
 

De werking en onderhoud  
van een hoortoestel 
 

 M = microfoon; bij aanzetten staat het  
hoortoestel op M. 
T = telefoon / ringleiding, waarbij geluid uit de 
omgeving niet wordt versterkt. Vraag de  
audicien of de T-stand geactiveerd is. 

 Het hoortoestel rechts kun je herkennen aan 
een rood stipje, links is dat blauw. 

 Aanzetten: batterijlade sluiten, tot “klik” 
Uitzetten: batterijlade openen. 

 Sommige hoortoestellen hebben een  
volumeknopje. 

 Batterij vervangen: sticker verwijderen, met  
+ naar boven (=platte kant) in lade leggen. 

 Schoonmaken:  
Oorstukje schoonmaken met vochtig doekje. 
Geluids- en ventilatiekanaal met reinigings- 
pennetje schoonmaken. 
HT met eartip: slangetje van het hoortoestel  
loshalen door linksom te draaien; slangetje  
reinigen met schoonmaakspriet; eartip  
schoonmaken met vochtig doekje. 
Laat het slangetje vervangen zodra het niet  
meer soepel is. 

 
 

1=batterijlade (aan/uit) 
2=programma-toets 
3=microfoon 
4=toonbochtje 
5=slangetje 
6=oorstukje 
7=geluidskanaal 
8=ventilatiekanaal 
 
 

 
 
 

Aanschaf en gebruik  
 
Praktische tips 

 Kies bij een eerste hoortoestel voor één met 
een eenvoudige bediening. 

 Kies bij vervanging van een hoortoestel voor 
een zelfde bedieningsvorm. 

 Om de aanpassing en het dragen van een 
hoortoestel succesvol te laten verlopen, is het 
van belang dit te begeleiden. 
Het is raadzaam om de slechthorende met 
dementie langzaam te laten wennen aan het 
hoortoestel: eerst alleen gebruiken in 
communicatieve situaties, als er echt iets te 
luisteren en te verstaan is. 

 Als hij ander gedrag laat zien, bijvoorbeeld 
schrikken of agressief zijn: vraag of de 
audicien het hoortoestel anders kan instellen. 

 De slechthorende met dementie kan vaak zelf 
niet aangeven of het hoortoestel goed werkt; 
controleer, voordat je het in het oor doet, of 
hij het doet, en of het slangetje nog soepel is. 

 Het is belangrijk dat het oorstukje goed in de 
gehoorgang en in de oorschelp wordt 
geplaatst, om drukplekken te voorkomen  
(een drukplekje kan het begin van decubitus 
zijn). 

 Help het hoortoestel schoon te maken, en 
help met de bediening. 

 Door het gebruik van hoortoestellen is er kans 
op het ontstaan van meer oorsmeer. Laat 
daarom regelmatig de gehoorgangen 
controleren en laat eventueel ontstaan 
oorsmeer verwijderen. 

 Hebt u problemen met het hoortoestel, neem 
dan contact op met de audicien.  

 Bij telefoneren met een vaste telefoon, houd 
je het hoortoestel iets boven het oor, tegen 
het hoortoestel. 

 Ook mét hoortoestel blijft verstaan moeizaam 

Prettige communicatie  
 
Tips voor prettige communicatie met een 
slechthorende met dementie 

 Voer een gesprek in een rustige en lichte 
omgeving, waar geen afleidende bewegingen 
of storende geluiden zijn. Probeer zó te gaan 
zitten, dat op jouw gezicht het licht valt. 

 Maak contact voordat je begint te praten; dan 
kan hij de aandacht op jou richten.  

 Zorg dat je gezicht, en met name je mond 
goed zichtbaar is, dan kan hij zien dat je praat, 
en mogelijk gebruik maken van spraakafzien.  

 Houd oogcontact gedurende het gesprek. 
Dan kun jij aan zijn gezicht zien of hij nog zijn 
aandacht bij jou heeft, en of hij het begrijpt, 
wat jij zegt. 

 Begin te zeggen waarover je wilt praten, dan 
is het gesprek makkelijker te volgen. 

 Ga op gelijke hoogte bij hem zitten, en neem 
de tijd voor het gesprek. Doe ondertussen 
geen andere dingen. 

