
Gehooronderzoek

Bij het Auris Audiologisch Centrum

Door een gehooronderzoek te doen,
leggen we vast wat u kunt horen
en verstaan en hoe de verschillende
onderdelen van uw gehoorbaan
werken. Een audiologie-assistent
neemt het onderzoek af. Het
onderzoek bestaat
uit verschillende metingen. 

De toonhoogte wordt uitgedrukt in
hertz (Hz). De sterkte of luidheid van
geluiden wordt uitgedrukt in decibel
(dB). Wij meten bij u hoe hard de
geluiden moeten zijn om ze nog net te
horen.

Horen en verstaan hangen af van de
achtergrondgeluiden. Met een klein
gehoorverlies kunt u een gesprek in
een rustige omgeving nog redelijk
volgen maar tijdens een feestje merkt
u dat de gesprekken moeilijker te
verstaan zijn. U kunt ook klachten
hebben omdat een deel van uw gehoor
niet goed functioneert.
 
Gevolgen van een gehoorverlies in
het dagelijkse leven
Hoe groter het gehoorverlies, hoe
ernstiger uw klachten. Een licht
gehoorverlies geeft al moeilijkheden
bij het verstaan van een gesprek in een
rustige omgeving.

"Bedankt voor
het uitgebreide
onderzoek en het
passende advies"



Bij een matig gehoorverlies
kan men een stem nauwelijks
verstaan en is men aangewezen op
geluidversterkende apparatuur. Bij
een ernstig gehoorverlies van 80 dB of
meer, wordt gesproken van doofheid.

Toonaudiometrie: onderzoek naar
toonhoogtes en toonsterktes
Bij dit onderzoek krijgt u via
een hoofdtelefoon geluiden van
verschillende toonhoogtes en van
verschillende sterktes te horen. Wij
vragen u om een reactie te geven
wanneer u deze geluiden hoort.
Wij leggen het resultaat vast in
een toonaudiogram. Soms wordt
dit onderzoek herhaald door een
blokje achter uw oor te plaatsen. Via
het blokje hoort u de geluiden. De
resultaten van dit onderzoek geven
weer wat u hoort met uw binnenoor.

Bij jonge kinderen wordt dit
gehooronderzoek spelenderwijs
afgenomen. Als ze nog te jong zijn
voor een hoofdtelefoon horen zij de
geluiden uit een luidspreker. Zodra ze
een geluid horen, doen zij bijvoorbeeld
een blokje in een doos. Wij leggen dit
eerst uit en oefenen ermee, voordat
het onderzoek begint.

Zeer jonge kinderen zitten bij hun
ouder of verzorger op schoot of in
een kinderstoel. De geluiden komen
uit een luidspreker. De onderzoeker
observeert en noteert de reacties van
het kind. Rust is heel belangrijk bij
dit onderzoek. Daarom kan er maar
één ouder bij het onderzoek aanwezig
zijn, die het kind niet mag afleiden of
helpen.

Spraakaudiometrie: het onderzoek
naar spraakverstaan
Dit onderzoek wordt afgenomen met
een hoofdtelefoon. U hoort woorden en
u zegt na wat u gehoord hebt. U hoort
de woorden steeds zachter, waardoor
het steeds moeilijker wordt om na te
zeggen wat u hoort. Wij leggen het
resultaat vast in een spraakaudiogram.

Onderzoek naar spraakverstaan
in ruis
In het dagelijkse leven zult u
gesprekken moeten volgen met
veel achtergrondgeluiden. Tijdens
dit onderzoek bootsen we deze
achtergrondgeluiden na: u hoort een
ruis. U hoort woorden en zinnen met
ruis op de achtergrond en u zegt na
wat u gehoord hebt.

Tympanometrie of impedantiemetrie:
onderzoek naar het trommelvlies en
het middenoor
De trillingen van het geluid worden
opgevangen door het trommelvlies en
via de gehoorbeentjes doorgegeven
aan het binnenoor (slakkenhuis). Het
is belangrijk dat deze trillingen goed
worden doorgegeven. Wij meten dit
bij u, door een klein dopje in uw oor
te plaatsen dat verbonden is met een
computer. Bij dit onderzoek hoeft u
verder niets te doen.

Oto-akoestische emissies:
onderzoek naar de werking van
de haarcellen in het slakkenhuis
Het verschijnsel waarbij het oor geluid
voortbrengt als reactie op een ander
geluid, noemen we oto-akoestische
emissies. In het binnenoor bevinden
zich haarcellen. Wij meten bij u na of
deze haarcellen gezond zijn. Wij
plaatsen een klein dopje in uw oor,
waar klikgeluiden uit komen. Op deze
manier kunnen wij meten of bij u
akoestische emissies opwekbaar zijn.

Na het onderzoek
Na het onderzoek overlegt de
audiologie-assistent met de audioloog.
De audioloog bepaalt wat er verder
gaat gebeuren. Dat hangt af van
de reden van uw doorverwijzing
en van uw vragen. Soms is een
vervolgonderzoek of een gesprek met
de audioloog gewenst. Hiervoor maakt
u een nieuwe afspraak.
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