
TOEGANKELIJKHEID
VOOR SLECHTHORENDEN

Na de rectifi catie van het VN-verdrag voor de rechten 
van mensen met een handicap, heeft de overheid vanuit 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 
project “Onbeperkt meedoen” gelanceerd. Binnen dit 
project wordt ook de aandacht gevraagd om de 
toegankelijkheid van openbare gebouwen, bedrijven en 
instellingen te verbeteren voor mensen met een auditieve 
beperking. Het aantal mensen met een hoorprobleem is 
vaak groter dan gedacht wordt. Ongeveer 10% van de 
Nederlandse bevolking heeft een gehoorbeperking, wat 
kan bestaan uit een licht gehoorverlies tot het volledig 
doof zijn. Veelal worden de klachten groter naarmate 
men ouder wordt, maar ook hoorproblemen vanaf de 
geboorte of door gehoorschade komen veelvuldig voor.

Communicatie en veiligheid zijn zeer belangrijke 
onderdelen in de sociale omgang maar deze leveren juist 
bij mensen met een hooraandoening de grootste 
problemen op. Met soms eenvoudige aanpassingen 
kunnen openbare gebouwen de toegankelijkheid voor 
slechthorenden, in een rumoerig omgeving, bij grotere 
groepen of daar waar de privacy van belang is, sterk 
verbeteren. Hierdoor kunnen zij weer onbeperkt mee-
doen.

In deze fl yer geven wij vanuit onze ruime ervaring als 
leverancier van hoorhulpmiddelen een eerste indruk van 
mogelijke oplossingen om de toegankelijkheid voor 
doven en slechthorenden in openbare gebouwen te 
verbeteren.

Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen 
voor een adviesgesprek.

Gemeentehuis:

Algemene receptie  
Balie burgerzaken         
Trouw- rouwzaal            
Vergaderruimte              
Ontruiming                        

Museum:

Kassa
Rondleiding               
Ontruiming                        

LA-90 set
LA-90 set

Ringleiding
Xepton

Signolux

LA-90 set
Xepton

SignoluxOntruiming                        

Scholen:

Klaslokalen
Gymzalen/sportveld                    

Frontrow Juno
Proton

Onbeperkt meedoen!



Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op!

Hotel:

Receptie            
Vergaderruimte              
Ontruiming                        

Toerisme:

Gidsen
City tour                     

LA-90 set
Ringleiding/Xepton

Signolux

Xepton
Proton

Toerisme:

Gidsen Xepton

Gildenstraat 30 4143 HS Leerdam 0345-632393

Onderdeel van de Hoorexpert groep

audioropa@hoorexpert.nl

Theater:

Kassa
Consumptie balie
Zaal              
Ontruiming                        

LA-90 set
LA-90 set

Ringleiding
SignoluxOntruiming                        Signolux

LA-90 set
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