UW EERSTE BEZOEK AAN
HOORCENTRUM AERTS

WIJ HOREN U!

DE EERSTE STAP NAAR
EEN BETER GEHOOR
Bedankt voor uw afspraak bij Hoorcentrum Aerts.
Met deze informatiefolder willen we u helpen om u voor te
bereiden op uw eerste afspraak. Wat mag u verwachten, wat
moet u zoal weten en waarbij kunt u al eens stilstaan voordat
u langskomt bij ons. Neem gerust even de tijd om deze folder
door te nemen. Veel leesplezier en tot op onze afspraak!

INHOUD
1. De eerste keer
Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

2. Het gehoor, hoe zit dat?
Alles wat u moet weten over het gehoor.

3. Uw afspraak voorbereiden
Hulp bij het voorbereiden van uw afspraak met de audioloog.

1. DE EERSTE KEER
Wanneer u voor de eerste keer een afspraak maakt bij een audioloog weet u
vaak niet goed wat u kan verwachten. U mag ervan uitgaan dat die afspraak bij
Hoorcentrum Aerts aangenaam en informatief zal zijn. We bekijken tijdens onze
hooranalyse de start naar een beter gehoor. We voorzien voldoende tijd zodat u al
uw vragen over uw gehoor kan stellen aan de audioloog.
Tijdens een eerste kennismaking leren
we u en uw gehoor beter kennen!
Samen bespreken we welke gehoorverbeteringen in uw dagelijks leven wenselijk zijn. We vinden het belangrijk om
uw persoonlijke noden in functie van uw
levensstijl goed in kaart te brengen.
De tweede stap van de hooranalyse
omvat de gehooronderzoeken. Daarbij
starten we met een video-otoscopie.
De audioloog brengt de gehoorgang
en het trommelvlies in beeld. Tijdens
die test kunt u zelf meevolgen op
het computerscherm. Het beeld zal
uitgebreid met u besproken worden.

Daarna voert de audioloog gehoormetingen uit om uw gehoor in kaart te
brengen.
De spraaktest in lawaai geeft ons een
beeld van de communicatiemogelijkheden tijdens gesprekken in rumoerige
omstandigheden. Het resultaat geeft
zowel u als de audioloog een inschatting van het potentiële resultaat met
een hooroplossing.
Ook de standaard tonentest wordt
afgenomen. Aan de hand daarvan kunnen
we berekenen hoeveel versterking uw
hooroplossing zal moeten voorzien.

TIP:
Neem iemand mee naar uw eerste
bezoek aan Hoorcentrum Aerts.
Zowel voor u als voor ons kan het
nuttig zijn om uw partner, familielid of kennis te betrekken tijdens
de hooranalyse. Bij deze afspraak
wordt veel informatie meegegeven,
en met twee onthoudt u meer dan
alleen! Een vertrouwenspersoon kan
ook extra informatie aanbrengen of
u helpen bij het maken van keuzes.

HOREN DOE JE OOK MET
JE HERSENEN, NIET ENKEL
MET JE OREN

2. HET GEHOOR, HOE ZIT DAT?
Laat ons u helpen om wat meer inzicht te krijgen in uw gehoor. Horen doen
we niet enkel met onze oren. Onze hersenen zijn een onmisbare schakel!
Uw oren en hersenen werken samen
als een perfect team. Wanneer een
geluid wordt opgevangen door onze
oorschelp, zal ons oor het geluid
doorsturen naar onze hersenen.
Onze hersenen geven betekenis aan
het geluid. Ze zorgen er dus voor dat
we boodschappen kunnen verstaan,
maar ook dat we weten waar het
geluid vandaan komt.
Het is van zeer groot belang dat onze
hersenen het binnenkomend geluid
goed ontvangen.

Denk bijvoorbeeld aan het moment
dat u wil oversteken op straat. U
moet kunnen vaststellen vanuit welke
richting het geluid komt en hoe ver het
verkeer van u verwijderd is. Daarnaast
werken de twee oren samen om in
lawaai beter te verstaan. De hersenen
maken een onderscheid tussen de
spreker en het achtergrondlawaai.
Hoe kwalitatiever de informatie die de
hersenen ontvangen, hoe makkelijker
voor de hersenen om te identificeren
wat er werd gezegd.

