
RogerTM voor thuis en  
sociale activiteiten
De brug naar beter verstaan



Geniet meer van belangrijke momenten

•  Rumoerige restaurants en cafés
• Luidruchtige bars
• Familiebijeenkomsten
•  Tijdens één-op-één gesprekken 
• Het voeren van mobiele telefoongesprekken 
• Tv kijken
• In de auto
• In openbare ruimtes
• Naar muziek luisteren
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Met moderne hoortoesteltechnologie kunt u vrienden  
en dierbaren horen als ze in de buurt zijn. Maar wanneer 
u verder weg of in een luidruchtige omgeving bent, kan 
het soms nog steeds lastig zijn om precies te verstaan wat 
er gezegd wordt. Roger-producten bieden de oplossing 
op dit gebied!  
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Roger-producten kunnen u helpen meer te 
horen en te verstaan in een scala aan situaties:



Introductie van Roger

De theorie is eenvoudig: hoe meer gesproken woorden u kunt 
horen, hoe beter u kunt communiceren. Volledige 

spraakhelderheid

Wetenschappelijk 
onderzoek heeft uitgewezen 
dat de digitale technologie 
van Roger-gebruikers van 
hoortoestellen helpt tot wel 
62% meer te verstaan van 
spraak in lawaai en over 
afstand dan mensen zonder 
gehoorverlies. 

Probleemloos

Roger-producten zijn zeer 
eenvoudig te gebruiken.  
Ze passen zelf automatisch 
de instellingen aan zodat 
deze goed aansluiten bij het 
lawaainiveau en de sprekers 
in uw omgeving.

Zeer discreet 

Roger-producten zijn klein, 
licht en ontworpen met het 
oog op discretie.

Hoe werkt het? 
Roger-systemen beschikken over discrete draadloze microfoons die worden 
gebruikt door de spreker en kleine Roger-ontvangers die eenvoudig op uw 
huidige hoortoestellen, cochleaire implantaten of Baha geklikt kunnen worden. 
Het resultaat? U hoort de woorden van de spreker direct in uw oren, zonder 
enig afleidend achtergrondlawaai.
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*  Professor Thibodeau, Linda, PhD 
(2014), Comparison of speech 
recognition with adaptive digital 
and FM wireless technology by 
listeners who use hearing aids, 
University of Texas, Dallas, USA, 
The American Journal of 
Audiology (ter perse)
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Roger maakt het voor mensen met 
gehoorverlies mogelijk meer woorden  
te verstaan dan ooit tevoren. 

U ondervindt dus niet langer hinder bij het 
horen in rumoerige restaurants, in de 
buitenlucht of op feestjes. U kunt gewoon 
luisteren en optimaal genieten van het 
leven.



Roger-microfoons Eenvoudig te gebruiken door meer flexibiliteit

Roger Pen 

De Roger Pen is een 
veelzijdige en stijlvolle 
draadloze microfoon die  
u de mogelijkheid biedt om 
te verstaan bij lawaai en 
over afstand. Hij vermindert 
achtergrondlawaai en  
houdt u verbonden tijdens 
één-op-één gesprekken of 
groepsgesprekken in  
bijna elke luistersituatie. 
De Roger Pen is uitgerust 
met Bluetooth voor mobiele 
telefoongesprekken.

Roger EasyPen 

Met Roger EasyPen kunt  
u communiceren en 
verstaan in uitdagende 
luistersituaties. De EasyPen 
heeft een stijlvol ontwerp 
en is uitgerust met een 
volledig automatische 
draadloze microfoon die 
eenvoudig te gebruiken is 
bij één-op-één-gesprekken 
of groepsgesprekken. 

Roger Clip-On Mic 

De Roger Clip-On Mic is  
een discrete draadloze 
microfoon die uw 
gesprekspartner op zijn of 
haar overhemd, blouse of 
jasje draagt. Zet de 
microfoon eenvoudig vast 
op de kleding en laat de 
microfoon het werk doen.  
De microfoon helpt u 
gesprekken te verstaan.
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Kies het toestel dat het beste bij  
uw manier van leven aansluit.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe u ze zou kunnen gebruiken:

De Roger Pen en De Roger EasyPen zijn zeer eenvoudig te gebruiken. Ze analyseren 
automatisch het lawaainiveau in de omgeving en detecteren de fysieke positie, 
voordat ze deze gegevens gebruiken om hun eigen instellingen te configureren en 
de beste spraakhelderheid te leveren. Dit alles zonder dat u ook maar één knop in 
hoeft te drukken. 

