HELLO20 Leeswijzer
Dit is de leeswijzer voor alle samenvattingen van het project HELLO20. HELLO20 is onderdeel van
Deelkracht. In deze leeswijzer vind je informatie over de inhoud van de samenvattingen en hoe
deze tot stand zijn gekomen.

Hoe zijn deze samenvattingen tot stand gekomen?
Deze samenvattingen komen voort uit het project HELLO20. In dit project gaan we dove en
slechthorende kinderen van 0 tot en met 20 jaar volgen. Om ervoor te zorgen dat we geen
belangrijke aspecten over het hoofd zien in dit onderzoek, zijn we de recente literatuur in gedoken.
Het leek ons leuk om de bevindingen hieruit ook met jullie te delen. Al deze informatie hebben we
daarom gebundeld in samenvattingen per domein. De samenvattingen worden één voor één
uitgebracht.
De samenvattingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur gepubliceerd tussen 2010 en
2020. De informatie in de samenvattingen is niet uitputtend. Het is geen systematische review
van de literatuur. Wel kan de informatie het geheugen opfrissen en ondersteuning bieden voor
behandeling. De samenvattingen bevatten geen concrete adviezen.
Waar gaan de samenvattingen over?
• Taal
• Ouders
• Motoriek
• Cognitie
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Academische vaardigheden
• Hoorontwikkeling
Wat staat er in een samenvatting?
In deze samenvattingen ligt de nadruk op het jonge kind van 0 tot en met 5 jaar. In de
samenvattingen wordt kort geschetst wat er bekend is over de ontwikkeling van kinderen met
een gehoorverlies binnen dat domein. Daarnaast wordt besproken welke voorspellers/factoren de
ontwikkeling binnen het domein beïnvloeden. Ook de relatie met de andere domeinen komt
aan bod.
Waar vind ik de literatuur?
In
. de tekst staan cijfers. Deze cijfers verwijzen naar de literatuur waar de informatie vandaan
komt. Oranje cijfers verwijzen naar Nederlandse onderzoeken.
Wanneer je op een cijfer klikt, kom je in de literatuurlijst bij het bijbehorende artikel terecht.
Daar staat een link naar het artikel zelf. Sommige artikelen zijn gratis te bekijken (open access).
Mocht dat niet zo zijn, dan kan je mailen naar l.wauters@kentalis.nl, dan sturen wij het artikel door.

