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http://www.youtube.com/watch?v=1EJ4g3J6cJM&feature=related 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: ERVAREN PROBLEMEN BIJ AUDITIEVE BEPERKING  

C:/Documents and Settings/wxd/Mijn documenten/Downloads/Hearing Loss Example [www.keepvid.com].mp4
http://www.youtube.com/watch?v=1EJ4g3J6cJM&feature=related
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• Geluiden klinken stiller 

• geluid moet harder zijn om waargenomen te worden 

• eigen stem klinkt stiller of is zelfs onhoorbaar 

• zachte omgevingsgeluiden zijn niet hoorbaar 

 

• Geluiden worden vervormd waargenomen 

• klanken lijken op elkaar 

• hoe groter het verlies, hoe minder aspecten van de spraak worden 
waargenomen 

• het herkennen van de medeklinkers blijkt het vlugst af te nemen, 
gevolgd door de klinkers 

• het ritme in de taal en de ‘lettergreep-structuur’ blijft het best 
waarneembaar 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: ERVAREN PROBLEMEN BIJ AUDITIEVE BEPERKING  
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• Het binaurale voordeel valt weg 

• minder geluiden worden opgevangen 

• richtinghoren is soms onmogelijk 

• omgevingsgeluiden spelen een belangrijke rol 

 

• Het mentale invulwerk is belangrijk 

• woorden of klanken worden soms niet goed gehoord waardoor men 
moet raden wat er gezegd wordt  

 

• Omgevingsgeluiden hebben een negatieve invloed 

 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: ERVAREN PROBLEMEN BIJ AUDITIEVE BEPERKING  
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VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOE? 

• Hoorapparaten  

• Vorm 

• achter-het-oor 

• in-het-oor 

• kanaaltoestellen 

• CIC (Complete in the canal) 

• luidspreker-in-het-oor 

 

• Gebruikte technologie 

• analoge hoorapparaten 

• digitale hoorapparaten 

 

• Cochleair Implantaat 

 

http://www.audioservice.com/Online-hearing-simulation.166.0.html?&L=1
http://www.hearingacademy.com/index.php?id=54&name=Media
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• Rustig blijven. 

 

• De dove of slechthorende kan enkel informatie opnemen als hij 
deze kan zien, het is dus aangeraden de informatie pas te geven 
als er duidelijk oogcontact is. 

 

• Omdat uw mondbeeld zo belangrijk is om de boodschap over te 
brengen, is goed articuleren noodzakelijk. 

 

• Dialect heeft een totaal ander mondbeeld dan Algemeen 
Nederlands en is over het algemeen minder verstaanbaar. 

 

• Een goede verlichting is essentieel. 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Trek aandacht Niet doen schrikken 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Niet schreeuwen Geduld 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Aankijken 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Afstand houden 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Mond vrijmaken 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Geen lange snor of baard 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Goed articuleren 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Gebruik lichaamstaal 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Gezicht verlichten 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Betrekken in de groep 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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Doofstom 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALGEMEEN: COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER  
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 SLECHTHORENDEN 

Licht slechthorenden 

Matig slechthorenden 
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Beperkingen in werksituaties 
Licht tot matig 
slechthorenden 

Niet kunnen horen van geluidssignalen Soms 

Niet kunnen horen van mondelinge communicatie Soms 

Vermoeidheid ligt vaak hoger dan gemiddeld omdat 
communicatie met horenden extra inspanning kost 

Soms 

Vaker psychische problemen Soms 

Gebaseerd op ‘De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt, Josten., E. e.a. (juni 2007)’ 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
WERKSITUATIE SLECHTHORENDEN  

Opmerking: 
Heel specifieke groep:personen met hyperacusis, met tinitus (oorsuizen) 
en met syndroom van Usher 
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• Situaties waarin het moeilijk kunnen horen van de dagdagelijkse 
mondelinge communicatie een belemmering vormt? 

