GEHOORTEST
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over de gehoortest die bij uw kind zal worden afgenomen. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen
en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts
aan u worden meegedeeld.
Voorbereiding
Wij verzoeken u uw kind, aan de hand
van deze algemene informatie, uit te
leggen wat de gehoortest inhoudt. Mocht
uw kind op de afgesproken dag ziek zijn
of om een andere reden verhinderd, wilt u
dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven op
onderstaand telefoonnummer?
Wij kunnen dan een andere patiënt oproepen.
Dag van de test
U meldt zich 5 minuten vóór de afgesproken tijd bij de polikliniek KNO. Vanwege
de beperkte ruimte mag één ouder/verzorger aanwezig zijn bij de gehoortest.
De test duurt 20-30 minuten.
De gehoortest
De audiometriste komt uw kind halen en
neemt hem/haar mee naar onze speciale
audiometrieruimte. Hij/zij neemt plaats op
een stoel in een geluiddichte cabine en
krijgt een koptelefoon op en een drukknopje in de handen. De deur van de
geluiddichte cabine gaat dicht (maar niet
op slot). De assistente neemt plaats aan
de andere kant van de ruit, achter de
computer.

Uw kind krijgt nu piepjes en bromtonen te
horen. Elke keer als hij/zij deze piepjes of
bromtonen hoort, moet hij/zij direct op het
knopje drukken en dit weer loslaten.
Beide oren worden op deze manier gemeten.
Na de test
Na afloop van de test zal de behandelend
arts u en uw kind binnen roepen en de
uitslag bespreken.
Tot slot
Voor meer informatie over de rechten van
Kind en Ouder in ziekenhuizen in het
algemeen en in het Spijkenisse Medisch
Centrum in het bijzonder verwijzen wij u
naar de folder Kind in het Spijkenisse
Medisch Centrum. Deze kunt u o.a.
vinden op onze website
www.spijkenissemc.nl. Op de pagina van
het specialisme Kindergeneeskunde treft
u ook links aan naar andere websites met
zeer nuttige informatie over dit onderwerp.
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Mocht u na het lezen van deze algemene
informatiefolder nog vragen hebben, stelt
u die dan gerust aan de behandelend arts
of de assistente. De medewerkers van de
polikliniek KNO zijn op werkdagen van
08.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 85 89.
Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.
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