VEEL LEESPLEZIER namens het hele team van HELLO20!
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Motoriek
Motoriek is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Het is gerelateerd aan
allerlei andere aspecten van de ontwikkeling en het welzijn. De motorische ontwikkeling
speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de kwaliteit van leven van dove en slechthorende
kinderen en volwassenen (o.a. 1, 2, 3). Gemiddeld genomen ervaren dove en slechthorende
kinderen meer problemen met motoriek (zoals balans) dan horende kinderen (o.a. 4, 5, 6, 7,
8). Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar motoriek bij jonge dove en slechthorende
kinderen. Deze samenvatting gaat daarom over de hele groep doven en slechthorenden, met
waar het kan een nadruk op (de ontwikkeling van) jonge kinderen.
Hieronder gaan we eerst in op drie belangrijke aspecten binnen de motorische ontwikkeling
en hoe deze verloopt bij dove en slechthorende kinderen. Daarna bespreken we factoren die
van invloed zijn op de motoriek van dove en slechthorende kinderen, zoals de etiologie van
het gehoorverlies, de mate van gehoorverlies en beweging. Daarna wordt de samenhang van
motorische ontwikkeling met kwaliteit van leven besproken en gaan we kort in op wat je kunt
doen om de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Aspecten van motoriek
Drie belangrijke aspecten van de motoriek zijn:
• Het functioneren van het evenwichtsorgaan;
• Balans;
• Grove motoriek.
Bij dove en slechthorende kinderen zijn er vaker dan bij horende kinderen problemen in het
functioneren van het evenwichtsorgaan (9, 10, 8). Ook hebben zij vaker problemen op het
gebied van balans (o.a. 11, 12, 6, 7, 13, 14, 15). Daarnaast is een achterstand op vooral de
grove motoriek (zoals lopen, rennen en springen) aangetoond (17, 18). Naar fijne motoriek
(zoals nauwkeurige handbewegingen) is bij deze doelgroep erg weinig onderzoek gedaan en
de resultaten zijn erg wisselend. Daarom is dat niet meegenomen in deze samenvatting.
Evenwichtsorgaan en balans
Het functioneren van het evenwichtsorgaan speelt een belangrijke rol in de motorische
ontwikkeling. Het evenwichtsorgaan zit in het binnenoor. Dove en slechthorende kinderen
hebben vaak een probleem in hun binnenoor. Zij hebben daardoor een grotere kans dan
horende kinderen dat het evenwichtsorgaan niet helemaal goed functioneert (9, 10, 8). Het
houden van balans is voor een groot deel afhankelijk van het functioneren van het
evenwichtsorgaan. Het is dus niet vreemd dat (jonge) kinderen met gehoorverlies vaker
moeilijkheden ondervinden op het gebied van balans (o.a. 11, 12, 6, 7, 13, 14, 15).
Daarnaast maken horende mensen gebruik van geluid uit de omgeving bij het houden van hun
balans (16). Dove en slechthorende kinderen hebben minder toegang tot geluid. Dat zou dus
een rol zou kunnen spelen in hun balans. Er is inderdaad aangetoond dat ook wanneer hun
evenwichtsorgaan wél goed werkt, dove en slechthorende kinderen gemiddeld toch een
minder goede balans hebben dan horende kinderen (6).
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Grove motoriek
Een achterstand in grove motoriek komt bij kinderen met gehoorverlies vaker voor (17, 18,
14). Met name vaardigheden met een balanscomponent lijken bij dove of slechthorende
kinderen minder goed te zijn (19). Het lopen kan bijvoorbeeld minder goed gaan (20, 21). Een
Nederlandse studie toont bovendien aan dat dove en slechthorende kinderen op latere
leeftijd zonder zijwieltjes kunnen fietsen dan horende kinderen: 4,5 versus 4,0 jaar (22). In
deze studie rapporteren ouders bijvoorbeeld ook dat kinderen vaker vallen tijdens het fietsen.
Een samenspel
Ondanks de belangrijke rol van het evenwichtsorgaan is er geen een-op-een relatie tussen hoe
goed het evenwichtsorgaan werkt en de balans of grove motoriek. Ook andere informatie is
belangrijk voor je oriëntatie. Zoals gezegd speelt geluid uit de omgeving een rol, maar ook wat
je ziet van je omgeving en het besef van de positie van het lichaam (proprioceptie) zijn
belangrijk. Als het evenwichtsorgaan niet optimaal werkt, kan de informatie uit deze andere
bronnen helpen en extra belangrijk worden. Dove en slechthorende kinderen kunnen
bijvoorbeeld vaak beter balans houden met hun ogen open dan met ogen dicht (7). Het lijkt
erop dat als het evenwichtsorgaan niet helemaal goed functioneert, dit moeilijker
gecompenseerd kan worden als dit bovenop een gehoorverlies komt (6), omdat je dan minder
van je omgeving hoort. Geluid uit de omgeving kan je dan niet goed helpen in je oriëntatie.

Mate van gehoorverlies
Over het algemeen geldt: hoe groter het gehoorverlies, hoe groter de problemen in de
motoriek. Vooral de samenhang tussen mate van het gehoorverlies en (het functioneren van)
het evenwichtsorgaan is onderzocht. Mensen met een (zeer) ernstig gehoorverlies lopen een
groter risico op verminderd functioneren van het evenwichtsorgaan dan mensen met een
minder ernstig gehoorverlies (o.a. 23, 24, 25). Ook bij kinderen is dit verband er (26). Een
duidelijk verband tussen mate van gehoorverlies en balans is echter niet aangetoond (zie
wisselende resultaten in 24, 27 en 28).

