
 

 

 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

 

 

Hoe goed hoort u (zonder hoortoestellen)

 

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

 

 

Hoe vaak moet u kunnen converseren in 

situaties met 5 of meer gesprekspartners?

 

 

Hoe vaak moet u kunnen converseren met een 

spreker op grote afstand?

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.

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 

slechthorendheid gehinderd wordt en zo ja, wanneer en in welke mate.

zorgvuldig in te vullen. U zult ongeveer een half uur nodig hebben om alle vragen te beantwoorden.

Identificatiegegevens 

Algemene gegevens in verband met uw gehoor 

Heeft u ooit hoortoestellen gedragen ? 

 

Draagt u nu hoortoestellen ? 

Zo ja, rechts, links of op beide oren ? 

 

onder hoortoestellen) ? 

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 ? 

 

oet u kunnen converseren in 

situaties met 5 of meer gesprekspartners? 

 

Hoe vaak moet u kunnen converseren met een 

spreker op grote afstand? 

In vragenlijst die volgt wordt over verschillende aspecten van horen een aantal vragen gesteld. 

wij van u welke van die aspecten bij u moeilijkheden opleveren.

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.

  Totaal geen                        

1    2    3   4    5  

   Nooit         

1    2    3   4    5  

   Nooit                           

1    2    3   4    5  

   Nooit                           

1    2    3   4    5  

   NEE  

   NEE  

  Erg slecht                       

1    2    3   4    5 

Rechts       Links

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomende gegevens in verband met uw auditief functioneren 

 

 

 

 

In vragenlijst die volgt wordt over verschillende aspecten van horen een aantal vragen gesteld. 

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 

aan te geven of u door uw 

Wij vragen u de lijst 

zorgvuldig in te vullen. U zult ongeveer een half uur nodig hebben om alle vragen te beantwoorden. 

                  Erg veel 

   6   7    8    9  10 

                    Erg veel 

   6   7    8    9  10 

                  Erg veel 

   6   7    8    9  10 

                  Erg veel 

   6   7    8    9  10 

NEE       JA 

NEE       JA 

                        Erg goed 

5    6   7    8    9  10 

Links    Beide oren 
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