
TOEGANKELIJKE 

TOESTELLEN 



Inleiding 

• De geselecteerde toestellen werden getest door een 
onafhankelijk panel van personen met een handicap, 
gecoördineerd door de vzw Passe-Muraille. 

• Deze evaluatie werd uitgevoerd op basis van vooraf 
gedefinieerde toegankelijkheidscriteria, rekening 
houdend met de specifieke behoeften van de meeste 
personen met een handicap van dezelfde categorie. 

• We garanderen dus niet dat deze toestellen 
optimaal gebruikt kunnen worden door iedereen 
met een handicap van de categorie in kwestie. 

• Deze catalogus zal regelmatig worden bijgewerkt. 

 

www.passe-muraille.be 

http://www.passe-muraille.be/
http://www.passe-muraille.be/


Personen met een motorische handicap

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 
 

Belangrijk om te weten: alle toestellen die draaien op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich beschikken standaard 

over: 

• Een menu 'toegankelijkheid'  

• een krachtig systeem voor spraaksynthese en spraaksturing voor oproepen, sms'en, enz. (spraaksynthese is 

standaard beschikbaar in het Frans en het Engels; voor het Nederlands moet een module worden gedownload: 

SVOX LENA DUTCH). 

• Een praktische schermlezer die rechtstreeks gebruikt kan worden voor oproepen en sms'en, maar die niet werkt 

voor het lezen van webpagina's of voor bepaalde incompatibele applicaties. 

• Een afrolmenu dat kan worden geblokkeerd, waardoor het afrollen beter controleerbaar wordt 

 

 

 

Merk op dat in de recentste en meest volledige versies van OS Android de het configuratiemenu geïntegreerd 

wordt wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.nl_nl_fem&feature=search_result


Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

 

Samsung Galaxy 

S5 

 

 

• Toegankelijkheidsmenu onmiddellijk beschikbaar na 

eerste inschakeling 

• Ergonomische configuratie via een interface die de 

aanpassingen rangschikt volgens de specifieke behoeften 

(zicht, gehoor, motoriek en interactie) 

• Performante spraaksynthese en spraaksturing standaard 

beschikbaar voor oproepen, verzending van sms’en, enz. 

• Dit toestel biedt talrijke efficiënte toegankelijkheidsopties. 

• USB-dop weinig toegankelijk 

• Water- en stofdicht toestel (opgelet: zie de aanbevelingen 

van de fabrikant) 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 
 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

Samsung Galaxy 

S3 

 

• Toegankelijkheidsmenu onmiddellijk beschikbaar na 

eerste inschakeling 

• De gsm maakt gebruik van een capacitief aanraakscherm  

• Het rolmenu kan geblokkeerd worden, waardoor er betere 

controle is over het afrollen. 

• Performante spraaksynthese en spraaksturing standaard 

beschikbaar voor oproepen, verzending van sms’en, enz. 

• Praktische schermlezer die onmiddellijk bruikbaar is 

• Enz.  Dit toestel biedt talrijke efficiënte 

toegankelijkheidsopties. 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 
 

Samsung Galaxy 

S4 

 
 

• Toegankelijkheidsmenu onmiddellijk beschikbaar na 

eerste inschakeling 

• Capacitief scherm van heel goede kwaliteit 

• Mogelijkheid tot tactiele identificatie van de oproeper via 

specifieke trillingen 

• Standaardschermverkenning via aanraking 

• Klein minpunt: de standaardschermlezer biedt nog geen 

internetfunctie 

• Enz.  Dit toestel biedt talrijke efficiënte 

toegankelijkheidsopties. 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning.  Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

 

Acer Liquid E3 

 

 

 

• Toegankelijkheidsmenu onmiddellijk beschikbaar na 

eerste inschakeling 

• Spraaksynthese en spraakbesturing standaard 

beschikbaar 

• Capacitief scherm te bedienen met de vinger of een 

aangepaste stylus 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning.  
 Zeer goed Goed  Middelmatig   



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

 

LG G3 

 

 

 

• Zeer compleet toegankelijkheidsmenu beschikbaar zodra 

het toestel ingeschakeld wordt 

• Capacitief scherm van goede kwaliteit 

• Spraaksynthese en spraakbesturing standaard 

beschikbaar 

• Blokkeren van de tactiele commandozone is mogelijk 

• Universal Touch: één toets geeft toegang tot een menu 

dat alle zijdelingse commando's van het toestel, plus nog 

heel wat andere, beheert 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 
 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

 

Huawei Ascend P7 

 
 

 

• Beperkt toegankelijkheidsmenu 

• De gsm maakt gebruik van een capacitief 

aanraakscherm. Hij moet dus worden bediend met de 

vinger of met een aangepaste stylus. 

• Zeer compleet toegankelijkheidsmenu beschikbaar zodra 

het toestel ingeschakeld wordt 

• Spraaksynthese en spraakbesturing standaard 

beschikbaar 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 
 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

Samsung Galaxy 

Mega 

 

• Menu ‘Assistent’ voor gebruikers met beperkte 

behendigheid 

• Eenvoudige modus vereenvoudigt de lay-out van het 

startscherm (overzichtelijke schikking en grotere 

pictogrammen) 

• Instelling van de toegankelijkheid mogelijk zodra het 

toestel ingeschakeld wordt 

• Mogelijkheid de toegankelijkheidsinstellingen te 

registreren, te delen of te exporteren 

• Enz.  Dit toestel biedt talrijke efficiënte 

toegankelijkheidsopties. 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 
 

Sony Ericsson 

Xpéria Z1 

 • Capacitief scherm 

• Toegankelijkheidsmenu 

• Mogelijkheid de toegankelijkheidsinstellingen te 

registreren, te delen of te exporteren 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning.  Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

Samsung Galaxy 

Note 3 

 

 

• Stylus is geïntegreerd in de fablet 

• Instelling van de toegankelijkheid mogelijk zodra het 

toestel ingeschakeld wordt 

• Mogelijkheid de toegankelijkheidsinstellingen te 

registreren, te delen of te exporteren 

• Toegankelijkheidsmenu dat duidelijk geïdentificeerde 

aanpassingen voorstelt voor personen met verminderde 

mobiliteit 

• Performante spraaksynthese en spraaksturing standaard 

beschikbaar voor oproepen, verzending van sms’en, enz. 

