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Bijlage 3 
VRAGENLIJST en OBSERVATIEFORMULIER 
 
Na het aanpassen van de hoorapparaten 

 
Een hoorapparaat moet nauwkeurig worden afgesteld op het gehoor van de drager. De afstelling 
gebeurt door de audioloog. Bij het instellen van de hoorapparaten baseert de audioloog zich op de 
onderzoeksresultaten en op de feedback van de drager.  

Bij personen met een verstandelijke beperking is de gehoordrempel in veel gevallen een benadering 
van de gehoordrempel. Bovendien zijn personen met een verstandelijke beperking minder of niet in 
staat om feedback te geven over het horen met de hoorapparaten. Als gevolg daarvan heeft de 
audioloog bij deze doelgroep vaak weinig gegevens om de hoorapparaten optimaal in te stellen. 

Observatiegegevens zijn dan ook een belangrijke informatiebron voor de audioloog om de 
hoorapparaten fijn af te regelen.  

Vragen- en observatielijsten kunnen begeleiders helpen bij het gericht observeren. Als voorwaarde 
geldt wel dat ze geïndividualiseerd worden, zodat ze aangepast zijn aan het functioneren, de 
leefwereld, de interesses, … van de persoon.  

 

VRAGENLIJST 

In bijlage 3a steekt een vragenlijst voor begeleiders over de proefperiode met hoorapparaten. De 
persoonlijke indrukken van de begeleider zijn belangrijk voor de verdere afstelling van de 
hoorapparaten.  

 

OBSERVATIEFORMULIER 

Bijlage 3b omvat een observatieformulier i.v.m. de gewenning aan de hoorapparaten. Er is één blanco 
formulier opgenomen en twee ingevulde versies: één met tekst en één met smileys. 
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Vragenlijst tijdens proefperiode met hoorapparaten 
Naam begeleider: 
Naam zorggebruiker: 

Datum: 
 

Binnenkort wordt nagekeken of de aangepaste hoorapparaten (of één apparaat) technisch voldoen aan de eisen (bv. voldoende versterking, klachten over 
te harde geluiden). Ook de persoonlijke indrukken van de begeleider zijn belangrijk. Hiervoor dient deze vragenlijst. Omcirkel telkens uw keuze. 
 
 

 Zonder 
hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

 
 
 
 
 
 

 
 

Op welke 
omgevingsgeluiden 
reageert de persoon? 

Telefoon 
Deurbel 
Bel microgolf 
Kloppen op de deur 
Andere ………………… 

Telefoon 
Deurbel 
Bel microgolf 
Kloppen op de deur 
Andere ………………… 

Telefoon 
Deurbel 
Bel microgolf 
Kloppen op de deur 
Andere ………………… 

Telefoon 
Deurbel 
Bel microgolf 
Kloppen op de deur 
Andere ………………… 

Telefoon 
Deurbel 
Bel microgolf 
Kloppen op de deur 
Andere ………………… 

 
 
 
 
 
 

Reageert de persoon 
als je hem/haar 
aanspreekt met een 
luide stem? 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 

 

Reageert de persoon 
als je hem/haar 
aanspreekt met een 
normale stem? 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 

 

Reageert de persoon 
als je hem/haar 
aanspreekt met een 
stille stem? 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 

 

Verstaat de persoon 
mondeling 
aangeboden 
boodschappen? 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 
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 Zonder 
hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

Na …. weken proef  
met hoorapparaten 

 
 
 
 
 
 

 
 

Neemt de persoon zelf 
initiatief om te 
communiceren? 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 
 
 
 
 

 

Vraagt de persoon de 
luidheid van de tv of 
radio aan te passen? 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 
 

Fluit het toestel?  Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms  

Is de persoon 
betrokken bij wat er in 
de groep gebeurt? 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 
 

Is de persoon 
ontspannen, rustig? Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 

 

Hoe spreekt de 
persoon? 

Niet 
Onverstaanbaar 
Soms verstaanbaar 
Verstaanbaar 

Niet 
Onverstaanbaar 
Soms verstaanbaar 
Verstaanbaar 

Niet 
Onverstaanbaar 
Soms verstaanbaar 
Verstaanbaar 

Niet 
Onverstaanbaar 
Soms verstaanbaar 
Verstaanbaar 

Niet 
Onverstaanbaar 
Soms verstaanbaar 
Verstaanbaar 

 
 
 
 

Hoe is het 
stemgebruik van de 
persoon? 

