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Brengt mensen bij elkaar

Beengeleiding.nl biedt alle informatie op het gebied van middenoor problematiek en 
moderne hooroplossingen door middel van beengeleiding. Beengeleiding.nl vertegen-
woordigt de belangrijkste fabrikanten in deze audiologische industrie, brengt mensen 
met een middenoor problematiek bij elkaar en levert een actief en actueel platform om 
ervaringen uit te wisselen.

Beengeleiding.nl werkt nauw samen met Audiologische Centra, KNO artsen, StAr 
gecertificeerde audiciens en zorgverzekeraars. Producten van de bepalende fabrikanten 
van beengeleiders zijn leverbaar voor een optimale, persoonlijke keuze. Aanpassingen 
worden alleen verricht door deskundige, door beengeleiding.nl getrainde audiciens en 
audiologen. Hierbij staat een landelijk netwerk van dealers in Nederland en België tot uw 
beschikking.

Beengeleiding.nl is een initiatief van KIND HOREN, één van Europa’s grootste ketens van 
audicienwinkels. KIND HOREN is in Nederland en België importeur en distributeur van 
Starkey Hearing Technologies en SeboTek en in Nederland van audifon hoortoestellen.

Kijk voor meer informatie op www.beengeleiding.nl

De ontdekker van 
beengeleiding

Ludwig van Beethoven, de beroemde 
Duitse musicus en dirigent, wordt 
beschouwd als een van de belang-
rijkste en invloedrijkste Negentiende 
Eeuwse componisten. Dat Beethoven 
de laatste jaren van zijn leven vrijwel 
doof was is bekend. 

Maar minder bekend is dat  
Beethoven vermoedelijk de ontdek-
ker is geweest van beengeleiding.  
De meest voor de hand liggende 
oorzaak voor zijn doofheid is otos-
clerose geweest, een ziekte waarbij 
de gehoorbeentjes in het middenoor 
verkalken, aan elkaar groeien en 
daarmee onbeweeglijk worden.

Zijn doofheid verhinderde Ludwig 
echter niet om tot vlak voor zijn dood 
prachtige werken te componeren. 
Geobsedeerd om te kunnen blijven 
componeren en muziek te kunnen 
luisteren, had Beethoven een stalen 
kabel met klemmen aan de snaren 
van zijn piano verbonden. In de 
andere kant van de kabel beet  hij 
zich vast met zijn tanden. Op die 
manier bereikten te geluidstrillingen 
rechtstreeks zijn binnenoor. 

Beengeleiding: de moderne geavanceerde 
hooroplossing van de 21e eeuw

Kortom, uw gehoorverlies hoeft geen  
enkele belemmering te zijn om ten volle van 
uw leven te genieten. Met de nieuwste en 
modernste technologische ontwikkelingen 
wordt dit mogelijk gemaakt. Het lijkt bijna 
ondenkbaar dat geluid - dat door uw hoofd 
wordt overgedragen in plaats van met uw 
oor - zó’n goed resultaat kan opleveren. 
Dat zou ook niet mogelijk zijn zonder de 
premium programmeerbare techniek van 
onze gerenommeerde fabrikanten.

Google Glass
Maar beengeleiding wordt ook voor 
goedhorenden steeds meer een consu-
menten elektronica product. Zo wordt 
geavanceerde beengeleiding toegepast bij 
de Google Glass. Met deze unieke bril - vol 
met draagbare technologie - communiceert 
de gebruiker met de bril en het internet via 
‘natural language’ spraaktechniek.
De bril praat daarbij ook terug en doet dat 
met een trilling achter het oor in plaats 
van een geluid in het oor. Daarmee is wat 
de bril zegt kraakhelder en discreet voor 
de drager, maar vrijwel onhoorbaar voor 
andere mensen.

Hoofdtelefoon voor muziek
Een andere nieuwe ontwikkeling is  
bijvoorbeeld de toepassing van de 
beengeleider als premium hoofdtelefoon, 
voor muziek dus.

Het voordeel is dat de oren onbedekt zijn 
en de drager alle geluiden die hij normaal 
hoort dus ook nu volledig kan beleven. 
En dat is belangrijk bij bijvoorbeeld sporten 
in een drukke omgeving of autorijden.  
Een maximale beleving van favoriete mu-
ziek gecombineerd met de veiligheid alle 
andere geluiden ook nog te horen. En dat 
met genoeg power van 20 tot 20.000 Hz. 
Een ander voordeel is dat zelfs bij hoge 
volumes, het oor minder snel beschadigt 
dan bij conventionele hoofdtelefoons 
of oordopjes.

