minder goed praten.
• Uw kind wekt soms de indruk “oostindisch doof” te zijn; het doet niet wat u vraagt en reageert niet of
nauwelijks op geluiden.
• Uw kind zet het geluid harder als het naar de televisie kijkt of naar de radio luistert.
• Uw kind lijkt zich soms te willen afsluiten van de hele omgeving als het aan het spelen is.
• Uw kind kijkt verbaasd en reageert met ‘wat/hè?’ als er iets tegen hem/haar gezegd wordt.
• Uw kind is lastiger en onrustiger dan u doorgaans gewend bent.
Hoe komt het dat uw kind minder goed hoort?
Vooral bij jonge kinderen komt het tijdelijk minder goed horen regelmatig voor. De oorzaak ligt vaak aan
verkoudheid en andere luchtweginfecties zoals middenoorontsteking. Ook een prop oorsmeer in de
gehoorgang kan leiden tot minder goed horen.
Hoe praat u met een kind dat minder goed hoort?
Vaak duurt het maar een paar dagen, hooguit enkele weken waarin een kind minder goed hoort. In zo’n
periode kunt u uw kind ondersteunen door tijdens het praten de volgende adviezen op te volgen. Trek
eerst de aandacht van uw kind.
Zorg ervoor dat uw kind naar uw gezicht kan kijken. Kinderen die minder goed horen, kunnen vaak aan
de beweging van de lippen zien wat u zegt. Praat daarom nooit met de hand voor de mond.
Storende achtergrondgeluiden maken het moeilijk om goed te kunnen horen. Zet daarom de radio of
televisie uit en zorg dat u de enige persoon bent die praat.
Zodra u merkt dat uw kind iets niet begrijpt, leg het dan uit met andere woorden of herhaal wat u
gezegd hebt.
Praat langzaam en duidelijk. Maar zonder daarin te overdrijven.
Laat de leerkracht op school weten dat uw kind niet goed hoort.
Als uw kind langer dan een maand last houdt van een minder goed gehoor, neem dan contact op met
een van de medewerkers van MOVARE.
En natuurlijk ook met uw huisarts.
Ook als u vragen heeft over het gehoor van uw kind, kunt u bellen naar MOVARE of contact opnemen
met uw huisarts.
Als u vragen heeft over het gehoor van uw kind, neem dan contact op met:
Lisette Canisius: tel: 045-5721149/l.canisius@de-logopediste.nl
Nicole Feron:
tel: 06-10739409/nicole.feron@movare.nl

