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Audiometrie
Op jaarbasis: 
4500 gehoortesten
3500 tympanometrie (drukmeting)
600 spraaktesten



Tonaal Liminair Audiogram
Normaal gehoor Presbyacousis

Spraakaudio onder hoofdtelefoon in stilte



Huidallergologisch onderzoek

Priktest voor verschillende allergenen zoals:

Huisstofmijt
Graspollen
Boompollen: hazelaar, els, berk, olijfboom
Schimmel
Dieren: kat, hond, konijn, paard

Anti-allergische medicatie dient 
men te stoppen

Jaarbasis: 650 onderzoeken



Uitgebreid tinnitusonderzoek

200 onderzoeken bij patiënten met tinnitus (oorsuizen) per jaar

- Audiometrie
- Spraakaudiometrie
- Oto-acoustische Emissies (functie haarcellen)
- BERA (functie N. Cochlearis)
- Analyse van de tinnitus: 

bepaling frequentie – intensiteit
bepaling maskeerbaarheid

- Uitleg naar ontstaan en verwerking tinnitus



Vertigo

Acuut

• Vestibulaire 
neuritis

ChronischEpisodisch

Classificatie volgens de WHO

• Bilaterale 
vestibulopathie

• BPPV

• Menière

So Stoned



Vertigoanamnese volgens ‘SO STONED checklist’

Ziekte v. Menière BPPV

Symptomen Vertigo Vertigo

Om de hoeveel tijd Wisselend Dagelijks

Sinds wanneer

Trigger Spontaan Hoofdbewegingen

Otologisch Tinnitus / 
gehoorverlies

Geen

Neurologisch

Evolutie

Duur uren seconden



Positie en positionele testen
Opsporen BPPV (8 verschillende soorten)

Dix-Hallpike manoeuvre om 
een posterieure BPPV (90%) of 
anterieure BPPV (2%) op te 
sporen,

Decubitus dorsalis om een 
horizontale BPPV (8%) op te 
sporen (zowel cupulo als 
canalolithiasis)



Vestibulair onderzoek - VNG 

Nagaan horizontaal semi-circulair kanaal
Samenwerking beide labyrinthen

Met behulp van een videobril
Nagaan indien perifeer of centraal letsel

Op een rotatiestoel

Calorische test met water of lucht
(30°C en 44°C)

Beeld van een 
linker oog

Nystagmus naar links en 
dan naar rechts



BAHA 

1. Een geluidsprocessor vangt geluiden op in 
de lucht

2. Het zet ze om in trillingen, die het via een 
abutment naar het implantaat stuurt

3. Het implantaat zendt trillingen door het 
bot rechtstreeks naar het binnenoor

4. Waar ze worden omgezet in elektrische 
impulsen en naar de hersenen worden 
gestuurd



BAHA Beengeleidings hoortoestel



BAHA 

• Buiten en of middenoor pathologie (conductief gehoorverlies)

• Middenoor pathologie samen met een binnenoopathologie (gemengd 
gehoorverlies)

• Enkelzijdige doofheid (SSD)



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Voor bijkomende vragen, aarzel niet deze te stellen

Contact: 059/41.43.42

E-mail: audiologie@azdamiaan.be


