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Adviesbureau PlanPlan richt zich op oplossingen voor de werkplek en projectmatige oplossingen voor doven en slechthorenden.
Ook adviseren wij over oplossingen voor mensen met een zachte stem. Luisteren, horen en verstaan, daar draait het om in ons vak.

Een voorbeeld van een maatwerkoplossing is een meerkanaals communicatiesysteem.  
Dit systeem is zowel vast als mobiel beschikbaar. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? 
En wat is het verschil met soloapparatuur? Om de meest (door verwijzers) gestelde 
vragen te beantwoorden leggen we graag in deze video de werking van ons mobiele  
meerkanaals communicatiesysteem uit.

Enkele reacties van slechthorende gebruikers:

‘Het is een bijna optimale gehoorsituatie’
‘Competenter, professioneler; kreeg er energie van’
‘Dit is horen, zoals vroeger; een warme deken’
‘Ik heb niet eerder zo’n luistergemak ervaren’
‘Het was een verademing om ze zo makkelijk te kunnen verstaan’

Maar wat maakt nu het verschil? We leggen het graag aan u uit!

Kwaliteit van het geluid
• Meerdere unidirectionele microfoons van goede kwaliteit.
•  Door de stemmen van dichtbij op te pakken, wordt de invloed van geluiden in en om de  

ruimte verkleind.
•  Inzet van een keten van bewezen studiocomponenten, die zijn gericht op zo natuurlijk  

mogelijk registreren van geluid.
•  Breedbandig systeem. Dit is o.a. mogelijk door de centrale geluidsprocessor en  

omdat er geen beperking is door gebruik van kleine batterijen.
•  Limiters en levelers pèr microfoon om geluidspieken te voorkomen en zo gelijkmatig mogelijk geluid 

aan te bieden (harde stemmen worden onderdrukt, zachte stemmen worden opgekrikt).
•  Noisegate en filtering per kanaal; maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de storende  

beamer te elimineren. Alle microfoons worden altijd gelijktijdig geanalyseerd; hierdoor kan er zeer 
transparant naar meerdere sprekers worden geluisterd. 

Snel naar:
Kwaliteit van het geluid
Unidirectionele microfoons
Inzet centrale geluidsprocessor met automixer
Toepassingen van meerkanaals communicatiesystemen
Bronnen en ongewenste bronnen
Connectiviteit

https://vimeo.com/337742117
https://vimeo.com/337742117
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Unidirectionele microfoons
Een slechthorende wil het liefst alleen de geluiden horen afkomstig van de spreker(s). Daarom kiezen  
we voor unidirectionele microfoons die gericht zijn op de spreker(s). Zo wordt voorkomen dat allerlei 
ongewenste geluiden worden opgevangen. Het blijft onvermijdbaar dat deze microfoon ook ongewenste 
ruis oppikt, veroorzaakt door stoorbronnen, nagalm en reflectie t.g.v. de akoestische omstandigheden 
van de ruimte. Zeker naarmate de afstand tussen spreker en microfoon toeneemt. Het directe geluid 
wordt dan zwakker. Des te dichterbij de microfoon, des te beter het resultaat voor spraak verstaan.  
Afhankelijk van de luistersituatie en het gehoorverlies zijn twee tot drie deelnemers goed verstaanbaar-
heid te maken met één unidirectionele microfoon. 

Het toevoegen van meer microfoons moet zeer zorgvuldig gebeuren, want elke microfoon die we  
toevoegen aan een luistersysteem levert - naast hetgeen we willen horen - extra ruis op. Aanwezige ruis 
in de ruimte, microfoonruis en technische ruis van het systeem. Als we zondermeer meerdere microfoons 
gelijktijdig aan de luisteraar aanbieden, dan is de spreker weliswaar beter te horen maar de ruis ook.  
Grote kans dat de gebruiker extra vermoeid wordt van deze ruis. Technisch gezien kan de ruis van elke 
open microfoon worden opgeteld. Om deze reden zijn de gangbare luistersystemen dan ook éénkanaals 
systemen. Er is één bron (microfoon of array-microfoon) hoorbaar. Bij het meerkanaals systeem zetten we 
een centrale geluidsprocessor met onder andere een automixer in.

Inzet centrale geluidsprocessor met automixer
De essentie van een meerkanaals communicatiesysteem is het gebruik van een centrale geluids-
processor met automixer. Hierdoor worden alle microfoons continue gemonitord en worden de  
aangesproken microfoons op geavanceerde wijze aan de slechthorende aangeboden. Draait een collega 
zijn hoofd tijdens het spreken, dan wordt het geluid door de eigen en één van de andere microfoons 
opgepikt. Zo blijft een gesprek ongeacht bewegingen toch vloeiend hoorbaar. Ook een reactie van een 
andere deelnemer kan direct worden meegenomen (met een instelbaar maximum). Hierdoor blijft een 
conversatie vloeiend en prettig om langdurig naar te luisteren.

