1 Verloop van het onderzoek
Er wordt een dopje in de gehoorgang geplaatst en
vervolgens hoort u geluiden. U mag niet praten
tijdens dit onderzoek. Om een betrouwbaar
onderzoek af te nemen, is het noodzakelijk dat u
rustig bent. Kinderen moeten ook rustig zijn of
slapen.

2 Wat wordt er onderzocht?
Met dit onderzoek bepalen we objectief of er al dan
niet een gehoorverlies aanwezig is. Over de ernst
van het gehoorverlies kunnen we hieruit niets
afleiden.
Bij een normaal werkend oor worden er geluidjes
(emissies) opgewekt door de buitenste haarcellen
in het slakkenhuis. Deze emissies kunnen spontaan
voorkomen, maar kunnen ook uitgelokt worden
door het aanbieden van geluiden. Vervolgens
worden ze opgemeten door middel van een
gevoelige microfoon in de uitwendige gehoorgang.
Aanwezigheid van emissies wijst op een normale
werking van het slakkenhuis. Afwezige emissies
kunnen wijzen op een gehoorverlies, maar het kan
ook andere redenen hebben.
Duur: ± 15 minuten.

3 Van wie krijgt u de resultaten?
De resultaten worden aan uw behandelende NeusKeel-Oorarts bezorgd. Tijdens een volgende
consultatie of meteen na het onderzoek wordt het
resultaat met u besproken en wordt een eventuele
behandeling gestart.

4 Praktische aandachtspunten
● Hou er rekening mee dat het inschrijven enige
tijd in beslag kan nemen. Kom dus tijdig (30
minuten voor het geplande onderzoek) naar het
ziekenhuis.
● Breng uw identiteitskaart mee.
● U moet geen geld voorzien. De rekening van het
onderzoek wordt later opgestuurd. Als u nog
een consultatie heeft bij de dokter, moet deze
wel ter plaatse betaald worden.

Vragen aan arts

Hebt u vragen of
opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de
dienst aan. Zij of hij zal u met raad
en daad bijstaan.

Contactinfo
Afspraken Neus, keel, oor
03 650 50 52
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