• Formeel overleg met één persoon (vb. bespreking van 
werkzaamheden met leidinggevende) 

• Formeel overleg met meerdere personen (vb. werkoverleg) 

• Informeel gesprek met één persoon (vb. gesprek in de 
wandelgangen) 

• Informeel gesprek met meerdere personen tegelijkertijd (vb. 
gesprekken tijdens de pauze) 

• Telefoongesprekken 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
WERKSITUATIE SLECHTHORENDEN  
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• Formeel overleg met één persoon 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Duidelijk maken wat onderwerp is van gesprek 

• Ondersteun belangrijke woorden met een gebaar 

• Pauzeer af en toe 

• Vraagt meer tijd 

• Achtergrondlawaai minimaliseren 

• Tapijt plaatsen in plaats van harde vloerbedekking of een andere 
wandbekleding gebruiken 

• Geruis van airconditioning kan het voor de slechthorende moeilijk maken 
om u te verstaan 

• Wanden plaatsen in landscapebureaus 

• In een apart lokaal overleggen, weg van de luidruchtige werkvloer 

• Gehoorbescherming dragen op de werkplaats 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Spraakafzien 

 

 

 

 

 

• Slechts 20 à 40% van wat wordt gezegd, is af te lezen en de rest moet 
worden geraden uit de context. 

• De ene slechthorende is beter in spraakafzien dan de andere. 

• Sommige sprekers hebben een onduidelijk mondbeeld waardoor lastig te 
zien is wat zij zeggen. 

• Sprekers moeten zich er continu bewust van zijn dat zij duidelijk moeten 
spreken. 

• Vergt uitleg aan collega’s hoe zij het best kunnen spreken. 

• Vraag af en toe of het gezegde goed is verstaan, daarmee laat u zien dat 
u weet dat spraakafzien moeilijk is. 

• Vraagt meer tijd. 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Ter controle de zaken die gezegd zijn, laten herhalen 

• Gebruik open vragen in plaats van gesloten vragen. 

• Gebruik trefwoorden om aan te geven waar het gesprek over gaat. 

• Zeg het als men iets verkeerd verstaan heeft en verbeter het. 

• Vraagt meer tijd. 

• Schriftelijk vastleggen van de zaken die besproken zijn 

• Geef belangrijke agendapunten vooraf. 

• Schrijf belangrijke afspraken en gegevens zoals namen, adressen, en 
telefoonnummers op om misverstanden te vermijden. 

• Vraagt meer tijd. 

• Spraakverstaan verhogen door gebruik van hoorhulpmiddelen 

• Op die manier hoeft de slechthorende minder energie te besteden aan 
het verstaan, zodat er meer energie overblijft voor de inhoud van het 
gesprek. 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Formeel overleg met meerdere personen 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Zit aan een ronde tafel 

• Spreek niet door elkaar 

• Achtergrondlawaai minimaliseren 

• Schriftelijk vastleggen 

• Belangrijke afspraken noteren 

• Spraakverstaan verhogen door gebruik van hoorhulpmiddelen 

 

 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Informeel gesprek met één persoon 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Achtergrondlawaai minimaliseren 

• Wanneer iemand koffie inschenkt tijdens het gesprek 
even stoppen met spreken omdat dit extra geluid maakt 

• Spraakafzien 

• Spraakverstaan verhogen door gebruik van hoorhulpmiddelen 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Informeel gesprek met meerdere personen 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Achtergrondlawaai minimaliseren 

• Collega aanwijzen die tot taak heeft noodzakelijke 
informele informatie door te geven 

• Collega moet hier tijd voor willen nemen en krijgen 

• Spraakverstaan verhogen door gebruik van hoorhulpmiddelen 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Telefoongesprekken 

• Achtergrondlawaai minimaliseren 

• Telefoneren terwijl er iemand anders in de 
kamer aan het praten is, is moeilijk voor 
slechthorenden. 

• Het geluid van printer of kopieerapparaat kan 
storen evenals een radio. 

• Het aantal geluidsbronnen in de werkruimte 
moet tot het absolute minimum beperkt worden. 

• Spraakverstaan verhogen door gebruik van 
hoorhulpmiddelen 

 

 

 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Hoorhulpmiddelen  

• Om spraakverstaan te verhogen, maken hoorhulpmiddelen gebruik 
van 

• geluidsversterking 

• ringleiding 

• IR-geluidsoverdracht 

• FM-geluidsoverdracht 

• bluetooth-geluidsoverdracht 

• Sommige worden in combinatie met een hoorapparaat gebruikt 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOE? 
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• Geluidsversterking 

• Werking  

• Geluid opgevangen door de microfoon, wordt omgezet in een 
elektrisch signaal. Dit elektrisch signaal wordt versterkt, waarna 
het weer hoorbaar gemaakt wordt en via luidsprekers versterkt 
wordt weergegeven.  

