
 

Intakechecklist audicien 

Deze checklist kun je naar jezelf mailen, uitprinten en meenemen naar de audicien. 

 

Een goede intake omvat de volgende elementen:  

- screening van uw oor: de audicien zal met een lampje in uw oor kijken om te zien of er 

geen problemen zijn met uw gehoorgang en/of trommelvlies; 

-meerdere hoortests; 

-invullen van de HOORvragenlijst 

- gesprek waarin de HOORvragenlijst met u besproken wordt en er dieper ingegaan wordt op 

uw situatie en uw wensen. Daarna zal de audicien de mogelijke hoorhulpmiddelen met u 

bespreken en het proces van aanmeting. Tenslotte moet een audicien u ook vertellen wat de 

hoorhulpmiddelen u gaan kosten.  

 

Hoortest(s) 

Om de mate en aard van uw gehoorverlies te kunnen bepalen zijn diverse hoortests 

mogelijk.  

Voordat u over kunt gaan tot het kiezen van een hoortoestel moet altijd duidelijk zijn of u 

een geleidings- een perceptief of een gemengd gehoorverlies heeft. Voor juiste afstelling van 

uw hoortoestel moet u altijd beschikken over een toon- en spraakaudiogram.  

Soms zijn de metingen al verricht door een kno-arts of audioloog en kunt u de resultaten van 

de metingen aan uw audicien overhandigen. Audiciens willen de metingen nog wel eens 

overdoen om zeker te weten dat men uitgaat van de juiste meetgegevens.  

Uw situatie, uw wensen, keuzemogelijkheden 

Bij het intakegesprek behoren de volgende zaken aan de orde te komen:  

Uw gehoorverlies (en eventueel andere gezondheidsaspecten) 

□ uw gehoorverlies: de aard, mate en oorzaak  
□ bijkomende gehooraandoeningen, bijvoorbeeld: oorsuizen (tinnitus), 

overgevoeligheid voor geluiden (hyperacusis), aanvallen van draaiduizeligheid (ziekte 
van Ménière) of een tumor bij het evenwichtsorgaan (brughoektumor).  

□ uw voorgeschiedenis, bijvoorbeeld: oorontstekingen, perforatie van het 
trommelvlies, ooroperaties  

□ de motoriek van uw vingers, hand en arm (in verband met bediening 
hoorhulpmiddel)  

□ overige bijzonderheden als allergie, oorsmeer, transpiratie en dergelijke.  



Uw wensen 

□ de omstandigheden waarin u beter wilt horen (vul deze ook in op de 
HOORvragenlijst). 

Keuzemogelijkheden 

□ de cliëntcategorie (1 t/m 5 of 99) waarin u bent ingedeeld 
□ de keuzemogelijkheden voor hoortoestellen: modellen en merken, inclusief prijzen  
□ eventuele keuzemogelijkheden voor een gecombineerde aanpak van gehoor- en 

gezichtsverlies  
□ de mogelijkheden voor aanvullende hoorhulpmiddelen (ringleiding, soloapparatuur 

etc.) gekoppeld aan de keuze voor een bepaald type toestel.  

Aanmeetproces en financiën 

□ de verwachte resultaten: wat is maximaal haalbaar?  
□ proefperiode: hoeveel hoortoestellen mag u proberen? Hoe lang mag u elk 

hoortoestel proberen? Weet dat recht heeft op een proefperiode van 8 weken als u 
dat wilt 

□ vergoedingsregeling(en) en uw eventuele eigen bijdrage en eigen risico 
□ eventuele doorverwijzingen naar de kno-arts of het audiologisch centrum of andere 

hulpverlener(s). 
 