Etiologie van gehoorverlies
Verschillende oorzaken van gehoorverlies kunnen samenhangen met verminderde motoriek
van dove en slechthorende kinderen. Een mutatie van het GJB2-gen is een belangrijke oorzaak
van niet-syndromale doofheid/slechthorendheid. Een mutatie van dit gen veroorzaakt naast
doofheid ook disfunctioneren van het evenwichtsorgaan (28). Daarnaast hangt meningitis als
oorzaak van het gehoorverlies samen met een slechter functioneren van het
evenwichtsorgaan en een slechtere balans (10, 15). Ook vroeggeboorte en een laag
geboortegewicht vergroten de kans op motorische problemen (15, 21, 27).
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Cochleair implantaat
Het hebben van een CI kan gunstig zijn. Een studie bij adolescenten met een CI heeft
bijvoorbeeld aangetoond dat zij een betere balans hebben met hun CI aan dan met hun CI uit
(38). Het waarnemen van geluid kan immers helpen bij de oriëntatie.
Naast positieve effecten van CI’s zijn er ook studies die een minder gunstig beeld tonen. Het
plaatsen van een CI brengt namelijk het risico met zich mee dat het evenwichtsorgaan aan die
zijde beschadigd raakt, waardoor het evenwichtsorgaan niet meer optimaal functioneert (29,
30, 31). Dit vergroot de kans op problemen in het houden van balans (32, 33, 34). Bij kinderen
met twee CI’s is het mogelijk dat beide evenwichtsorganen beschadigd raken, waardoor er
een grotere kans is op balansproblemen en draaiduizeligheidsklachten dan bij één CI (35, 36,
37).

Beweging
Kinderen kunnen vooruitgaan in hun balans en grove motoriek wanneer zij hiermee oefenen
(39, 40, 41, 42, 43), ook als hun evenwichtsorgaan niet goed functioneert. Verschillende
onderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat (balans)oefeningen bij kinderen met gehoorverlies
een gunstig effect hebben op hun balans (44, 45, 46). Ook zien we dat sport en recreatief
bewegen in het algemeen de balans en het lopen van kinderen en adolescenten met
gehoorverlies kunnen verbeteren (47, 14). Het verschil in motorische vaardigheden tussen
horende en dove kinderen is kleiner bij dove kinderen die veel aan sport doen (14). Het kan
zijn dat kinderen met betere vaardigheden meer aan sport meedoen, of andersom, dat sport
helpt om de motorische vaardigheden te verbeteren.

Kwaliteit van leven
Een niet goed werkend evenwichtsorgaan en motorische problemen hangen samen met een
lagere kwaliteit van leven (1, 3, 48). In het algemeen scoren dove en slechthorende kinderen
lager op vragenlijsten over kwaliteit van leven dan horende kinderen, maar zij scoren nog lager
op psychisch welbevinden als zij daarbij ook een lage motorische vaardigheid hebben (48).
Ook hangen balansproblemen en duizeligheidsproblemen samen met emotionele problemen
(1, 2, 49).
Verminderde motorische vaardigheden kunnen er ook voor zorgen dat kinderen minder
meedoen met beweegactiviteiten of sport (2), bijvoorbeeld vanuit het gevoel dat ze het
minder goed kunnen dan anderen. Dit is jammer, omdat juist beweging gunstig effect kan
hebben op de motorische ontwikkeling van de kinderen.

Wat te doen?
Het is bij dove en slechthorende kinderen extra belangrijk goed zicht te houden op de
motorische ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat kinderen vooruit kunnen gaan wanneer zij
veel oefenen met bewegen. Het stimuleren van beweging is dus belangrijk. Bij de allerjongsten
kun je daarbij denken aan veel buitenspelen en veel meedoen aan andere beweegactiviteiten.
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