
 

1 
 

 

 

Veelgestelde vragen over hoortoestellen 
Voor ouders en verzorgers van kinderen met hoortoestellen 

  

 

Indien er twee hoortoestellen gedragen worden, wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen het linker- en rechterhoortoestel door middel van een 

kleurmarkering. Deze zijn vaak te vinden nabij of in de batterijlade. Eventueel 

kan de audicien ook een kleurmarkering in het oorstukje laten maken. 
 

 

 

 

Een hoortoestel geeft vaak een signaal 

(auditief of visueel) als de batterij bijna leeg 

is en vervangen dient te worden.   

Het is afhankelijk van het type batterij 

hoelang deze meegaat. Er zijn 

batterijtesters te koop om de batterij te 

testen. 

 

 

Een hoortoestel kan je aan- en uitzetten door de 

batterijlade te openen of te sluiten.  

Voor hele kleine kinderen (gemiddeld jonger dan 

36 maanden) kan de batterijlade vergrendeld 

worden om te voorkomen dat de batterijtjes eruit 

gehaald kunnen worden. Er is dan een speciaal 

‘haakje’ nodig om de batterijlade te openen. 

 

 

 

 
  

 

Hier vindt u nog een extra filmpje ter verduidelijking  
https://www.youtube.com/watch?v=gkHf_63bV74 

https://www.youtube.com/watch?v=gkHf_63bV74
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Naast het hoortoestel draagt uw kind een op 
maat gemaakt oorstukje. Hierdoor blijft het 
goed zitten, maar is ook belangrijk voor 
goed kunnen horen met het hoortoestel.  
 
De audicien maakt een 
afdruk van het oor van 
uw kind, onderstaand 
filmpje laat dit goed zien. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmNoh-gOr_4 
 

 
Uw kind is volop in de groei, dit betekent dat naar verloop van 
de tijd het oorstukje minder goed zal passen. Dit kan leiden 
tot geluidsverlies. Bij kleine kinderen komt het voor dat het 
oorstukje na vier maanden al vervangen moet worden.  
U zult merken dat het oorstukje losser zit dan in het begin, 
maar het hoortoestel kan ook gaan “fluiten”. Dit komt doordat 
er teveel geluid ontsnapt (het oorstukje sluit immers niet 
meer goed). Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt. 

 
Naast de pasvorm van het oorstukje, is het slangetje tussen het oorstukje en 
het hoortoestel ook belangrijk. Dit slangetje moet regelmatig (d.w.z. elke 
drie/vier maanden) vervangen worden omdat het hard wordt. Als het slangetje 
hard wordt, krimpt deze in lengte en diameter. Hierdoor kan uw kind minder 
goed horen met het hoortoestel. 
De slangen kunt u laten vervangen bij uw audicien, maar u kunt dit ook zelf 
doen.  
Het volgende filmpje geeft u een indruk hoe dit moet. Eventuele 
benodigdheden kunt u krijgen via uw audicien. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5fG5YibB5kw 

 
 

 
Het oorstukje moet regelmatig 
schoongemaakt worden. Dit kan u 
gemakkelijk zelf doen. Uw audicien heeft de 
producten die u hiervoor nodig heeft, 
beschikbaar in de winkel.  
 
 
In het volgende filmpje ziet u hoe dit 
schoonmaken in zijn werk gaat. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2aGEIPp7XcA 

 
  

Voorbeelden van schoonmaakproducten: een beker, bruistabletten en 
blaasbalg. 

 

 

Tijdens het spelen van uw kind kan het voorkomen dat het hoortoestel niet 
goed achter het oor blijft zitten. Naast een goed passend oorstukje, kan een 
clip aan het hoortoestel bevestigd worden om ervoor te zorgen dat het 
hoortoestel niet verloren wordt. Deze is verkrijgbaar via de audicien. Voor 
snoertjes in andere kleuren kun je ook terecht bij: www.oorclipz.nl   

https://www.youtube.com/watch?v=VmNoh-gOr_4
https://www.youtube.com/watch?v=5fG5YibB5kw
https://www.youtube.com/watch?v=2aGEIPp7XcA
http://www.oorclipz.nl/
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Op het hoortoestel van uw kind zitten 
mogelijk één of meerdere knopjes.  
Indien er één knopje op zit, is dit meestal 
een programmaknopje. Het kan ook als 
volumeregelaar worden ingesteld. 
Hiermee is het mogelijk te wisselen 
tussen verschillende programma’s op het 
hoortoestel of het volume te veranderen. 
Het is afhankelijk van de instellingen 
welke programma’s dit zijn en of het 
mogelijk is.  
 

 
Bij meerdere knopjes is er naast een programmaknopje, ook een 
volumeregelaar aanwezig. Hiermee kan het volume van het hoortoestel naar 
boven of beneden worden aangepast. 
 

 

Meestal worden de knopjes bij kinderen uitgeschakeld, zodat er niet per 
ongeluk iets aan te instellingen veranderd kan worden tijdens het spelen of het 
indoen. 
 
 
 
 
 
 

Hoortoestellen en vocht zijn geen goede 
combinatie. Gelukkig zijn hoortoestellen 
steeds beter bestand tegen vocht en 
levert het steeds minder problemen op.  
Mocht het hoortoestel toch nat 
geworden zijn, dan is het het beste om 
het even uit elkaar te halen en te 
drogen. 
Verwijder het batterijtje uit het 
hoortoestel en haal het slangetje los 
van het hoortoestel. Het hoortoestel kan 
afgedroogd worden met een handdoek of gedroogd worden met 
droogtabletten of een droogbox (indien u dit heeft). Controleer of er misschien 
vocht in het slangetje of oorstukje zit en verwijder dit met bijvoorbeeld een 
blaasbalgje.  
Eventueel kunt u met hoortoestel langs uw audicien gaan voor een extra 
controle van het hoortoestel. 
 

Je kunt op verschillende manieren controleren 
of het hoortoestel (goed) werkt.  
 
De gemakkelijkste manier is het hoortoestel 
in je hand te leggen en samen met je andere 
hand een “kommetje” te maken en af te 
sluiten. Indien het hoortoestel goed werkt, 
begint het hoortoestel op dit moment 
geluid te produceren. Dit wordt rondzingen 

genoemd. 
 

Wil je ook weten hoe het hoortoestel klinkt, kun je ook 
met een stethoclip luisteren naar het hoortoestel. Dit is 
een soort stethoscoop voor een hoortoestel.  
Je bevestigd het oorstukje aan de stethoclip en praat 
in de microfoon van het hoortoestel. Via de oortjes 
krijg je het versterkte geluid terug. Indien uw kind een 
groot gehoorverlies heeft, zijn er ook stethoclips met 
demper beschikbaar. 
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Het indoen van het hoortoestel kan aan het 
begin wat moeilijk zijn, maar naar verloop 
van tijd zal dit steeds beter gaan.  
 
De audicien of audioloog kan het in- en 
uitdoen van het hoortoestel met u 
oefenen. 
 
De volgende plaatjes geven schematisch 
weer hoe u het hoortoestel het 
gemakkelijkste kan plaatsen. 

 

 

 

 
Hier nog een filmpje voor extra uitleg. 
https://www.youtube.com/watch?v=EUWfPruChHU 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EUWfPruChHU

