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● Terminologie

→ HOOR– OF 
LUISTERHULPMIDDELEN
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Inleiding luisterhulpmiddelen - doel
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Inleiding luisterhulpmiddelen - Doelgroepen

Personen met een auditieve beperking? 
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Geen erkenning 
als PmH 
mogelijk

Vrijwel altijd 
erkenning als 

PmH

Grijze zoneBeperkingen in activiteiten 
geven de doorslag 

Doelgroep - Personen met een auditieve beperking



Slechthorenden 
met een ernstig 
gehoorverlies of 

doven

Slechthorenden 
met een matig 
gehoorverlies

Doelgroep - Personen met een auditieve beperking

Algemene doelgroepen
= functionele beperking a.d.h.v. BIAP

Doofblinden
(ook visuele 
beperking)

Bijkomende voorwaarden
= situatie waarin hulpmiddel gebruikt wordt



Doelgroep - Buiten doelgroep

Geen overeenkomst met de algemene doelgroep: 

Procedure artikel 16

● Aanduiden in module D

● Motivatie: noodzaak, werkzaamheid en gebruiksfrequentie

Geen overeenkomst met een of meerdere bijkomende voorwaarden:

● Motivatie: noodzaak, werkzaamheid en gebruiksfrequentie 
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Inleiding luisterhulpmiddelen - verschillende systemen
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● Hoorapparaten en implantaten 



 

Technologieën in hoortoestellen en cochleaire implantaten 

StereoZoom 
Ontwikkeld om één op één conversaties 
in rumoer te verbeteren 

Auto UltraZoom 
Reageert automatisch op het lawaai in 
de omgeving om spraakverstaan te verbeteren 

WindBlock, EchoBlock 
Verbetert luistercomfort in uitdagende
 luistersituaties 

SoundRelax 
Verzacht plotse, luide geluiden om 
luistercomfort te verbeteren

Bluetoothverbindingsmogelijkheden rechtstreeks met 
hoortoestel/ CI
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2 uitdagingen

Verstaan op afstand

Verstaan in lawaai
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2 uitdagingen

Verstaan op afstand

Verstaan in lawaai

→ LUISTERHULPMIDDELEN



Vraag

Wat is de hernieuwingstermijn voor hoortoestellen?
 

- Voor volwassenen: ten minste 5 jaar

- Voor kinderen: ten minste 3 jaar

Meer info: 

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/medisch-hulpmiddel-materiaal/

medisch-materiaal-apotheek/Paginas/hoortoestellen-aanvraagprocedure-patient.aspx
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https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/medisch-hulpmiddel-materiaal/medisch-materiaal-apotheek/Paginas/hoortoestellen-aanvraagprocedure-patient.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/medisch-hulpmiddel-materiaal/medisch-materiaal-apotheek/Paginas/hoortoestellen-aanvraagprocedure-patient.aspx


Vraag

Stel dat een cliënt dure hoorapparaten aankoopt en daardoor geen 

aanpassingen meer nodig heeft, is er dan een mogelijkheid tot enige 

tussenkomst vanuit het VAPH?

- Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001: artikel 6

- Bevoegdheid RIZIV
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Vraag

Wordt er sowieso voor een cochleair implantaat gekozen als de haarcellen kapot 

zijn?

- onvoldoende winst met conventionele hoortoestellen

- leeftijd cliënt

- audiologische criteria

Meer info:

https://www.uzleuven.be/nl/cochleair-implantaat-ci#terugbetaling-cochleair-implantaat
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Luisterhulpmiddelen - verschillende systemen
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● Hoorapparaten en implantaten 

● Persoonlijke luisterhulpmiddelen 
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Luisterhulpmiddelen - oude referterubrieken
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● Persoonlijke luisterhulpmiddelen tot september 2022
● Bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem

● FM-zender

● FM-ontvanger: eenzijdig en tweezijdig

● Smartphone als zender voor een bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem

● Geluidsoverdrachtsysteem voor tv/radio

 



Luisterhulpmiddelen - nieuwe referterubrieken
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● (Persoonlijke) Luisterhulpmiddelen vanaf 1 oktober 2022
● Bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem Merkgebonden streamers

● FM zender Solo-apparatuur: zender

● FM ontvanger: eenzijdig en tweezijdig  Solo-apparatuur: ontvanger

● Smartphone als zender voor een bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem Smartphone als 

luisterhulpmiddel

● Geluidsoverdrachtsysteem voor tv/radio Luisterhulpmiddel voor radio/tv zonder hoortoestel
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Wijzigingen refertelijst en hulpmiddelenfiches - algemeen

● Doel = verduidelijken en meer up to date maken 
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MAAR: Ondanks nieuwe fiches blijven de hulpmiddelen die onder de rubrieken horen 
dezelfde!  

42



Merkgebonden streamers
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Merkgebonden streamers - beschrijving

44

Merkgebonden streamers zijn een hooroplossing om het spraakverstaan in moeilijke luisteromstandigheden te verbeteren.

Een merkgebonden streamer wordt draadloos verbonden met 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren van hetzelfde 

merk of een compatibel merk. De streamer stuurt het signaal (spraak of geluid van een audiobron of telefoon) draadloos 

naar de hoortoestellen en/of CI-processoren, die het digitale signaal vervolgens omzetten in waarneembaar geluid.

