Mobiel bellen met hoortoestel, CI of BCD
Als u een hoortoestel (of CI of BCD) draagt, dan kan mobiel bellen soms lastig zijn. Door de
antenne van de mobiele telefoon kan het hoortoestel gaan storen als de mobiele telefoon in de
buurt komt. Een ander probleem kan zijn dat het gesprek niet goed verstaanbaar is doordat het
volume van de telefoon niet luid genoeg is, of omdat er teveel omgevingsgeluid is.
Er zijn voor hoortoesteldragers verschillende opties om goed mobiel te bellen:
•
•
•
•

•
•

Gebruik een mobiel met luid volume en een luidsprekerstand
Gebruik een mobiel met een hoge HAC waarde. Deze HAC waarde geeft een indicatie in
hoeverre de mobiele telefoon storing zal geven in combinatie met een hoortoestel (in M
of T stand).
Gebruik een mobiel waarbij antenne niet al te dicht bij hoortoestel komt (mobiele telefoon
met klap- of schuifmodel)
Als u zonder hoortoestel telefoneert en het gehoorverlies niet al te groot is, kunt u
gebruik maken van een headset waarmee u handsfree kunt telefoneren. Een headset
bestaat uit een hoofdtelefoon in de vorm van oordopjes en is met een draad met
ingebouwde microfoon aan te sluiten op de mobiele telefoon. Er zijn ook bluetooth
headsets. Deze hebben een draadloze verbinding met de mobiele telefoon
Gebruik een loopset (headset voor slechthorenden). Er zijn loopsets die met een draad
aan de mobiele telefoon verbonden zijn en bluetooth loopsets (draadloze verbinding)
Gebruik een streamer. Dit is een accessoire bij een hoortoestel, CI of BCD
(merkgebonden!).

Loopset
Een loopset is een handsfree set (headset) voor de mobiele telefoon, speciaal voor
slechthorenden. Loopsets hebben een microfoon waarin u kunt spreken en een inductielus
(halslus of ringleidinglus) waarmee u het gesprek kunt volgen als het hoortoestel op het
ringleiding programma (T-stand of M/T-stand) staat. De ringleiding kan bestaan uit een halslus
of uit één of twee oorhaakjes.
De meeste loopsets zijn voorzien van bluetooth, dus kunnen draadloos worden gekoppeld aan
een mobiele telefoon met bluetooth.
Er zijn ook nog enkele loopsets een 2.5 mm jackplug (eventueel met verloopstekker).
Er bestaan ook speciale bluetooth ontvangers (streamers) voor hoortoestel, CI of BCD
(merkgebonden, ieder merk heeft zijn eigen accessoire).
Er zijn ook enkele merken soloapparatuur, die een ingebouwde bluetooth ontvanger hebben. U
kunt dan met uw soloapparatuur bellen en gebeld worden.
Vergoeding
Een loopset wordt voor gebruik in privé situatie niet vergoed. Indien u een loopset voor uw werk
nodig heeft kunt u een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar.
Welke loopsets zijn er?
Er zijn verschillende merken loopsets. Kijk op www.oorakel.nl bij hulpmiddelen.
Bij Oorakel kunt u het document ‘Mobiele telefoons voor slechthorende senioren’, een overzicht
van BT loopsets en een overzicht van streamers opvragen.