Pratende kussens, muziek, informatie 
en spraak geproduceerd door de ramen 
van treinen, beengeleiding als entertain-
ment zal de komende jaren steeds vaker 
worden ingezet. Zowel voor slecht- als 
goedhorenden.

Het leven heeft gewoon zoveel meer te bieden wanneer u goed hoort 

met een beengeleider. Het geeft u vrijheid en vertrouwen. U kunt naar 

muziek luisteren, telefoongesprekken voeren, een film kijken, uit eten 

gaan in een restaurant of café, van een concert genieten, de bladeren 

van de bomen horen ruisen en praten met uw vrienden – alles zonder 

dat u zich zorgen hoeft te maken dat  u iets mist. 



Middenoor
Het binnenoor is nog intact, maar het 
middenoor geeft problemen. Of het is 
niet mogelijk om iets in het buitenoor 
te dragen. Het alternatief is dan een 
beengeleidings hoortoestel óf een 
zogenaamd botverankerd hoortoestel. 
Deze hoortoestellen zorgen ervoor dat 
het verlies tussen het middenoor en het 
buitenoor wordt gecompenseerd. 

En nog even technisch gezien, gebeurt 
dat zo: Het geluid wordt opgepakt door 
een microfoon en wordt aan een versterker 
doorgegeven die de akoestische geluiden 
omzet in elektrische signalen.  
Deze elektrische signalen worden
omgezet in mechanische trillingen die 
dan doorgegeven worden met een klein 
trilblokje dat rust op het mastoïd of via 
een implantaat in het schedelbot.  
Hierdoor komt het geluid via de schedel 
direct in het binnenoor waar het wordt 
omgezet naar de gehoorzenuw en die alle 
informatie doorgeeft aan de hersenen.

Botverankerd hoortoestel
Een botverankerd hoortoestel maakt 
gebruik van directe beengeleiding en 
een operatief ingebracht implantaat in 
de schedel . De geluidsprocessor zet het 
geluid om in mechanische trillingen. 

Deze trillingen worden via het toestel en 
het implantaat direct via de schedel aan 
het binnenoor door gegeven. Daarom heet 
het dus directe beengeleiding. 

Beengeleiders met trilblokje
Een veel gebruikte manier om de trilling 
door te geven is met een trilblokje dat 
geplaatst wordt op het bot vlak achter 
het oor, het mastoïd. Hierbij gaan de 
trillingen dus eerst door de huid. Dit had 
eerder soms het bezwaar dat de huid de  

trillingen iets absorbeerde waardoor het 
geluid wat aan sterkte verloor.
De nieuwste generaties beengeleiders 
worden digitaal geprogrammeerd en zijn 
daarmee sterk verbeterd waardoor dit 
verlies niet meer optreedt. Bovendien 
hoeft het trilblokje, dat een klein beetje 
op een kussentje lijkt, niet heel stevig 
op het bot te drukken. Het voordeel is 
een comfortabel draagplezier waarbij 
nog maar zelden gevoeligheid optreedt 
van de huid. Een ander voordeel is  
dat er geen operatie nodig is.  
De externe beengeleiders kunnen 
gemakkelijk, snel en effectief worden 
aangepast. Cosmetisch is er op het 
gebied van beengeleiders met een 
trilblokje veel veranderd, ze kunnen op 
verschillende manieren vrijwel onzicht-
baar worden gedragen.

Wat is beengeleiding?

Mensen horen geluid. Dat doen we niet alleen met onze oren, 
maar eigenlijk met ons hele hoofd. Om dat uit te leggen en om te 
begrijpen wat beengeleiding precies is, nemen we u even mee 
naar de werking van uw gehoor.

Het oor heeft drie “hoofdonderdelen”. Het buitenoor, middenoor 
en binnenoor. 

Het buitenoor is de oorschelp. Deze vangt geluiden als een soort 
trechter op en voert ze de gehoorgang in. Het geluid komt nu 
eerst aan bij het trommelvlies dat de geluiden omzet in trillingen. 
De drie kleine gehoorbeentjes in het middenoor - hamer,  
aambeeld en stijgbeugel - versterken de trillingen van het  
trommelvlies en brengen deze over naar het binnenoor.