Zoals bij een 
congres

Door de microfoon op  
een vlak oppervlak te 
plaatsen zoals een tafel, 
wordt de microfoon  
met 360-gradenfunctie 
(omnidirectioneel) 
automatisch geactiveerd  
en vangt deze de stemmen 
op uit de omgeving.

Zoals bij een 
interview 

Wanneer u zich in een grote 
groep mensen bevindt, 
zoals op een feestje, kunt u 
de Roger Pen vasthouden 
zoals een journalist dat 
doet. U richt de microfoon 
op de spreker en deze 
‘zoomt in’ op zijn/haar 
stem.

Om de nek 

Wanneer het rumoerig is in 
uw omgeving en u wilt zich 
concentreren op de 
woorden van één vriend, 
dan kunt u de Roger Pen of 
Roger EasyPen om de nek 
van die vriend hangen. 
Hierdoor richt de microfoon 
zich automatisch op alleen 
de stem van die spreker (de 
Roger Clip-On Mic werkt op 
dezelfde manier).  



Tijdens één-op-één gesprekken

Thuis, in de auto of in openbare ruimtes, Roger-technologie 
helpt u om te genieten van kristalheldere gesprekken zonder  
de stress en verwarring die achtergrondlawaai kan veroorzaken. 

Aanbeveling: 
Voor optimale spraakhelderheid kunt u de Roger Pen of Roger 
EasyPen om de nek van uw vriend hangen of de Roger Clip-On 
Mic microfoon op de kleding van uw vriend vastklemmen.
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Thuis
Roger elimineert het afleidende achtergrondlawaai, zoals het 
geluid van spelende kinderen of de tv. Hierdoor kunt u genieten 
van een gesprek met uw gezinsleden. 

In de auto
Ritjes in de auto vormen een lastige luistersituatie door de 
geluiden van de motor, verkeersgeluiden en doordat sprekers  
een andere kant op kijken tijdens het praten. Door de woorden 
van de spreker direct in uw oren te brengen, neemt Roger al deze 
moeilijkheden bij het communiceren weg.

In openbare ruimtes
In openbare ruimtes als het winkelcentrum of op een groot plein 
zijn er altijd veel verschillende dominante geluiden, hierdoor is 
het voor u moeilijk om uw partner te verstaan. Doordat Roger de 
woorden van uw partner versterkt, kunt u echter veel meer van 
wat uw partner zegt verstaan. 



Sociale activiteiten

Personen met gehoorverlies vinden het vaak lastig om bij drukke sociale 
activiteiten goed te kunnen horen en alles te verstaan. Sommige mensen 
ondervinden hier zo veel last van dat ze dit soort situaties gaan 
vermijden. Roger-technologie zorgt ervoor dat u weer optimaal kunt 
genieten van uw sociale leven door u te helpen bij het communiceren, 
ongeacht het achtergrondlawaai. 

Eten met vrienden of familie
Met iedereen aan tafel dineren en een etentje in een restaurant zijn 
lastige luistersituaties. Beiden zorgen voor een lastige mix aan geluiden 
van gesprekken, achtergrondmuziek, bestek en klinkende glazen. Roger-
systemen elimineren deze afleidende ‘restgeluiden’ waardoor u elk 
gewenst woord kunt verstaan.   
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Op feestjes 
Wanneer er muziek aanstaat en veel mensen praten en 
lachen, is het eenvoudiger om een gesprek te volgen 
wanneer Roger de worden direct in uw oren brengt. 

Aanbeveling: 
Houd uw Roger Pen of Roger EasyPen steeds bij de 
persoon die praat of plaats deze midden op de tafel.



Het voeren van mobiele telefoongesprekken
Geniet weer van telefoongesprekken door de 
Roger Pen op uw mobiele telefoon of smartphone 
aan te sluiten via Bluetooth. Bij gesprekken via 
internet kunt u eenvoudigweg uw Roger-
microfoon op de hoofdtelefoonuitgang van uw 
apparaat aansluiten.

Tv kijken 
Roger-microfoons kunnen eenvoudig worden 
aangesloten op de audio-uitgang van uw tv.  
Zo kunt u van uw favoriete tv-programma’s 
genieten zonder dat u de tv steeds harder moet 
zetten. 

Technologie gebruiken

 13 

Aanbeveling: 
Koppel de Roger Pen met uw mobiele telefoon  
met Bluetooth om elk woord duidelijk te kunnen 
verstaan. 

Aanbeveling: 
Gebruik de bij de Roger-microfoon meegeleverde 
kabel en dockingstation om de microfoon aan  
te sluiten op de hoofdtelefoonuitgang van uw 
televisie; en voilà, u hoort alles!
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Aanbeveling: 
Sluit de bij uw Roger-microfoon meegeleverde 
kabel aan op de hoofdtelefoonaansluiting van uw 
multimedia- of GPS-apparaat om het geluid direct 
en helder in uw oren te horen.