• Ieder geluid dat door de microfoon kan worden opgevangen, 
wordt versterkt. 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: GELUIDSVERSTERKING 
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• Voorbeelden van gebruik 

• (telefoon)gesprek 

• Gesprek 

 

 

 

 

• Telefoon of gsm met de geluidsversterking ingebouwd 

• Geluidsversterking voor telefoon (losse) 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: GELUIDSVERSTERKING 
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• Positief 

• Vaak een standaardproduct 

• Geluidsvolume en toonhoogte zijn aanpasbaar 

 

• Negatief 

• Anderen kunnen hinder ondervinden 

• Vaak een beperkte versterking 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: GELUIDSVERSTERKING 
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• Ringleiding  

• Werking 

• Een ringleiding bestaat uit een 
ringleidingversterker en een draadlus.  

 

• De versterker zet het stemgeluid van 
de spreker, gesproken in de microfoon, 
om in signalen binnen de ring. Binnen 
de ring ontstaat een magnetisch veld, 
dat signalen in de ruimte stuurt.  

 

• Een hoorapparaat met een spoel vangt 
de signalen in het magnetisch veld op 
en zet het om in geluidssignalen. 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: RINGLEIDING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Een ringleiding is een (elektriciteits)draad die als een lus langs 
de plinten of het plafond van een ruimte kan worden gelegd. De 
lus zit vast aan een versterker die een signaal door de lus laat 
lopen.  

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: RINGLEIDING (VAST) 
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• Het kan ook gaan om een 
ringleidingversterker gekoppeld 
aan een lus om de hals (halslus of 
persoonlijke ringleiding) of een lus 
in een kussen waar je op kan 
zitten. 

 

 

 

 

• Een ringleiding kan ook in de 
hoorn van een telefoon ingebouwd 
zijn zodat men via de T-spoel het 
geluid versterkt in de gehoorgang 
krijgt. 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: RINGLEIDING (MEENEEMBAAR) 
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• Voorbeelden van gebruik 

• (telefoon)gesprek 

• groepsgesprek 

• telefoneren 

• opleiding volgen 

• … 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: RINGLEIDING 
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• Positief 

• Anderen ondervinden er geen hinder van. 

• Meerdere personen kunnen tegelijkertijd van dezelfde ringleiding 
gebruik maken. 

• Men kan vrij in de ruimte bewegen waarin de ringleiding zich 
bevindt. 

• Het spraakverstaan wordt niet gestoord door de omgevingsgeluiden 
en afstand speelt geen rol meer (binnen de ruimte van de lus). 

 

• Negatief 

• Meerdere ringleidingen in één gebouw kunnen elkaar storen. 

• Geluidsoverdracht is beperkt tot de ruimte binnen de lus. 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: RINGLEIDING 
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• IR-geluidsoverdracht  

• Werking  

• Het bestaat uit een zender en een 
ontvanger die met elkaar via IR-
signalen communiceren. 

• De zender zet het stemgeluid van 
de spreker, gesproken in de 
microfoon, om in IR-signalen en 
zendt ze naar de ontvanger.  

• De ontvanger zet het IR-signaal 
om in geluid en brengt het geluid 
onmiddellijk naar het oor waar de 
slechthorende het stemgeluid van 
de spreker kan horen via een 
kinbeugel (indien persoon geen 
hoorapparaat draagt) of via een 
speciale ontvanger die makkelijk 
te koppelen is aan een 
hoorapparaat (met een halslus, 
inductiehaakje of audiosnoer).  

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: IR-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Voorbeelden van gebruik 

• vergaderen 

• conferentie 

• presentatie 

• rondleidingen 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: IR-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Positief 

• Het is draadloos. 

• Anderen ondervinden er geen hinder van. 

• Het is bruikbaar voor mensen zonder hoorapparaat. 
 

• Negatief 

• Anderen kunnen alleen met een extra ontvanger van dezelfde 
infraroodversterker gebruik maken.  

• Het werkt alleen goed als de ontvanger in het zicht is van de 
versterker. Anders treedt er verlies van het signaal op. 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: IR-GELUIDSOVERDRACHT 
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• FM-geluidsoverdracht  

• Werking  

• Het bestaat uit een zender en een 
ontvanger die met elkaar via FM-
radiogolven communiceren.  

• De zender zet het stemgeluid van 
de spreker, gesproken in de 
microfoon, om in FM-radiogolven 
en zendt ze naar de ontvanger.  

