Hoorinfotheek
Er zijn veel hulpmiddelen die het dagelijks leven van doven en
slechthorenden eenvoudiger maken. In deze flyer wordt een aantal daarvan
beschreven. Wilt u een hulpmiddel zien en uitproberen, kom dan naar een
van de Hoorinfotheken. Er zijn er 11 in Nederland. De Hoorinfotheken in
Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht en Zoetermeer zijn van GGMD.
GGMD heeft geen commercieel belang bij de verkoop van hulpmiddelen. U
krijgt van onze specialist hulpmiddelen dan ook een onafhankelijk advies.
Wilt u een hulpmiddel kopen dan verwijzen wij u door naar de leverancier.
Ook voor een individueel adviesgesprek en vragen over vergoedingen en
trainingen kunt u bij onze specialist hulpmiddelen terecht. Een overzicht van

Hoorinfotheek

de trainingen van GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
HULPMIDDELEN:

informatie en advies over

Wek- en waarschuwingssystemen

hulpmiddelen

telefoon of de rookmelder gaat. Een wekker met trilkussen en/of flitslamp

Een systeem met flitslampen of trilapparaatje waarschuwt als de deurbel, de
zorgt ervoor dat u ’s ochtends op tijd wakker wordt. En ook dat u wakker
wordt als ’s nachts de telefoon of de rookmelder gaat. Het systeem kan
uitgebreid worden met een babyfoon, een oproepmelder of een alarmzender. Heeft u een voorschrift van een kno-arts of een audiologisch
centrum dan wordt het wek- en waarschuwingssysteem door de zorgverzekeraar vergoed.
Telefoons voor slechthorenden
• Bij een speciale telefoon voor slechthorenden kan het volume versterkt
en de toon geregeld worden.

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Wij hebben locaties door heel Nederland.
telefoon:

088 – 43 21 700

sms:

06 – 10 908 606

e-mail:

contact@ggmd.nl

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

website:

www.ggmd.nl

• Draadgebonden telefoons (hoorn met krulsnoer) kunnen een ringleiding in
de hoorn hebben. Het geluid van de telefoon komt dan via het ringleidingprogramma van het hoortoestel direct in het oor. Het hoortoestel piept en
fluit dan niet.
• Bij sommige mobiele telefoons is het geluid harder. Een mobiele telefoon
kan echter storing geven op het hoortoestel of het gesprek kan toch
moeilijk te verstaan zijn. Een loopset (= headset voor slechthorenden) of
streamer kan dan helpen.

Tekst- en beeldtelefoon voor doven

Cursussen, tolken en spraakherkenning

Nieuw is de tekst- en beeldtelefonie via de computer, een tablet of

Als u mensen niet goed kunt verstaan, kunt u gebruikmaken van een tolk

mobiele telefoon. U heeft daarvoor een computer, tablet of smartphone

gebarentaal, een schrijftolk, of van spraakherkenning (een computer/tablet

met internet en speciale software nodig. Met behulp van KPN Teletolk

zet spraak om in tekst). Ook kunt u denken aan een training gebarentaal

kunt u naar iedereen bellen (of gebeld worden) en zelf kiezen of u

en/of een training Spraakafzien. Onze specialist hulpmiddelen informeert u

gebruikmaakt van spraak, tekst en of beeld. Ook 112 is zo bereikbaar.

graag over de verschillende mogelijkheden.

Ringleiding voor tv, radio, cd-speler

Kosten

Met een ringleiding komt het geluid van bijv. de tv via het ringleiding-

Een bezoek aan de Hoorinfotheek in Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht of

programma van het hoortoestel direct in het oor. Een ringleiding bestaat

Zoetermeer wordt vergoed door de zorgverzekering. De kosten tellen mee

uit een kastje dat verbonden is met de tv en audioapparatuur. Aan het

voor uw eigen risico. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen,

ringleidingkastje zit een draad die als een lus (via de plint of het

is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat

plafond) in de kamer ligt. Een ringleiding kan vergoed worden door de

het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief

zorgverzekeraar.

van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan
alleen de audioloog of specialist u verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u

Infrarood of FM-apparatuur

ook een audiogram nodig.

Een ringleiding is niet geschikt voor in een flat of appartement (een

Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat voor uw huisarts, audioloog of

ring-leidingkussen kan wel). Infrarood of FM-apparatuur wel. Deze

specialist, informatie over het verwijzen en een voorbeeld voor een

apparaten zijn verkrijgbaar met een kinbeugel en met een halslus.

verwijsbrief Zvw-ZG.

Zowel infrarood als FM-apparatuur kan vergoed worden door de

Volwassen vroegdoven en doofblinden hebben een verwijzing van de

zorgverzekering.

huisarts nodig met daarbij een verklaring dat u vroegdoof of doofblind bent.

Er bestaan ook streamers waarmee het geluid van de tv kan worden

U kunt de Hoorinfotheek ook op eigen kosten en zonder verwijzing bezoeken.

opgevangen. Streamers zijn merkgebonden en kunnen bij sommige
hoortoestellen als accessoire worden aangeschaft.

Bezoekadressen GGMD Hoorinfotheken (www.hoorinfotheek.nl)
Locatie Amsterdam, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam

Solo-apparatuur

locatie Apeldoorn, Kanaalstraat 140, 7311 MV Apeldoorn

Bij gesprekken met meerdere personen, of voor het volgen van een

locatie Utrecht, Kanaalweg 93 C, 3533 HH Utrecht

lezing of vergadering, kan het gebruik van solo-apparatuur handig zijn.

locatie Zoetermeer, Brechtzijde 20, 2725 NS Zoetermeer

Solo-apparatuur bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender

Maak altijd eerst een afspraak: bel naar 088 – 43 21 700 of

ligt bij de spreker(s), de slechthorende draagt de ontvanger. Het geluid

e-mail naar hoorinfotheek@ggmd.nl.

gaat van de zender direct in het hoortoestel. Het hoortoestel moet
hiervoor een ringleidingprogramma hebben. Mensen die soloapparatuur nodig hebben voor hun (vrijwilligers)werk, studie of therapie
krijgen de apparatuur door de zorgverzekeraar vergoed.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
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