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INFORMATIEBLAD LOGOPEDIE CAREYN  

Het gehoor 
Het gehoor is een belangrijk zintuig. Wat een ander zegt, ontvangt u 

onder andere via het gehoor. Als het gehoor niet goed is, kan het 

zijn dat u anderen niet of niet goed verstaat. Hierdoor kunt u 

onzeker worden in bepaalde gesprekssituaties. 

Ouderdomsslechthorendheid is een veel voorkomend probleem. Het proces 

van gehoorverlies gaat heel geleidelijk, waardoor het voor uzelf en uw 

directe omgeving moeilijk is op te merken. 

Het gehooronderzoek 

In de Careyn-zorgcentra op Voorne Putten en Rozenburg is er eens per 

maand een audiologisch medewerker voor gehooronderzoek en 

hoortoestelcontrole. 

De audiologisch medewerker komt op aanvraag in Careyn De Vier Ambachten 

in Spijkenisse en in de zorgcentra in Naaldwijk en Wateringen. De 

audiologisch medewerker werkt voor de Koninklijke Auris Groep. 

U wordt door uw logopediste tijdig op de hoogte gesteld wanneer de 

audiologisch medewerker komt. 

Zorgt u dat u op de dag van het gehoorspreekuur om 10.00 uur weer op de 

afdeling bent. De audiologisch medewerker haalt u daar op voor het 

gehooronderzoek of de hoortoestelcontrole. 

Uw logopedist is in principe niet aanwezig bij het gehoorspreekuur. De 

bevindingen van de onderzoeken worden later besproken met u en/of uw 

familie. 

Rol van de logopedist 

Uw logopedist is de contactpersoon voor zowel u, uw familie als voor de 

audiologisch medewerker om vragen door te spelen en informatie te geven. 
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Voor vragen of opmerkingen over het gehoorspreekuur of hoortoestellen kunt 

u ook terecht bij uw logopedist. 

Communicatie adviezen bij slechthorenden 

1. Praat niet extra hard, maar duidelijk en rustig. 

2. Kijk de slechthorende aan als u hem of haar iets wilt zeggen. Houd in het 

gesprek oogcontact zodat u kunt volgen of elkaar begrijpt. 

3. Zorg ervoor dat uw gezicht duidelijk te zien is. Laat het licht op uw 

gezicht vallen en houd uw mond niet verborgen. 

4. Val niet met de deur in huis, maar vertel de slechthorende even 

waarover het gesprek gaat. Dan kan hij of zij zich oriënteren op de 

informatie die volgt. 

5. Gebruik mimiek en gebaren die de boodschap ondersteunen.  

6. Gebruik zo weinig mogelijk vreemde woorden. 

7. Als de slechthorende het niet begrijpt, herhaal het dan nog een keer. 

Blijven en problemen bestaan, gebruik dan een andere omschrijving. 

8. Vertel waarom er gelachen wordt, als de slechthorende een verkeerde 

reactie geeft die komisch is. Dan kan hij of zij ook mee lachen. 

9. Roep niet naar een slechthorende die met zijn rug naar u toe zit of u niet 

kan zien. 

10. Probeer te voorkomen dat omgevingsgeluid het gesprek verstoort. Zoek 

als het nodig is een rustige plaats 


