
Dag der Dag der akoepedieakoepedie

17 april 200817 april 2008



VoorstellenVoorstellen

•• Mirjam ten Mirjam ten BuurenBuuren

Adviseur Oorakel LeidenAdviseur Oorakel Leiden



Programma:Programma:

•• Wat is OorakelWat is Oorakel

•• (Technische) hulpmiddelen(Technische) hulpmiddelen

•• VragenVragen



Wat is Oorakel?Wat is Oorakel?

•• InformatieInformatie-- en adviescentrumen adviescentrum

voor alle vragen overvoor alle vragen over

-- gehoorgehoor

-- slechthorendheidslechthorendheid

-- doofheiddoofheid

-- communicatiecommunicatie



Wat is Oorakel?Wat is Oorakel?

•• Ruimte met hulpmiddelenRuimte met hulpmiddelen

•• Website met veel informatie: Website met veel informatie: 
www.oorakel.nlwww.oorakel.nl (o.a. een vraagbaak)(o.a. een vraagbaak)

•• Informatie over vergoedingenInformatie over vergoedingen

•• Informatie over voorzieningenInformatie over voorzieningen

•• Gratis dienstverleningGratis dienstverlening





Waar?

• Leiden

• Zwolle

• Utrecht

• Amsterdam

• Groningen

• Leeuwarden
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Op verzoek staan we ook met een 
stand op een informatiemarkt of 
komen we een presentatie geven



(Technische) hulpmiddelen(Technische) hulpmiddelen

1.1. Om Om spraakverstaanspraakverstaan te verbeterente verbeteren

-- bij het telefonerenbij het telefoneren

-- bij het televisie kijkenbij het televisie kijken

-- in gezelschapin gezelschap

2. Om geluiden beter te kunnen waarnemen2. Om geluiden beter te kunnen waarnemen

-- deurbel en telefoondeurbel en telefoon







TT--stand hoortoestel, BAHA, stand hoortoestel, BAHA, 
CICI

•• Onderschat hulpmiddelOnderschat hulpmiddel

•• Te gebruiken voor:Te gebruiken voor:
• Telefoneren (vast en mobiel)

• Ringleiding en infra-rood

• Luisterhulpen en solo-apparatuur



Versterkte telefoonVersterkte telefoon

•• Versterkte telefoonsVersterkte telefoons

-- draadgebonden of draadloosdraadgebonden of draadloos

•• Losse versterkersLosse versterkers
–– aan te sluiten op eigen telefoontoestelaan te sluiten op eigen telefoontoestel







GSM en DECT telefoonsGSM en DECT telefoons

•• storing door zenders via antennestoring door zenders via antenne

•• oplossingen:oplossingen:
•• digitaal hoortoesteldigitaal hoortoestel

•• verschillende ringleidingverschillende ringleiding--halslussen of halslussen of 
loopsetsloopsets

•• handsfreehandsfree standstand





Verschillende loopsets

-Lus of oorhaak
-Draadgebonden 
-Draadloos (bluetooth)





Teksttelefoon

• Standaard teksttelefoon

• Tekstontvanger (zelf spreken)

• Teksttelefoneren via de computer

• Teksttelefoneren via de mobiele telefoon





Ringleiding/ Ringleiding/ infrainfra--rood/ FMrood/ FM
o.a. voor het beluisteren van tv en radioo.a. voor het beluisteren van tv en radio

•• RingleidingRingleiding
•• Met Met ringleidingdraadringleidingdraad of of --kussenkussen

•• InfraInfra--roodrood
•• DraadloosDraadloos

•• FMFM
•• DraadloosDraadloos

•• Minder storingsgevoelig dan Minder storingsgevoelig dan infrainfra--roodrood







LuisterhulpLuisterhulp

•• Bij beginnende slechthorendheid (met Bij beginnende slechthorendheid (met 
hoofdtelefoon)hoofdtelefoon)

•• Als extra ondersteuning in moeilijke Als extra ondersteuning in moeilijke 
luistersituaties (met inductielus)luistersituaties (met inductielus)





SoloSolo--apparatuurapparatuur

• Draadloos, zender en ontvanger

• Vooral voor onderwijs en op het werk

• Ook voor luisteren op afstand of in 
rumoerige situaties!









WekWek-- en en waarschuwingswaarschuwings--
systeemsysteem

•• Geluiden in huisGeluiden in huis
•• VersterkingVersterking

•• Omzetten naar lichtflitsenOmzetten naar lichtflitsen

•• Omzetten naar trillingenOmzetten naar trillingen

•• Aansluiten opAansluiten op
•• Deurbel en telefoonbelDeurbel en telefoonbel

•• Maar ook: brandalarm, babyfoon, Maar ook: brandalarm, babyfoon, 
inbraakalarm en personenoproepinbraakalarm en personenoproep











WekkerWekker

•• Flitswekker, trilwekker of combinatieFlitswekker, trilwekker of combinatie

•• Stand Stand alonealone wekkerwekker

•• Aansluiten op wekAansluiten op wek-- en en waarschuwingswaarschuwings--
systeemsysteem

•• ReiswekkerReiswekker







VergoedingsmogelijkhedenVergoedingsmogelijkheden

•• De zorgverzekeraar vergoedt de De zorgverzekeraar vergoedt de 
hulpmiddelen voor in huishulpmiddelen voor in huis

•• UWV kan hulpmiddelen vergoeden voor UWV kan hulpmiddelen vergoeden voor 
de werkplekde werkplek

•• De zorgverzekeraar vergoedt de De zorgverzekeraar vergoedt de 
hulpmiddelen voor het onderwijs (maar hulpmiddelen voor het onderwijs (maar 
soms ook UWV)soms ook UWV)



Reguliere mogelijkhedenReguliere mogelijkheden

•• EE--mail en internetmail en internet

-- MSN, MSN, chattenchatten

-- veel informatie veel informatie 

•• Mobiele telefoonMobiele telefoon

-- gebruik halslus, trilalarmgebruik halslus, trilalarm

-- SMS, eSMS, e--mail etc.mail etc.

•• Teletekst ondertitelingTeletekst ondertiteling



Opnemen teletekst ondertiteling

• Video-recorder (oude modellen)

• DVD recorder / decoder in combinatie 
met digitale TV (kabel)

vb. Humax , Samsung 



Andere hulpmiddelenAndere hulpmiddelen

1.1. Doventolk/schrijftolkDoventolk/schrijftolk

2.2. HulphondHulphond

3.3. Aanpassing van omgevingAanpassing van omgeving



3. Aanpassing van omgeving3. Aanpassing van omgeving

•• Aanpassingen in huis:Aanpassingen in huis:

–– LichtvalLichtval

–– AkoestiekAkoestiek

•• Aanpassen van communicatie:Aanpassen van communicatie:

–– GespreksrichtlijnenGespreksrichtlijnen

–– Ondersteunende gebarenOndersteunende gebaren

–– SpraakafzienSpraakafzien





AfsluitingAfsluiting

•• Informatiemateriaal voor Informatiemateriaal voor 
belangstellendenbelangstellenden

•• Bedankt voor uw aandacht!Bedankt voor uw aandacht!

•• Graag tot ziens bij OorakelGraag tot ziens bij Oorakel

•• wwwwww..oorakeloorakel..nlnl


