
Overzicht van gebouwen met communicatievoorzieningen 
voor slechthorenden op Hoorwijzer.nl

Met uw hoortoestel 
op stap? 

Steeds meer openbare gebouwen zijn voorzien van communicatievoorzieningen 

voor slechthorenden. Gewone geluidsinstallaties met luidsprekers zijn 

namelijk vaak niet toereikend voor u als hoortoesteldrager. Voorzieningen 

als ringleidingen, infrarood- of FM-installaties zorgen er echter voor dat u het 

geluid ongestoord kunt waarnemen. Zo kunt ook u optimaal horen in theaters, 

concertzalen en filmhuizen, maar ook in buurthuizen, gemeentehuizen, 

collegezalen en kerken. Op www.hoorwijzer.nl achterhaalt u of er in een zaal 

waar u naar toe gaat, een voorziening aanwezig is. 

“Met de T-stand op mijn hoortoestel 
geniet ook ik van theater.”



Hoe gebruikt u de voorziening  
in gebouwen?
Als in een zaal een ringleiding aanwezig is, 
zet u uw hoortoestel op de T-stand. Zo hoort 
u alles wat er gezegd wordt zonder storende 
omgevingsgeluiden als galm, geroezemoes e.d. 
Als uw hoortoestel geen T-stand heeft, kunt u 
door middel van een luisterhulp met hoofdtele-
foon toch gebruikmaken van de ringleiding. U 
moet dan vaak wel uw hoortoestel uitdoen.
Is er een infrarood- of FM-installatie, dan geeft 
de ontvangstbalie u een speciale ontvanger 
te leen. Een infraroodontvanger moet binnen 
het blikveld van de zender blijven. U krijgt 
daarom soms een zitplaats toegewezen. Bij een 
FM-ontvanger maakt het niet uit waar u zit. 
De ontvanger kan met een hoofdtelefoon of 

kinbeugel werken, waarvoor u geen hoortoe-
stel nodig heeft. Heeft u een hoortoestel met 
T-stand, dan kunt u de voorziening ook met 
een halslus gebruiken.

Meest uitgebreide overzicht  
op Hoorwijzer.nl
Op www.hoorwijzer.nl staat 
een overzicht van de locaties 
in Nederland die een voor-
ziening voor slechthorenden 
hebben. Kent u een gebouw 
met zo’n hoorhulpvoorziening, maar staat dat 
nog niet in het overzicht? Geef het dan door via 
Hoorwijzer.nl. Zo bouwen we met elkaar het 
meest uitgebreide overzicht van een toeganke-
lijk Nederland.
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De NVVS-Commissie Toegankelijkheid maakt 
zich sterk voor een toegankelijke maatschappij 
voor slechthorenden. De commissie stimu-
leert beheerders van openbare gebouwen in 
Nederland om een voorziening aan te leggen en 
keurt de installaties ook. Bij overheidsinstanties 
dringt deze NVVS-commissie erop aan dat er 
betere regelgeving komt. 

U vindt meer informatie over de NVVS-
Commissie Toegankelijkheid op www.nvvs.nl/
ringleidingen. Op Hoorwijzer.nl vindt u het over-
zicht van gebouwen met een communicatievoor-
ziening voor slechthorenden. Heeft u tips om 
dit overzicht compleet te maken? Laat het ons 
weten! Kijk vandaag nog op www.hoorwijzer.nl 
of bel met de NVVS voor nadere informatie.

Wat heeft de NVVS-Commissie Toegankelijkheid u te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen 
– ook voor slechthorenden die graag op stap gaan!

Fax (030) 261 66 89
Teksttelefoon (030) 261 76 77
info@nvvs.nl  www.nvvs.nl
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