• De ontvanger zet de FM-
radiogolven om in geluid en 
brengt het geluid onmiddellijk 
naar het oor, het hoorapparaat of 
het cochleair implantaat. 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: FM-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Keuze van een FM-zender 

• Afhankelijk van waar en wanneer men de zender nodig heeft, kan 
men kiezen voor een vaste zender (vb. in het vast vergaderlokaal) of 
voor een draagbare zender (vb. op restaurant, op de werkvloer, in 
de wagen, bij klant, …). De draagbare zender kan gedragen worden 
op het lichaam (vb. clip on, aan de mond, …) of kan geplaatst 
worden in de nabijheid van de geluidsbron. 

 

• De luistersituatie en het aantal gebruikers van een FM-systeem zijn 
bepalend voor de keuze tussen een zender met een vast zendkanaal 
of een zender met meerdere zendkanalen.  

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: FM-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Voorbeelden van FM-zenders 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: FM-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Keuze van een FM-ontvanger 

• Een of twee ontvangers? Voor een optimaal spraakverstaan is het 
aangewezen dat de beide oren (indien beide oren kunnen aangepast 
worden) optimale spraaksignalen ontvangen. Het geeft een beter 
resultaat dan wanneer slechts één oor gestimuleerd wordt.  

 

• Wanneer men geen hoorapparaat of cochleair implantaat heeft, dan 
kan men kiezen voor een ontvanger met een oorstukje, een 
hoofdtelefoon of een luidspreker. Draagt men een hoorapparaat of 
een cochleair implantaat, dan moet de ontvanger gekoppeld kunnen 
worden aan het hoorapparaat of aan het cochleair implantaat.  

 

• Verder moet men rekening houden met de keuze tussen een 
ontvanger met een vast ontvangstkanaal of een ontvanger met 
meerdere ontvangstkanalen. 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: FM-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Voorbeelden van FM-ontvangers 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: FM-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Voorbeelden van gebruik van een FM-systeem 

• (telefoon)gesprek 

• groepsgesprek 

• opleiding volgen 

• auto rijden 

• … 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: FM-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Positief 

• Het is draadloos. 

• Anderen ondervinden er geen hinder van. 

• Het is discreet. 

• Bruikbaar voor niet-hoorapparaatdragers. 

• FM-signaal kan door muren heen gaan. 

 

• Negatief 

• Anderen kunnen alleen met een extra ontvanger van hetzelfde FM-
systeem gebruik maken.  

• Meerdere FM-systemen op dezelfde frequentie in één gebouw kunnen 
elkaar storen. 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: FM-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Bluetooth  

• Werking 

• een radioverbinding voor spraak en data op de korte afstand 

• een open standaard voor draadloze digitale verbindingen 

 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Bluetooth  

• Werking: draadloze koppeling aan HA 

 

 
Digitaal gecodeerde 

transmissie technologie 

• Bluetooth (ingebouwd) 

• Usb-Bluetooth-adapter 

• Bluetooth-zender (Tek) 

• (bekabeld) 

TELEFONEREN VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN  
OPLOSSING VOOR TELEFOONGESPREK VOEREN 
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• Bluetooth  

• Werking: draadloze koppeling aan HA 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 

Digitaal gecodeerde 

transmissie technologie 

• Bluetooth (draadloos) 

• Audioplug (bekabeld) 
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• Bluetooth: ICom 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen 

• Hoorhulpmiddel 

• mobiel telefoneren 

• luisteren naar tv, radio, mp3 

• pc-gebruik 

• FM kan gebruikt worden 

• Afstandsbediening HA 

• optioneel 

 

• Verdeler: Lapperre 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Bluetooth: ICom 

 

 

 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Bluetooth: CM-BT 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen 

• Hoorhulpmiddel 

• mobiel telefoneren 

• luisteren naar tv, radio, mp3 

• pc-gebruik 

 

• Verdeler: Veranneman 

 

 

 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Bluetooth: Epoq Streamer 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen 

• Hoorhulpmiddel 

• mobiel telefoneren 

• luisteren naar tv, radio, mp3 

• pc-gebruik 

• Afstandsbediening HA 

• bedienen van 
luisterprogramma’s 

• geluidsvolume aanpassen 

 

• Verdeler: Audionova 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Bluetooth: Tek 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen 

