
 
 
Randvoorwaardelijke implicaties  JGZ-richtlijn 
 “ Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-18 jaar)” 
 
In dit document wordt beschreven welke veranderingen en aanpassingen worden verwacht dankzij 
de invoering van deze JGZ-richtlijn. Bijvoorbeeld wat is het verschil tussen de huidige werkwijze en de 
werkwijze die wordt aanbevolen in de richtlijn? Welke organisatorische aanpassingen zijn nodig om 
de richtlijn uit te kunnen voeren, wat zijn de benodigde financiële om dit te realiseren? 
 
Tabel 1 Mate van verandering en aanpassing JGZ-richtli jn [ naam richtlijn] 

Mate van verandering/aanpassing Nauwelijks  Enigszins  Groot 

Verandering in professioneel handelen  X  

Benodigde praktische en organisatorische aanpassingen X   
Benodigde financiële middelen  X  

 
1. Mate van verandering in professioneel handelen  

Nieuw in deze richtlijn is: 
a)      Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar vindt opsporing van gehoorverlies plaats op basis 
van risicofactoren en indirect via bijvoorbeeld gedragsproblemen, concentratieproblemen en 
vermoeidheid; 
b)      Bij drempelaudiometrie volgens de ‘descending’ methode bij kinderen van vanaf leeftijd 
van ongeveer vier jaar wordt niet meer getest op de frequentie van 6000 Hz omdat dit niet tot 
het spraakgebied behoort; 
c)       Criteria voor controle en verwijzing naar aanleiding van het drempelaudiometrie zijn 
aangescherpt; 
d)      De JGZ inventariseert bij jongeren op middelbare school tenminste één keer het 
gehoorgedrag met behulp van vragenlijsten zodat GGD/gemeente gerichter educatie en 
voorlichting kunnen geven. 

  
Uit de praktijktest is gebleken dat de mate van bijscholing wordt bepaald door het verschil tussen de 
huidige werkwijze en de werkwijze die wordt beschreven in de richtlijn. Hoe groter het verschil hoe 
meer bijscholing nodig zal zijn.   
 

2. Mate van benodigde praktische en organisatorische aanpassingen 
Belangrijke randvoorwaarden: 
1. dat de audiometrie in een stille ruimte afgenomen kan worden,  
2. dat er voldoende tijd is voor JGZ-professional om richtlijn eigen te maken en uit te voeren,  
3. dat de richtlijn zo nu en dan wordt  besproken met collega’s (intervisie).   
 

3. Mate van benodigde financiële middelen  
Extra tijd om 
● richtlijn eigen te maken (ongeveer 50 minuten per professionals)  
● risicofactoren voor (permanent) gehoorverlies te inventariseren tijdens het eerste 

huisbezoek en bij het eerste contactmoment (ongeveer 5 minuten), voor follow-up bij 
aanwezigheid van risicofactoren (ongeveer 10 minuten), en voor verwijzing (ongeveer 7 
minuten).  