Te stil 
Normaal 
Te luid 

Te stil 
Normaal 
Te luid 

Te stil 
Normaal 
Te luid 

Te stil 
Normaal 
Te luid 

Te stil 
Normaal 
Te luid 

 
 
 

Geeft de persoon aan 
dat hij/zij het 
hoorapparaat uit wil? 
 

Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms Ja      Neen      Soms 

 

 
 
Aanvullende open vragen: 
 

1. Hoe vaak is het oorstuk vuil?  

2. Krijgt u het oorstuk makkelijk in?  
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3. Heeft de persoon last van drukplekken in of achter de oren?  

4. Heeft de persoon last van huidreacties (bv. roodheid, eczeem) of 
wondjes in de gehoorgang en/of de oorschelp? 

 

5. Hoe lang gaat de batterij ongeveer mee?  
Hoe ontdekt u dat ze leeg is? 

 

6. Wordt het toestel de hele dag gedragen?  
Op welke momenten wordt het uitgehaald? 

 

7. Kan de persoon van de hoorapparaten af blijven wanneer hij ze draagt 
(uithalen, manipuleren van volumeregelaar, afzetten, enz.)? 

 

8. Hoe staat de persoon tegenover de hoorapparaten (bv. enthousiast 
wanneer ze worden ingestoken)? 

 

9. In welke mate kent en gebruikt de persoon de faciliteiten van het 
toestel (bv. Wordt de pieptoon bij platte batterij herkend? Wordt dit 
aan de begeleider gesignaleerd?) 

 

10. Bewaart u het toestel op een vaste plaats als het niet wordt 
gedragen? 

 

11. Wordt er verschil gemerkt tussen het dragen van één of twee 
hoorapparaten? 

 

12. Merk je negatieve reacties bij bepaalde geluiden?  

13. Merk je algemene gedragsveranderingen bij de persoon?  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
 

 
 
Dank voor uw medewerking! 
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Observatieformulier gewenning  hoorapparaten 
Naam begeleider: 

Naam zorggebruiker: 

Datum: 
 

Hieronder een tweetal voorbeelden en een blanco versie van de observatieformulieren i.v.m. gewenning aan de hoorapparaten.  
 

 
Datum Aantal 

uur 
Bereidwilligheid Reacties op verbale 

geluiden 
Reacties op non-
verbale geluiden 

Reacties op luide 
geluiden 

Stemgeving en 
communicatie 

Andere observaties 

15/11 
 

6 uur Oké bij insteken. 
Probeerde het 

toestel geen enkele 
keer uit te halen. 

 Keek in de richting 
van de deur 

wanneer deze 
dichtklapte. 

 Minder 
ongecontroleerd en 

ongewenst 
stemgebruik 

 

16/11 
 

8 uur Oké bij insteken. 
Probeerde het 

toestel geen enkele 
keer uit te halen. 

In zijn kamer 
reageerde hij op 
zijn naam, in het 

atelier niet. 

    

17/11 
 

10 uur Vroeg zelf naar het 
hoortoestel bij het 

opstaan. 

  Tijdens de 
kookactiviteit was 
er veel lawaai. Hij 

hield vaak de 
handen op de oren. 

  

18/11 10 uur Oké  Reageerde 
enthousiast op de 

deurbel. 

 Probeerde de 
aandacht te trekken 
door stem te geven. 
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Observatieformulier gewenning  hoorapparaten 
Naam begeleider: 

Naam zorggebruiker: 

Datum: 
 

Voorbeeld met het gebruik van smileys.  
 

 
Datum Aantal 

uur 
Bereidwilligheid Reacties op verbale 

geluiden 
Reacties op non-
verbale geluiden 

Reacties op luide 
geluiden 

Stemgeving en 
communicatie 

Andere observaties 

15/11 6 uur 
    

  

16/11 8 uur 
 

 
   

 

17/11 10 uur 
 

 
   

 

18/11 10 uur 
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Observatieformulier gewenning  hoorapparaten 
Naam begeleider: 

Naam zorggebruiker: 

Datum: 
 
 

Datum Aantal 
uur 

Bereidwilligheid Reacties op verbale 
geluiden 

Reacties op non-
verbale geluiden 

Reacties op luide 
geluiden 

Stemgeving en 
communicatie 

Andere observaties 
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