Gehooronderzoek
Informatie

Waarom deze folder?
Binnenkort krijgt u een uitgebreid gehooronderzoek op de polikliniek keel-, neus en oorheelkunde (KNO)
Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. In deze folder krijgt u
een uitleg over de verschillende onderzoeken en hoelang ze globaal duren. De onderzoeken die zijn
aangekruist, zijn voor u van toepassing.

Onderzoeken



Toonaudiogram
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of u gehoorverlies heeft en zo ja, in welke mate. Tijdens
het onderzoek krijgt u tonen te horen via een koptelefoon. U dient hierop te reageren. Soms is
het noodzakelijk dat aan één oor een ruis hoorbaar is.
Duur: 15 minuten.



Spraakaudiogram
Het doel van deze test is het bepalen wat u maximaal verstaat bij verschillende luidheden. U
krijgt via de koptelefoon verschillende woorden te horen, die u na gaat zeggen.
Duur: 15 minuten.



Onaangename luidheidstest
Bij deze test wordt bepaald bij welke geluidssterkte u het geluid onaangenaam hard vindt. De
tonen worden steeds luider aangeboden. Op het moment dat u het te hard vindt, moet u
reageren.
Duur: 5 minuten.



Tympanogram en/of reflexmeting
Met dit onderzoek wordt bepaald hoe beweeglijk uw trommelvlies en gehoorbeentjes zijn. U krijgt
hiervoor een speciale koptelefoon op. Via deze koptelefoon krijgt u steeds luider wordende tonen
te horen. Uw trommelvlies of gehoorbeentjes kunnen hierbij niet beschadigen. Door dit
onderzoek ontstaat er een drukverschil in het oor waardoor de beweeglijkheid van het
trommelvlies kan worden gemeten (= tympanogram).
Duur: 10 minuten
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Suisanalyse
Deze test heeft tot doel de toonhoogte en luidheid te bepalen van een suis of pieptoon in het oor.
Dit wordt bepaald door het nabootsen van de geluiden in het andere oor.
Duur 5 minuten

De uitslag
De uitslag krijgt u bij het eerst volgende bezoek aan uw KNO-arts.

Wachttijd
Uiteraard proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het gebeuren dat u toch langer
moet wachten door onvoorziene omstandigheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Onverwacht verhinderd
Als u verhinderd bent geeft u dit minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Dan kunnen wij met u een
nieuwe afspraak maken.

Uw vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. De medewerkers van de polikliniek
KNO zijn op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 072 - 548 3150.
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