Onderzoeken bij gehoor- en oorklachten
op
de polikliniek KNO

Uw KNO-arts heeft voorgesteld om vanwege uw gehoor- en / of oorklachten een onderzoek
op de polikliniek te laten verrichten. Deze folder geeft u informatie over de verschillende
onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd. Het onderzoek dat in uw geval is
aangevraagd, is aangekruist.

Impedantiemeting
Deze test verschaft de KNO-arts (aanvullende) informatie over de toestand van het
trommelvlies, de gehoorbeentjesketen en het middenoor.
Met een sonde, voorzien van een zacht rubberdopje wordt de gehoorgang, gedurende 10 tot
30 seconden afgesloten en een meting uitgevoerd. Tijdens de meting wordt de luchtdruk, in
de gehoorgang, veranderd.
Het onderzoek is niet pijnlijk.
Dit onderzoek vindt plaats tijdens uw bezoek aan de polikliniek KNO. U hoeft er geen aparte
afspraak voor te maken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de audiometrist/ polikliniek-medewerker.
Na afloop van het onderzoek bespreekt de KNO-arts de resultaten met u. Indien nodig
worden verdere afspraken gemaakt.

Spraakaudiometrie
Deze test verschaft de KNO-arts informatie over het verstaan van spraak en de verandering
hierin bij afname van het volume (wanneer het geluid zachter wordt).
Via een hoofdtelefoon, die de oren geheel afsluit, hoort u verschillende woorden.
Het is de bedoeling dat u deze woorden precies naspreekt zoals u ze verstaat.
Het meetresultaat kan ook door een audicien gebruikt worden als er een hoortoestel
noodzakelijk zou worden. Het onderzoek is niet pijnlijk.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de audiometrist/ polikliniek-medewerker.
Na afloop van het onderzoek bespreekt de KNO-arts de resultaten met u. Indien nodig
worden verdere afspraken gemaakt.

Reflexmeting
Deze test verschaft de KNO-arts (aanvullende) informatie over de spanning van het
trommelvlies en middenoorspiertjes en de wijze waarop deze veranderen.
Met een sonde, voorzien van een zacht rubberdopje wordt de gehoorgang, gedurende 10 tot
30 seconden afgesloten en een meting uitgevoerd. Tijdens de meting worden vier
verschillende tonen kort, luid, hoorbaar gemaakt.
Het onderzoek is niet pijnlijk.
Dit onderzoek vindt plaats tijdens uw bezoek aan de polikliniek KNO. U hoeft er geen aparte
afspraak voor te maken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de audiometrist/polikliniek-medewerker.
Na afloop van het onderzoek bespreekt de KNO-arts de resultaten met u. Indien nodig
worden verdere afspraken gemaakt.
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Lucht geleidingsdrempel (gehoortest)
Deze test verschaft de KNO-arts (aanvullende) informatie over uw gehoor. Met name het
gehoorverlies en het verloop. Via een hoofdtelefoon, die de oren geheel afsluit, worden
tonen hoorbaar gemaakt. Bij elke toonhoogte wordt het laagst mogelijke hoorbare volume
bepaald. Aan elk oor worden zes verschillende toonhoogten op deze manier getest.
Het onderzoek is normaal gesproken niet pijnlijk.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een audiometrist/polikliniek-medewerker.
Na afloop van het onderzoek bespreekt de KNO-arts de resultaten met u. Indien nodig
worden verdere afspraken gemaakt.

Beengeleidingsdrempel (aanvullende gehoortest)
Deze test verschaft de KNO-arts (aanvullende) informatie over uw gehoor. Met name het
gehoorverlies bij verschillende toonhoogtes.
Via een speciaal aangepaste hoofdtelefoon (de zogenaamde beengeleider), die achter het oor
geplaatst wordt, worden tonen hoorbaar gemaakt. Bij elke toonhoogte wordt het laagst
mogelijk hoorbare volume bepaald.
Bij deze test hoort u de toon via het been (bot) van de schedel en niet via het oor. Er wordt
ook gebruik gemaakt van een hoofdtelefoon die het oor aan de andere kant afsluit. Via deze
hoofdtelefoon hoort u alleen een ruistoon (geruis).
Deze dient ervoor om het horen van dat oor tijdelijk te maskeren.
De test vindt plaats tijdens uw bezoek aan de polikliniek KNO. U hoeft er geen aparte afspraak
voor te maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
audiometrist/polikliniekmedewerker.
Na afloop van het onderzoek bespreekt de KNO-arts de resultaten met u. Indien nodig
worden verdere afspraken gemaakt.

Vragen
Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, schrijf deze dan op of vraag iemand
met u mee te gaan. De polikliniekmedewerker vertelt u vóór en tijdens het onderzoek wat er
precies gebeurt. De KNO-arts beantwoordt uw vragen graag bij het bespreken van de
onderzoeksresultaten.
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Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de polikliniek KNO. Er
kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Afspraken
U afspraaktijd op de polikliniek KNO B66 is;
...................................................................... dag
...................................................................... datum
om.................................... uur.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek KNO (B66)
Telefoon (024) 365 82 25
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Website: www.kno.cwz.nl