• Hoorhulpmiddel 

• mobiel telefoneren 

• luisteren naar tv, radio, mp3 

• pc-gebruik 

• Afstandsbediening HA 

• bedienen van  
luisterprogramma’s 

• geluidsvolume aanpassen 

• hoge tonen regelen 

• Verdeler: Dialogue 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• ELI (Ear-Level Instrument) 

• stelt hoorapparaatdragers in staat om audiosignalen draadloos te 
ontvangen van gsm 

• verzorgt tweerichtings digitale communicatie tussen een gsm met 
bluetooth en een hoorapparaat 

• koppeling gebeurt via directe audio-input 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Bluetooth  

• Werking: directe koppeling aan HA 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 

Digitaal gecodeerde 

transmissie technologie 

Bluetooth (draadloos) 
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• Positief 

• Het is draadloos. 

• Het is discreet. 

• Beveiligde datatransmissie 

• Bruikbaar voor niet hoorapparaatdragers 

• Er kan met mobiele apparatuur worden gecommuniceerd, zonder dat 
deze tevoorschijn moet gehaald worden. 

 

• Negatief 

• De beperkte afstand. 

• Werkt niet met alle hoorapparaten 

 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN: BLUETOOTH-GELUIDSOVERDRACHT 
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• Het is moeilijk te voorspellen of iemand baat heeft bij een 
ringleiding, IR, FM of bluetooth, of niet. De resultaten hangen af 
van: 

• het soort gehoorverlies 

• de mate van het gehoorverlies 

• merk of type ringleiding, IR, FM of bluetooth 

 

• Uitproberen is belangrijk! 

 

VERHOGEN VAN SPRAAKVERSTAAN 
HOORHULPMIDDELEN 
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 DOVEN 

Zwaar slechthorenden 

Plots- of laatdoven 

Vroegdoven 
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Beperkingen in werksituaties 
Vroeg 
doven 

Plots- en  laat- 
doven 

Niet kunnen horen van geluidssignalen X X 

Niet kunnen horen van mondelinge 
communicatie 

X X 

Vermoeidheid ligt vaak hoger dan gemiddeld 
omdat communicatie met horenden extra 
inspanning kost 

X X 

Vaker psychische problemen X X 

Beheersing van het Nederlands is vaak slechter 
dan gemiddeld 

X 

Verstaandbaarheid spraak voor voor horenden is 
vaak slechter 

X 

Gebaseerd op ‘De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt, Josten., E. e.a. (juni 2007)’ 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
WERKSITUATIE DOVEN 
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• Situaties waarin het moeilijk kunnen horen van de dagdagelijkse 
mondelinge communicatie een belemmering vormt? 

• Formeel overleg met één persoon (vb. bespreking van 
werkzaamheden met leidinggevende) 

• Formeel overleg met meerdere personen (vb. werkoverleg) 

• Informeel gesprek met één persoon (vb. gesprek in de 
wandelgangen) 

• Informeel gesprek met meerdere personen tegelijkertijd (vb. 
gesprekken tijdens de pauze) 

• Telefoongesprekken 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
WERKSITUATIE DOVEN 
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• Formeel overleg met één persoon 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Spraakafzien 

• Vraagt meer tijd. 

• Gebruik gebaren 

• Men is niet altijd bereid om gebaren te leren. 

• Van externe contacten kan geen beheersing van gebaren verwacht 
worden. 

• Ter controle de dove de zaken die gezegd zijn, laten herhalen. 

• Gebruik trefwoorden om aan te geven waar het gesprek over gaat. 

• Zeg als men iets verkeerd verstaan heeft en verbeter het. 

• Vraagt meer tijd. 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Schriftelijk vastleggen van de zaken die besproken zijn 

• Vraagt meer tijd. 

• Veronderstelt goede taalvaardigheid van de dove wat bij vroegdoven niet 
altijd het geval is. 

• Inzetten tolk 

• Alleen mogelijk bij gepland overleg (dient minimum twee weken op 
voorhand te worden aangevraagd). 

• Het vergt een grote inspanning om alles correct te vertalen (praat niet te 
snel en las af en toe korte pauzes in). 

• Vraagt meer tijd. 

• Sommige werkgevers vinden de aanwezigheid van derden niet prettig bij 
bespreking van vertrouwelijke informatie. 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Formeel overleg met meerdere personen 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Zit aan een ronde tafel. 

• Inzetten tolk 

• Aanwezigen moeten structuur aanbrengen in overleg m.a.w. niet door 
elkaar praten. 