Verder is een goed gehoor onmisbaar
voor een goede levenskwaliteit.
Aangezien er geen energie verloren
gaat in het verstaan of het ‘decoderen
van de boodschap’, kunnen uw
hersenen zich volop focussen op
de inhoud van het gesprek en kan
u volledig betrokken zijn bij de
het gesprek. Denk maar aan de
betrokkenheid tijdens een gesprek.

Het nadenken over de inhoud van een
vergadering, argumenten aanbrengen
in een discussie,…
Een goed gehoor draagt bij aan een
actief sociaal leven. Die zaken zijn
onmisbaar voor een goede mentale
gezondheid. Hoortoestellen worden in
de medische wereld eveneens gezien
als een belangrijke preventiemaatregel
voor dementie.

MET TWEE GOEDE OREN KAN U DE HERSENEN FIT HOUDEN!

GEEN HOOROPLOSSING GEBRUIKEN

HOOROPLOSSING GEBRUIKEN

MINDER STIMULATIE VAN DE HERSENEN

MEER STIMULATIE VAN DE HERSENEN

VERMINDERDE INFORMATIEOPNAME

VERBETERDE INFORMATIEOPNAME

VERMOEIDHEID DOOR
LUISTERINSPANNING

BETERE LEVENSKWALITEIT,
MENTALE GEZONDHEID

MISCOMMUNICATIE DOOR
VERMINDERDE VERSTAANBAARHEID

BETERE SOCIALE CONTACTEN
DANKZIJ COMMUNICATIE

THUIS

GROEPEN

GELUIDEN

HOBBY’S

TELEFONIE

MULTIMEDIA

SPREKERS

MUZIEK

Hoe verlopen 1:1 Hoe verlopen Het horen van de Ondervindt u Gesprekken met Verstaan van
Verstaan van
Hoe is uw
gesprekken met groepsgesprek- deurbel, tele- problemen bij het gsm of vast
gesprekken en
voordrachten, muziekbeleving?
huisgenoten en
ken
foongerinkel,
uitoefenen van telefoontoestel? sprekers op radio
toneel- en
bezoekers?
tijdens feesten,
bezoek
hobby’s door het
en televisie?
theatervoorstelbijeenkomsten … dat toekomt, keu- verminderd
lingen… ?
kenapparatuur
gehoor?
…
Beoefent u buiten
hobby’s

3. UW AFSPRAAK VOORBEREIDEN

Ons gehoor heeft een belangrijke invloed op allerlei situaties. Sta even stil bij uw
dagdagelijkse bezigheden en noteer bij onderstaande thema’s wat voor u goed
loopt en waar uw gehoor ondersteuning zou kunnen gebruiken. Zo kan onze
audioloog tijdens de afspraak al beter inschatten wat belangrijk is voor u.

Hier vindt u een aantal algemene vragen die onze audioloog graag met u
overloopt tijdens de kennismaking.
Hoe belangrijk is het voor u om uw gehoor te verbeteren op dit moment?
0 = zeer onbelangrijk en 10 = zeer belangrijk

0

10
In welke mate gelooft u in het gebruik van hoortoestellen?
0 = helemaal niet en 10 = helemaal wel

0

10
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande stellingen?
0 = helemaal niet akkoord en 10 = helemaal akkoord
1) Ik ben nog niet klaar voor hoortoestellen.

0

10
2) Ik denk dat ik misschien hoortoestellen nodig heb.

0

10
3) Ik heb al informatie opgezocht over hoortoestellen.

0

10
4) Ik ben klaar voor hoortoestellen als dit mij aangeraden wordt.

0

10
5) Ik vind het een goed idee om hoortoestellen te dragen.

0

10

Heeft u na het doornemen van deze informatiefolder nog vragen?
Noteer ze hier zodat u ze kan stellen tijdens uw afspraak.

HOORCENTRUM AERTS
info@hoorcentrumaerts.be
www.hoorcentrumaerts.be