Merkgebonden streamers bieden een oplossing voor het spraakverstaan bij mondelinge gesprekken, gesprekken via een 

mobiele telefoon of smartphone en voor het luisteren naar audiobronnen zoals televisie, radio en computer.

Er zijn twee types merkgebonden streamers:

● Type 1 biedt met 1 streamer een oplossing om radio en tv, mondelinge gesprekken en/of telefoongesprekken te 

horen.

● Type 2 gebruikt voor elke afzonderlijke probleemactiviteit bij het spraakverstaan een andere streamer.

Type 2 streamers kunnen opgedeeld worden volgens de toepassing die ze kennen:

● een microfoon voor communicatie (mondelinge gesprekken); 

● een streamer voor telefoongesprekken via een mobiele telefoon of smartphone;

● een streamer voor het ontvangen van het geluid van een audiobron (bv. radio, televisie, computer).

De referterubriek merkgebonden streamers omvat 1 tot 3 unieke streamers.



Merkgebonden streamers - beschrijving
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TYPE 1 TYPE 2



Merkgebonden streamers - doelgroep
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Merkgebonden streamers:

A Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen;

B Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen;

 



Merkgebonden streamers - doelgroep
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A Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen;

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan in moeilijke 

luisteromstandigheden (bv. bij mondelinge gesprekken, telefoongesprekken, televisie kijken,...);

● voor wie de hoortoestellen en/of CI-processoren, ondanks optimale instelling, niet toereikend zijn.

B Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen;

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan in moeilijke 

luisteromstandigheden (bv. bij mondelinge gesprekken, telefoongesprekken, televisie kijken,...);

● voor wie de hoortoestellen en/of CI-processoren, ondanks optimale instelling, niet toereikend zijn.



Merkgebonden streamers - toelichting
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Merkgebonden streamers worden door slechthorenden gebruikt om het spraakverstaan in moeilijke luistersituaties te 

verhogen. Het zijn flexibele, draagbare luisterhulpmiddelen die zowel thuis als op verplaatsing (bv. op de fiets, in de wagen 

of op de bus) gebruikt kunnen worden.

Compatibiliteit met hoortoestel/CI-processor

Bij de keuze voor een luisterhulpmiddel is het belangrijk om, naast het zoeken naar een goede totaaloplossing voor de 

gestelde probleemactiviteiten, ook rekening te houden met de hernieuwingstermijn van de hoortoestellen/CI-processoren, 

zodat de luisterhulpmiddelen zo lang mogelijk bruikbaar en werkzaam kunnen blijven. Houd bij de aanvraag dus rekening 

met de compatibiliteit tussen de streamers en de hoortoestellen/CI-processoren. Is er op korte termijn een hernieuwing van 

de hoortoestellen/processoren gepland? Wacht met de aanvraag tot de proef met hoortoestellen succesvol is afgerond en 

het luisterhulpmiddel werd uitgetest. 

 

Tijdelijke info naar aanleiding van nieuwe hulpmiddelenfiche

Deze rubriek is een herwerking van de vroegere rubriek ‘Bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem’.  Als er in het verleden een 

goedkeuring voor een bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem werd gegeven, kan een aanvraag van merkgebonden streamers 

beschouwd worden als een hernieuwing van de bluetooth-streamers en dus via een vereenvoudigde aanvraag van 

hulpmiddelen en aanpassingen gebeuren. 



Merkgebonden streamers - voorbeelden: PHONAK
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Microfoonstreamer Telefoonstreamer TV-streamer

Partner Mic (1-op-1 mic) oude hoortoestelreeksen:
Compilot I en II 

nieuwe hoortoestelreeksen:
bijna elke mobiele telefoon 
met BT kan rechtstreeks 
gekoppeld worden met 
hoortoestellen

oude hoortoestelreeksen:
TV Link I en II (werkt met 
compilot I en II)

nieuwe hoortoestelreeksen:
TV connector



Merkgebonden streamers - voorbeelden: (GN) RESOUND
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Microfoonstreamer Telefoonstreamer TV-streamer

Multi Mic
(1-op-1 en in groep)

Telefoonclip + TV Streamer 2



Merkgebonden streamers - voorbeelden: OTICON
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Microfoonstreamer Telefoonstreamer TV-streamer

                           Connectclip 
                     (1-op-1)

Edumic 
(1-op-1 in de klas)

Connectline TV adapter 
2.0 (in combinatie met 

streamer pro) 

TV adapter 3.0 (zonder 
streamer pro)

Connectline microfoon 
(1-op-1 gesprek, in 
combinatie met streamer 
pro)

Connectline 
telefoonadapter (in 
combinatie met streamer 
pro)



Merkgebonden streamers - voorbeelden: WIDEX
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Microfoonstreamer Telefoonstreamer TV-streamer

COM-DEX Remote Mic 
(1-op-1)

COM-DEX TV-DEX

TV PLAY



Merkgebonden streamers - voorbeelden: SIGNIA
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Microfoonstreamer Telefoonstreamer TV-streamer

Streamline MIC Streamline TV



Merkgebonden streamers - wat valt er niet onder merkgebonden streamers?
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Afstandsbedieningen

Remote plus, Remote control, minipocket, RC …



Merkgebonden streamers - wat valt er niet onder?
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Afstandsbedieningen

Remote plus, Remote control, minipocket, RC …



Vraag

Werken alle merkgebonden streamers met bluetooth?

