
 

 

 Gehoorondersteuning 
In de grote zaal van Theater Junushoff is gehoorondersteuning beschikbaar. Deze gehoorversterkers 

zijn verkrijgbaar bij de kassa zolang de voorraad strekt. Voor het gebruik betaalt u € 20,= borg. Na 

afloop levert u de gehoorversterker in bij de garderobe.  

 

Er zijn twee types beschikbaar, de kinbeugel en de omhanglus. 

 

Kinbeugel gebruiken  

Zet de kinbeugel op.  

Daarbij moet het bedieningswiel naar beneden en de 

belettering naar voren wijzen. De kinbeugel wordt bij het opzetten 

automatisch ingeschakeld op het moment dat u de beugel uit elkaar trekt.  

In de meeste gevallen staat de ontvanger al goed ingesteld is dit niet het geval 

dan kunt u dit zelf doen. Druk zó vaak op de knop TUNE op de achterzijde van 

de kinbeugel totdat u een duidelijk signaal ontvangt. Dit kunt u het beste doen 

als u al in de zaal bent. 

Het volume van de kinbeugel kunt u met het bedieningswiel op de kinbeugel 

instellen. Na het gebruik wordt de ontvanger weer automatisch uitgeschakeld. 

 

Omhanglus ontvanger gebruiken  

We hebben twee type omhanglussen. Bij sommige gehoorapparaten 

werkt het oude type omhanglus beter (rood gemarkeerd) en bij 

sommige het nieuwe type. Probeert u beide lussen uit dan kunt u 

zelf ervaren welk type het beste bij uw omhanglus functioneert. 

De ontvanger schakelt automatisch in zodra het stekkertje van de 

omhanglus in de ontvanger is gestoken.  

Hang de omhanglus om uw nek, in sommige gevallen kan de ontvangst 

verbeteren door de draad langs uw gehoorapparaat te laten hangen. 

Zet uw gehoorapparaat op de T-stand. 

In de meeste gevallen staat de ontvanger al goed ingesteld is dit niet 

het geval dan kunt u dit zelf doen. Druk zó vaak op de knop TUNE op de achterzijde van de 

de ontvanger totdat u een duidelijk signaal ontvangt. Dit kunt u het beste doen als u al in de 

zaal bent. 

Na het verwijderen van de omhanglus wordt de ontvanger weer automatisch uitgeschakeld. 

 
WAARSCHUWING: 
Hoog volume? - Nee! Kinbeugels worden vaak met een hoog volume 
gebruikt. In 't bijzonder als uw hoorvermogen verminderd is en u een kinbeugel als 
hoorhulp 
benodigd, adviseren wij u niet voortdurend een hoog volume te gebruiken. Ontzie uw 
oren zo goed mogelijk. 

  



 

 

Veel gestelde vragen 

Hoe werkt de gehoorondersteuning? 

Dit verschilt per voorstelling. We hebben twee methodes. 

De eerste methode is bij voorstellingen die volledig versterkt zijn, als dit het geval is dan wordt het 

zelfde signaal dat naar het geluidsysteem van de zaal gaat ook naar de gehoorondersteuning 

gestuurd. Dit geeft de beste kwaliteit. 

De tweede methode gebruiken we als de voorstelling geheel of gedeeltelijk on versterkt is. Om te 

zorgen dat u toch alles mee krijgt hebben we microfoons in de zaal hangen die het geluid oppikken 

en naar de gehoorondersteuning sturen. 

 

Werkt de omhanglus ook bij mijn gehoorapparaat? 

De omhanglus werkt bij gehoorapparaten die T-stand (Telephonica) hebben. Dit is de stand die u ook 

gebruikt in zalen met een reguliere ringleiding. Niet alle gehoor toestellen hebben een T-stand, of uw 

gehoorapparaat deze stand heeft kunt  u na vragen bij uw gehoorspecialist. 

 

Op welke stand moet ik mijn gehoorapparaat zetten?  

U zet uw gehoorapparaat op de ringleidingstand/T-stand of op de gecombineerde stand 

(ringleiding+omgeving). Welke stand voor u het beste werkt kunt u het beste zelf uitproberen. Dit 

kan ook per voorstelling verschillen. 

 

Kan ik ook zonder eigen gehoorapparaat gebruik maken van gehoorondersteuning? 

Ja, als u nog geen gehoorapparaat heeft of uw gehoorapparaat heeft geen T-stand dan kunt u 

gebruikmaken van een kinbeugel. Dit is een koptelefoon met ontvanger voor de 

gehoorondersteuning. 

 

Ik heb thuis bij de TV een zelfde ontvanger als die ik bij Theater Junushoff krijg, kan ik ook mijn 

eigen kastje gebruiken? 

Ja en Nee. Als u exact het zelfde type heeft als we in Theater Junushoff gebruiken, dan werkt uw 

eigen kastje ook in Theater Junushoff. Heeft u een ander type dan werkt dit niet. Theater Junushoff 

heeft een systeem van Sennheiser de RR 820 en de RR 820 s. Dit zijn Analoge ontvangers met als 

werk frequentie 863.100 kHz. Heeft u thuis een digitaal systeem dan werkt dit zeker niet. 

 

Waarom heb ik een apart kastje nodig en kan ik geen gebruikmaken van de ringleiding zoals in 

kerken? 

Ringleiding zoals in kerken en collegezalen kan storen op de geluidsapparatuur die bij theater 

voorstellingen gebruikt wordt. Hierdoor kunnen we deze niet in een theaterzaal toepassen. Ook zou 

u bij het gebruik van een ringleiding beperkt zijn in uw stoel keuze. In plaats daarvan kunt u gebruik 

maken van een omhanglus welke u bij de theater kassa kunt lenen. 

 

Moet ik het kastje van de gehoor ondersteuning nog ergens op richten? 

De gehoor ondersteuning van Theater Junushoff werkt op een radiofrequentie, u hoeft het kastje 

nergens op te richten. 

 

Maakt het uit waar ik ga zitten? 

Nee, de gehoor ondersteuning werkt op alle stoelen. 

 

Is er in de kleine zaal ook gehoorondersteuning beschikbaar? 

Nee, helaas hebben we deze voorziening alleen in de Grote Zaal beschikbaar. 


