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Elke zondag worden er honderden kerkdiensten gehouden en staan honderden predikanten op de 

kansel. De kerkgangers zingen hun psalmen en liederen. Ze volgen de liturgie, Bijbellezing en preek. 

Een kwestie van luisteren en meedoen, maar ook horen en verstaan. 

Helaas is het onbelemmerd deelnemen aan een eredienst niet voor elke kerkganger 

vanzelfsprekend. Sommige mensen hebben last van een verminderd gehoor. Dankzij de huidige 

stand van audiologietechniek is met behulp van een gehoorapparaat dit ongemak doorgaans te 

ondervangen. De gehoorapparaten van tegenwoordig vertonen een mooi staaltje van elektro-

microtechniek. 

 

Ringleiding 

Elk slechthorend gemeentelid is meestal wel bekend met de mogelijkheden die een 

ringleidingsysteem hem/haar kan bieden. Een kerkgebouw zonder deze voorziening is nauwelijks 

nog denkbaar. Belangrijk is wel dat zo’n systeem optimaal functioneert. Het mankeert hier nog wel 

eens aan. De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) heeft in de afgelopen jaren in 

circa 280 kerkgebouwen metingen verricht om na te gaan of de installatie aan de geldende norm 

voldoet. De conclusie was dat de apparatuur vaak goed functioneert, maar soms niet optimaal is 

ingesteld. Soms zijn de instellingen verlopen als gevolg van ouderdom van de versterker. 

 

Keuringscertificaat 

Ingrijpende en kostbare reparaties zijn meestal niet nodig. De patiëntenorganisatie NVVS kan de 

systemen keuren en een schriftelijk rapport over haar bevindingen uitbrengen. Wordt het systeem 

in goede staat bevonden dan wordt een NVVS-certificaat verstrekt, met een blauw deurschildje 

voorzien van het bij elke slechthorende bekende vignet. De klacht: ‘Ik kan de predikant niet goed 

verstaan’ kan dan niet aan de ringleiding liggen. De beheerder van het systeem kan verwijzen naar 

het NVVS certificaat. Als er tijdens de keuring afwijkingen worden geconstateerd dan krijgt de 

beheerder hiervan schriftelijk bericht met aanbevelingen ter verbetering. 

 

Interesse in een keuring? 

Meer informatie over de dienstverlening van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden staat 

op de onlangs vernieuwde website www.hoorwijzer.nl >zoek en kies > Gebouwen met voorziening 

voor slechthorenden. 

Verzoeken voor een keuring kunt u aanvragen bij de NVVS te Houten,  

tel. 030-261 76 16 of per e-mail: communicatievoorzieningen@nvvs.nl 


