
Uw audicien

Werkplekaanpassingen

 TV-hoorsystemen 

 Solo apparatuur 

 Wek- en waarschuwingssystemen 

Wij verzorgen en leveren ook:

Informatie over vergoedingen voor werkplek-
aanpassingen van uw zorgverzekeraar kunt u 

vinden op Hearsolutions.nl 

   • Veiligheid 

   • Signalering 

   • Comfort 

   • Gezelschappen 

   • Onderwijs 

   • Gesprekken 

   • Televisie 

   • HiFi 

   • Multimedia 
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WERKPLEKAANPASSINGEN

Slechthorenden kunnen tegen allerlei problemen 

op het werk aanlopen. Om ervoor te zorgen dat zij 

op het werk optimaal kunnen functioneren, kunnen 

wij een bezoek brengen aan de werkplek. In een 

gesprek met de cliënt en werkgever worden de 

knelpunten doorgenomen en eventuele technische 

oplossingen gezocht. 

OPTIMAAL FUNCTIONEREN
Hierbij kan gedacht worden aan solo-apparatuur 

voor vergaderingen waarbij het geluid van de 

spreker door middel van een zender en ontvanger, 

rechtstreeks naar de slechthorende wordt 

overgebracht. Ook een telefoon met ingebouwde 

ringleiding en/of versterker behoort tot mogelijke 

oplossingen. Maar ook minder bekende oplossingen 

zijn mogelijk, zoals een balie-ringleiding, of het 

omzetten van hoorbare signalen van apparatuur 

naar visuele-, of voelbare signalen. Hierbij kunt u 

denken aan het signaleren van het 

brandmeldsysteem door flitslichten of een persoonlijk 

trilsysteem. 

Door onze jarenlange ervaring en technische kennis 

is er voor vrijwel elk vraagstuk een geschikte 

aanpassing voor de cliënt te verzorgen.

“Het is veel veiliger geworden 
en ik kan me nu beter richten 
op mijn werk zonder steeds om 
me heen te hoeven kijken.”

MEER VEILIGHEID
Een slechthorende magazijnmedewerker aan het 

woord: ’’Doordat mijn gehoor steeds meer 

achteruit ging, hoorde ik in het magazijn de 

heftrucks niet meer aankomen. Dit zorgde voor 

onveilige situaties. Hearsolutions heeft in overleg met 

mijn werkgever bij alle heftrucks een zender 

ingebouwd, dat een signaal zendt naar een 

trilontvangertje aan mijn broekriem. Op acht meter 

afstand krijg ik een trilalarm en weet ik dat ik op 

moet passen.

Het is veel veiliger geworden en ik kan me nu beter 

richten op mijn werk zonder steeds om me heen te 

hoeven kijken.”

FINANCIELE VERGOEDING
Tot 2013 kon het UWV ingeschakeld worden voor 

vergoeding van werkplekaanpassingen. 

Tegenwoor dig is deze rol grotendeels overgenomen 

door de zorgverzeke raar en/of de werkgever. 

Werkplekaanpassingen kunnen voor een 

vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking 

komen, als de cliënt een verlies van 35 dB heeft in 

het beste oor. Ook hoor-hulpmiddelen voor de 

thuissituatie kunnen worden ingediend bij de 

zorgver zekeraar .

Hearsolutions kan de werkgever ondersteunen bij 

het opstellen van een aanvraag en deze indienen 

bij de zorgverzekeraar.

• Vergaderingen 

Veiligheid

• Telefonie
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