
1 Hoort u het tikken 
van de klok?

2 Slaapt u af en toe 
door de wekker?

3 Gaat telefoneren u 
moeilijk af?

4 Vinden uw huisgenoten dat 
u de radio of tv te hard aanzet?

Ja 4 Nee 0 Soms 3 Ja 6 Nee 0 Soms 3Ja 0 Nee 2 Ja 4 Nee 0 

“Toen mensen in mijn omgeving 
opmerkingen gingen maken over 
mijn gehoor, heb ik deze hoortest 
maar even gedaan.”

Ga verder met de test op de andere zijde

Is uw gehoor in orde?

Hoortest

Nieuwsgierig hoe het met uw gehoor staat? Gehoorverlies kan geleidelijk 

optreden zonder dat u zich ervan bewust bent. De NVVS biedt u een korte 

hoortest waarmee u snel en eenvoudig een indruk kunt krijgen hoe het met uw 

gehoor staat. Beantwoord de onderstaande vragen, tel de punten bij elkaar op 

en kijk wat uw gehoorscore is. 
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Ja 0 Nee 2 Soms 1 Ja 6 Nee 0 Soms 3Ja 4 Nee 0 

5 Hoort u het zingen 
van de vogels? 

7 Vindt u het moeilijk 
een gesprek met meer-
dere personen te volgen?

6 Merkt u een nade-
rende auto soms pas op 
het laatste moment op?

8 Hoort u goed in 
een zaal of tijdens een 
vergadering?

Ja 0 Nee 6 Soms 3

Ja 0 Nee 3 Ja 0 Nee 3 Ja 6 Nee 0 Soms 3

9 Kunt u gefluister op 
een afstand van circa  
2 meter verstaan?

10 Hoort u tijdens een con-
cert violen en fluiten even goed 
als andere instrumenten?

12 Heeft u het gevoel 
dat de meeste mensen 
onduidelijk praten?

11 Hoort u de  
deurbel altijd?

Ja 0 Nee 4 

Uw score

0 punten Uw gehoor is uitstekend.

1 – 6 punten Uw gehoor is weliswaar niet (meer) 100%, 
maar u hoeft geen verdere actie te ondernemen.

7 – 17 punten Uw gehoor is niet (meer) optimaal. 
Misschien weet u dit (onbewust) te compenseren 
door goed naar iemands mond te kijken of aan de 
‘goede’ kant van iemand plaats te nemen. Een vrij-
blijvende hoortest bij uw huisarts of bij een audi-
cien biedt meer duidelijkheid. 

18 – 36 punten Er kan bij u sprake zijn van een 
gehoorverlies. Wij adviseren u via uw huisarts een 

verwijzing aan te vragen voor een bezoek aan 
een kno-arts. Deze kan vaststellen of er een 
medisch probleem is dat wellicht te verhelpen is 
of dat er sprake is van een gehoorverlies.

37 punten of meer Uw testresultaten zijn aan-
leiding om direct actie te ondernemen. Laat u 
via uw huisarts doorverwijzen naar een kno-arts 
en/of een audiologisch centrum. Mocht u een 
gehoorverlies hebben, laat u dan goed voor-
lichten over de mogelijke oplossingen en maak 
daarin bewuste keuzes. 

NVVS, dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen


