
HOREN EN LUISTEREN 
 
 

 
 
 
Horen is niet hetzelfde als luisteren. Voor veel mensen is het 
onduidelijk wat het verschil is tussen horen en luisteren. Om dit te 
verduidelijken, is deze folder geschreven. 
 
Wat is horen? 
Horen heeft te maken met de geluiden die in het oor binnen 
komen. Als we horen, nemen we geluiden waar met onze oren. 
 
Hoe ontstaat een verminderd gehoor? 
Een verminderd gehoor kan ontstaan door: 
−oorontstekingen; 
−langdurige verkoudheid; 
−aangeboren afwijking; 
−ziekten zoals meningitis, de bof en mazelen; 
−andere keel-, neus- en oorklachten. 
 
 
 



Wat zijn de kenmerken van een verminderd gehoor? 
Er kan sprake zijn van een verminderd gehoor als het kind: 
−niet reageert als u hem roept; 
−schrikt van onverwachte geluiden; 
−opvallend hard praat; 
−vaak navraagt wat er gezegd is; 
−gespannen naar de mond kijkt van degene die praat; 
−vaak wegdroomt. 
De jeugdarts van de afdeling Jeugdgezondheidszorg kan 
vaststellen of het gehoor van uw kind in orde is of niet. 
 
Wat is luisteren? 
Luisteren is het verwerken van de geluiden die we waarnemen. 
Door goed te luisteren, leer je verschillen in geluiden ontdekken. 
Spraakklanken zijn ook geluiden. Voor het leren praten, lezen en 
schrijven is goed luisteren erg belangrijk. 
Door goed luisteren leert een kind zelf praten en begrijpt het wat 
er tegen hem gezegd wordt. Kinderen die niet goed luisteren, 
horen klanken en woorden anders of vervormd (Ze horen bijv. tap 
i.p.v. tak, mis i.p.v. mes of kaas i.p.v. kaars). Hierdoor kunnen 
woorden en/of zinnen een heel andere betekenis krijgen. 
Goed luisteren kun je leren. Geheugen en concentratie spelen 
hierbij ook een rol. 
 
Wat zijn de kenmerken van niet goed luisteren? 
Er kan sprake zijn van niet goed luisteren als het kind: 
−moeite heeft met het nazeggen van woorden, zinnen en 
versjes; 
−moeite heeft met rijmen; 
−kleine woorden, als de en er, weglaat uit de zin; 
−woorden vervormt; het zegt bijv. sinepomp i.p.v 
benzinepomp of gehaaltje getellen i.p.v. verhaaltje 
vertellen; 
−fouten maakt in dictees; 
−woorden niet goed uitspreekt. 
Als vaststaat dat een kind goed kan horen, maar u herkent wel 
enkele van bovengenoemde kenmerken, dan heeft uw kind 
waarschijnlijk moeite met luisteren. 
 
Tenslotte 
Indien u twijfelt aan de luistervaardigheid van uw kind, is het 
verstandig de logopedist  te vragen uw kind 
te onderzoeken. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Bel of mail naar de Praatmaat 
 


