Hoortoestelspreekuur
U hebt last van een minder gehoor? Op het Hoortoestelspreekuur Rijnstate
Arnhem kunt u gemakkelijk en snel terecht. U bent door uw huisarts verwezen
en kunt nu in één bezoek langs bij de KNO-arts, tevens krijgt u een hoortest en
meet de audicien u na een gesprek een hoorapparaat aan.
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Slechthorendheid is een veel voorkomend probleem in Nederland, ruim 1.5
miljoen Nederlanders hebben er last van. De prognose is dat dit aantal de
komende jaren drastisch zal groeien door onder andere de vergrijzing en
gehoorbeschadiging door lawaai. Om deze mensen goed en snel te kunnen
helpen is het hoortoestelspreekuur in het leven geroepen.
Mensen die een verminderd gehoor hebben en die mogelijk baat hebben
bij een hoortoestel komen in aanmerking voor een behandeling. Dit kunnen
jonge mensen zijn met een aangeboren slechthorendheid of mensen die na
een uitgebluste oorontsteking een verminderd gehoor hebben en die niet
geholpen kunnen worden met een operatie. Het hoortoestelspreekuur is er ook
voor oudere mensen met een ouderdomsslechthorendheid die in de loop van
de tijd minder zijn gaan horen.

Hoe werkt het?
De huisarts heeft u vanwege uw hoorproblemen verwezen naar de KNO-arts.
De dag van de afspraak:
Op de dag van de afspraak meldt u zich aan de balie van de polikliniek KNOheelkunde.
In principe vinden achtereenvolgens plaats op 1 dag:
• 1e Bezoek KNO-arts - oorinspectie
• Gehooronderzoek
• 2e Bezoek KNO-arts - om de uitslag van de gehoortest te bespreken
• Eerste gesprek met de audicien – advies
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Hoortoestelspreekuur

De audicien
Om optimale service te kunnen bieden aan patiënten werkt de polikliniek
KNO-heelkunde samen met Beter Horen, specialist op het gebied van
hoortoestellen. De polikliniek KNO biedt patiënten deze service geheel
vrijblijvend aan. U kunt uiteraard ook gebruik maken van andere audiciens.
Bij het eerste bezoek zal de audicien u vragen naar uw persoonlijke situatie en
uw wensen en verwachtingen. Op basis van dit gesprek en de uitslag van het
gehooronderzoek adviseert de audicien u een bepaald type hoortoestel. Er
zijn hoortoestellen in verschillende prijsklassen. Uw ziektekostenverzekeraar
betaalt in de meeste gevallen een deel van de kosten van het hoortoestel.
De audicien kan u vertellen hoeveel u zelf moet bijbetalen. Eventueel kunt
u met uw audicien de mogelijkheden van een voordeliger type hoortoestel
bespreken.

Proefperiode
Na de afspraak met de audicien wordt er een hoortoestel besteld. Tijdens het
volgende bezoek aan de audicien, wordt het hoortoestel voor u ingesteld.
Ook krijgt u uitleg over de bediening en onderhoud van het hoortoestel.
Na dit bezoek wordt u in de gelegenheid gesteld het hoortoestel enige
tijd vrijblijvend uit te proberen. In deze proefperiode bezoekt u regelmatig
de audicien om uw ervaringen te bespreken. Zo nodig zal de audicien de
instellingen van het hoortoestel veranderen. Als u tijdens de proefperiode niet
tevreden bent over het hoortoestel, kunt met een ander toestel een nieuwe
proefperiode beginnen.
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Tot slot
Een hoortoestel kan u helpen meer te horen en beter te verstaan. Het is
belangrijk dat het type hoortoestel goed bij u en uw gehoorsverlies past.
Er bestaat helaas geen enkel toestel waarmee u net zo goed kunt horen als
iemand met een normaal gehoor.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.
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