Dat binnenoor (het slakkenhuis of cochlea) bevat een vloeistof 
en uiterst gevoelige haarcellen. Deze minuscule, haarachtige 
structuurtjes bewegen in deze vloeistof als het ware op de 
golven van het geluid. Tot slot verbindt de gehoorzenuw het 
slakkenhuis met de hersenen zodat we geluiden en spraak 
kunnen waarnemen.

Veel geluiden hoort u op deze wijze. Maar niet alle. Maar u  
hoort óók geluiden die via trillingen van het bot van de schedel 
rechtstreeks het binnenoor bereiken, deze keer dus niet via het 
trommelvlies. In feite is dit ook de manier waarop u uw eigen 

stem hoort en het verklaart ook meteen de reden dat u uw stem 
op een geluidsopname “anders” klinkt dan u normaal gewend bent.

Als er een probleem is met het middenoor - met de gehoorbeentjes 
dus - dan kunt u vaak wél horen met het rechtstreeks overbrengen 
van trillingen op het bot. Dit noemen we dan beengeleiding. 
Een speciaal hiervoor ontwikkeld hoortoestel geeft een trilling af 
op het bot. Het slakkenhuis komt dan rechtstreeks in trilling en 
het geluid wordt verder op de normale manier overgedragen aan 
de gehoorzenuw.

Verschillende soorten beengeleiders met trilblokje

Een trilblokje achter uw oor dus, u weet nu hoe het werkt en wat het voor u kan doen.

 Maar hoe blijft dat trilblokje op zijn plaats? Daarvoor zijn verschillende technieken bedacht. 

Hoorbril
Om te beginnen de meest voorkomende en ook bijzonder praktische oplossing:  
de hoorbril. Een bril dus die elk woord verstaat. 
U kunt een hoorbril kiezen uit de nieuwste collectie van een van onze fabrikanten.  
Met een ruime keuze uit vele modieuze monturen. Bij deze monturen zijn de trilblokjes 
alvast standaard verbonden met de veer van uw montuur. Door nieuwe techniek en 
design wordt het trilblokje discreet geïntegreerd zodat de extra voordelen van uw bril 
niet zichtbaar, maar natuurlijk wel hoorbaar zijn.

Maar ook uw eigen favoriete merkmontuur kan discreet worden voorzien van een 
brilveer met trilblokje. Van Gucci tot Calvin Klein, heel veel is mogelijk. De “trilblokveer” 
wordt op uw montuur geschoven of geklikt, afhankelijk van de fabrikant. En dat is heel 
praktisch want u gebruikt in dit geval slechts één hoorsysteem voor verschillende 
monturen. Aan het einde van de brilveer zit het trilblokje dat rustig tegen het mastoïd duwt. 
Dit zorgt voor een perfecte en veilige en hoogwaardige overdracht van het geluid naar 
het binnenoor. 

Een combinatie met een `gewoon´ hoortoestel voor het ene en een beengeleider voor 
het andere oor? Het is allemaal mogelijk. Uw hoorbril wordt voor een perfecte passing 
door uw audicien en opticien precies op maat voor u gemaakt. Uw bril wordt daarmee 
een uniek auditief en visueel systeem van horen en zien dat een individueel, exclusief 
en hoogwaardig draagcomfort heeft.

Headset of diadeem
Een tweede manier om een beengeleider te dragen is in de vorm van een headset 
of diadeem. 

Deze kunnen heel precies op maat worden gebogen. Aan de zijkant van de headset of 
diadeem zit het trilblokje dat daarmee comfortabel tegen het mastoïd ligt.

Hoofdband
Tot slot is een hoofdband verkrijgbaar. 
In de hoofdband zit het trilblokje bevestigd. De hoofdband is vooral geschikt 
voor kinderen en is verkrijgbaar in vele materialen en kleuren. 

Naast de gebruikelijke hoortoestellen die met name voor 

luchtgeleidingsverliezen beschikbaar zijn- zoals lawaai- en 

leeftijdslechthorendheid en erfelijke gehoorverliezen - zijn er

dus ook geavanceerde hoortoestellen beschikbaar  voor

mensen met een middenoorproblematiek. 