- elke fabrikant hanteert een eigen transmissiemethode
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Vraag

Kan er een paar jaar na de eerste aanvraag van een merkgebonden streamer (bv. 

microfoon voor mondelinge gesprekken) een tweede merkgebonden streamer 

aangevraagd worden voor een andere activiteit (bv. voor tv)?

- Opnieuw een module D noodzakelijk

- Restbedrag kan niet aangewend worden
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Solo-apparatuur: zender en 
ontvanger(s)
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Solo-apparatuur: zender - beschrijving
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Een solo-apparatuur: zender is het onderdeel van solo-apparatuur dat het stemgeluid van de spreker of het geluid van een 

telefoongesprek of een audiobron opvangt en naar de ontvanger(s) zendt.

Solo-apparatuur is een hooroplossing om het spraakverstaan in moeilijke luisteromstandigheden te verbeteren. Het is een 

niet merkgebonden, universeel te gebruiken luisterhulpmiddel dat bestaat uit:

● ofwel 1 zender en 1 met het hoortoestel of de CI-processor connecteerbare ontvanger (fysiek of via software) (bij 1 

hoortoestel of CI-processor);

● ofwel 1 zender en 2 connecteerbare ontvangers (fysiek of via software) (bij 2 hoortoestellen en/of CI-processoren);

● ofwel 1 zender en 1 ontvanger van het type halslus of geconnecteerd aan een streamer (bij 1 of 2 hoortoestellen 

en/of CI-processoren).

De zender en ontvanger(s) communiceren draadloos met elkaar. De zender vangt het stemgeluid van de spreker, gesproken 

in de microfoon, of het geluid van een audiobron of telefoon, op en zendt dit naar de ontvanger(s). De ontvanger(s) sturen 

het signaal onmiddellijk door naar het hoortoestel of de processor van het cochleair implantaat (CI) via directe koppeling of 

inductie (bij type halslus).

Solo-apparatuur biedt een oplossing voor het spraakverstaan tijdens mondelinge gesprekken (specifiek in veel lawaai, op 

lange afstand, in groep) en bijkomend voor gesprekken via een mobiele telefoon of smartphone en voor het luisteren 

naar audiobronnen zoals televisie, radio en computer.



Solo-apparatuur: ontvanger - beschrijving
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Een solo-apparatuur: ontvanger is het onderdeel van solo-apparatuur dat het signaal van de zender ontvangt en onmiddellijk 

doorstuurt naar het hoortoestel of de CI-processor via directe koppeling of inductie.

Solo-apparatuur is een hooroplossing om het spraakverstaan in moeilijke luisteromstandigheden te verbeteren. Het is een 

niet merkgebonden, universeel te gebruiken luisterhulpmiddel dat bestaat uit:

● ofwel 1 zender en 1 met het hoortoestel of de CI-processor connecteerbare ontvanger (fysiek of via software) (bij 1 

hoortoestel of CI-processor);

● ofwel 1 zender en 2 connecteerbare ontvangers (fysiek of via software) (bij 2 hoortoestellen en/of CI-processoren);

● ofwel 1 zender en 1 ontvanger van het type halslus of geconnecteerd aan een streamer (bij 1 of 2 hoortoestellen 

en/of CI-processoren).

De zender en ontvanger(s) communiceren draadloos met elkaar. De zender vangt het stemgeluid van de spreker, gesproken 

in de microfoon, of het geluid van een audiobron of telefoon, op en zendt dit naar de ontvanger(s). De ontvanger(s) sturen 

het signaal onmiddellijk door naar het hoortoestel of de processor van het cochleair implantaat (CI) via directe koppeling of 

inductie (bij type halslus).

Solo-apparatuur biedt een oplossing voor het spraakverstaan tijdens mondelinge gesprekken (specifiek in veel lawaai, op 

lange afstand, in groep) en bijkomend voor gesprekken via een mobiele telefoon of smartphone en voor het luisteren 

naar audiobronnen zoals televisie, radio en computer.



Solo-apparatuur: zender en ontvanger - doelgroep
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A Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die een gemiddeld gehoorverlies over beide oren hebben van 56 dB HL of meer;

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen; 
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A Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die een gemiddeld gehoorverlies over beide oren hebben van 56 dB HL of meer;

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen; 

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan bij communicatie met meerdere 

personen in moeilijke of heel lawaaierige luisteromstandigheden;

● voor wie merkgebonden streamers geen goede oplossing bieden (omwille van bv. geen tafelmodus in de 

microfoonstreamer).

Solo-apparatuur: zender en ontvanger - doelgroep
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A Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die een gemiddeld gehoorverlies over beide oren hebben van 56 dB HL of meer;

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen; 

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan bij communicatie met meerdere 

personen in moeilijke of heel lawaaierige luisteromstandigheden;

● voor wie merkgebonden streamers geen goede oplossing bieden (omwille van bv. geen tafelmodus in de 

microfoonstreamer).

B Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die een eenzijdige doofheid hebben waarbij aan het dove oor geen hoortoestelaanpassing mogelijk is;

● die 1 hoortoestel of CI-processor dragen aan het beste oor;

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan bij communicatie met meerdere 

personen in moeilijke of heel lawaaierige luisteromstandigheden.

Solo-apparatuur: zender en ontvanger - doelgroep
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C Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die jonger dan 18 jaar zijn;

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen.

D Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die ouder dan 18 jaar zijn;

● die schoolgaand zijn;

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen.

E Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren dragen;

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan bij communicatie met meerdere 

personen in moeilijke of heel lawaaierige luisteromstandigheden;

● voor wie merkgebonden streamers geen goede oplossing bieden (omwille van bv. geen tafelmodus in de 

microfoonstreamer).

Solo-apparatuur: zender en ontvanger - doelgroep
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Vroeger:

● FM-ontvanger eenzijdig → 690 euro

● FM-ontvanger tweezijdig → 1380 euro

Nieuw:

● solo-apparatuur: ontvanger → 690 euro/ stuk (max. 2 stuks)

Solo-apparatuur: ontvanger - refertebedrag
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Leidraad bij aantal stuks

Afhankelijk van het aantal hoortoestel(len) en/of CI-processor(en) zijn er verschillende mogelijkheden voor het aantal 

ontvangers:

● 1 hoortoestel of CI-processor = altijd 1 ontvanger

○ ontvanger voor directe koppeling aan hoortoestel/processor = 1 stuk

○ ontvanger type neklus = 1 stuk

○ ontvanger geconnecteerd aan merkgebonden streamer = 1 stuk

● 2 hoortoestellen, 2 CI-processoren of 1 hoortoestel en 1 CI-processor  = 1 of 2 ontvangers

○ ontvangers voor directe koppeling aan hoortoestel/processor = 2 stuks

○ ontvanger type neklus = 1 stuk

○ ontvanger geconnecteerd aan merkgebonden streamer = 1 stuk

Slechthorenden en doven met een binaurale aanpassing (2 hoortoestellen, 2 CI-processoren of de combinatie 

hoortoestel-CI-processor) die ervoor kiezen dat de ontvanger niet direct maar via inductie of een merkgebonden streamer 

aan de hoortoestel(len) en/of CI-processor(en) wordt gekoppeld, hebben dus voldoende aan 1 ontvanger.

Solo-apparatuur: ontvanger - in toelichting
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Belangrijk voor motivatie bij de aanvraag (zowel in module D als bij een vereenvoudigde aanvraag)

Motiveer het aantal stuks aan de hand van:

● het aantal hoortoestellen/CI-processoren dat u draagt

● het type ontvanger: 

○ rechtstreeks connecteerbaar (directe koppeling)

○ connecteerbaar aan een merkgebonden streamer

○ neklus 

Tijdelijke info naar aanleiding van nieuwe hulpmiddelenfiche

Deze rubriek is een samensmelting en herwerking van de vroegere rubrieken ‘FM-ontvanger: eenzijdige aanpassing’ en 

‘FM-ontvanger: tweezijdige aanpassing’.  Als er in het verleden een goedkeuring voor 1 van deze rubrieken werd gegeven, 

kan een aanvraag van de huidige rubriek (solo-apparatuur: ontvanger) beschouwd worden als een hernieuwing van de 

FM-ontvanger(s)(eenzijdig of tweezijdige aanpassing) en dus via een vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en 

aanpassingen gebeuren. Voor de motivatie van het aantal stuks moet niet meer gekeken worden naar vorige aanvragen. De 

huidige hoortoestelconfiguratie bepaalt hoeveel stuks er nodig zijn (zie leidraad bij het aantal stuks).

Solo-apparatuur: ontvanger - in toelichting



Solo-apparatuur: ontvanger - toelichting
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Solo-apparatuur wordt gebruikt om het spraakverstaan in moeilijke luistersituaties te verhogen. Het is een flexibel 

hoorhulpmiddel dat zowel thuis als op verplaatsing (bv. op de fiets, in de wagen of op de bus) kan gebruikt worden

Compatibiliteit met hoortoestel/CI-processor

Bij de keuze voor een luisterhulpmiddel is het belangrijk om, naast het zoeken naar een goede totaaloplossing voor de 

gestelde probleemactiviteiten, ook in de mate van het mogelijke rekening te houden met de hernieuwingstermijn van de 

hoortoestellen/CI-processoren, zodat de luisterhulpmiddelen zo lang mogelijk bruikbaar en werkzaam kunnen blijven. Houd 

bij de aanvraag dus rekening met de compatibiliteit tussen de ontvanger(s) en de hoortoestellen/CI-processoren. Is er op 

korte termijn een hernieuwing van de hoortoestellen/processoren gepland? Wacht met de aanvraag tot de proef met 

hoortoestellen succesvol is afgerond en het luisterhulpmiddel werd uitgetest. 

 



Solo-apparatuur - voorbeelden: PHONAK
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Solo-apparatuur: Zenders

Roger MultiMedia HubRoger Clip-On Mic

Roger Touchscreen Mic

Roger Table Mic II

Roger Select

Roger for toddlers, teens and adults Roger for education

Roger microfoons

Roger Pass Around 
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Roger On



Solo-apparatuur: Zenders

Roger MultiMedia HubRoger Clip-On Mic

Roger Touchscreen Mic

Roger Table Mic II

Roger Select

Roger for toddlers, teens and adults Roger for education

Roger microfoons

Roger Pass Around 
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Roger On

Zenders voor thuissituatie



Vraag

Wat betekent SOL, AGODI?