• Door een collega het gesprek woordelijk laten intypen op een laptop 
en de dove laten meelezen op het scherm 

• Voor collega en dove is het dan moeilijk om actief deel te nemen aan het 
overleg. 

• Schriftelijk vastleggen van de zaken die besproken zijn 

• Veronderstelt goede taalvaardigheid van de dove wat bij vroegdoven niet 
altijd zo is. 

• Vraagt meer tijd. 

 

 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Informeel gesprek met één persoon 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Spraakafzien 

• Gebruik gebaren door horende 

• Collega’s zijn niet altijd bereid om gebaren te leren. 

• Van externe contacten kan geen beheersing van gebaren verwacht 
worden. 

 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Informeel gesprek met meerdere personen 

• Aangepaste communicatiehouding 

• Aan één persoon vragen wat er gezegd wordt 

• Dove en aangesprokene vinden het vervelend als dit vaak moet 
gebeuren. 

• Collega aanwijzen die tot taak heeft noodzakelijke informele 
informatie door te geven 

• Collega moet hier tijd voor willen nemen en krijgen. 

• Niet evident om hiervoor goede oplossingen te vinden 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Telefoongesprekken 

• Gebruik van e-mail, sms, chatten 

• Doorgeven van informatie via e-mail, sms, kost in het algemeen meer 
tijd. 

• Veronderstelt goede taalvaardigheid. 

 

 

 

 

• Herverdelen taken d.w.z. telefoongesprekken door collega’s laten 
doen 

• Is niet in iedere werksituatie mogelijk. 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  
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• Telefoongesprekken 

• Gebruik van teletolk 

• Vraagt meer tijd. 

• Is enkel bereikbaar tussen 9 en 19u. tijdens de week. 

 

 

• Gebruik van een videotelefoon 

• Te beperkt verspreid. 

 

 

• Gebruik van teksttelefoon 

• Nog niet aanwezig in Vlaanderen. 

• Gesprekken via teksttelefoon kosten meer tijd. 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: COMMUNICATIE  

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Page&cid=1100806231673&pagename=Teletolk%2FPage%2FHomePageMIN
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• Communicatie met horenden vergt extra inspanningen en kan 
een aanleiding zijn tot ernstige vermoeidheidsklachten en soms 
tot werkverzuim. 

• Deeltijds werken 

• Is financieel niet altijd mogelijk. 

• Korte pauzes of zich even terugtrekken tijdens de lunchpauze om 
nieuwe energie op te doen 

 

 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: VERMOEIDHEID  
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• Psychische problemen 

• Achterdochtig en gevoel dat mensen over je praten 

 

 

 

 

 

• Depressie 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: PSYCHISCH  
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• Niet horen van geluidssignalen 

• Werkplekinrichting 

 

 

 

 

 

 

• Een bureau verschuiven: indien men met de rug naar de deur zit, merkt 
men niet op dat iemand binnenkomt.  

• Gebruik van licht- of trilsignalen in plaats van geluidssignalen 

 

 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
OPLOSSINGEN VOOR DE BELEMMERINGEN: GELUIDSSIGNALEN  
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• Telefoon te beantwoorden 

• Bezoek te ontvangen 

• Aandacht geven aan 

• Veiligheid 

 

HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
WAAROM? 
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• Niet-technisch 

• Menselijke assistentie 

• Hoorhond 

 

• Technisch 

• Versterking van het geluidssignaal (horen) 

• Omzetten van het geluidssignaal in een lichtsignaal (zien) 

• Omzetten van het geluidssignaal in een trilsignaal (voelen) 

 

HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
OPLOSSINGEN 
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Geluidssignaal Trilsignaal 

Lichtsignaal 

HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: BELGERINKEL SIGNALEREN 
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HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: BELGERINKEL SIGNALEREN 

Geluidssignaal Trilsignaal 

Lichtsignaal 
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Geluidssignaal Trilsignaal 

Lichtsignaal 

HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: AANDACHT TREKKEN 
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Geluidssignaal Trilsignaal 

Lichtsignaal 

HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: ALARMSIGNAAL SIGNALEREN 
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• Positief 

• Het geluidssignaal wordt in een waarneembaar signaal omgezet. 

• Het is aan te passen aan de individuele wensen (vb. discreet, enkel 
om gewekt te worden, …). 

 

• Negatief 

• Het is geen modulair systeem. 

