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Audiometrie
Kinderfolder

Beste ouders of verzorgers,

Deze brochure is gemaakt om samen met uw 

kind te lezen en bekijken.



Mike gaat naar het ziekenhuis want hij hoort wat 

minder. Niet alleen op school bij de juffrouw in de 

klas maar ook bij papa en mama thuis.

In het ziekenhuis staat op de borden waar de 

polikliniek van de Keel- Neus en Oor-dokter is. Ze 

komen in de wachtkamer waar Mike en mama naar 

de balie gaan om het ziekenhuiskaartje van Mike af te 

geven.

Als ze even gewacht hebben komt de zuster Mike 

en mama halen en gaan ze naar de KNO-dokter. De 

dokter maakt een praatje met mama, Mike mag alvast 

op de grote onderzoekstoel gaan zitten en de dokter 

gaat in zijn oren kijken.



Mike kan de binnenkant van zijn oortje op een 

scherm naast de stoel zien, dat is bijzonder – je kunt 

nooit in je oortje kijken – wat leuk!

De KNO-dokter wil heel graag weten hoe goed Mike 

zijn oortjes kunnen horen. Dit kan getest worden door 

een zuster alleen niet vandaag. Mama maakt hier een 

nieuwe afspraak voor en ze komen daar een andere 

dag voor terug.

Op de dag van de afspraak gaan mama en Mike 

terug naar de polikliniek van de KNO-dokter in het 

ziekenhuis. Ze zijn een beetje vroeg en Mike kan even 

spelen in de speelhoek. Dan is het tijd en wordt Mike 

geroepen en gaat hij alleen met de zuster naar een 

speciale stille kamer. Mama blijft even wachten in de 

wachtkamer.
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Samen met de zuster gaat Mike de kamer binnen. 

Als de dikke deur dicht gaat is het heel stil in deze 

kamer, dat is fijn want zo kan Mike heel goed naar 

de piepjes luisteren die hij gaat horen door de 

koptelefoon. De zuster legt uit wat de bedoeling 

is, als Mike een geluidje hoort zegt hij ‘ja ’en 

als hij straks woordjes gaat horen zegt Mike die 

hardop na, dan kan de zuster goed horen wat 

Mike verstaan heeft. Met de koptelefoon op Mike’s 

hoofd lijkt hij wel een vliegtuigpiloot.

Nu is hij stil en hoort heel zacht de piepjes in zijn 

oortje, als hij wat hoort zegt Mike: ‘Ja’. Hij doet het 

heel goed. Ook hoort Mike woorden, hij zegt de 

woordjes hardop na zodat de zuster het goed kan 

verstaan.
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Mike is klaar en de zuster print de test uit, ze brengt 

Mike terug naar mama in de wachtkamer en geeft 

de uitslag aan de KNO-dokter. Daarna worden 

mama en Mike weer even binnen geroepen en 

verteld de dokter wat de uitslag van de hoortest is.

Illustraties: Nick van Oosten

Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek 

aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is 

het goed om met uw kind samen informatie door 

te nemen. Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek 

of de operatie vaak beter ervaren door het kind en 

verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op 

leeftijdscategorie door middel van foto’s en filmpjes 

uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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