Naar muziek luisteren
Met Roger kunt u uw favoriete nummers direct 
naar uw hoortoestellen of CI-spraakprocessors 
sturen. U sluit eenvoudigweg uw Roger-microfoon 
aan op de hoofdtelefoonuitgang en luistert direct 
naar uw favoriete muziek, ongeacht het soort 
muziekbron dat u prefereert: HiFi, smartphone, 
tablet, pc, Mac of Mp3-speler. 

GPS gebruiken
Mis nooit meer een afslag. U kunt elke Roger-
microfoon aansluiten op uw GPS-systeem of 
smartphone zodat u de aanwijzingen direct en 
helder in uw oren hoort.



Groepsdiscussies bij lawaai Roger-ontvangers

Design-
geïntegreerde 
Roger-ontvangers

Deze zijn ontworpen om  
op de hoortoestellen van 
Phonak te klikken. Ze zijn 
ook beschikbaar voor 
bepaalde cochleaire 
implantaten van Advanced 
Bionics en Cochlear.

Roger X

Deze universele miniatuur 
Roger-ontvanger is 
compatibel met bijna  
alle achter-het-oor-
toestellen (AHO),  
cochleaire implantaat-
spraakprocessors en kan 
verbonden worden met 
nagenoeg elke Bluetooth-
streamer.

Roger MyLink

Deze betaalbare Roger-
ontvanger gaat samen  
met elk hoortoestel of 
cochleair implantaat  
dat beschikt over een 
luisterspoel.
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Wanneer het erg rumoerig is of er meerdere sprekers zijn, 
kan het een hele uitdaging zijn om elk woord te verstaan. 
Roger-technologie neemt dit probleem weg door u de 
mogelijkheid te bieden om meerdere microfoons tegelijk 
te gebruiken. 

Sluit deze microfoons op de normale wijze op uw huidige 
hooroplossing aan, geef vervolgens een Roger-microfoon 
aan iedere spreker om zo elk woord te kunnen verstaan 
die er wordt gezegd.

Door de drie verschillende typen ontvangers bestaat er een 
Roger-oplossing voor iedereen, ongeacht wat voor soort 
hoortoestellen, cochleaire implantaten of Baha u gebruikt.



Situaties en aanbevelingen Sluit u online bij ons aan

Er is een breed scala aan handige Roger-gerelateerde 
webpagina’s en hulpmiddelen te vinden op het internet. 
Waarom neemt u vandaag niet even een kijkje?

HearingLikeMe
Een online community voor ouders, kinderen, tieners en ieder ander  
wiens leven beïnvloed wordt door gehoorverlies.
www.hearinglikeme.com

Facebook
De allernieuwste Phonak-updates op één handige, toegankelijke plek.
www.facebook.com/Phonak

Twitter
Kort nieuws van Phonak in 144 tekens of minder.
www.twitter.com/phonakNL

YouTube
Het officiële YouTube-kanaal van Phonak staat vol met inspirerende en 
educatieve informatie – van productfilmpjes en berichten van beroemde 
Phonak-ambassadeurs tot hartverwarmende momenten zoals het moment 
waarop een kind voor het eerst iets hoort. 
www.youtube.com/phonakofficial

Phonak Club
Informatieve website voor de slechthorende over de nieuwste producten  
en technische innovaties van Phonak.
www.phonakclub.nl

Zet de volgende stap
Neem via www.phonak.nl contact op met uw 
audicien om er achter te komen welk Roger-systeem 
het beste bij u past

Situatie Roger  
Pen

Roger  
EasyPen

Roger  
Clip-On Mic

Eén-op-één-gesprekken 
- Praten tijdens het autorijden 
- Winkelen

Groepsgesprekken* 
- Rumoerige restaurants 
- Feestjes 
- Sociale bijeenkomsten

Het voeren van mobiele  
telefoongesprekken

Tv kijken

Naar muziek/multimedia luisteren

*Gebruik meerdere microfoons tegelijkertijd (Roger Pen, Roger EasyPen en Roger Clip-On Mic).
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Kom erachter welke Roger-microfoon het beste aansluit bij welke luistersituatie.



Life is on
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We laten ons inspireren door de wensen van 
iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën en 
zorg. Door op een creatieve manier de grenzen 
van de technologie op te zoeken, ontwikkelen  
we innovaties waarmee mensen kunnen horen, 
verstaan en meer van het leven en de geluiden 
kunnen genieten. 

Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.

www.phonak.com


