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1 Het houden van een anamnesegesprek

Joep Meloen

Naam assessor

Aart Aardappel

Beschikbare tijd

0:10 uur

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Gewenst resultaat:

1.1

Afnemen anamnese

Inzicht in voorgeschiedenis rondom slechthorendheid van de
cliënt en contra indicaties

Inzicht in de voorgeschiedenis rondom de slechthorendheid
van de cliënt en inzicht in eventuele contra indicaties

1.2

Uitvoeren otoscopie

Een beeld vormen van de uitwendige gehoorgang en het
trommelvlies en het eventueel herkennen van pathologische
afwijkingen

Inspectie oorschelp, gehoorgang en trommelvlies.
Het schetsen van het juiste beeld en het trekken van
de juiste conclusies.

1.3

Hygiene rond otoscopie

Een hygienische werkwijze bij otoscopie

Hygiënische werkwijze

1.4

Vastlegging anamnese

Adequate vastlegging van gegevens in dossier cliënt

Adequate vastlegging en registratie van gegevens

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!

Resultaat deelproef 1

2

Peter Paardebloem

Naam assessor

Opdracht:

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 3 opdrachten voldoende
worden beoordeeld en mag er geen enkele cruciale opdracht onvoldoende beoordeeld zijn

Jan Jansen

Beoordeling: Voldoende, onvoldoende of CGI

CLIËNT 1

Opdrachtenblad 2

Naam student

Jan Jansen

Naam praktijkopleider Peter Paardebloem
Naam assessor Joep Meloen
Naam assessor Aart Aardappel

Naam + geb. datum klant:

Beschikbare tijd 0:30

2 Uitvoeren van toonaudiometrie

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Opdracht:

Gewenst resultaat:

2.1

Controle audiometer

Overtuigd zijn van de juiste werking van de audiometer

Het uitvoeren van de gangbare checks op de apparatuur

2.2

Bepalen beste oor

Duidelijkheid waar te beginnen met audiometrie

Op interview techniek en waarneming teneinde het beste oor
vast te stellen

2.3

Instructie geven cliënt inzake toonaudiometrie

Voor de cliënt moet duidelijk zijn wat er van hem/haar
verwacht wordt tijdens de test

Of duidelijk gecommuniceerd werd omtrent werkwijze tijdens
de test

2.4

Hygiene hoofdtelefoon toepassen

Voor de cliënt zichtbaar reinigen van de kappen van de
hoofdtelefoon

Hygienische werkwijze

2.5

Positie cliënt t.o.v. audiometer

Dat de handelingen op de audiometer voor de cliënt niet
zichtbaar zijn

Dat de handelingen op de audiometer voor de cliënt niet
zichtbaar zijn

2.6

Opzetten van de hoofdtelefoon

Cliënt heeft hoofdtelefoon op een juiste manier op zijn hoofd Cliënt heeft hoofdtelefoon op een juiste manier op zijn hoofd
staan (Li / Re - Beugel goed afgesteld - Goed opgezet)
staan (Li / Re - Beugel goed afgesteld)

2.7

Bepalen luchtgeleidings drempel beste oor

Het vinden van een betrouwbare toondrempel

Beginnen op een gangbare intensiteit en uitvoeren
in de juiste frequentie volgorde. Het aanbieden van
de tonen in een logische sterkte / zwakte volgorde
en het hieruit vaststellen van de drempel

2.8

Bepalen luchtgeleidings drempel van het slechtste oor

Het vinden van een betrouwbare toondrempel

Beginnen op een gangbare intensiteit en uitvoeren
in de juiste frequentie volgorde. Het aanbieden van
de tonen in een logische sterkte / zwakte volgorde
en het hieruit vaststellen van de drempel

2.9

Beoordeling aan de hand van de hierboven gevonden
gegevens of de meting gemaskeerd over dient te worden
gedaan

Het vinden van een betrouwbare toondrempel

Het op een juiste wijze interpeteren van de kans op
overhoren en de noodzakelijkheid op gemaskeerde
metingen vaststellen

2.10

Instructie geven cliënt inzake beengeleidings audiometrie

Voor de cliënt moet duidelijk zijn wat er van hem/haar
verwacht wordt tijdens de test

Of duidelijk gecommuniceerd wordt omtrent de test

2.11

Bepalen start oor beengeledingsmeting

Er wordt begonnen op het juiste oor

Er wordt begonnen op het juiste oor

2.12

Opzetten beugel , hoofdtelefoon en/of insertphone

Cliënt heeft oscillator en hoofdtelefoon c.q. insertphone op
Cliënt heeft oscillator en hoofdtelefoon c.q. insertphone op
een juiste manier op zijn hoofd staan (Li / Re - Hoofdtelefoon een juiste manier op zijn hoofd staan (Li / Re - Hoofdtelefoon
en beugel goed afgesteld)
en beugel goed afgesteld)

2.13

Het bepalen van de ongemaskeerde beengeleidingsdrempel

Het vinden van een ongemaskeerde beengeleidingsdrempel

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!