 Praat rustig, om de beurt, niet luider dan 
normaal. Luider spreken kan bozig klinken. 

 Mensen met dementie kunnen vreemden 
beter verstaan, wanneer zij Nederlands 
spreken, en geen dialect. 

 Ondersteun de gesproken taal met passende 
mimiek en eventueel gebaren. 

 Gebruik zoveel mogelijk concrete taal, en 
spreek in korte zinnen. Vermijd complexe 
taal. 

 Bij verkeerd verstaan: herhaal wat je hebt 
gezegd, eventueel met andere woorden. 

 Hebt u problemen met communiceren met 
behulp van het hoortoestel, neem dan 
contact op de logopedist. 

 
 
 



 

Als er problemen zijn  

Als het hoortoestel piept /fluit, wanneer hij in het oor 
zit. 
Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer: 

 of het slangetje of oorstukje verstopt zit; 

 of er teveel oorsmeer of een prop in de 
gehoorgang zit; 

 of het slangetje hard of kapot is, of losgaat 
van het oorstukje of de toonbocht; 

 of de toonbocht kapot is; 

 of er haren in de gehoorgang zitten die tegen 
de geluidsopening van het oorstukje komen; 

 of het oorstukje goed in de gehoorgang en 
oorschelp is geplaatst; 

 of het oorstukje nog wel passend is; door 
groei van de gehoorgang moet het oorstukje 
na een aantal jaren opnieuw aangemeten 
worden. 

 
De slechthorende hoort iets anders dan wij horen. 
Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer: 

 of het hoortoestel op de goede stand staat. 
Als hij op de T-stand staat kunnen geluiden 
van een magnetisch veld worden opvangen, 
bijvoorbeeld muziek uit een andere ruimte 
waar een ringleiding aan staat; 

 of het toestel op M staat: sluit hem in beide 
handen: hij zal gaan rondzingen/piepen; 

 of het hoortoestel op T staat: houd hem op 
een horloge met een kwarts uurwerk: hoor je 
het tikken versterkt, dan staat hij op T. 

 
Het hoortoestel versterkt spraakgeluiden niet. 
Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer: 

 of het oorstukje verstopt zit met oorsmeer; 

 of de batterij goed is / goed in de lade zit; 

 of het contact met de batterij schoon is; 

 of het hoortoestel op de M-stand staat; 

 of de batterijlade goed gesloten is. 

Het hoortoestel versterkt onvoldoende. 
Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer: 

 of de aan/uit-schakelaar schoon is 
(batterijlade); 

 of de batterij nog voldoende power heeft; 

 of het contactpunt met de batterij schoon is; 

 of het slangetje nog zacht is; 

 of er oorsmeer in het oorstukje zit; 

 of er oorsmeer of een afsluitende prop in het 
oor zit; 

 of de gehoorfunctie achteruit is gegaan. 
 
Het hoortoestel is nat geworden. 
Bijvoorbeeld onder de douche, in het (zwem-)bad, in 
de wasmachine of in het gebittenbakje:  

 haal het slangetje los van het toonbochtje; 

 laat evt. water uit het toonbochtje lopen; 

 droog het toestel aan de buitenkant af; 

 zet de batterijlade open;  

 laat het toestel rustig drogen, niet in de zon, 
niet in de magnetron, niet op de c.v. 

 
De slechthorende haalt het hoortoestel uit het oor. 
Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer: 

 of er een rood plekje in de oorschelp en/of in 
de gehoorgang zit; 

 of het oorstukje nog goed passend is; 

 of het hoortoestel het doet; 

 of er teveel hinderlijk omgevingslawaai is. 
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Het gebruik van digitale  
hoortoestellen bij mensen 
met dementie 
 

Een folder voor slechthorenden met dementie  
en hun mantelzorgers.  
 

 
        

     
 
 

Deze folder is bedoeld om praktische informatie en  
tips te geven. 
 

Door aandacht te besteden aan gehoorverlies kunnen 
communicatieve vaardigheden zoals het begrijpen van 
taal en het voeren van gesprekken langer behouden 
blijven.  
Met het dragen van een hoortoestel kan gesproken 
informatie beter ontvangen en verwerkt worden. 
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