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Intake-spreekuur
Uw kind is aangemeld voor onderzoek op het Audiologisch
Centrum omdat er een vermoeden bestaat van
slechthorendheid of omdat er eerder een gehoorverlies is
vastgesteld.

Het eerste bezoek wordt op een intakespreekuur gepland.
Er is eerst een intakegesprek, daarna volgt een
gehooronderzoek. Daarna bespreekt een audioloog de
resultaten van het onderzoek met u.
 

Het intakegesprek
Een psycholoog, orthopedagoog of audioloog stelt tijdens
dit gesprek een aantal vragen over uw kind. U kan uw
zorgen bij dit gesprek bespreken.

Het gehooronderzoek
De audiologieassistent onderzoekt het gehoor van uw
kind. Meestal bestaat het gehooronderzoek uit meerdere
verschillende testen.



Na het onderzoek
Na het gehooronderzoek volgt er een gesprek met een
audioloog. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van
het gehooronderzoek besproken en een advies
uitgebracht. Soms is het nodig dat er meer wordt
onderzocht. Ook dit wordt tijdens het gesprek met u
besproken.

Het verslag
De resultaten van het onderzoek en het advies komen in
een verslag te staan. U krijgt een kopie van dat verslag
toegestuurd. Ook de arts die uw kind heeft verwezen, de
huisarts en mogelijk andere betrokkenen bij uw kind
krijgen een kopie toegestuurd. Het verslag wordt alleen
met uw toestemming naar andere betrokkenen verstuurd.

Praktisch
• Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
• Uw bezoek aan het Audiologisch Centrum duurt

gemiddeld 2 uur. Dat is inclusief het nabespreken
van het onderzoek. Houd rekening met eventuele
parkeerkosten indien u met de auto komt.

• In het belang van het onderzoek vragen wij u om
geen andere kinderen mee te nemen.

• Soms heeft u, voorafgaand aan het onderzoek, een
aantal vragenlijsten gekregen. Neem deze lijsten
ingevuld mee op de dag van het onderzoek.

Locaties
Audiologisch Centrum Rotterdam
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
Telefoon: (010) 413 22 80
E-mail: acrotterdam@auris.nl

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

Audiologisch Centrum Bergen op Zoom
Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom
Telefoon: (0164) 26 65 99
E-mail: acbergenopzoom@auris.nl

audiologischcentrum.nlaudiologischcentrum.nl


