
TIPS TELEVISIE KIJKEN VOOR MENSEN MET EEN GEHOORVERLIES 

 

Hierbij willen we u en uw omgeving enkele tips meegeven indien u problemen ondervindt met het 

verstaan van televisieprogramma’s. 

 

Algemene tips 

✓ Het volume van uw TV kan van kanaal tot kanaal én van programma tot programma heel erg 

uiteenlopen. Hou dus uw afstandsbediening bij de hand om het volume van uw TV, indien nodig, 

aan te passen.  

✓ Maak gerust gebruik van ondertitels, dit verhoogt uw comfort. Ondertitels kan u opzetten via de 

teletextpagina 888. Schakel het geluid niet uit, zodat je je gehoor blijft oefenen! 

✓ Zorg dat je andere storende bijgeluiden, zoals vb. radio, uitschakelt.  

✓ Neem op een gezonde afstand plaats voor de TV, idealiter tussen 1,5 en 3 meter. Tracht ook van 

recht voor het scherm plaats te nemen.  

 

 

Extra hulpmiddelen bij TV kijken indien u geen hoortoestellen draagt 

✓ Maak gebruik van een draadloze hoofdtelefoon om het geluid van de TV aan te passen aan uw 

gehoorverlies, zonder dat uw omgeving hier hinder van ondervindt. Via een zender, aangesloten 

op uw TV, wordt het geluid draadloos naar uw hoofdtelefoon of kinbeugel gestuurd. Er zijn 

meerdere systemen beschikbaar, informeer ernaar bij uw audioloog. 

✓ Investeer in een extra luidspreker die u kan aansluiten op uw TV. De huidig generatie flatscreen 

TV’s beschikt vaak over minderwaardige luidsprekers, die bovendien heel vaak aan de achterzijde 

van uw toestel geplaatst zijn. Met behulp van een zender wordt het geluid van uw TV dan 

draadloos tot bij een externe, draagbare luidspreker gebracht. Hierdoor kan u het geluid veel 

dichter en rechtstreekser ervaren. 

 

Extra mogelijkheden bij TV kijken indien u hoortoestellen draagt 

✓ Vraag uw audioloog, indien mogelijk, een extra programma te installeren op uw hoortoestel om 

makkelijker TV te kijken. In dit programma kan de versterking volledig aan uw noden worden 

aangepast qua volume en klankkleur.  

✓ Vele hoortoestellen beschikken over de mogelijkheid om het geluid van de TV te streamen met 

behulp van een accessoire. Op deze manier komt het geluid van de TV, aangepast aan uw gehoor. 

Vele systemen werken volledig draadloos, soms is er nood aan een tussenstuk. Dit is afhankelijk 

van het merk en het type van uw toestel. Vraag ernaar bij uw audioloog.  

 

________________________________________________________________________________ 

Hoorzorg Van Looveren                                   www.hoorzorgvanlooveren.org                                 info@hoorzorgvanlooveren.org                                   

 

Groepspraktijk Borsbeek  Herentalsebaan 275 - 2150 Borsbeek                       03 322 73 91 

Groepspraktijk Aartselaar                                Kapellestraat 86 - 2630 Aartselaar 

GZA Sint-Vincentius                                           Sint-Vincentiusstraat 20 - 2018 Antwerpen  

Groepspraktijk Eilandje                                     Godefriduskaai 28 - 2000 Antwerpen 

http://www.hoorzorgvanlooveren.org/

