MIDDENOORONTSTEKING (MET VOCHT IN DE OREN)
Wat betekent een middenoo rontstekin g?
Middenoorontstekingen die gepaard gaan met
vocht in het middenoo r kunnen slechthorendheid
veroorzaken. De grootte van het gehoorverlies
wordt vooral bepaald door de mate van
vochtophoping in het middenoor. Het gehoorverlies
is licht tot matig van aard (tussen 0 en 50 dB) en
bedraagt gemiddeld 20 dB.
Middenoorontstekingen komen bij jonge kinderen
veel voor; na 5 à 6 weken zijn de klachten meestal
voorbij en het kind hoort weer goed.
Kinderen die in de eerste levensjaren regelmatig
middenoorproblemen met gehoorverliezen hebben,
kunnen ook problemen krijgen in de spraak- en
taalontwik keling. Een kind leert de spraak en taal
immers door het luisteren naar zijn omgeving en
door het imiteren van het voorbeeld dat zijn
omgeving aanbiedt. Door het verminderde gehoor
is het kind hiertoe onvoldoende in staat. In de
spraak vallen dan vooral uitspraakproblemen op. In
de taal kunnen woordens chat en zinsbouw zich
minder goed ontwikkele n.
Wisselende gehoorverliezen kunnen op school de
leerprestaties negatief beïnvloeden. En doordat het
kind zich steeds moet inspannen om goed te
horen, kunnen ook gedragsproblemen optreden.
Een medische ingreep, zoals het plaatsen van
middenoorbuisjes (trommelvliesbuisjes), kan bij
kinderen met een vaak terugkerende
middenoorontsteking noodzakelijk zijn. De k.n.o.arts verricht deze ingreep.

Wat doet de logopedist?
Als het gehoor zich herstelt, blijkt dat de
achterstand in spraak- en taalontwikkeling in de
regel ook ingehaald wordt. Dit inhalen neemt wel
kostbare tijd in beslag. Bovendien kunnen, als het
middenoor vaak ontstoken raakt, de spraak- en
taalproblemen groter worden. Logopedische
therapie is dan van belang, ook om leermoeilijkheden op schoolleeftijd te voorkomen.
De logopedist is deskundig op het gebied van de
taal en spraak. In de logopedische behandeling
worden zowel het luisteren als de spraak en de taal
getraind. Dit gebeurt zoveel mogelijk in een
spelsituatie.
De behandeling wordt meestal met goed resultaat
beëindigd. Dit hangt af van de duur, de mate en de
aard van het gehoorverlies.
Het onderzoek en de behandeling van spraak- en
taalproblemen ten gevolge van middenoorproblemen worden als regel vergoed door het ziekenfonds en vrijwel elke particuliere ziektekostenverzekeraar, mits wordt verwezen door huisarts of medisch specialist.

WAT KAN LOGOPEDIE VOOR U DOEN
De logopedist behandelt volwassenen en kinderen die problemen hebben met horen, begrijpen,
spreken en slikken. Iemand kan hees zijn," een
onduidelijke uitspraak hebben, niet goed (meer)
kunnen horen, geen goede zinnen vormen, zich
vaak verslikken, enzovoort.
De logopedist onderzoekt de klacht en kijkt of en
hoe de patiënt het best geholpen kan worden.
WAAR KUNT U EEN LOGOPEDIST VINDEN
Logopedisten zijn te vinden in een zelfstandige
praktijk. Voor de behandeling wordt men verwezen, hetzij door huisarts, tandarts of medisch
specialist ..Zij zijn ook te vinden in ziekenhuizen,
bejaardencentra, verpleeghuizen, zwakzinnigeninstellingen en dagverblijven. Logopedisten
werken voorts in het speciaal onderwijs en bij
basisgezondheidsdiensten, met name ten dienste van kinderen op de basisscholen. Ook werken ze in audiologische centra voor hulp aan kinderen en volwassenen met hoorproblemen.
Tenslotte werken logopedisten bij lerarenopleidingen, conservatoria, toneelscholen en omroepen. In toenemende mate maakt het bedrijfsleven gebruik van logopedisten voor training in
communicatie van managers, verkoopstaven en
andere medewerkers.
HOE KUNT U LOGOPEDISCHE HULP INROEPEN
Wie wil weten wat een logopedist voor hem of
haar in het bijzonder ka.n betekenen, kan het
beste de logopedist, huisarts, tandarts of specialist raadplegen.
VOOR MEER INFORMATIE
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