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Het gehoor van uw kind is onderzocht. De audioloog heeft
daarna geadviseerd een proef met solo-apparatuur te
starten. Daardoor heeft uw kind in de klas waarschijnlijk
minder last van omgevingsgeluiden en kan hij of zij de
leerkracht beter verstaan.

Solo-apparatuur
De apparatuur bestaat uit een zender en een ontvanger. De
zender is een kastje met een microfoontje. De leerkracht
draagt dit om zijn hals of met een klip op de kleding. Uw
kind heeft een ontvanger aan het hoortoestel.

Als uw kind geen hoortoestel draagt, dan zit de ontvanger
achter het oor. Soloapparatuur zorgt ervoor dat hel
spreken van de leerkracht rechtstreeks in het oor van de
leerling komt. Daardoor is het spraak verstaan minder
vermoeiend voor uw kind. Dal is een groot voordeel.

Het gebruik
Uw kind gebruikt de solo-apparatuur meestal niet als het
zelfstandig werkt, tijdens gymles of als het buiten speelt.
Het is prettig als het kind daarover afspraken maakt met
de leerkracht. Spreek dan ook af, waar de apparatuur ligt
als het niet wordt gedragen.



Als niet helemaal duidelijk is of de soloapparatuur uw kind
helpt, komt de maatschappelijk werker van het
Audiologisch Centrum in de klas kijken en maakt daar een
verslag van. Het verslag wordt gebruikt bij de aanvraag van
de solo-apparatuur. De maatschappelijk werker kan ook
de leerkracht adviseren over hoe hij het beste om kan
gaan met het gehoorprobleem van uw kind.

De leerkracht
Het succes van de proef met de soloapparatuur hangt af
van de leerkracht en hoe hij de solo-apparatuur gebruikt.
Het is belangrijk dat u de leerkracht van te voren vertelt
over de proefperiode en vraagt of hij daaraan wil
meewerken.

De proefperiode
De audioloog bespreekt met u dat uw kind mogelijk in
aanmerking komt voor een proef met solo-apparatuur. U
krijgt de volgende informatie mee:
• een brief voor de leerkracht
• de vragenlijst 'Luistersituaties op school 1' voor de

leerling. Uw kind vult de vragen in, samen met de
leerkracht

• de vragenlijst 'Luister- en leergedrag leerling l' die
de leerkracht invult

• een envelop om de ingevulde vragenlijsten binnen
één week naar het Auris Audiologisch Centrum
terug te sturen.

De audioloog bekijkt de vragenlijsten. Hij beoordeelt of er
een proef met solo-apparatuur wordt gedaan. Als dat zo is,
bestellen wij die bij de leverancier of via de audicien bij u in
de buurt.

De technisch medewerker geeft u uitleg over de werking
van de soloapparatuur. Ook vertelt hij over de verzekering
en wat u kunt doen bij technische problemen. U kunt alles
nog eens nalezen want u krijgt een map met informatie
mee voor u en voor de leerkracht. Als de aanvraag via de
audicien gaat, krijgt u de uitleg van hem.

U geeft de informatie en de soloapparatuur aan de
leerkracht. Als u dat lastig vindt, kan de maatschappelijk
werker van het Audiologisch Centrum u daarbij helpen.
Ook als u denkt dat de leerkracht de soloapparatuur niet
goed gebruikt, kunt u bij de maatschappelijk werker hulp
vragen.

Na twee maanden vullen de leerkracht en uw kind weer

een vragenlijst in, om na te gaan hoe de solo-apparatuur
bevalt. U stuurt deze lijsten naar het Audiologisch Centrum
op.

De audioloog besluit in overleg met u of de aanvraag van
de soloapparatuur definitief gemaakt wordt. De audioloog
vult een formulier in voor de leverancier en de
zorgverzekeraar.

Als de solo-apparatuur geen meerwaarde heeft voor uw
kind, dan brengt u de solo-apparatuur binnen één week na
het gesprek met de audioloog terug naar het Audiologisch
Centrum. Soms mag u de solo-apparatuur aangetekend
zelf opsturen naar de leverancier.

Na één jaar maken wij een vervolgafspraak met u en uw
kind. Dan controleren wij het gehoor van uw kind en ook de
werking van de soloapparatuur. Neem daarom de
soloapparatuur en eventuele hoortoestellen mee.

Verantwoordelijkheid
U bent als ouder of verzorger verantwoordelijk voor het
onderhoud van de solo-apparatuur. Wij adviseren u
dringend om een verzekering af te sluiten voor verlies en
schade aan de solo-apparatuur. De technisch medewerker
van het Audiologisch Centrum geeft u daarover informatie.
Ook is het verstandig om duidelijke afspraken te maken
met de leerkracht en uw kind over het opbergen van de
soloapparatuur op school. De verzekering wil dat de
apparatuur in een gesloten kast wordt bewaard.

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


