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De LittlEars Auditieve Vragenlijst geeft de hoorontwikkeling van horende kinderen tussen 0 en 24 maanden 
weer. Bij kinderen met een hoorapparaat of cochleaire implantaat wordt de lijst gebruikt tot twee jaar na 
het toepassen van de hoorapparatuur. De LittlEars Auditieve vragenlijst beschrijft de preverbale 
ontwikkeling van de kinderen in hun natuurlijke omgeving. Bekeken worden de receptie, het begrip (met 
adequate reactie) en verbale productie van akoestische stimuli.   
 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 
De LittlEars Auditieve vragenlijst bestaat uit 35 leeftijdsafhankelijke vragen, die door de 
ouders met “ja” of “nee” beantwoord worden. Een voorbeeldvraag is “Reageert het kind op 
stemmen van personen die hij/zij kent?”. Bij elke vraag wordt een voorbeeld gegeven. 
 

Afnameduur 
10 minuten 
 

Informanten 
Ouders 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De totale score is de som van alle “ja” antwoorden in de vragenlijst. 
 
De LittlEars Auditieve Vragenlijst is genormeerd op horende kinderen, waardoor de behaalde 
score in een curve getoond kan worden. De score van het kind wordt vergeleken met een 
minimale (laagste grens van het 95% betrouwbaarheidsinterval) en verwachte waarde voor 
de leeftijd van het kind. 

 

 

Psychometrische gegevens 
 

 

De LittlEars Auditieve Vragenlijst is (nog) niet door de COTAN beoordeeld. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de voorspellende waarde zeer hoog is en dat de 
meetnauwkeurigheid bevestigd wordt (Berger, Schülper & Simon, 2013). 
 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De vragenlijst wordt uitgegeven door Med-El en is ook in te vullen via www.medel.com.  
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 

 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. 
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