- AGODI: Agentschap voor Onderwijsdiensten

- SOL: Speciale Onderwijsleerhulpmiddelen 
- Hulpmiddelen in functie van leren

- Omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal

- Tolken voor doven en slechthorenden

- Technische apparatuur in het basis- en secundair onderwijs

- Kopieën van notities van medeleerlingen, -studenten, -cursisten

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/speciale-onderwijsleermiddelen-0
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/speciale-onderwijsleermiddelen-0


Roger
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tafelmodus interview modus draagkoordmodus



Roger Clip On Mic – voor 1-op-1 gesprekken in moeilijke luisteromstandigheden
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Roger Clip On Mic – voor 1-op-1 gesprekken in moeilijke luisteromstandigheden
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audio beluisteren
tv beluisteren



Multibeamtechnologie 
2.0: 

Roger Select
&

Roger On
&

Roger Table mic’s II 



• Verbetert spraakverstaan in rumoerige 
situaties zoals in een restaurant of tijdens 
vergaderingen

• Creëert beams in 6 richtingen (60°) in 
tafelmodus

• Selecteert automatisch de beam met de 
beste signaal-ruisverhouding (SNR) 

Roger Select - Tafelmodus 2.0 automatisch
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U selecteert de persoon die u wilt horen

Roger Select - Tafelmodus manueel
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Roger Select
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● Tafelmodus 2.0 (automatisch, manueel)
● automatisch of manueel
● < 5 personen
● mute-functie

● Draagkoordmodus 2.0

● Breedband Bluetooth®-verbinding voor telefoongesprekken

● Audio-input

● Connectiemogelijkheid via oplaadsokkel 
om televisiegeluid te streamen.  

●mogelijkheid van terugspreken in microfoon tijdens digitale meetings



NIEUW Roger On
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● Tafelmodus 2.0 cfr. Roger Select

NIEUW Roger On
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● Tafelmodus cfr. Roger Select

● Draagkoordmodus/presenteermodus cfr. Roger Select

NIEUW Roger On
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● Tafelmodus cfr. Roger Select

● Draagkoordmodus/presenteermodus cfr. Roger Select

● Interviewmodus/pointer

NIEUW Roger On
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● Tafelmodus cfr. Roger Select
● Draagkoordmodus/presenteermodus cfr. Roger Select
● interviewmodus/pointer 
● Mute-functie 
● GEEN Bluetooth®-verbinding voor telefoongesprekken

● Audio-input
● Connectiemogelijkheid via oplaadsokkel om 

televisiegeluid te streamen. 

NIEUW Roger On
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● Tafelmodus 2.0 (automatisch, manueel) cfr. Roger Select
● Draagkoordmodus/presenteermodus cfr. Roger Select
● interviewmodus/pointer 
● Mute-functie 
● GEEN Bluetooth®-verbinding voor telefoongesprekken

● Audio-input
● Connectiemogelijkheid via oplaadsokkel om 

televisiegeluid te streamen. 

NIEUW Roger On
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Vraag

De Roger Pen verdwijnt uit het gamma. Welke solo-apparatuur zender wordt bij 

een hernieuwing het best aangevraagd?

- Roger Select
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- Sinds september 2021 niet meer leverbaar → vervangen door Roger On



Solo-apparatuur: ontvangers

Roger 18 Maintain Audiology 
leadership in PediatricsRoger 19 Roger X Roger NeckLoop

Roger 17 Roger 20 Roger 21 Roger Focus
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Solo-apparatuur: ontvangers

Roger 18 Maintain Audiology 
leadership in PediatricsRoger 19 Roger X Roger NeckLoop

Roger 17 Roger 20 Roger 21 Roger Focus
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Rechtstreeks connecteerbaar



Solo-apparatuur: ontvangers 
Roger 17, Roger 18, Roger 19 

• Schoentje vervangt batterijkamer of 
wordt onderaan opgeklikt bij oudere 
modellen Phonak, Unitron, AB. 
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Rechtstreeks connecteerbaar
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Solo-apparatuur: ontvangers 
Roger 20, Roger 21

Rechtstreeks connecteerbaar



Before

• Licentie in Roger X

• RogerDirect streamt rechtstreeks 

naar de hoortoestellen

•  Geen externe ontvangers nodig

•  Nieuwste reeksen Phonak 

hoortoestellen
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Rechtstreeks connecteerbaarSolo-apparatuur: ontvangers



Solo-apparatuur: ontvangers

Roger 18 Maintain Audiology 
leadership in PediatricsRoger 19 Roger X Roger NeckLoop

Roger 17 Roger 20 Roger 21 Roger Focus
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connecteerbaar via merkgebonden streamer



Solo-apparatuur: ontvangers 
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GN Resound

Widex

Unitron

Oticon

Phonak

connecteerbaar via merkgebonden streamer



Solo-apparatuur: ontvangers

Roger 18 Maintain Audiology 
leadership in PediatricsRoger 19 Roger X Roger NeckLoop

Roger 17 Roger 20 Roger 21 Roger Focus
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neklus (universeel)



+

• Roger Neckloop

• Combineerbaar met elk 
hoortoestel/CI-processor (onafh. 
merk/leeftijd) met een luisterspoel

Solo-apparatuur: ontvangers neklus (universeel)

of



Solo-apparatuur - voorbeelden: HUMANTECHNIK
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Vraag

Onder welke referterubriek valt een ontvanger met neklus?

