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Connectiviteitsmogelijkheden  
van hoortoestellen nader bekeken 

In HOREN deden we eerder een oproep om ervaringen 
op te sturen met apparatuur die een aanvulling is op uw 
hoortoestellen. Vervolgens hebben we in HOREN de 

binnengekomen ervaringen samengevat met tips voor bij 
de aanschaf van aanvullende hoorhulpmiddelen. Nu gaan 
we wat dieper in op de recente ontwikkelingen in de ver-
bindingsmogelijkheden (connectiviteit) van hoortoestellen: 
welke nieuwe technieken zijn er? En waarin verschillen ze 
in de praktijk?. Een uitgebreidere versie vindt u op nvvs.nl/
horenmagazine. 

Waarom nieuwe connectiviteitsmogelijkheden
De mogelijkheden om het hoortoestel met geluidsappara-
tuur te verbinden, waren tot een jaar of acht geleden nog 
beperkt tot de T-stand van het hoortoestel om een ringlei-
ding te gebruiken, met als variant de halslus met IR (infra-
rood) of FM zender-ontvanger. Daarnaast is er al jaren de 
mogelijkheid om FM-ontvangertjes te bevestigen (met een 
‘schoentje’) aan de hoortoestellen. Voor tv en radio waren 
die verbindingsmogelijkheden voor het weergeven van 
spraak acceptabel, maar voor muziek eigenlijk niet. Want 
het geluid werd met deze technieken niet in stereo weerge-
geven. De enige manier om muziek in stereo weer te geven, 
was beperkt tot de Direct Audio Input of tot inductieve oor-
haken en een stereo FM-ontvanger.
Met de komst van mobiele audioapparatuur zoals smart-
phones, mp3-spelers, laptops en tablets, schoten die tra-
ditionele mogelijkheden tekort of waren te omslachtig. 
Bovendien is het geluid voor anderen hoorbaar wanneer het 
over de luidspreker wordt gespeeld (en zijn hoofdtelefoons 
nodig). De hoortoestelindustrie heeft de afgelopen jaren 
hoortoestellen geïntroduceerd die samen met bijpassende 
accessoires een compleet systeem vormen, dat met vrijwel 
alle audioapparatuur verbonden kan worden. Een belangrijk 
bijkomend voordeel van een aantal van deze systemen is dat 
muziek in stereokwaliteit aan hoortoestellen kan worden 
doorgegeven.

Draadloze overdracht (stereo)
Er zijn twee duidelijk te onderscheiden technieken voor de draad-
loze overdracht van het geluid naar een hoortoestel: de Near 
Field Magnetic Induction (NFMI) en Radio Frequentie (RF). 
Het principe van de NFMI is te vergelijken met de gewone 
ringleidingtechniek, alleen is het digitaal en gecodeerd. 
NFMI werkt met een zender/streamer die de signalen van 

meerdere soorten audioapparaten ontvangt en doorgeeft aan 
de hoortoestellen. Er zijn streamers die ook als afstandsbe-
diening voor de hoortoestellen kunnen werken. 
Het digitale en gecodeerde draadloze principe van RF is te 
vergelijken met bijvoorbeeld wifi en Bluetooth. In de hoor-
toestellen zijn ontvangertjes ingebouwd die het signaal 
van de op de tv/radio/ aangesloten zender rechtstreeks en 
in stereo verwerken. Die zender is onderdeel van het hoor-
toestelsysteem en dus merkspecifiek. Voor andere mobiele 
apparaten zijn wel accessoires nodig, te vergelijken met een 
streamer. Ook die accessoires zijn onderdeel van een hoor-
systeem en merkspecifiek. Er zijn nu ook hoortoestellen 
die het RF-geluid van Apple-apparaten rechtstreeks, zonder 
accessoire, kunnen opvangen.

Keuze
Er bestaan duidelijke kwaliteitsverschillen tussen de produc-
ten/ merken waarbij eenzelfde techniek is toegepast. Zelfs 
als u zich beperkt tot het verbinden van tv/radio met het 
hoortoestel, is het al nuttig om bij uw hoortoestelkeuze reke-
ning te houden met de mogelijkheid om voor een compleet 
systeem te kiezen: met een streamer (NFMI) of rechtstreeks 
(RF).  Het is belangrijk om in de proefperiode niet alleen het 
hoortoestel maar ook de andere onderdelen van het systeem 
uit te proberen, voordat u uw definitieve keuze maakt. 

h o o r h u l pm i d d e l e n

Zie nvvs.nl/horenmagazine voor uitgebreidere informa-
tie. Kijk ook eens op Hoorwijzer.nl voor informatie  
over aanvullende hoorhulpmiddelen. 
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