Phonak
Vragenlijst (QPL)*
Vragenlijst voor ouders met kinderen met
gehoorverlies
Veel ouders hebben vragen of zorgen over het gehoorverlies van hun kind die ze willen bespreken met hun audioloog. Tijdens
de consultaties vergeten ouders om hun vragen te stellen. We zijn daarom samen met andere ouders op zoek gegaan naar
mogelijke vragen die ouders hebben na de diagnose van gehoorverlies bij hun kind. Onderstaande vragen zijn geordend per
onderwerp. Sommige vragen zijn misschien meer van toepassing voor u dan andere.
Omcirkel de vragen die u interesseren of noteer uw eigen vragen voor de volgende afspraak. Stel uw belangrijkste vragen
eerst. U kan deze vragenlijst zo lang als nodig gebruiken.
I. Vragen rond de diagnose
1.
Welk soort gehoorverlies heeft mijn kind?
2.
Waarom reageert mijn kind op bepaalde geluiden?
3.
Zijn er hulpmiddelen die mij en anderen helpen ervaren hoe mijn kind hoort?
4.
Zal het gehoor van mijn kind op termijn verbeteren/verslechteren?
5.
Corrigeren hoortoestellen gehoorverlies op dezelfde manier als een bril de ogen corrigeert?
6.
Hoe beslissen wij welke technologie het meest geschikt is voor ons kind?
7.
Wat is de invloed van het gehoorverlies op de spraak- en taalontwikkeling van mijn kind?
8.
We voelen ons vaak bedolven onder het aantal beslissingen dat we moeten nemen. Kunt u aangeven welke van deze
beslissingen prioriteit hebben?
9.
Zijn er bijkomende medische aandoeningen waarvan ik op de hoogte moet zijn?
10.
Waarom wordt een genetisch onderzoek aanbevolen?
11.
Ik heb moeite met de diagnose gehoorverlies. Hoe kan ik ondersteuning krijgen?
II. Zorgen vanuit het gezin
12.
Hoe kan ik mijn familie overtuigen van het belang van hoortoestellen?
13.
Welke financiële ondersteuning kunnen wij krijgen bij de kosten voor de gehoorbehoeften van ons kind?
14.
Wat kunnen we zelf doen om de taalontwikkeling van ons kind te stimuleren?
15.
Hoe kunnen wij het vertrouwen, de veerkracht en de sociale vaardigheden van ons kind versterken?
16.
Als we gebarentaal willen leren, waar kunnen we dan terecht?
17.
Hoe kan ik op een efficiënte manier de aandacht van mijn kind trekken en met hem/haar communiceren?
18.
Waar moet ik thuis op letten om te zorgen dat mijn kind vooruitgang boekt? Hoe kan ik dit opvolgen?

* QPL: Question Prompt List, vertaald door de Werkgroep Kinderaudiologen Vlaanderen (Belgium)

III. Hoortoestellen onderhouden
19.
Hoe vaak moet mijn kind zijn/haar hoortoestellen dragen?
20.
Hoe onderhoud ik de hoortoestellen?
21.
Welke strategieën gebruiken ouders om te zorgen dat het kind de hoortoestellen blijft dragen?
22.
Wat moeten we doen als de hoortoestellen niet meer werken?
23.
Hoe kan ik mijn kind aanmoedigen om zijn hoortoestellen altijd te dragen?
24.
Duurt het lang voordat mijn kind gewend raakt aan zijn/haar hoortoestellen?
25.
Moeten we de hoortoestellen verwijderen wanneer ons kind een dutje doet, borstvoeding krijgt, enz.?
26.
Heeft ons kind zelf last van de feedbackruis wanneer de hoortoestellen worden aangeraakt?
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IV. Ondersteuning: nu en in de toekomst
27.
Ik wil andere mensen in dezelfde situatie spreken. Hoe kan ik andere ouders ontmoeten met kinderen die
gehoorverlies hebben en/of volwassenen met gehoorverlies?
28.
Welke instanties kunnen ons gezin helpen?
29.
Als ik ondersteuning van een maatschappelijk werker of gezinstherapeut nodig heb, hoe kan ik dan een
doorverwijzing krijgen?
30.
Hoe kan ik zorgen dat de kinderopvang aan de communicatiebehoeften van ons kind voldoet?
31.
Gaan kinderen met een gelijkaardig gehoorverlies als mijn kind naar het normaal onderwijs?
32.
Welk soort hulp heeft mijn kind nodig als hij/zij wil deelnemen aan sport, muziek en andere activiteiten?
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