- Solo-apparatuur: ontvanger
- Maakt draadloze verbinding tussen solo-apparatuur: zender en elk hoortoestel met een luisterspoel 

(universeel)

- Merkgebonden streamer
- Maakt draadloze verbinding tussen een mobiele telefoon/TV streamer/telefoonstreamer en een 

hoortoestel van hetzelfde merk als de streamer 

- Ringleiding voor gsm
- Maakt verbinding tussen een mobiele telefoon en elk hoortoestel met een luisterspoel (universeel)
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Merkgebonden streamers vs. 
solo-apparatuur
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Luisterhulpmiddelen - solo-apparatuur vs. merkgebonden streamers

100

Merkgebonden streamers vs. solo-apparatuur

In veel gevallen bieden merkgebonden streamers een goede aanvullende totaaloplossing bij de hoortoestellen 

en/of CI-processoren voor het dagelijks spraakverstaan in de privésituatie bij moeilijke luisteromstandigheden. 

Soms is er nood aan een microfoon met een meer gesofisticeerdere technologie.

Merkgebonden microfoonstreamers kunnen ontwikkeld zijn voor zowel 1-op-1 gesprekken (directionele 

microfoonmodus) als gesprekken in (kleine) groep (omnidirectionele microfoonmodus of tafelmodus). Soms zijn ze 

enkel ontwikkeld voor 1-op-1 gesprekken en is het niet mogelijk ze in te zetten bij gesprekken met meerdere 

personen. Dit is verschillend van merk tot merk. Als er nood is aan een (dagelijkse) oplossing in de privésfeer voor 

gesprekken in groep én de merkgebonden microfoonstreamer biedt hiervoor geen goede oplossing, kan 

solo-apparatuur een meer aangewezen oplossing zijn (zie andere referterubrieken: ‘solo-apparatuur: zender’ en 

‘solo-apparatuur: ontvanger’).

Ook als er nood is aan een meer gesofisticeerde microfoontechnologie voor het verstaan van mondelinge 

gesprekken omwille van bv. een eenzijdige doofheid, een zwaar gehoorverlies,... kan het wenselijk zijn om 

solo-apparatuur te gebruiken.



Vraag

Moeten merkgebonden streamers en solo-apparatuur eerst uitgetest worden?

- niet verplicht, maar aangeraden

- testperiode vragen aan hoorcentrum na aanvraag / na goedkeuring

101



Vraag

Kan je solo-apparatuur voor het werk, dat ook thuis gebruikt zal worden, 

aanvragen bij de VDAB?

- arbeidsgereedschap = eigenaar van het hulpmiddel
Meer info: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidsgereedschap.shtml 

- arbeidspostaanpassing = blijft op de werkplaats
Meer info: https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml
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https://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidsgereedschap.shtml
https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml


luisterhulpmiddel voor 
tv/radio zonder hoortoestel
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luisterhulpmiddel voor tv/radio zonder hoortoestel - beschrijving
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Een luisterhulpmiddel voor tv/radio is een hooroplossing om het geluid van een 

audiobron (bv. televisie of radio) rechtstreeks in de oren te ontvangen. Het bestaat uit een 

zender en een ontvanger. De zender stuurt het geluidssignaal van de radio of televisie 

naar de ontvanger die het geluid versterkt weergeeft in de oren van de slechthorende.

Dit luisterhulpmiddel is geen merkgebonden streamer bij een hoortoestel of 

CI-processor.



luisterhulpmiddel voor tv/radio zonder hoortoestel - toelichting
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Een luisterhulpmiddel voor tv/radio zonder hoortoestel wordt gebruikt om het spraakverstaan te verbeteren bij het 

luisteren naar een audiobron (bv. televisie en radio). Het geluidsoverdrachtsysteem maakt het mogelijk dat een 

geluidssignaal van tv of radio optimaal kan gehoord worden (via een draadloos systeem, zonder storing van de 

omgevingsgeluiden of beperking qua bewegingsvrijheid) zodat de slechthorende radio en tv kan beluisteren.

Deze hooroplossing voor radio en tv bestaat uit een zender, die met de geluidsbron verbonden is, en een ontvanger 

(bv. type kinbeugel of type neklus) die de slechthorende draagt. De zender en ontvanger communiceren draadloos 

met elkaar.

Merkgebonden tv-streamer bij hoortoestel/processor

Als u een tv-streamer wenst aan te vragen die onderdeel is van de draadloze, merkgebonden accessoires bij uw 

hoortoestel(len) en/of CI-processor(en) dient u deze aan te vragen onder een andere referterubriek (zie 

Merkgebonden streamers). 



luisterhulpmiddel voor tv/radio zonder hoortoestel - voorbeelden
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Vraag

Is er bij het tv-kijken met een merkgebonden streamer meer mogelijkheid tot 

interactie met gezinsleden dan met een luisterhulpmiddel voor tv/radio?

107



Smartphone gebruikt als 
luisterhulpmiddel
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Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel - Doelgroep

109

A Slechthorenden met een matig gehoorverlies

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren met ingebouwde bluetoothontvanger dragen;

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan in moeilijke 

luisteromstandigheden (bv. bij mondelinge gesprekken, telefoongesprekken, televisie kijken ...);

● voor wie de hoortoestellen en/of CI-processoren, ondanks optimale instelling, niet toereikend zijn.

B Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven

● die 1 of 2 hoortoestellen en/of CI-processoren met ingebouwde bluetoothontvanger dragen;

● die vrijwel dagelijks problemen ondervinden in de privésituatie met spraakverstaan in moeilijke 

luisteromstandigheden (bv. bij mondelinge gesprekken, telefoongesprekken, televisie kijken ...);

● voor wie de hoortoestellen en/of CI-processoren, ondanks optimale instelling, niet toereikend zijn.



Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel - Beschrijving

110

Een smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel is een smartphone die gebruikt wordt als 

streamer.

De smartphone stuurt/streamt het signaal rechtstreeks naar de hoortoestellen of 

CI-processoren die voorzien zijn van een ingebouwde bluetoothontvanger. De 

hoortoestellen of CI-processoren zetten dat digitaal signaal vervolgens om in 

waarneembaar geluid.



Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel - Toelichting
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Een smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel wordt door slechthorenden en doven gebruikt 

om het spraakverstaan in moeilijke luistersituaties te verhogen.

Bluetooth wordt zowel door horenden als slechthorenden en doven gebruikt. Horenden kiezen 

het om handenvrij te bellen, om muziek intenser te beleven … en maken daarvoor gebruik van 

oortjes of een hoofdtelefoon. Slechthorenden en doven gebruiken het om het spraakverstaan 

in moeilijke luistersituaties te verhogen. In tegenstelling tot horenden gebruiken zij geen 

hoofdtelefoon of oortjes maar wordt het signaal rechtstreeks naar de hoortoestellen en 

CI-processoren gebracht/ gestreamd. De hoortoestellen of CI-processoren zetten het digitaal 

signaal vervolgens om in waarneembaar geluid. Niet alle hoortoestellen of CI-processoren 

kunnen dat. Vaak gaat het om nieuwere modellen die behoren tot het basis-, midden- of 

topsegment. 
 



Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel - Toelichting
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Tip

Als er nood is aan een kwalitatieve microfoon voor dagelijkse communicatie in moeilijke 

luisteromstandigheden wordt aangeraden te kiezen voor een klassiek luisterhulpmiddel 

(solo-apparatuur of merkgebonden streamers) i.p.v. een smartphone, omwille van de 

betere microfoontechnologie. Indien er gekozen wordt voor een smartphone, is er 

omwille van het cumulverbod geen mogelijkheid tot bijkomende vergoeding van een 

klassiek luisterhulpmiddel. Een smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel is vooral een 

oplossing als de aanvrager bewust kiest om af te zien van de kwalitatief betere 

oplossingen.
 



Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel - OPGELET

113

● Er komen recent meer aanvragen voor een smartphone specifiek om te telefoneren via rechtstreekse 

connectie met hoortoestellen in combinatie met merkgebonden streamer of solo-apparatuur voor 

mondelinge gesprekken en tv kijken. 

● reden = er is geen telefoonoplossing meer beschikbaar binnen de merkgebonden streamers of de 

zender van de solo-apparatuur is niet voorzien om te telefoneren (bv. de nieuwe Roger On)

● MAAR bijna elke smartphone met BT kan connectie maken met de nieuwste hoortoestelreeksen die 

deze directe connectiviteitsmogelijkheid hebben. Niet enkel de dure smartphones komen in 

aanmerking. Er is dus geen sprake meer van een meerkost omwille van de handicap. 

● conclusie = geen tussenkomst voor deze smartphone omwille van geen meerkost ifv handicap



Cumulverbod 
luisterhulpmiddelen
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Cumulverbod  

115

Merk-
gebonden 
streamers

Solo-appar
atuur: 
zender

Solo-
apparatuur: 
ontvanger

Luisterhm 
voor tv/radio 
zonder 
hoortoestel

Smartphone 
als 
luisterhulpmi
ddel

Merkgebonden 
streamers

soms soms

Solo-apparatuur: 
zender

soms

Solo-apparatuur: 
ontvanger

soms

Luisterhm voor 
tv/radio zonder 
hoortoestel

Smartphone als 
luisterhulpmiddel



Cumulverbod - Toelichting 
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merkgebonden streamers

Combineren van luisterhulpmiddelen

Let op: het VAPH financiert geen verschillende hulpmiddelen voor het oplossen van dezelfde probleemactiviteiten. Bijgevolg 

kunnen de volgende referterubrieken niet samen met deze referterubriek ‘Merkgebonden streamers’ vergoed worden:

● Solo-apparatuur: zender en Solo-apparatuur: ontvanger: solo-apparatuur kan niet samen met merkgebonden 

streamers vergoed worden bij de hoortoestellen/CI-processoren die de persoon met een handicap op dat moment 

draagt. Er kan enkel een uitzondering gemaakt worden als de streamer een noodzakelijk onderdeel is van de 

configuratie tussen de hoortoestel(len)/CI-processor(en) en de solo-apparatuur. In dat geval wordt enkel de 

noodzakelijke streamer vergoed. (om deze reden staat er geen cumulverbod in de fiches)

● Luisterhulpmiddel voor tv/radio zonder hoortoestel: met merkgebonden streamers is een oplossing voor het 

luisteren naar een audiobron zoals tv en radio voorzien.

● Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel: met merkgebonden streamers is een oplossing voor het telefoneren via 

smartphone of mobiele telefoon voorzien.