3

Het op een gangbare wijze meten van de ongemaskeerde
beengeleidingsdrempel

uur

Beoordeling: Voldoende, Onvoldoende of CGI

2.14

Het bepalen van de gemaskeerde beengeleidingsdrempel

Het vinden van een betrouwbare beengeleidingsdrempel

Het op een gangbare wijze meten van de
beengeleidingsdrempel en gangbare wijze toepassen van de
maskering

2.15

Beoordeling van de samenhang van de lucht- en
beengeleiding en het bepalen van noodzakelijkheid tot het
overmeten van gemaskeerde luchtgeleiding

Het verkrijgen van betrouwbare audiometrie, vrij van
overhoren

Het op juiste wijze beoordelen van de gevonden
resultaten van toon en beengeleiding

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 11 opdrachten voldoende
worden beoordeeld en mag er geen enkele cruciale opdracht onvoldoende beoordeeld zijn

Resultaat deelproef 2

4

CLIËNT 1

Opdrachtenblad 3

Naam student
Naam praktijkopleider
Naam assessor

Naam + geb. datum klant:

Naam assessor
Beschikbare tijd

3 Uitvoeren van spraakaudiometrie

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Opdracht:

Gewenst resultaat:

3.1

Het geven van instructies

Voor de cliënt moet duidelijk zijn wat er van hem/haar
verwacht wordt tijdens de test

3.2

Opzetten van de hoofdtelefoon

Cliënt heeft hoofdtelefoon op een juiste manier op zijn hoofd Cliënt heeft hoofdtelefoon op een juiste manier op zijn hoofd
staan (Li / Re - Beugel goed afgesteld)
staan (Li / Re - Beugel goed afgesteld)

3.3

Beoordelen of maskeren noodzakelijk is

Inzicht op de kans op overhoren (hardop redeneren is
mogelijk zodat de assessoren dit kunnen beoordelen)

Voldoende inzicht in het maskeren bij het maken van een
spraakaudiogram

3.4

Afnemen van het spraakaudiogram

Het vaststellen van een betrouwbaar spraakaudiogram

Beginnen op de juiste intensiteit. Het aanbieden
van het spraaksignaal in een logische sterkte /
zwakte volgorde. Het doormeten tot onder de SRTlijn en het vaststellen van eventuele regressie. Het
bijhouden van de score.

3.5

Beoordeling relatie toon en spraakaudiometrie

Het vaststellen of toon en spraakaudiometrie een logische
relatie met elkaar hebben

Vergelijking van FI met verschuiving SRT en
inschatting overeenkomstig discriminatieverlies

3.6

Het bespreken met de cliënt van gevonden audiometrie

De cliënt heeft een duidelijk beeld omtrent de ernst en aard
van zijn/haar vorm van slechthorendheid, alsmede de
spraakverstaanvaardigheid

Of duidelijk gecommuniceerd werd omtrent de
resultaten van de test

3.7

Dossier bijwerken

Getrouwe vastlegging van gegevens in dossier cliënt

Adequate vastlegging en registratie van gegevens

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!
Of duidelijk gecommuniceerd werd omtrent de uitleg van de
test

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 6 opdrachten voldoende
worden beoordeeld en mag er geen enkele cruciale opdracht onvoldoende beoordeeld zijn

Resultaat deelproef 3
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Jan Jansen
Peter Paardebloem
Joep Meloen
Aart Aardappel
0:15

uur
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CLIËNT 1

Opdrachtenblad 4

Naam student
Naam praktijkopleider
Naam assessor

Naam + geb. datum klant:

Naam assessor
Beschikbare tijd

4 Vaststelling zorgvraag

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Opdracht:

Gewenst resultaat:

4.1

Achterhalen waar, en wanneer en onder welke
omstandigheden cliënt problemen heeft met het gehoor.

