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l e z e r s pa g i n a

Re: oproepje over beengeleiding
In HOREN 3 stond een oproepje naar ervaringen over het 
verkrijgen van onderdelen voor een hoortoestel bij beenge-
leiding. De vraagsteller wilde weten of andere mensen ook 
problemen hebben met het verkrijgen van nieuwe onderde-
len voor hun hoortoestel bij beengeleiding. Op dit oproepje 
is een enkele reactie gekomen, maar niet voldoende om 
een goed beeld te kunnen schetsen van in hoeverre hier 
veel moeilijkheden bij ondervonden worden. Wij legden 
dit ook voor aan Oorakel Informatie & Advies, waaraan 
wij de volgende reactie kregen: ‘Hoeveel mensen gebruik 
maken van horen via beengeleiding is ons niet bekend. Wel 
is bekend dat in plaats van de beengeleiderbeugels steeds 
meer gebruik wordt gemaakt van andere toepassingen, zoals 
BCD, BAHA enzovoorts. Wie vragen over de verschillende 
toepassingen of onderdelen heeft, kan het best bij zijn of 
haar audicien terecht.’

Re: artikel eenzijdig gehoorverlies
Eindelijk een herkenning van mijn probleem: het artikel 
in HOREN nr. 3 ‘Eenzijdig gehoorverlies nader bekeken’. 
Het is alsof ik over mijzelf lees in het artikel. Ik ondervind 
dagelijks hinder van mijn eenzijdig gehoorverlies. Ik ben 
links doof, daar is gewoon niets aan te doen. Ik accepteer 
dat nu, maar vond het heel fijn om over dit onderwerp iets 
te lezen. Wim Soede van het LUMC legt alles duidelijk uit en 
zijn onderbouwing vind ik erg belangrijk. Het helpt mij om 
aan mijn omgeving duidelijk te maken dat eenzijdig gehoor-
verlies een echt probleem is. Het heeft effect op je werk, je 
vriendschappen, je relaties. Nieuwe plaatsen en nieuwe situ-
aties; elke keer weer wennen aan hoe de geluiden daar zijn. 
Het is niet te bevatten voor iemand met wie je door het leven 
gaat en die erg vlug en goed alles kan plaatsen en overbren-
gen naar anderen. Ik weet nu hoe ik ermee om moet gaan, 
maar het kost me iedere dag nog veel energie. Door dit arti-
kel krijg ik rust, omdat ik minder voel dat ik moet ‘bewijzen’ 
dat ik echt ergens last van heb. Bedankt! 

José Loonen-Maas

Ondertussen op Twitter…

Lucillemamvan4: 
Volgens het handelingsplan van school gebruikt Tristan solar 
apparatuur… #grappig #slechthorend 
 
DesireeLageweg: 
Switched at Birth was weer geweldig! Wie kijkt ook? RT=Leuk 
#switchedatbirth #slechthorend #doof

Odweusthof: 
@NVVS_ Beloofd is beloofd en jahoor het is er! Ondertiteling 
lijsttrekkersdebat @RTL4 in Carré #nlkiest #carredebat
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Vraag & antwoord

Vraag: Zorgt een hoortoestel voor een warmere gehoorgang en krijg je 
dan een verkeerde uitslag bij het gebruik van een oorthermometer?  
Antwoord van onze medisch adviseur: ‘Ik kan me heel goed voorstellen dat een afgesloten 
gehoorgang warmer is dan een open gehoorgang. De oorthermometers zijn gecorrigeerd 
voor open gehoorgangen en geven dus waarschijnlijk een graad hoger aan dan rectale 
thermometers. Het zou goed zijn als een groep hoortoesteldragers het door middel van 
een experiment zouden uitzoeken’.  

Inmiddels kunnen wij melden dat in het UMC St. Radboud op ons verzoek nu  daadwerkelijk een onder-
zoek is gestart naar de metingen van oorthermometers bij mensen met en zonder hoortoestel. Het onder-
zoek loopt nog. In het volgende nummer van HOREN hopen wij hier meer over te kunnen melden. 

Vraag: Waarom maken fabrikanten geen 
ringleidingen met ingebouwde converter en 
aansluitpunten om meerdere apparaten aan 
te sluiten?
Antwoord: Naar aanleiding van deze vraag heeft Oorakel 
contact gehad met diverse leveranciers van ringleidin-
gen. Leverancier Hoorexpert geeft aan dat ze werken aan 
een ringleiding met optische aansluiting en wellicht op 
termijn hiermee op de markt komen. Tevens komen zij 
in de loop van dit jaar met een FM-systeem met USB-
aansluiting.

De overige leveranciers geven aan, dat een optische con-
verter inderdaad de enige mogelijkheid is. Hier volgt de 
nadere uitleg van één van hen, GN Resound: 
“Er is geen fabrikant die een optische aansluiting heeft 
direct in de ringleidingversterker, dit kan altijd wel via 
een aparte optische omvormer (oftewel converter). Wie 
een audioapparaat koopt met alleen een optische uitgang 
omwille van het geluid maar wel een ringleidingversterker 
wil aansluiten zal een optische omvormer moeten aan-
schaffen.
De reden dat deze optische aansluiting niet in de ring-
leidingversterker zit is, omdat de meeste mensen de 
ringleidingversterker gebruiken om de tv te volgen. Dit 
kost anders extra onderdelen in de productie en maakt de 
ringleidingversterker onnodig duurder terwijl de mees-
ten het aansluiten via een tv. Je zou de vraag ook kunnen 
omdraaien: waarom maken fabrikanten niet een stan-
daard tulp-aansluiting op hun audio-apparatuur, zodat 
hierop de ringleidingversterker kan worden aangesloten.”

Leverancier Multi Care Systems liet weten dat het ontwik-
kelen en produceren van een ringleiding met optisch, 
coaxiale, HDMI en analoge in/uitgangen enorm kostbaar 
is. Reguliere versterkers worden in batches van 100.000 
units gemaakt; ringleiding slechts in batches van 1000-
2000 stuks. De kosten per stuk zijn dan ook vele malen 
hoger. Ze hebben uitgezocht wat het kost om de digiloop 
te upgraden met HDMI, maar dan wordt het voor de klant 
onbetaalbaar. Converters zijn op dit moment de goed-
koopste oplossing.

U zou uw vraag ook nog aan de leverancier van uw ring-
leiding kunnen stellen. Er is ook een leverancier die 
(tegen betaling) bij de mensen thuis komt, om te zorgen 
dat het allemaal goed wordt aangesloten.
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