 

 

HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSINGEN 
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Geluidssignaal Trilsignaal Lichtsignaal 

Signaleringssysteem 

HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: SIGNALERINGSSYSTEEM 
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HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: SIGNALERINGSSYSTEEM 

• Signaleringssysteem 

• Werking  

• Het zet geluidssignalen om in lichflitssignalen of voelbare 
trillingen d.m.v. zenders en ontvangers. 

 

 

Zender Ontvanger 
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HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: SIGNALERINGSSYSTEEM 

• De zender vangt de geluidssignalen op en stuurt ze onmiddellijk 

door naar de ontvangers. 
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HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: SIGNALERINGSSYSTEEM 

• Positief 

• Het is een modulair systeem dat kan samengesteld worden 
naargelang de individuele wens. 

• Het geluidssignaal wordt in een waarneembaar signaal omgezet. 

• Het materiaal vraagt weinig onderhoud behalve vervanging van 
batterijen in sommige onderdelen. 

 

• Negatief 

• Buiten de werksituatie is het eigen signaleringssysteem veelal 
onbruikbaar en ook niet aanwezig. 
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HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: MOBIEL SIGNALERINGSSYSTEEM 

• Een mobiel signaleringssysteem bevat een deurbelzender, een 

flitslampontvanger of een wekker (met ontvangstfunctie).  
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HOREN VAN GELUIDSSIGNALEN 
TECHNISCHE OPLOSSING: MOBIEL SIGNALERINGSSYSTEEM 

• Positief 

• Het geluidssignaal wordt in een waarneembaar signaal omgezet. 

• Het is bruikbaar buiten de werksituatie (vb. op hotel). 

• Het materiaal vraagt weinig onderhoud behalve vervanging van 
batterijen in sommige onderdelen. 

 

• Negatief 

• Het is een beperkt signaleringssysteem. 
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 WERKPLEK 

Gebouw 

Kantoor 

Werkplaats 

Redelijke aanpassingen op het werk 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 GEBOUW 

• Toegang tot gebouw 

• Parkeergarage, deur, lift  

• Balie 

• Oriëntatie in het gebouw 

• Visuele aanduidingen 

• Alarmering 

• Nooduitgangbordjes voorzien van lampen die in geval van nood 
flitsen. 

• Persoonlijke trilontvanger 

• Evacuatie uit gebouw 

• Evacuatieplan opstellen (meer info WTCB). 

• Een flashlamp zodat men zijn positie kan doorgeven in het geval men 
zou afgezonderd zou geraken van het reddingsteam. 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 KANTOOR: COMMUNICATIE 

• Telefoneren 

• Vergaderingen of werkoverleg met collega’s. 

• Schriftelijke communicatie 

• Computergebruik 

• Steeds vaker wordt muziek en/of gesproken informatie gebruikt die 
niet zichtbaar is op het scherm. In het algemeen is het voor een 
adequaat gebruik wenselijk of zelfs noodzakelijk om de 
geluidssignalen van de computer te kunnen horen. 

• Toegankelijkheidsinstellingen (zie configuratiescherm) 

• Hoorhulpmiddelen 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 KANTOOR: SIGNALERING 

• Toegang tot bureau 

• Bureau verplaatsen of spiegel plaatsen 

• Deurcontactmat 

• Telefoon 

• Telefoonbel 

• Persoonlijke trilontvanger 

• Personenoproep 

• Telefoon, sms of mail  

• Een persoonlijke trilontvanger 

• Pauze 

• Een persoonlijke trilontvanger 

• Alarm 

• Een persoonlijke trilontvanger 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 WERKPLAATS: COMMUNICATIE 

• Werkoverleg met collega’s op de werkplaats 

• Gebruik een afzonderlijk lokaal 

• Plaats geluidsdempende isolatie 

 

• Telefoneren 

• Gebruik een afzonderlijk lokaal 

• Plaats geluidsdempende isolatie 

• Aangepaste telefoon of losse telefoonversterker 

 

• Het kan voor slechthorenden extra van belang zijn om 
hinderlijke achtergrondgeluiden te verminderen, te filteren of 
weg te nemen. 

• Gehoorbescherming 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 WERKPLAATS: SIGNALERING 

• Doven en zwaar slechthorenden hebben problemen met het 
horen van het brandalarm of andere waarschuwingssignalen  

• Gebruik een persoonlijke trilontvanger. 

• Breid de bestaande alarmsituatie uit met een flitslamp.  

