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Heeft u uw e-mail adres al doorgegeven?
Dat biedt namelijk vele voordelen. U
ontvangt dan een afspraakherinnering
per e-mail, of een berichtje als uw bestelling bijvoorbeeld is binnen gekomen. Ook
voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken per e-mail uit, om onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren.
Met uw e-mail adres kunt u deelnemen
aan HoorSupport® Digitaal. Dit online
programma start zodra u hoortoestellen
gaat uitproberen. HoorSupport® Digitaal
ondersteunt u met praktische tips en
handige weetjes om snel aan uw hoortoestellen te wennen.
Daarnaast blijft u via e-mail op de hoogte
van leuke actie’s en nieuwe productontwikkelingen.
Natuurlijk kunt u zich op ieder moment
weer eenvoudig uitschrijven.

Schoonenberg A

Tijd

39

Hoe is het met u?

2 HoorSupport® Boek

Service-uur:
Elke werkdag
van 16.00
tot 17.00 uur

40
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Uw afspraken

Het belang van
uw e-mail adres

34

Hoe is het met u?

Tips voor betere communicatie

Doe
mee.

31

4. Belafspraak

En voor uw Communicatie Partner

Samen
hoor je
meer.

29

30
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Wij verwijzen u door voor een afspraak met:
Aangemeld voor
HoorSupport Digitaal®

Uw gegevens veilig bij Schoonenberg
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn,
vragen wij om uw persoonlijke gegevens,
zoals uw e-mail adres, maar ook uw naam,
adres, telefoonnummer en geboortedatum.
Deze gegevens leggen wij vast in onze
systemen. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om. In ons Privacy Statement
leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze kunt u bij ons
opvragen of online inzien via:
www.schoonenberg.nl/privacy

Uw huisarts. Datum:

De KNO-arts/AC. Datum:
Naam/ziekenhuis:

Tijd:
Telefoon:

Reden:
Verwijsadvies voor arts mee gegeven

Filiaalstempel

Wij vinden de kwaliteit van onze dienstverlening van groot belang. Daarom doen
wij daar doorlopend onderzoek naar. U kunt
hiervoor door ons, of door een onderzoeksbureau in opdracht van ons, benaderd
worden.

Uw gehoor
4 HoorSupport® Boek

Tijd:

Reden:

Bij verhindering verzoeken
wij u ons dit z.s.m. (tenminste één dag van tevoren) te
laten weten.
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Welkom
Otoscopie
Gehoorscreening
Audiogram
Hoortoestellen & motivatie
Persoonlijke hoordoelen
Vragenlijst
HoorSupport®
Afspraken inplannen
Zelf aan de slag
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Uw audiogram
Met een otoscoop bekijken wij uw gehoorgang en trommelvlies om te controleren of
uw oor gezond is en er geen verstoppingen
zijn die invloed kunnen hebben op uw gehoor.
Vervolgens krijgt u via een hoofdtelefoon
piepsignalen op verschillende toonhoogtes
en geluidsniveau’s te horen. U geeft aan
welke piepjes u waarneemt. Zo weten we
precies wat u wél en wat u niet kunt horen.
De resultaten van deze ‘piepjestest’ worden

Lage tonen

Zacht
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1000

weergegeven in een grafiek. Zo’n grafiek heet
een audiogram.

Hoe leest u uw audiogram?

De lijn in een audiogram loopt zelden helemaal recht. Bij slechthorendheid duikt de
lijn bij de hoge tonen (rechts in de grafiek)
meestal omlaag. Soms is het patroon grilliger.
Lijnen in het groene gebied (het bovenste deel
van de grafiek) wijzen op een goed gehoor.
Hoe lager de lijn zakt, hoe slechter het gehoor.

2000

4000

th
fs

30

50
60

m d b ia
n
o
ng
e l
u

r

ph g
ch
sh

70
80

k
t

Licht
gehoorverlies
Matig
gehoorverlies

100
110

fleetloqater.com
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Schoonenberg

Rotterdam Resilient City

duinhoek.nl
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Uw keuze
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Uitgebreide audiometrie
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Vragenlijst
Keuze uit drie
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HoorZeker Pakket
Prijsuitleg
Overige hulpmiddelen
HoorSupport® Digitaal
Zelf aan de slag

Professionele partner
in de zorg
In sommige gevallen adviseren we u een
afspraak te maken bij uw huisarts, KNOarts of het Audiologisch Centrum.

Huisarts
Ernstig
gehoorverlies

90

120 dB
Hard

Doe
mee.

Hoge tonen

Goed
gehoor
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20
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8000 Hz

0

40

Grappen en
grollen op een
verjaardag.

Uw gehoor

Zeer ernstig
gehoorverlies

Uw huisarts is uw eerste medisch aanspreekpunt als er een (lichte) afwijking wordt waargenomen bij de hoortest of het onderzoek met de
otoscoop. Uw huisarts zal u vragen stellen over
(de achtergrond van) uw verminderde gehoor
en vragen naar uw audiogram. Het kan zijn dat
er een aanvullende test wordt uitgevoerd.

Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts)

Volwassenen met aandoeningen van de
gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor worden doorverwezen naar de KNO-arts
voor nader onderzoek. Voorbeelden hiervan

zijn asymmetrisch gehoorverlies, oorsuizen
en evenwichtsstoornissen. Als u jonger bent
dan 67 jaar moeten wij u ook doorverwijzen.
De KNO-arts zal uw oor verder onderzoeken
en een diagnose stellen.

Bijkletsen
over alles
en niets.

Audiologisch Centrum (AC)

Audiologische Centra zijn gespecialiseerd in
onderzoek, advies, revalidatie en begeleiding
bij gehoorproblemen van kinderen tot 18 jaar
en volwassenen met ernstige slechthorendheid. Bij het AC werken o.a. audiologen, audiologie assistenten en logopedisten. Als het
nodig is wordt een KNO-arts geraadpleegd.
De samenwerking met deze partners in
hoorzorg vormt de basis voor uw behandeling
en indien nodig zal er overleg zijn tussen de
verschillende disciplines.
Schoonenberg 11
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Doe
mee.

Schoonenberg 17

divers

Restaurant Duinhoek

Ola

Faringwell

Willem Buytewechstraat 42 ■ 3024 BN Rotterdam ■ +31(0)6-22957129 ■ saskia@geleedts.nl ■ www.geleed

echstraat 42 ■ 3024 BN Rotterdam ■ +31(0)6-22957129 ■ saskia@geleedts.nl ■ www.geleedts.nl

-22957129 ■ saskia@geleedts.nl ■ www.geleedts.nl