Op gestructureerde manier inzicht verkrijgen in de
gehoorproblematiek en de beperkingen van de cliënt

De interviewtechniek, empathie en het doorvragen
op onduidelijkheden door eventueel gebruik te
maken van intakeformulieren

4.2

Prioriteiten bepalen inzake revalidatiedoelen

Vaststellen van gehoorverbeterdoelen

interviewtechniek en vastlegging van doelen

4.3

Bevindingen en conclusies vastleggen in dossier of op
formulier

Naspeurbaar vastleggen van zorgvraag

Herleesbare tekst vastleggen en naspeurbaar maken voor
collega's (papier of elektronisch)

4.4

Vaststellen van de benodigde features

Een keuze mogelijk kunnen maken inzake benodigde features Een keuze mogelijk kunnen maken inzake
op hoortoestellen en bij oorstukjes de keuze van venting
benodigde features op hoortoestellen en bij

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!

oorstukjes de keuze van venting
4.5

Soorten hoortoestellen laten zien en keuze maken qua soort
hoortoestel

Mogelijkheden rond hoortoestellen aandragen en
demonstreren. Wensen inventariseren van de cliënt en op
basis hiervan een keuze maken voor een bepaald soort
hoortoestellen

Mogelijkheden rond hoortoestellen aandragen en
demonstreren. Wensen inventariseren van de cliënt en op
basis hiervan een keuze maken voor een bepaald soort
hoortoestellen

4.6

Indien nodig het maken van een afdruk of het bepalen van de Een keuze maken omtrent de benodigde afsluiting van het
slangmaat en dome
oor, t.b.v. een adequate aanpassing. Hierdoor kan het
noodzakelijk zijn om een afdruk van het oor te maken.
Hygienische werkwijze

Juiste beoordeling en keuze van oorstukjes, slangetjes en
domes. Het op een juiste manier maken van een afdruk.
Hygienische werkwijze.

4.7

Bepaling restproblematiek en bepaling hulpmiddelen om dit
op te lossen

Gewenst resultaat vergelijken met haalbaar resultaat en
oplossingen aandragen voor eventuele restproblematiek

Gewenst resultaat vergelijken met haalbaar resultaat en
oplossingen aandragen voor eventuele restproblematiek

4.8

Offerte maken en vergoedingen bepalen

Duidelijkheid scheppen inzake prijs hoortoestellen en
vergoedingsmogelijkheden

Of in richting van de cliënt duidelijk gecommuniceerd wordt
en of de prijsconsequentie helder is.

4.9

Revalidatieplan formuleren en instemming van de cliënt
hiervoor verkrijgen

Zorgen dat de aanpasprocedure voor de cliënt duidelijk is en
dat hij/zij hiermee instemt

Zorgen dat de aanpasprocedure voor de cliënt
duidelijk is en dat hij/zij hiermee instemt

4.10

Dossiervorming

Getrouwe vastlegging van gegevens in dossier cliënt

Adequate vastlegging en registratie van gegevens

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 8 opdrachten voldoende
worden beoordeeld en mag er geen enkele cruciale opdracht onvoldoende beoordeeld zijn

Resultaat deelproef 4
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Jan Jansen
Peter Paardebloem
Joep Meloen
Aart Aardappel
0:30
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CLIËNT 2

Opdrachtenblad 5

Naam student
Naam praktijkopleider
Naam assessor

Naam + geb. datum klant:

Naam assessor
Beschikbare tijd

5 Eerste aanpassing hoortoestellen

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Opdracht:

Gewenst resultaat:

5.1

Uitleggen wat er gaat gebeuren

Duidelijkheid creeëren omtrent de werkzaamheden tijdens dit Inzicht en communicatieve vaardigheden in het gesprek met
bezoek
de klant

5.2

Aansluiten van de hoortoestellen

Het selecteren van de juiste snoeren. Constateren dat de
Vaardigheid met appatuur, Inzicht in gebruikte kabels,
toestellen werken en dat de verbinding met de toestellen tot vaardigheid met bediening van de fabrikant/Noah-software
stand kan worden gebracht

5.3

Afpassen van oorstukjes of anders t.b.v. open aanpassing

Het op maat knippen en indien noodzakelijk het modificeren
van de door het laboratorium of fabrikant geleverde
otoplastieken

Inzicht en vaardigheden rond het afpassen en
modificeren van otoplastieken. Indien het open
aanpassing betreft wordt beoordeeld op het kiezen
van de juiste slang- en domemaat

5.4

Het indien noodzakelijk uitvoeren van een feedback test en
vervolgens verrichten een "first fit aanpassing"

Het toestel wordt indicatief ingesteld aan de hand van de
specifieke audiometrische gegevens van de cliënt, waardoor
deze in staat is om een eerste indruk van het geluid te
beoordelen

Vaardigheid met appatuur, vaardigheid met bediening van de
fabrikant/Noah-software, vaardigheid in het uitvoeren van
een feedbacktest en een first fit

5.5

Eerste indruk van cliënt beoordelen

Een eerste indruk krijgen omtrent de geluidsbeleving van de
slechthorende.

