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Genieten van muziek
Wie een gehoorverlies heeft, kan lang niet altijd ontspannen 
genieten van muziek. Het kan dan juist een flinke inspanning 
zijn om naar uw favoriete muziek te luisteren. Voor slechtho-
renden met een iPhone of iPod is er nu een speciale applicatie 
waarmee het geluid wordt aangepast aan uw gehoorverlies. 
Gebruikers voeren hun gegevens van het audiogram van kno-
arts of audicien in, waarna de app de geluidsniveaus van indi-
viduele muziekonderdelen berekent en versterkt. Met deze 
ListenApp klinkt de muziek volgens de fabrikant weer helder 
en duidelijk zonder dat u het geluid flink hard hoeft te zetten.  
 
Bij de NVVS zijn nog geen ervaringen bekend met de 
ListenApp, maar het klinkt veelbelovend. We zijn benieuwd 
naar de ervaringen van slechthorenden die deze app gebrui-
ken. Laat uw reactie 
weten via horen@nvvs.nl

ListenApp, voor iPhone en 
iPod, voor ¤ 3,99 euro ver-
krijgbaar in de App-store. 
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WIDEX SUPER

Wilt u meer weten?

Uw audicien

informeert u graag.

Of kijk op

www.widex.nl

Door te kiezen voor Widex hoortoestellen, kiest u voor 

producten van een WindMade-gecertifi ceerd bedrijf. 

WindMade is het eerste wereldwijde consumentenlabel 

voor bedrijven die windenergie gebruiken.

HOORBAARHEID
BOVEN ALLES

  

De WIDEX SUPER is het enige toestel in het zgn. Super Power segment 

waarbij de gebruiker de Audibility Extender kan inschakelen, zodat ook 

hogere frequenties hoorbaar gemaakt kunnen worden.

        Super small, super power

        Zachte geluiden - die soms al lang niet meer worden gehoord -

        komen weer tot leven

        Betere oriëntatie dankzij lokalisatie van geluidsbronnen

        Weerbestendig draaggenot

Hebbe(hoor)
dingen

‘Pratende’ lamp
De woorden ‘geluidsloze speaker’ lijken nogal een onwaar-
schijnlijke tegenstelling te vormen. Maar de L8 SmartLight 
is toch echt een speaker. En geluidloos. Deze speaker werkt 
namelijk met licht in plaats van met geluid en is eigenlijk 
zowel een lamp als een speaker. De SmartLight kun je via 
bluetooth aansluiten op een smartphone. Wanneer er een 
nieuw Facebook-bericht, tweet, mailtje of sms-bericht bin-
nenkomt, of wanneer de telefoon gaat, klinkt er normaal-
gesproken een geluidje om je hierop te attenderen. De 
SmartLight geeft dit echter weer via een afbeelding in led-
lampjes. Bijvoorbeeld een telefoonhoorn als je gebeld wordt 
of een grote M als je mail hebt.  
Bijzonder is ook dat de SmartLight tot stand is gekomen 
via een site waarop fondsen worden gezocht om dergelijke 
‘uitvindingen’ te kunnen produceren. En dan worden geen 
rijke multinationals gezocht, maar de ‘gewone’ mensen 
die bijvoorbeeld het idee kunnen steunen met 5 of 25 dol-
lar. Zo wordt het letterlijk een product van iedereen. Op de 
Amerikaanse site www.kickstarter.com heeft de SmartLight 
nu genoeg supporters verzameld om de benodigde productie-
kosten bij elkaar te krijgen. 

Wanneer de SmartLight daadwerkelijk verkrijgbaar is en tegen welke 
prijs, is nog niet bekend. We houden het voor u in de gaten!

Kennis vergroten
In het kader van het project ‘Oog en oor voor ouderen in 
zorginstellingen’ is uniek lesmateriaal ontwikkeld voor 
(aankomende) professionals in de zorg. Het project is een 
initiatief van Hoor Friesland, het voormalige Fries Centrum 
voor Doven en Slechthorenden. In Hoor Friesland werken de 
NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) en Frido 
(Friese Doven) samen.  
Hoor Friesland merkte dat het bij verzorgenden en verzor-
genden in opleiding vaak schort aan kennis op het gebied 
van oog- en oorproblemen. In het afgelopen jaar heeft Hoor 
Friesland – samen met Stichting OTwee en het Friesland 
College - gewerkt aan prachtig lesmateriaal voor MBO 
Verpleging & Verzorging. De NVVS vindt het goede zaak 

dat met deze kennisbundel op de opleiding Verpleging & 
Verzorging aandacht wordt besteed aan slechthorendheid en 
andere hoorproblemen. In de kennisbundel worden praktische 
voorbeelden gegeven van vragen die ouderen kunnen stellen 
over hoor- en oogproblemen of 
situaties waarbij de verzorgende-in-
opleiding met slechthorendheid en/
of slechtziendheid om moet gaan. 

Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek 
en een kennisbundel. Voor het complete 
pakket, neem contact op met Hoor 
Friesland. Het lesboek is voor individueel 
gebruik ook los te verkrijgen via nvvs.nl/
winkel voor ¤15,00.  


