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Audiologisch Centrum
Wij helpen mensen met hoor-, spraak- en/of
taalproblemen.

We doen onderzoek naar het gehoor en naar de taal- en
spraakontwikkeling. Als het nodig is nemen we ook de
algehele ontwikkeling mee in ons onderzoek.

Op ons Audiologisch Centrum werkt een multidisciplinair
team. In dit team werken audiologen, audiologie
assistenten, linguïsten, logopedisten, psychologen,
orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Samen
brengen we uw probleem in kaart.

Wat neemt u mee?
Bij het eerste bezoek neemt u mee:
• Een verzekeringsbewijs (pasje)
• Een identiteitsbewijs
• De ingevulde vragenlijst (als u die heeft gekregen

en nog niet per mail naar ons heeft gestuurd)

Wilt u alstublieft minimaal tien minuten voor de
afspraaktijd aanwezig zijn?

 



Binnenkomst
U meldt zich bij de receptie. De medewerkers van de
receptie nemen de persoonlijke gegevens met u door. De
medewerkers die het onderzoek uitvoeren, halen u op uit
de wachtkamer.

Intake gesprek
Voorafgaand aan het eerste bezoek wordt meestal eerst
een intake gesprek ingepland. Tijdens het intake gesprek
worden uw zorgen/vragen besproken. Hierna wordt
bepaald welke onderzoeken er nodig zijn.

Het audiologisch onderzoek
Het audiologisch onderzoek (gehooronderzoek) is voor
baby's, kinderen en volwassenen. De audioloog of
assistent kijkt met moderne testen welk geluiden u kunt
horen en welke niet. De duur van het onderzoek kan
variëren van dertig minuten tot anderhalf uur. De meest
voorkomende onderzoeken zijn:

Toonaudiometrie
De audiologie-assistent observeert de reactie van het kind
en gebruikt hiervoor een spelletje.

Spraakaudiometrie
Wat verstaat u van spraak en wat niet? Uit de koptelefoon
komen woorden die u nazegt. De resultaten van dit
onderzoek leggen we vast in een grafiek, het
spraakaudiogram.

Tympanometrie of impedantiemetrie
De audiologie-assistent doet een dopje in het oor dat is
aangesloten op meetapparatuur. De beweeglijkheid van
het trommelvlies wordt zo gemeten.

Tinnitusspreekuur
Het tinnitusspreekuur is voor mensen met ernstige tinnitus
(oorsuizen). Wij bieden afhankelijk van uw hulpvraag een
informatiebijeenkomst, een gehooronderzoek en
eventueel begeleiding door het tinnitusteam.

KITS-spreekuur
Het KITS-spreekuur is voor jonge kinderen. We doen in
maximaal twee dagdelen alle onderzoeken. Op die manier
hoeven kinderen niet steeds terug te komen naar ons
centrum en krijgen we snel een indruk van het probleem.

Het logopedisch onderzoek
Het logopedisch onderzoek is voor (jonge) kinderen en

jongeren. De logopedist observeert en onderzoekt met
behulp van verschillende testen de spraak-, taal- en
communicatieve ontwikkeling. Dit duurt maximaal drie uur.

Het psychologisch onderzoek
Het psychologisch onderzoek is voor kinderen en
jongvolwassenen. De psycholoog/ orthopedagoog
observeert en onderzoekt het cognitieve (verstandelijke)
ontwikkelingsniveau en het gedrag. Dit duurt bij elkaar
maximaal drie uur.

Verwijzing en vergoeding
Onderzoek vindt altijd plaats op verwijzing. Dit gebeurt
meestal door een huisarts, KNO-arts of een ander medisch
specialist. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten als er
verwezen is door een medisch specialist, na aftrek van uw
eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen
eigen risico.

Na het onderzoek
Na het onderzoek bespreekt de onderzoeker de resultaten
van de testen en observaties met u. Hier kan ook een
aparte afspraak voor worden gemaakt. De resultaten van
het onderzoek komen ook in een verslag te staan. U krijgt
een kopie van dat verslag. Ook de arts die heeft
doorverwezen, de huisarts en eventueel andere
betrokkenen krijgen een kopie. Het verslag wordt alleen
met uw toestemming naar anderen verstuurd. Dit gebeurt
altijd via veilige verzending.

Klachtenregeling
Het Audiologisch Centrum heeft een klachtenregeling. U
vindt de regeling op onze website www.auris.nl.

Locaties
Audiologisch Centrum Bergen op Zoom
Marslaan 7 4624 CT BERGEN OP ZOOM
E: acbergenopzoom@auris.nl
T: (0164) 26 65 99

Audiologisch Centrum Goes
Voorstad 78 4461 KP GOES
E: acgoes@auris.nl
T: (0113) 25 03 42

Audiologisch Centrum Rotterdam
Ammanplein 2 3031 RT ROTTERDAM
E: acrotterdam@auris.nl
T: (010) 413 22 80

auris.nlauris.nl