• Vooraleer hieraan te beginnen is het aan te raden om de fabrikant te 
consulteren zodat deze zijn aanbevelingen kan geven. 

• (Laat een hoorhond toe op de werkplaats) 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 WERKPLAATS: SIGNALERING 

• Doven en zwaar slechthorenden hebben problemen met het 
horen van de waarschuwingssignalen van aankomende 
voertuigen of met het lokaliseren ervan. 

• Maak een duidelijke afscheiding met tape, verf of koord zodat het 
voor de dove duidelijk en voorspelbaar is waar hij veilig kan gaan en 
waar hij moet opletten voor aankomende voertuigen. 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 WERKPLAATS: SIGNALERING 

• Doven en zwaar slechthorenden hebben problemen met het 
horen van de waarschuwingssignalen van aankomende 
voertuigen of met het lokaliseren ervan. 

• Gebruik verschillende deuren voor personen en voertuigen. 

• Stel de verplichting op dat alle voertuigen stoppen aan elk kruispunt 
in de werkplaats en vervolgens een duidelijk lichtsignaal of 
geluidssignaal geven. 

• Plaats op strategische plaatsen spiegels. 

 

 

 

 

• Installeer een achteruitkijkspiegel of een ander systeem zodat de 
chauffeur beter kan anticiperen op wat er achter hem gebeurt. 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 WERKPLAATS: SIGNALERING 

• Doven en zwaar slechthorenden hebben problemen met het 
horen van de waarschuwingssignalen van aankomende 
voertuigen of met het lokaliseren ervan. 

• Installeer sensoren die lichten doen flitsen wanneer een voertuig 
nadert. 

• Plaats flitslampen op de voertuigen. 

• Laat alle werknemers in de werkplaats een fluovest dragen zodat 
chauffeurs weten dat ze moeten opletten. 

• Gebruik een personenoproepzender.  
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 REDELIJKE AANPASSINGEN OP HET WERK 

• Wettelijke definitie (art.4-12°) 

 
 
‘Redelijke aanpassingen zijn passende maatregelen die in een 
concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen 
om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te 
hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in 
aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is tenzij deze 
maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de 
persoon die deze maatregelen moet treffen. Wanneer die 
belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door 
bestaande maatregelen in het kader van het gevoerde 
overheidsbeleid inzake personen met een handicap, mag zij niet 
als onevenredig worden beschouwd;’ 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 REDELIJKE AANPASSINGEN OP HET WERK 

• Aangepast materiaal 

• Geluidsversterkende stethoscopen 

• Aangepaste telefoon 

• Toegankelijke instructies 

• Teksten worden in eenvoudige taal opgesteld 

• Materiële aanpassingen aan de werkplek 

• Installatie van aangepast signaleringssysteem 

• Reorganisatie van de taken 

• Telefoongesprekken worden door collega overgenomen 

• Thuisarbeid 

• Aangepaste uurregeling 

• Mogelijkheid bieden om korte pauzes te kunnen inlassen. 
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• Beleidswijziging 

• Bedrijfsbeleid moet toelaten dat bepaalde werknemers extra tijd 
mogen vrijmaken om de dove of slechthorende werknemer te 
ondersteunen. 

• Toekennen van een nieuwe betrekking 

• Assistentie en begeleiding 

• Collega’s krijgen de mogelijkheid een cursus gebarentaal te volgen 
om de communicatie met een slechthorende of dove collega te 
vergemakkelijken. 

• Een training wordt getolkt voor personen met een auditieve 
beperking 

 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 REDELIJKE AANPASSINGEN OP HET WERK 
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www.hulpmiddeleninfo.be www.vlibank.be 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
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Audionova: www.audionova.be 

 

Dialogue: www.dialogue.be 

 

 

Hoorcentrum Aerts: www.hoorcentrumaerts.be 

 

 

Lapperre: www.lapperre.be 

 

Veranneman: www.veranneman-audio.be 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 

http://www.audionova.be/
http://www.dialogue.be/
http://www.hoorcentrumaerts.be/
http://www.lapperre.be/
http://www.veranneman-audio.be/
http://www.veranneman-audio.be/
http://www.veranneman-audio.be/
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Vragen  

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
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Ward De Bruecker 

Hulpmiddelenconsulent 
Gehoor – Cognitie 

VAPH 

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen 

T: 02 225 86 60 

E: ward.debruecker@vaph.be 

WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
 MEER INFORMATIE 
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WERKEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
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