Het verkrijgen van een eerste indruk omtrent de
luidheidservaring van zachte, normale en harde
geluiden, alsmede een eerste ervaring omtrent de
klankbeleving van de toestellen. Ook de eigen stem
problematiek en occlusie hoort hier
geinventariseerd te worden. Ook een korte
spraaktest behoort tot de mogelijkheden.

5.6

Indien nodig bijstellen van First Fit

Middels dialoog met de cliënt moet het geluid qua klank en
luidheid verder worden toegespitst aan de wensen van de
cliënt en de inzichten van de audicien

Communicatieve vaardigheden. Emphatie.
Bediening van de aanpassoftware in relatie met de
audiologische doelstellingen en de specifieke
bevindingen van de client. Eventueel m.b.v. het
gebruik van een wizard

5.7

Acoustische signalen doornemen

De cliënt inzicht verschaffen in de te verwachten
geluidssignalen die de hoortoestellen zullen produceren

Communicatieve vaardigheden en bediening aanpas software

5.8

Programmeren en loskoppelen

Ingestelde waarden worden zeker gesteld in de
hoortoestellen en de database

Ingestelde waarden worden zeker gesteld in de
hoortoestellen en de database

5.9

Instructies cliënt omtrent gebruik en bediening

Voor de cliënt moet het duidelijk zijn hoe hij/zij met de
toestellen om moet gaan in het dagelijks leven

Of alle items aan de orde zijn geweest. Inzetten van
oorstukjes, bediening van toestellen, verwisselen van
batterijen en de hygiene rond de toestellen

5.10

Administratieve afhandeling

Goede registratie van de hoortoestellen die op proef
meegegeven worden, nogmaals evalueren van het
kostenaspect rond de hoortoestellen

Goede registratie van de hoortoestellen die op proef
meegegeven worden, nogmaals evalueren van het
kostenaspect rond de hoortoestellen

5.11

Hygienische werkwijze

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!
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0:30

uur
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5.12

Verslaglegging in cliënten dossier

Getrouwe vastlegging van gegevens in dossier cliënt

Adequate vastlegging en registratie van gegevens

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 10 opdrachten voldoende
worden beoordeeld en mag er geen enkele cruciale opdracht onvoldoende beoordeeld zijn

Resultaat deelproef 5

8

CLIËNT 3

Opdrachtenblad 6

Naam student
Naam praktijkopleider

Naam + geb. datum klant:

Joep Meloen

Naam assessor

Aart Aardappel

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Opdracht:

Gewenst resultaat:

6.1

Informeren naar het verloop van de proef

Door doelbewust vragen en doorvragen wordt een realistisch
beeld gevonden omtrent de doelmatigheid van de gebruikte
apparatuur

Het doelbewust vragen en doorvragen zodat een
realistisch beeld gevonden wordt omtrent de
doelmatigheid van de gebruikte apparatuur

6.2

Begrip omtrent bedieningsinstructie controleren

Door doelbewust vragen en doorvragen wordt een realistisch
beeld gevonden omtrent de doelmatigheid van gebruik en
bediening van de geprobeerde hoortoestellen

Geeft zonodig op begrijpelijke wijze advies over het gebruik en
onderhoud van de audiologische apparatuur.

Otoscopie van het oor

Gecontroleerd wordt of het gebruik van een oorstukje of een
dome geen nadelige gevolgen voor het oor heeft gehad

6.3

Controle oorstukje / otoplastiek en/of dome

Controleren of het oorgebonden deel van het hoortoestel
goed geplaatst is in de gehoorgang en/of oorschelp

Juiste manier van otoscopieren, houding, hygiene en gebruik
van trechtertjes. Daarnaast op het trekken van de juiste
conclusies.

6.4

Inventariseren van mogelijke vragen bij de cliënt

Duidelijk te hebben dat de cliënt alles goed begrepen heeft.