Omgevingsruis wordt nu niet op één punt aan de microfoonzijde berekend, maar de centrale processor 
berekent de ruis in de gehele ruimte en past de ruisdrempel hierop aan. Bij het wel of niet hoorbaar  
maken van de betreffende microfoon wordt hier continue rekening mee gehouden. Hierdoor wordt  
een optimale signaalruisverhouding verkregen. Middels deze techniek realiseren wij de meerkanaals-
systemen op maat. De gebruiker hoeft hier niets meer aan te doen. Door de fijnmazigheid van het  
systeem is het daardoor ook goed mogelijk om de focus, bijvoorbeeld tijdens het informele gedeelte  
van een overleg (iedereen praat over andere zaken onderling), op een bepaalde deelnemer te leggen 
waar de luisteraar mee wil praten. Dit is mogelijk via een afstandsbediening.

In de video’s van Global Education wordt deze techniek verduidelijkt:
•  Automatic Mixers Part B
•  Automatic Mixers Part C

Afhankelijk van de mate van slechthorendheid en de omstandigheden waarin geluisterd wordt,  
bepalen wij de beste vorm van mixen. In een situatie met veel achtergrondruis is dat door middel van 
autogatemix. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTv4FEPw2XU
https://www.youtube.com/watch?v=obImB8IyDvs
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Toepassingen van meerkanaals communicatiesystemen

Vergadersysteem: mobiel of vast
De werking en toepassing van ons meerkanaals vergadersysteem wordt uitgelegd in deze video.  
Indien de werknemer een vaste vergaderruimte heeft, dan kan ook een vast vergadersysteem worden 
geplaatst. Binnen organisaties waar meerdere slechthorenden gebruik maken van een vergaderzaal  
is dit een zeer gebruikersvriendelijke oplossing. Door de vaste plaatsing is het vergadersysteem altijd 
beschikbaar en hoeft het niet te worden opgeladen. 
Ongeacht de mobiele of vaste toepassing van het vergadersysteem kiezen wij te allen tijde voor  
unidirectionele microfoons met een supernier karakteristiek. In onderstaand schema tonen wij u de 
verschillen in microfoons.

Richtingsongevoelige of omni
directionele microfoons zorgen 
voor een gevoeligheid die voor 
iedere richting gelijk is. 

Bidirectionele microfoons zijn 
geschikt wanneer de gevoeligheid 
voor twee tegenover elkaar  
liggende richtingen optimaal, 
haaks daarop is de microfoon 
ongevoelig. 

Supernierkarakteristieke micro
foons. Van achter invallend geluid 
wordt met bijna 12dB gedempt, 
het van opzij invallende geluid 
met 9dB. De supernier vertoont 
een sterke bundeling en vormt 
zodoende een goed compromis 
tussen demping van het achter  
invallende geluid en onderdruk
king van het diffuse geluid.

Op onze website vindt u meerdere ervaringsverhalen van werknemers die gebruik maken van  
ons vergadersysteem.

https://vimeo.com/337742117
https://planplanadvies.nl/beter-verstaan-tijdens-de-vergadering/
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Kantooromgeving: mobiel of vast
Naast een vergadersysteem is op veel werkplekken een geïntegreerde oplossing gewenst voor de 
telefoon, communicatie aan het werkblok en/of (korte) vergaderingen. Ook hiervoor hebben wij een 
professionele oplossing beschikbaar.

Centraal staat de geluidsprocessor met automixer. Er komt een koppeling op de vaste telefoon en  
bij elke collega aan het werkblok een unidirectionele microfoon met oproepknop. De gebruiker kiest 
met behulp van de afstandsbediening voor de gewenste microfoon en ontvangt het geluid van de 
betreffende collega rechtstreeks op zijn hoortoestel. De collega kan de microfoon inschakelen met  
behulp van de oproepknop en zo de slechthorende collega rechtstreeks aanspreken. De telefoon 
wordt hierbij altijd doorgegeven, mits deze niet in de wacht is gezet op het telefoontoestel zelf.

Is er een overleg (of gezellig praatje) met het hele blok van collega’s, dan worden alle microfoons  
actief en werkt het systeem automatisch op basis van de geluidsprocessor met automixer. Des-
gewenst kan er tevens een muziekbron worden aangesloten. De gebruiker hoort nu muziek (of een 
ander zelfgekozen prettig geluid) en kan zich zo ontspannen focussen op zijn of haar werk. Daarbij 
kan de werknemer er op vertrouwen dat hij of zij het meekrijgt als een collega iets wil zeggen of als 
de telefoon gaat. De muziek wordt dan automatisch onderdrukt. Dit geeft erg veel rust! 

Bij gebruik van het mobiele geïntegreerde communicatiesysteem kunnen de microfoons worden 
meegenomen naar een vergaderruimte. Zodra de verbinding met de telefoon wordt verbroken,  
schakelt het systeem automatisch om in ‘vergadermodus’ in plaats van ‘kantoormodus’. De oproep-
knopjes werken in dit geval niet meer. Tijdens een vergadering kunnen de deelnemers de microfoons 
niet aan- of uitzetten. De regie ligt hierdoor in handen van de slechthorende gebruiker.

Op onze website vindt u meerdere ervaringsverhalen van werknemers die gebruik maken van ons 
geïntegreerde communicatiesysteem.