Cumulverbod - Toelichting 
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solo-apparatuur: zender

Combineren van luisterhulpmiddelen

Let op: het VAPH financiert geen verschillende hulpmiddelen voor het oplossen van dezelfde probleemactiviteiten. Bijgevolg 

kunnen de volgende referterubrieken niet samen met deze referterubriek ‘Solo-apparatuur: zender/ontvanger’ vergoed 

worden:

● Merkgebonden streamers: solo-apparatuur kan niet samen met merkgebonden streamers vergoed worden bij de 

hoortoestellen/CI-processoren die de persoon met een handicap op dat moment draagt. Er kan enkel een 

uitzondering gemaakt worden als de streamer een noodzakelijk onderdeel is van de configuratie tussen de 

hoortoestel(len)/CI-processor(en) en de solo-apparatuur. In dat geval wordt enkel de noodzakelijke streamer vergoed. 

(om deze reden staat er geen cumulverbod in de fiches)

● Luisterhulpmiddel voor tv/radio zonder hoortoestel: met solo-apparatuur is een oplossing voor het luisteren naar 

een audiobron zoals tv en radio voorzien.

● Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel: met solo-apparatuur is een oplossing voor het telefoneren via 

smartphone of mobiele telefoon voorzien.



Cumulverbod - Toelichting  
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Luisterhulpmiddel voor tv/radio

Combineren van luisterhulpmiddelen

Let op: het VAPH financiert geen verschillende hulpmiddelen voor het oplossen van dezelfde probleemactiviteiten. 

Bijgevolg kunnen de volgende referterubrieken niet samen met deze referterubriek ‘Luisterhulpmiddel voor tv/radio’ 

vergoed worden:

● Merkgebonden streamers

● Solo-apparatuur: zender

● Solo-apparatuur: ontvanger 

Met solo-apparatuur en merkgebonden streamers is er namelijk al een oplossing voor tv kijken of radio luisteren voorzien. 



Cumulverbod - Toelichting 
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Smartphone gebruikt als luisterhulpmiddel

Combineren van luisterhulpmiddelen

Let op: het VAPH financiert geen verschillende hulpmiddelen voor het oplossen van dezelfde probleemactiviteiten. 

Bijgevolg kunnen de volgende referterubrieken niet samen met deze referterubriek ‘Smartphone gebruikt als 

luisterhulpmiddel’ vergoed worden:

● Merkgebonden streamers

● Solo-apparatuur: zender

● Solo-apparatuur: ontvanger

Met solo-apparatuur of merkgebonden streamers is namelijk al een oplossing voor mobiel telefoneren, het voeren van 

mondelinge gesprekken en het streamen van audiobronnen voorzien. 



Inhoudstafel
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1. Waarom deze opleiding?

2. Inleiding luisterhulpmiddelen

a. Wat zijn luisterhulpmiddelen?

b. Doelgroepen

c. Verschillende systemen

d. huidige vs. nieuwe refertebenamingen

3. Wijzigingen hulpmiddelenfiches

4. Aandachtspunten adviesrapport

5. Vragen



Tips voor een goede adviesverlening
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● Voorwaarden doelgroep noteren in adviesrapport
○ Principes artikel 4 (gebruiksfrequentie, noodzaak, doelmatigheid en werkzaamheid): uitgetest?

○ In welke situaties volstaan HT/CI niet?

● Informatie over de hoortoestellen/CI’s
○ Aantal en leeftijd HT/CI → hernieuwing?

○ Compatibiliteit met luisterhulpmiddelen

● Tafelmodus noodzakelijk / aanwezig?
○ Hulpmiddelendatabank raadplegen

○ Hoorcentrum / KOC contacteren

● Cumulverbod
○ Geldig voor HT-/CI-configuratie op moment van de aanvraag 

○ Geen hard cumulverbod merkgebonden streamers - solo-apparatuur: leidraad in fiche

Vragen/moeilijkheden bij AR? → KOC contacteren



Inhoudstafel
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1. Waarom deze opleiding?

2. Inleiding luisterhulpmiddelen

a. Wat zijn luisterhulpmiddelen?

b. Doelgroepen

c. Verschillende systemen

d. huidige vs. nieuwe refertebenamingen

3. Wijzigingen hulpmiddelenfiches

4. Aandachtspunten adviesrapport

5. Vragen



Vragen

Het merk en type op de factuur zijn niet altijd volgens de VAPH-benamingen in de 

hulpmiddelenfiche.

- Geleidelijke aanpassing

- Twijfel? 
- hoorcentrum of KOC contacteren

- hulpmiddelendatabank

- hulpmiddelenfiche - toelichting
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Vragen

Als het aankoopbedrag hoger is dan het refertebedrag, kan de opleg dan 

gevraagd worden aan de BBC? Of als niet-referte of als ZUZ?
 

- ZUZ: zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

- BBC: bijzondere bijstandscommissie

Meer info: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/tegemoetkomingen/zuz 
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Vragen

Wat betekent artikel 16 en artikel 4?

- Artikel 4

- Artikel 16: https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/procedure-artikel-16

Meer info: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1008460&param=inhoud&AID=1038551
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Nog vragen?

Contactgegevens Eva:

+32 22 49 34 20

eva.roose@vaph.be

Contactgegevens KOC:

02 249 34 44

koc@vaph.be

Hulpmiddelendatabank - luisterhulpmiddelen: 

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank/categories/luisterhulpmiddelen
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