Aandachtig luisteren, vragen en doorvragen

6.5

Samenvatten van alle input van de cliënt

Overzicht en duidelijkheid creeeren

Aandachtig luisteren, vragen en doorvragen

6.6

Beantwoorden vragen, behandelen mogelijkheden en
onmogelijkheden

Overzicht en duidelijkheid creeeren omtrent het gebruik van Aandachtig luisteren, vragen en doorvragen. Draagt
de hoorteostellen. Bepalen van eventuele restproblematiek en de technische informatie over audiologische
het aandragen van aanvullende hulpmiddelen

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!

Aandachtig luisteren, vragen en doorvragen.
Beoordeelt of het oorstukje goed en passend is.

(hulp)apparatuur zodanig over dat de cliënt het
begrijpt.

6.7

Indien mogelijk en/of noodzakelijk bijstellen van de
hoortoestellen

Middels dialoog met de cliënt moet het geluid qua klank en
luidheid verder worden toegespitst aan de wensen van de
cliënt en de inzichten van de audicien

Communicatieve vaardigheden. Emphatie. Bediening van de
aanpassoftware in relatie met de audiologische doelstellingen
en de specifieke bevindingen van de client

6.8

Programmeren en loskoppelen

Ingestelde waarden worden zeker gesteld in de hoortoestellen Ingestelde waarden worden zeker gesteld in de hoortoestellen
en de database
en de database

6.9

Herinstructie cliënt omtrent gebruik en bediening

Voor zover blijkt uit interview zal de cliënt nogmaals
Voor zover blijkt uit interview zal de cliënt nogmaals
geinstrueerd worden omtrent het gebruik en de bediening van geinstrueerd worden omtrent het gebruik en de bediening van
hoortoestellen
hoortoestellen

6.10

Hygienische werkwijze

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

6.11

Verslaglegging in cliënten dossier

Getrouwe vastlegging van gegevens in dossier cliënt

Adequate vastlegging en registratie van gegevens

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 11 opdrachten voldoende
worden beoordeeld en mag er geen enkele cruciale opdracht onvoldoende beoordeeld zijn

Resultaat deelproef 6
9

Peter Paardebloem

Naam assessor

Beschikbare tijd

6 Eerste controle bezoek

Jan Jansen

0:30

uur

Beoordeling: Voldoende, onvoldoende of CGI

CLIËNT 4

Opdrachtenblad 7

Naam student
Naam praktijkopleider
Naam assessor

Naam + geb. datum klant:

Naam assessor
Beschikbare tijd

7 Eindcontrole bezoek

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Opdracht:

Gewenst resultaat:

7.1

Evaluatie van het verloop van de proef

Inzicht krijgen omtrent de stand van zaken rond de
proefperiode

Aandachtig luisteren, vragen en doorvragen

7.2

Het checken van de eerder gestelde doelen

Vergelijken van de doelmatigheid van de aanpassing met de
eerder gestelde doelen

7.3

Uitleg rondom vrije veld test

Klant instrueren omtrent zijn rol in het maken van een Vrije
Veld Test

Stelt vast of het optimaal resultaat is bereikt en of
dit voldoet aan de verwachtingen van de cliënt,
door alle beschikbare informatie te combineren en
door
te instrueren
vragen. van de cliënt en het controleren of uitleg
Het
juist

7.4

Vrijeveld (FF)meting maken

Vaststellen dat de maximale spraakdiscriminatie behaald
wordt bij de optimale geluidsterkte m.b.v. de audiometer

7.5

Uitleg rondom richting analyse

Klant instrueren omtrent zijn rol in het maken van een
Richting Analyse

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!

goed is begrepen

Het juist kunnen uitvoeren van een Vrije Veld
meting. Het kunnen omgaan met de apparatuur en
de bijbehorende software en beoordeling
resultaten
Het
juist instrueren van de cliënt en het controleren of uitleg
goed is begrepen

7.6

Richtingtest (RT) maken

Bepaling dat het richtinghoren binnen een hoek van 45
graden is hersteld.

