Hoorinfotheek: onafhankelijk advies over
hoorhulpmiddelen op het werk
Hoorinfotheek
Ben je slechthorend en wil je je oriënteren op hulpmiddelen die je kunt
inzetten om beter te kunnen horen op je werk en privé, kom dan naar
de Hoorinfotheek! Hier kun je hulpmiddelen bekijken en uitproberen. In elke Hoorinfotheek is een
adviseur aanwezig, die deskundig en onafhankelijk advies kan geven. De adviseur kan ook meer
vertellen over de mogelijkheid van een werkplekonderzoek en over bedrijven die op maat
oplossingen kunnen verzorgen op je werkplek.
Een Hoorinfotheek is onderdeel van een Audiologisch Centrum. Niet alle Audiologische Centra
hebben een Hoorinfotheek. De locaties met een Hoorinfotheek zijn te vinden op
www.hoorinfotheek.nl. Om een afspraak te maken, neem contact op met een van de
Hoorinfotheken.
Vergaderen / werkoverleg
Het volgen van een vergadering, een cursus of
gesprekken tijdens de lunch is vaak lastig, ook als je
hoortoestellen draagt. Om beter te kunnen verstaan
wat er wordt gezegd, kan soloapparatuur worden
ingezet. Soloapparatuur bestaat uit één of meerdere
zendmicrofoontjes en een ontvanger. De
zendmicrofoon kan op tafel neergezet worden of
gedragen worden door een spreker. De ontvanger
wordt gedragen door de slechthorende.
Soloapparatuur kan ook helpen om op afstand beter
te verstaan, zoals bijvoorbeeld in een klaslokaal.
Telefoneren
Telefoneren kan lastig zijn, zeker als er gebeld moet worden in een rumoerige ruimte. Er zijn
verschillende mogelijkheden om een telefoongesprek beter te kunnen verstaan. Zo zijn er speciale
headsets voor slechthorenden. Bij sommige hoortoestellen komt het gesprek op de mobiele telefoon
direct terecht in de hoortoestellen (made for Iphone / made for all hoortoestellen). Een andere optie
is telefoneren via een streamer, die het geluid van de telefoon doorgeeft aan de hoortoestellen.

Veiligheid / waarschuwingssystemen
Als je slechthorend bent, kun je waarschuwingssignalen
missen, zoals het overgaan van de telefoon, het roepen
door een collega of het afgaan van het brandalarm.
Door gebruik te maken van een trilontvanger of een
flitslamp, kun je deze geluidssignalen sneller opmerken.

Speciale beroepen
Elke werkplek is anders. Per persoon en per werkplek
moet worden bekeken wat de optimale oplossing is. Zo
zijn er speciale stethoscopen voor slechthorende medici en verpleegkundigen. Er zijn ook op maat
oplossingen mogelijk voor bijvoorbeeld leerkrachten, baliemedewerkers of politieagenten. Naast de
inzet van hulpmiddelen is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de akoestiek,
werkplekindeling en lichtinval.

Meer informatie:
www.hoorinfotheek.nl (met filmpjes)
www.hoorwijzer.nl
www.hoorwerkwijzer.nl
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