Luisteren in rumoerige situaties - Luisterhulp
Luisterhulp
Een luisterhulp is een hulpmiddel die het verstaan van spraak kan verbeteren in moeilijke
luistersituaties. De afstand tot de spreker kan kleiner gemaakt worden, door de microfoon in
de buurt van de spreker te houden. Er is zo minder last van achtergrondgeluiden of een
slechte akoestiek.
Een luisterhulp bestaat uit :
- handmicrofoon
- hoofdtelefoon (of oordopjes) of inductielus (= halslus of halsringleiding)
De handmicrofoon en de ontvanger (hoofdtelefoon of inductielus) zitten met een draad aan
elkaar vast.
De handmicrofoon wordt in de buurt gehouden van de persoon die spreekt. Het geluid gaat
via de handmicrofoon direct naar de hoofdtelefoon. Op de handmicrofoon zit een
volumeregelaar die makkelijk te bedienen is.
Voor dragers van een hoortoestel is het mogelijk om in plaats van een hoofdtelefoon een
inductielus (is kleine ringleiding om de hals) op de handmicrofoon aan te sluiten. Het
hoortoestel moet dan op het ringleidingprogramma (T- stand of M/T-stand) worden gezet.
Bij sommige luisterhulpen kan de ringleiding worden opgevangen als er in de ruimte een
ringleiding aanwezig is. Mensen die geen hoortoestel hebben, kunnen op deze manier toch
het geluid via de ringleiding horen, b.v. in de kerk of in een aula.
Een luisterhulp is er
• voor mensen die beginnend slechthorend zijn en nog geen hoortoestel dragen,
• voor mensen die om een andere reden geen hoortoestel kunnen dragen,
• of voor mensen met een hoortoestel om het verstaan in moeilijke luisteromgevingen
(bijvoorbeeld groepen) te verbeteren.
Vergoeding
Een luisterhulp wordt in principe door de zorgverzekeraar vergoed wanneer uw gehoorverlies
aan tenminste één oor (gemiddelde van metingen bij 1000, 2000 en 4000 Hz) 35 dB of meer
is en u volgens het protocol van Zorgverzekeraars Nederland dit hoorhulpmiddel nodig heeft
om goed te kunnen functioneren.
Aanvraag
Voor de aanvraag voor vergoeding van een luisterhulp is nodig:
• Functioneel voorschrift* van de KNO arts of Audioloog met een recent audiogram
• Een offerte van de gewenste luisterhulp
* In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden
Welke luisterhulpen zijn er?
Er zijn verschillende merken luisterhulpen. Kijk op www.oorakel.nl bij hulpmiddelen.