Het juist kunnen uitvoeren van een richtinganalyse. Het
kunnen omgaan met eventuele apparatuur. Verder het
beoordelen van het resultaat

7.7

Bespreking resultaat FF en RT

Voor de cliënt is duidelijkheid omtrent het resultaat van de
metingen

Communicatieve vaardigheden en vakkennis omtrent vrije
veld metingen en richting testen

7.8

Definitief bespreken van de offerte

Definitieve duidelijkheid over de prijsconsequenties

Communicatieve vaardigheden en verkooptechniek

7.9

Vaststellen in overleg met de cliënt dat de proef kan worden
afgerond

Vaststellen in overleg met de cliënt dat de proef kan worden
afgerond

Vaststellen in overleg met de cliënt dat de proef kan worden
afgerond

7.10

Instructies geven omtrent nazorg

Helderheid verstrekken rond de omgang met hoortoestellen
na de aankoop

Communicatieve vaardigheden en verkooptechniek

7.11

Hygienische werkwijze

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

7.12

Verslaglegging in cliënten dossier

Getrouwe vastlegging van gegevens in dossier cliënt

Adequate vastlegging en registratie van gegevens

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 10 opdrachten voldoende
worden beoordeeld en mag er geen enkele cruciale opdracht onvoldoende beoordeeld zijn
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Opdrachtenblad 8

Naam student
Naam praktijkopleider
Naam assessor
Naam assessor
Beschikbare tijd

8 Vaardigheden

U wordt beoordeeld op de onderstaande punten. De

Opdracht:

Gewenst resultaat:

8.1

Afdrukken maken

maken van een juiste afdruk

Controleert het oor op cerumen en mogelijke
afwijkingen en indien een afdruk mogelijk is,
beschermt hij het trommelvlies en mogelijke holtes
en brengt hij vervolgens het materiaal in, zodat een
goede afdruk wordt gemaakt en schade aan het oor
wordt voorkomen

8.2

Zwemdop maken

Het maken van een goed afgewerkt zwemdop

Rondt de afdruk op de juiste wijze af en lakt deze volgens de
juiste techniek af, zodat een zwemstukje ontstaat. Beoordeelt
of het zwemstukje goed en passend is, zodat deze geen
schade kan veroorzaken aan het oor en voldoende afdicht.

8.3

Oorstukjes

Op een juiste wijze modificeren van oorstukjes

Beoordeelt op welke wijze het oorstukje, de
gehoorbeschermer of het zwemstukje moet worden
aangepast en voert de aanpassing op zorgvuldige
wijze uit (daarbij kan gedacht worden aan
bewerkingen met een cylinderfrees of
diamantfrees, polijsten, opnieuw lakken, etc.),
zodat geen letsel aan het oor kan ontstaan.

8.4

Venting

op een juiste wijze aanbrengen van een venting

Het op een juiste wijze plaatsen van een parallelboring of Yboring

8.5

Modificeren

Het doelmatig modificeren van oorstukjes

Hanteert de gereedschappen voor het bijwerken op de
geëigende wijze, zodat oorstukjes, zwemstukjes of
gehoorbeschermers niet onnodig worden beschadigd.

8.6

Omfrezen

Het doelmatig omwerken van een oorstukje

Het op een nette wijze omwerken van een oorstukje,
bijvoorbeeld van gesloten naar opencharmofoon of van
gesloten- of opencharmofoon naar mini oostukje.

8.7

Nippel vervangen

Het doelmatig en netjes vervangen van een nippel

Het op een nette en correcte wijze vervangen van een bol- of
buisnippel

8.8

Hygienische werkwijze

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

Bij alle bovenstaande punten dient op hygienisch
verantwoorde wijze te worden gewerkt

onderstreepte en vetgedrukte punten zijn crusiaal !!

Om deze proeve met een voldoende af te ronden, moeten moeten alle uitgevoerde opdrachten
met een voldoende worden beoordeeld

Resultaat deelproef 8
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1 Criterium Gericht Interview
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Eindbeoordeling proeve van bekwaamheid 2009 - 2010
voldoende/onvoldoende:

Opdracht:

Bijzonderheden:

1 Het houden van een anamnesegesprek
2 Het uitvoeren van toonaudiometrie
3 Het uitvoeren van spraakaudiometrie
4 Het vaststellen van de zorgvraag
5 1e aanpassing hoortoestellen
6 1e controle van hoortoestellen
7 Eindcontrole hoortoestellen
8 Vaardigheden
9 Criteriumgericht interview

Eindadvies aan onderwijsinstelling:

Geslaagd / Niet geslaagd
Datum:

Bedrijf en plaats:

15-12-2010
t Vergulde trommelvlies, Harderwijk
Handtekening:

Naam kandidaat:
Geboren:
Naam Praktijkopleider:

Jan Jansen
11-6-1954
Peter Paardebloem

Assessor 1:

Joep Meloen

Assessor 2:

Aart Aardappel
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