
geluidsindicatie

goed licht matig ernstig zeer ernstig 

goed licht matig ernstig zeer ernstig 

Universele gehoorbescherming

Gehoorbescherming op maat

Gehoorbescherming en oorkappen 

Versterkte  telefoons

Valdetectie / persoonlijk alarmsysteem /  aan hoortoestel gekoppelde gezondheidsapps

Wekkers / versterkte deur-/telefoonbel / brand- en CO2-meldersWekkers / versterkte deur-/telefoonbel / brand- en CO2-melders

Wek- en waarschuwingssystemen

Gehoorversterkers / hearablesGehoorversterkers / hearables

Hoortoestellen

Solo-communicatieapparatuur

Gebarentaal / tolk

Maskerende of verlichtende geluiden

Cochleair-implantaat

preventie

HOOROPLOSSINGEN

Ringleidingsystemen

SpraakversterkingSpraakversterking

gehoorindicatie

Beengeleidingssystemen (BCD) 
en Cochleair-implantaten

goed

Gehoorbescherming en oorkappen 

Geluidsverrijkende therapie via het hoortoestel

Behandeltherapie

telefonie

gehoorbescherming

muziek en tv

veiligheid, gezondheid en signalering

tinnitus

gehoorverbetering 
en communicatie

Valdetectie / persoonlijk alarmsysteem /  aan hoortoestel gekoppelde gezondheidsapps

Ringleidingsystemen

Ondertiteling en teletekst

TV-streamers direct naar hoortoestel

TV-hoorsystemen

Telefoons met ingebouwde ringleiding / bluethooth / streamingTelefoons met ingebouwde ringleiding / bluethooth / streaming

Tekstberichten en spraak-naar-tekst-technologie

en Cochleair-implantaten

Gebarentaal / tolk

Spraak-naar-tekst-technologie

Solo-communicatieapparatuur

Beengeleidingssystemen (BCD) 
en Cochleair-implantaten

Spraak-naar-tekst-technologie

Disclaimer: geluids- en gehoorindicaties en voorbeelden van hooroplossingen ter indicatie. Neem contact op met een hoorzorgprofessional of leverancier
om specifieke luister- en gehoorsituaties en behoeften te bespreken.  WWW.VERENIGINGGAIN.NL
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telefonie

gehoorbescherming

muziek en tv

tinnitus

gehoorverbetering 
en communicatie

veiligheid,
gezondheid en signalering

• Geluiden via het hoortoestel, waarbij de tinnitusfrequentie eruit is gefilterd (voor mensen die een tonale tinnitus ervaren)

• Behandeltherapie, zoals Tinnitus Retraining Therapy, Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance an Commitment Therapy

• Apps met maskerende of verlichtende geluiden

• Producten met geluiden, zoals kussen met ingebouwde bluetoothspeaker

• Universele gehooraccesoires (voor slaapverbetering)

• Universele gehoorbescherming (voor meer concentratie door het verminderen van auditieve prikkels)

• Universele gehoorbescherming (gehoorbescherming ter bescherming van luide geluiden)

• Op maat gemaakte gehoorbescherming (beste afsluiting en getest op lekdichtheid)

• Telefoons met ingebouwde versterker

• Telefoons met ingebouwde spoel (ringleiding)

• Headsets (bedraad en draadloos)

• Oortelefoons (bedrade en draadloze oordopjes)

• Telefoons / smartphones met bluetooth voor direct streaming

• Tekstberichten (bij discriminatieverlies) WhatsApp, chatten, e-mail, SMS etc.

• Oortelefoons (bedrade en draadloze oordopjes)

• Hoofdtelefoons (bedraad en draadloos)

• Soundbar

• TV-hoorsystemen (draadloze hoofdtelefoon of ringleiding)

• TV-ringleidingset voor thuis

• TV-streamers (streamen van audio direct naar de hoortoestellen)

• Ringleidingsystemen (kerk, schouwburg, theater, kassa, museum etc.)

• Ondertiteling / teletekst

• Wekkers (luide wekkers of trilwekkers)

• Versterkte deur- en telefoonbel

• Brand- en CO2-melders

• Persoonlijk alarmsysteem (interne of externe signalering)

• Wek- en waarschuwingssystemen (inclusief (gekoppelde) brand- en CO2-melders en eventueel te koppelen aan domotica)

• Valdetectiesystemen (ingebouwd in hoortoestellen of losse valdetectiesystemen)

• Inzicht in en simulatie van mentale activiteiten (in apps fabrikanten)

• Inzicht in en simulatie van fysieke activiteiten (in apps fabrikanten)

• Mantelzorg-app (apps van fabrikanten om mantelzorgers de mogelijkheid te geven in te checken op 

 de hoortoestellen van de zorgvragers)

• Spraakversterking (draagbare spraakversterkers, draadloze microfoons met versterker)

• Gehoorversterkers / hearables (True-wireless earbuds met spraakverbetering)

• Hoortoestellen (achter-het-oor (AHO), in-het-oor (IHO), volledig-in-de-gehoorgang (CIC), luidspreker-in-het-oor (LIHO of RIC))

• Solo-communicatieapparatuur (externe microfoons met direct streaming naar hoortoestellen of tafelmicrofoons)

• Audio-communicatiesystemen (rondleiding, rechtbank, kerk, schouwburg, theater, kassa, musea etc.)

• Soundfield-systemen (spraakversterkers voor scholen en kleine vergaderruimtes)

• Beengeleidingssystemen (BCD) en Cochleair-implantaten

• Spraak-naar-tekst-technologie (ingebouwd in apps van hoortoestelfabrikanten, SpeakSee, AVA, Google Transcribe)

• Gebarentaal / tolk / schrijftolk / hoorcoach

Disclaimer: geluids- en gehoorindicaties en voorbeelden van hooroplossingen ter indicatie. Neem contact op met een hoorzorgprofessional of leverancier
om specifieke luister- en gehoorsituaties en behoeften te bespreken.  WWW.VERENIGINGGAIN.NL
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