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Wat is de PEACH? 

De PEACH (Parents’ Evaluation of Aural/oral performance of Children) is een vragenlijst die ontwikkeld is om 

te registreren hoe uw kind hoort en communiceert met zijn/haar hoorapparaat/cochleair implantaat. We vragen u 

om het luistergedrag van uw kind in het dagelijkse leven te observeren en te beoordelen voor  een aantal hoor- 

en communicatiesituaties.  

 

De PEACH is geen test. Houd in gedachte dat zelfs normaalhorende personen soms moeite hebben met horen in 

bepaalde situaties. De luistervaardigheden van kinderen verbeteren naarmate ze verder ontwikkelen en meer 

luisterervaring opdoen.   

 

Waarom gebruiken we PEACH? 

De PEACH wordt gebruikt om de doeltreffendheid van de hoorapparaten en /of cochleair implantaat te evalueren. 

De PEACH-score geeft een realistisch beeld van het functioneren van uw kind in dagdagelijkse situaties De 

resultaten kunnen door de audioloog van uw kind gebruikt worden. om de nodige aanpassingen uit te voeren 

gebaseerd op de specifieke moeilijkheden die uw kind ervaart.   De PEACH-scores die op verschillende momenten 

worden verzameld, kunnen tevens worden gebruikt om de vooruitgang van uw kind na de aanpassingen op te 

volgen.    

 

Hoe doe ik dat? 

 Denk bij elke vraag aan het gedrag van uw kind gedurende de voorbije week. 

 Geef een score op basis van het geschatte percentage van de tijd dat uw kind het beschreven gedrag 

vertoonde. 

 

Wat gebeurt er nadien? 

 De onderzoeker zal met u de ingevulde scores overlopen. Het is mogelijk dat de audioloog extra vragen stelt 

om te verzekeren dat hij/zij een grondig begrip heeft van de mogelijkheden en noden van uw kind. 

 

De resultaten van PEACH worden gebruikt om de vooruitgang van uw kind op te volgen. De audioloog 

zal deze  informatie tevens gebruiken voor de verdere aanpak.  

 

Pre-checklist 
 JA NEE 

Draagt uw kind zijn/haar gehoorapparaten en/of cochleair implantaat?     

Voelt uw kind zich goed/is het gezond?      

Werken de hoorapparaten en/of  cochleair implantaat van uw het kind correct?      

De PEACH kan enkel gebruikt worden om de prestaties met hoortoestellen of CI te beoordelen als het  

antwoord op alle vragen 'JA' is. 

 

 



 

P.E.A.C.H. Pagina 3 

 

Beoordeel het luistergedrag van uw kind tijdens de voorbije week en omcirkel het juiste cijfer 

 

 Vraag Nooit 

0% 

Zelden 

1-25% 

Soms 

26-50% 

Vaak 

51-75% 

Altijd 

75-100% 

1. Hoe vaak heeft uw kind zijn/haar 

hoorapparaten en/of cochleair implantaat 

gedragen? 

0 1 2 3 4 

2. Hoe vaak heeft uw kind geklaagd of is 

hij/zij geschrokken van  luide geluiden? 
4 3 2 1 0 

3. Reageert uw kind op zijn/haar naam in een 

stille omgeving? 
0 1 2 3 4 

4. Volgt uw kind eenvoudige  instructies op of 

voert het een eenvoudige taak uit in  een 

stille omgeving? 

0 1 2 3 4 

5. Reageert uw kind op zijn/haar naam in een 

lawaaierige omgeving wanneer hij/zij uw 

gezicht niet kan zien? (voorbeelden van 

reacties zijn: opkijken, omdraaien, verbaal 

reageren) 

0 1 2 3 4 

6. Volgt uw kind eenvoudige instructies op of 

voert het een eenvoudige taak uit in een 

lawaaierige  omgeving?  

0 1 2 3 4 

7.  Hoe vaak besteedt uw kind aandacht aan 

wat u zegt wanneer u in een stille omgeving 

een verhaal leest met uw kind? OF hoe vaak 

kan uw kind volgen wat er precies wordt 

gezegd wanneer hij/zij luistert naar een 

verhaal/lied op televisie of op CD wanneer 

er geen achtergrondlawaai is? 

0 1 2 3 4 

8. Hoe vaak begint uw kind een gesprek in een 

rustige omgeving of neemt hij/zij daaraan 

deel?  

0 1 2 3 4 

9. Hoe vaak begint uw kind een gesprek in een 

lawaaierige omgeving of neemt hij/zij 

daaraan deel?   

0 1 2 3 4 

10. Hoe vaak begrijpt uw kind wat u zegt in de 

auto/bus/trein?  
0 1 2 3 4 

11. Hoe vaak herkent uw kind stemmen van 

personen zonder deze te zien? 0 1 2 3 4 

12. Hoe vaak gebruikt uw kind met succes de 

telefoon? 
0 1 2 3 4 

13.  Hoe vaak reageert uw kind op andere 

geluiden dan stemgeluiden? 
0 1 2 3 4 
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Geef hier uw commentaar op bovenstaande vragen:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Score: in te vullen door de onderzoeker 

  

                                      RUWE Score                          % Score 

 

STILTE (Q’s 3+4+7+8+11+12) 

A 

 (A/24) x 100  

LAWAAI (Q’s 5+6+9+10+13) 

B 

 (B/20) x 100  

ALGEMEEN (A + B) 
C 

 (C/44) x 100  

 

 

 

 


