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Lezerstip: Zwak en wisselend geluidsvolume bij gebruik van 
halslus en T-stand? Gebruik oorhaken! 

Gebruikers van de halslus en de 
T-stand van de hoortoestellen geven 
vaak aan dat het geluidsvolume zwak 
en wisselend is. Het kan helpen om de 
halslus dan over de oren te draperen, 
maar ja… echt flatteus en handig is 
dat niet. Er is echter een andere oplos-
sing. Minder bekend, maar het werkt: 
het gebruik van inductieve oorhaken 
(fig. 1). Deze zijn onder de naam 
Music Link verkrijgbaar via www.
multicaresystems.nl. De werking is 
hetzelfde als bij de halslus, maar nu 
wordt in elk van de twee haakjes een 
apart zwak elektromagnetisch veld 
opgewekt dat ruim voldoende is om 
door de T-spoelen van de hoortoestel-
len te worden opgevangen. Ook bij 
kleinere audioapparaten zoals tablets, 

mp3- spelers en smartphones. Een 
ander groot voordeel is dat die twee 
haakjes het linker en rechter geluids-
signaal van een stereo geluidsbron 
gescheiden, dus in stereo, door kun-
nen geven.  
Probeer zelf even uit in welke positie 
het rechte stuk van de haak t.o.v. de 
hoortoestellen het hoogste geluids-
volume geeft. Als dat rechte stuk over 
het midden van het hoortoestel loopt 
is het resultaat in de meeste gevallen 
maximaal. De afstand van achter het 
oor tot het rechte stuk van de haak kan 
dan opgevuld worden met een stukje 
zelfklevend tochtband o.i.d. (fig. 2). 
Veel luisterplezier!

Gerard van der Ploeg 

Naar hartenlust communiceren; zoveel mogelijkheden!

Ruim 55 jaar geleden heb ik een 
gehoorbeschadiging aan beide oren 
opgelopen. Onbewust heb ik mijn 
gehoorverlies altijd afdoende opge-
vangen door spraakafzien, waardoor 
ik heel visueel ingesteld geworden 
ben. Ongeveer 15 jaar word ik nu 
geholpen door hoortoestellen aan 
beide zijden. Door het tijdperk waar-
in wij leven, met computers, e-mail, 
sms en WhatsApp, kan ik naar har-
tenlust communiceren. Maar er zijn 
nog veel meer mogelijkheden! 

Afgelopen zomer heb ik kennisge-
maakt met Nederlands met onder-
steunende gebaren (NmG). Mijn 
twee kleinzoons leren dit ook omdat 
zij een slechthorend klasgenootje 
hebben. Dat vind ik fantastisch: ik 
hoop dat er zo een nieuwe generatie 
komt die dit goed beheerst, wat een 
verrijking zal dat zijn voor horende 
en minder goed horende mensen.  

Voor mij ging er een wereld open 
tijdens het NmG-oefengroepje van 
Marja de Putter. Plezierige mensen 
met veel geduld, humor, respect en 
tijd voor elkaar! Vanaf de tweede 
bijeenkomst was daar een schrijftolk 
bij aanwezig. Wat een openbaring. 
Door Marja ben ik in contact geko-
men met Pierre Demacker van 
NVVS-afdeling Gelre en heb een 
fijn gesprek met hem gehad over 
apparatuur, telefonie, schrijftolken 
en CI. Marja en Pierre hebben mij 
laten zien dat er nog tal van moge-
lijkheden zijn waarop ik een beroep 
kan doen om zelfstandig en goed 
te kunnen blijven functioneren, 
als mijn gehoor onverhoopt verder 
achteruit gaat. Dit geeft vertrouwen 
in een goede toekomst voor mij. 
Ondertussen ben ik dankbaar voor 
alle goede dingen in mijn leven en 
geniet daar voluit van.
Thea Meerstadt

l e z e r s pa g i n a

Ondertussen op Twitter….

@DennisdeWit: @NS_online @
Arriva_NL Waarom bij evenwichts-
stoornis niet zelfde rechten in OV als 
zwangeren? Staan gaat vaak niet goed. 
Missch. kunnen jullie info inwinnen 
bij @meniere_nl?

@margrietvanloon: @NVVS_ ALV in 
Hilversum druk bezocht, bestuurs-
leden nemen afscheid of treden aan. 
Vanmiddag workshops. Goede bijeen-
komst!!!

@GGMD_NL: I.s.m. @NVVS_ hebben 
we een webpagina gemaakt waar je n 
logopediste kunt vinden die spraak-
afzien geeft: ggmd.nl/aanbod/com-
muni… #slechthorend
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