Identificatiegegevens
Achternaam :
Voornaam :
Geboortedatum :
Algemene gegevens in verband met uw gehoor
Heeft u ooit hoortoestellen gedragen ?

Draagt u nu hoortoestellen ?
Zo ja, rechts, links of op beide oren ?

NEE

JA

NEE

JA

Rechts

Links Beide oren

Erg slecht

Erg goed

Hoe goed hoort u (zonder
onder hoortoestellen) ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bijkomende gegevens in verband met uw auditief functioneren

Hoeveel bijgeluiden zijn er in de situaties
waar u zeker moet kunnen converseren ?

Hoe vaak moet u kunnen converseren in
situaties met bijgeluiden ?

Totaal geen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nooit

Hoe vaak moet u kunnen converseren met een
spreker op grote afstand?

Erg veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nooit

Hoe vaak moet
oet u kunnen converseren in
situaties met 5 of meer gesprekspartners?

Erg veel

Erg veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nooit

Erg veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In vragenlijst die volgt wordt over verschillende aspecten van horen een aantal vragen gesteld.
Graag vernemen wij van u welke van die aspecten bij u moeilijkheden opleveren. Elke slechthorende
kan het beste zelf aangeven waar voor hem of haar de knelpunten liggen. Daarom leggen wij deze
vragenlijst aan u voor. Door middel van deze lijst krijgt u de mogelijkheid aan te geven of u door uw
slechthorendheid gehinderd wordt en zo ja, wanneer en in welke mate. Wij vragen u de lijst
zorgvuldig in te vullen. U zult ongeveer een half uur nodig hebben om alle vragen te beantwoorden.
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Geelieve alle vragen
v
te beeantwoordeen (zet een x in het vakkje dat van ttoepassing is)
Indien U ho
oortoestelleen draagt, vul
v dan het resultaat in
n "met hoorrtoestellen""
1.
Kunt u het geluid van verschillende
v
e
muzziekinstrume
enten
o
onderscheide
en?

2.
Kunt u horren met welke intonatie
e
en stembu
uiging mense
en spreken?

3.
Kunt u het ritme in een
n muziekstukk
o lied horen
of
n?

4.
Kunt u ie
emand versttaan die u
aanspreektt op een verjjaardagsfeesst
of een recepttie?
5.
Hoort u op straat on
nmiddelijk
vanuit welke richting een
e auto aan
n
komt rijden
n?

6.
Kunt u iem
mand die u aaanspreekt in
n
een dru
ukke straat verstaan?
v

7.
Verstaat u de nieuwsslezer op de
radio bij een normaaal volume?
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Geelieve alle vragen
v
te beeantwoordeen (zet een x in het vakkje dat van ttoepassing is)
Indien U ho
oortoestelleen draagt, vul
v dan het resultaat in
n "met hoorrtoestellen""
8.
Kunt u een
n TV‐presentator alleen
aan zijjn stem herkkennen?

9.
Vindt u het storend alss de radio off
en gesprek?
tv aan staaat tijdens ee

10.
Ervaart u dat
d muziek te
e hard in uw
w
oren klinkt, terwijl het voor
omstanders aangenaaam klinkt?

11.
Kunt u een
n winkelbediiende in een
n
drukkke winkel verstaan?

12.
Wanneer u met meerd
dere mensen
n
aan tafell zit te eten, kunt u het
gesprek dan volgen?
13.
Kunt u met
m één persoon in een
rustige omgeving
o
ee
en gesprek
voeren?

14.
Kunt u een telefoongessprek voeren
n
en rustige kaamer?
in ee
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Geelieve alle vragen
v
te beeantwoordeen (zet een x in het vakkje dat van ttoepassing is)
Indien U ho
oortoestelleen draagt, vul
v dan het resultaat in
n "met hoorrtoestellen""
15.
Kunt u in
n een rustig huis
h horen
vanuit we
elke hoek van de kamer
iemaand tot u sprreekt?
16.
Zijn er dellen in muziekstukken of
liederee
en die u mistt, terwijl u
andere delen in daatzelfde
nt horen?
muzieksstuk wel kun
17.
Herke
ent u versch
hillende
familieled
den aan hun stemmen?

18.
Kunt u auto
o's horen die
e passeren of
o
aan komen rijd
den?

19.
Kunt u gezo
ongen tekst (Nederlandss)
verstaan?

20.
Kunt u mannenstem
m
mmen van
vrouwensttemmen ond
derscheiden??

21.
Kunt u zo
onder veel in
nspanning
iemand ve
erstaan die naast
n
u in de
e
bus of in de autto zit?
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Geelieve alle vragen
v
te beeantwoordeen (zet een x in het vakkje dat van ttoepassing is)
Indien U ho
oortoestelleen draagt, vul
v dan het resultaat in
n "met hoorrtoestellen""
22.
Hoort u de geluide
en in het
huish
houden (stoffzuiger,
wasmach
hine, stromend water)?

23.
Kunt u th
huis de deurbel horen?

24.
Kunt u een bepaalde melodie
m
in een
muziekstukk of een lied herkennen??

25.
Hoort u buiten de voggels zingen?

26.
Hoort u he
et wanneer iemand van
achteren naar u toe komt
k
lopen?
27.
Vermindertt u het volum
me van radio
o
en/of tv off schakelt u deze
d
volledigg
uit om een
n gesprek ge
emakkelijkerr
te maken??

28.
Hoort u op
o straat waar zich een
toeterrende auto bevindt?
b
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Geelieve alle vragen
v
te beeantwoordeen (zet een x in het vakkje dat van ttoepassing is)
Indien U ho
oortoestelleen draagt, vul
v dan het resultaat in
n "met hoorrtoestellen""
29.
Kijkt u onm
middelijk de
e goede kantt
op als u op
o straat do
oor iemand
ge
eroepen worrdt?
30.
Ervaart u bijgeluiden
n, zoals het
geluid van
v een stoffzuiger of
huishoudtoestellen
n, als erg
hinderrlijk of vermoeiend?

31.
Verstaat u de nieuwsle
ezer op TV biij
een normaal vollume?

32.
Kunt u op straat
s
het ge
eluid van een
n
auto onderrscheiden vaan het geluid
d
van een buss?

33.
Kunt u hore
en vanuit we
elke hoek van
de zaal ee
en vraag gessteld wordt
tijdens een bijeen
nkomst?

Ik heb alle vrage
en zelfstandig ingevuld
Ind
dien Nee, wiie heeft u hie
erbij geholpen ? :
Daatum :

Handtekening :

©

Alle rechten voorbehoude
en. Deze vrage
enlijst mag enkel gebruikt worden
w
in het kkader van het ZN
hoorp
protocol. De vragenlijst
v
is eigendom
e
van de afdeling Audiologie, VU medisch centtrum te Amste
erdam.
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