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Mijn stem wordt weer gehoord
Hoe vervelend is het als je elke keer moet herhalen
wat je zei, omdat mensen je niet verstaan hebben? Er
is een oplossing: de spraakversterker!

Spraakversterker
Een spraakversterker is een apparaat dat helpt
volume te maken met je stem. Het kost daardoor
minder energie om te spreken en mensen zullen je
weer makkelijker kunnen verstaan. Ook wordt je
stem gespaard, omdat je minder luid hoeft te spreken
om toch verstaanbaar te zijn.

Voor wie
De spraakversterker kan in een zeer breed gebied
toegepast worden. Denk aan mensen met Amy-
otrofisch Lateraal Sclerose (ALS), Multiple Sclerose
(MS), dysartrie of mensen met keel- en stemaan-
doeningen.

Slechthorend
Ook wanneer je slechthorend bent kan een
spraakversterker een uitkomst zijn: doordat jouw
gesprekspartner een spraakversterker draagt, kun je
deze persoon beter verstaan. Je kunt ook denken aan
slechthorende kinderen, waarbij de docent een
spraakversterker gebruikt.

Vergoeding spraakversterker
De spraakversterker kan volledig worden vergoed
door de verzekeraar. Met de meeste zorgverzekerin-
gen zijn er afspraken gemaakt. Informeer daarom
naar de mogelijkheden.

Draagbaar apparaat
Commap levert diverse spraakversterkers. Zo zijn er
een aantal draagbare spraakversterkers beschikbaar
met een afmeting van ongeveer 13 x 8 cm. De
spraakversterker is ook leverbaar met een kleinere
ontvanger en met een losse luidsprekerkast die op
een vaste plaats neergezet moet worden. Alle
spraakversterkers kunnen geleverd worden met een
kleine, bijna onzichtbare, microfoon.

Hoe werkt het
De werking van de spraakversterker is eenvoudig:
men draagt een microfoon, aangesloten op een
luidsprekerkastje. De microfoon neemt als het ware je
stemgeluid op en het luidsprekerkastje versterkt het
stemgeluid, waardoor je stemvolume verbetert.

Gespecialiseerd
Commap is gespecialiseerd in communicatie appa-
ratuur bij spraakproblemen. Vanuit deze expertise
hebben wij diverse oplossingen ontwikkeld die helpen
om gesprekken weer mogelijk te maken.
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