In de klas: vast (of soms mobiel)
Een succesvolle toepassing van ons meerkanaals communicatiesysteem is in de klas van een slecht-
horende docent. Luisteren, horen èn verstaan in een klas vormt een grote uitdaging. De geluidsbron 
wisselt voortdurend tussen de gewenste bron en stoorbron, ongewenste bronnen (kort of langdurig) 
hebben een negatief effect op verstaan met een hoortoestel en op afstand neemt de verstaanbaarheid 
af en de invloed van de omgeving toe. 

https://planplanadvies.nl/beter-verstaan-op-kantoor/
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Bronnen en ongewenste bronnen
In een klas wisselt de geluidsbron die de leerkracht moet verstaan voortdurend met de bron waar hij 
juist last van heeft. Voorbeeld: leerling A beantwoordt een vraag die hij precies wil verstaan. Op het  
volgende moment is hij in gesprek met leerling B en zit leerling A met zijn buurman te kletsen of met 
zijn stoel te schuiven.

Ook in deze situatie zorgt de inzet van een centrale geluidsprocessor met automixer dat alle microfoons 
continue worden gemonitord. Bovendien worden de aangesproken microfoons op een geavanceerde 
wijze aan de slechthorende leerkracht aangeboden. Draait een leerling zijn hoofd tijdens het spreken, 
dan wordt het geluid door de eigen en één van de andere microfoons opgepikt en blijft het gesprek 
vloeiend hoorbaar. Ook een reactie van een andere leerling kan direct worden meegenomen (met een 
instelbaar maximum). Hierdoor blijft een gesprek/discussie in de klas vloeiend en prettig om langdurig 
naar te luisteren.

De automatische werking zorgt ervoor dat de leerkracht zo min mogelijk hoeft te bedienen. De microfoon-
tjes hangen aan het plafond, er kan niet mee gespeeld worden en er kan niets bovenop worden gelegd.
Bijkomende voordelen:
•  De leerkracht hoeft niet naar de leerling toe te lopen en het verstaan kost minder energie. Hij kan 

voorin het lokaal blijven waardoor hij zicht houdt op de groep en geen geluiden achter zijn rug heeft.
•  Hij heeft zelf de regie over de microfoons; hij kan desgewenst de automatische werking overrulen door 

microfoons aan- of uit te zetten middels de afstandsbediening en is niet afhankelijk van adequaat 
gebruik door de leerlingen. Ook kan hij een ‘spot’ zetten op een bepaalde leerling (bijvoorbeeld als de 
leerling iets voorleest).

•  Microfoontjes hangend aan het plafond, zodat er niet mee gespeeld kan worden en er niets bovenop 
kan worden gelegd.

•  De leerkracht kan (desgewenst) zien van welke kant het geluid afkomstig is (richting horen) door de 
leds, gekoppeld aan de microfoons.

•  Leerlingen bedienen niets. Bediening door leerlingen raden wij af, omdat dit niet consequent gebeurt 
en ook veel onrust kan veroorzaken. Als de leerling niet wil dat de leraar iets hoort, zal hij het zeker niet 
bedienen.

Op onze website vindt u meerdere ervaringsverhalen van werknemers die gebruik maken van ons 
meerkanaals communicatiesysteem in de klas.

https://planplanadvies.nl/beter-verstaan-in-de-klas/
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Connectiviteit
Voor al onze communicatiesystemen zijn verschillende vormen van connectiviteit  
mogelijk. Te denken valt aan een:
•  Streamer gekoppeld op het hoortoestel
•  Inductielus via de luisterspoel
•  Hoofdtelefoon
•  Ringleiding in de ruimte

In nauw overleg met de werknemer adviseren wij over de instellingen van het streamerprogramma of  
T-stand. Om meer rust te ervaren in een rumoerige werkomgeving adviseren wij de microfoontjes van de  
hoortoestellen te onderdrukken of zelfs helemaal uit te zetten. Bij veel merken kan dit ook via een afstands-
bediening of app worden ingesteld.

De inzet van een communicatiesysteem maakt de invloed van ruimteakoestiek kleiner.  
Toch blijft een aangename akoestiek en het wegnemen van contactgeluiden ook uiterst  
belangrijk voor een geslaagde aanpassing. In onze aparte download ‘Akoestiek en algemene  
richtlijnen omgevingsgeluiden’ leest u hier meer over.

Projectmatige oplossingen 
voor doven en slechthorenden 
Adviesbureau PlanPlan  
■  Postbus 2189  ■  3800 CD  Amersfoort 
■  telefoon: (033) 445 01 25 
■  e-mail: info@planplanadvies.nl  
■  www.planplanadvies.nl

Adviesbureau PlanPlan richt zich op oplossingen voor de werkplek en projectmatige oplossingen voor doven en slechthorenden.
Ook adviseren wij over oplossingen voor mensen met een zachte stem. Luisteren, horen en verstaan, daar draait het om in ons vak.

Heeft u vragen  
of wenst u meer  
informatie?  

Neemt u gerust  
contact met ons op! 

mailto:info@planplanadvies.nl
http://www.planplanadvies.nl
https://planplanadvies.nl/contact/