 

 

 
 

Nokia Lumia 625 

 

• Toegankelijkheidsopties moeilijk te vinden in het menu 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning.  Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

Blackberry Z10 

 

• Capacitief scherm 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

Nokia Lumia 520 

 

• De toegankelijkheidsfuncties van deze Windows phone 

beantwoorden niet aan de verwachtingen. 

• Capacitief scherm van goede kwaliteit 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning.  

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

Samsung Galaxy  

Note2 

• Groot scherm 

• Praktische en functionele stylus waarop voor bepaalde  

opties wel langere tijd moet worden gedrukt 

• Praktische en reactief toestel 

• Kleine tekortkoming: de stylus is  functioneel voor alle 

applicaties van het toestel, behalve voor de functie 

'terugkeren', waarvan de toets zich onderaan het scherm 

bevindt. 

• Spraakgestuurde basiscommando's in het Engels, Frans, 

... maar niet in het Nederlands 

 

Sony XPERIA U 

• Capacitief scherm dat met de vinger te bedienen is 

• Spraakgestuurde basiscommando's in het Engels, Frans, 

... maar niet in het Nederlands 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 
 

 Zeer goed Goed  Midedlmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

Sony XPERIA J 

• De gsm maakt gebruik van een capacitief aanraakscherm 

• Mogelijkheid een standaardschermlezer in te stellen die 

wel maar uitsluitend met basistelefoonfuncties werkt 

(oproep, sms, ...) 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

Sony XPERIA Z 
• De gsm maakt gebruik van een capacitief aanraakscherm 

• Het rolmenu kan geblokkeerd worden, waardoor er betere 

controle is over het afrollen. 

• Performante spraaksynthese en spraaksturing standaard 

beschikbaar voor oproepen, verzending van sms’en, enz. 

• Praktische schermlezer die onmiddellijk bruikbaar is 

• Dit toestel is uitgerust met de Android 4.2-versie en biedt 

dus talrijke efficiënte toegankelijkheidsopties. 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning.  

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

 

SAMSUNG Galaxy  

S3 mini 

 

• Capacitief scherm dat met de vinger te bedienen is 

• Spraakgestuurde basiscommando's in het Engels, Frans, 

... maar niet in het Nederlands 

Er kunnen betere schermlezers en 

programma's voor spraaksynthese 

en spraaksturing worden 

gedownload en geconfigureerd via 

Play Store. 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 
 

SAMSUNG Galaxy  

S4 mini 
 

• Capacitief scherm dat met de vinger te bedienen is 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning.  Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 
 

Acer Liquid E2 

• Inschakelen van het toestel met de knop bovenaan 

• Toegankelijkheidsmenu beschikbaar in  het 

instellingenmenu 

 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

 

 

Nokia Lumia 920 

• Weinig toegankelijkheidsopties 

• Ontgrendeling met een knop opzij  

(wel mogelijkheid automatische vergrendeling uit te 

schakelen) 

 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

Acer Liquid Z3 
 

• Toegankelijkheidsmenu in 'Instellingenr 

• Zeer beperkt toegankelijkheidsmenu 

• Door het fototoestel is het moeilijk het toestel stabiel neer 

te leggen. 

 

 

Mogelijkheid het toestel in een 

aangepaste beschermhoes te 

steken voor de stabiliteit. 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 
 

 

HUAWEI S7 301u • Deze tablet beschikt over een 100% tactiel scherm.  

• Virtueel azertyklavier 

• Programmeerbare toetsen 

• Twee camera's, waarvan een front-facing  

• 3G (mogelijkheid om videoconferenties te houden via het 

net)     

• Bluetooth-connectiviteit 

• Er kunnen betere schermlezers en programma's voor 

spraaksynthese en spraaksturing worden gedownload en 

geconfigureerd  via Play Store 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

Samsung Galaxy 

Tab 3.8 

• Capacitief aanraakscherm  

• Mogelijkheid de toegankelijkheidsinstellingen op te slaan 

• Toegankelijkheidsmenu rechtstreeks beschikbaar na de 

inschakeling 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

Acer Z 130 
 

• Opzij inschakelen van het toestel 

• Mogelijkheid automatische in- en uitschakeling van het 

toestel te programmeren 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

 

 

 

Acer E330 
 • Toegankelijkheidsmenu verbeterd ten opzichte van het 

basis-OS 

• Spraakgestuurde basiscommando's in het Engels, Frans, 

... maar niet in het Nederlands 

 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 

Acer E350 
 

• De gsm maakt gebruik van een capacitief 

aanraakscherm. Hij moet dus worden bediend met de 

vinger of met een aangepaste stylus. 

• Het rolmenu kan geblokkeerd worden, waardoor er betere 

controle is over het afrollen. 

• Performante spraaksynthese en spraaksturing standaard 

beschikbaar voor oproepen, verzending van sms’en, enz. 

• Praktische schermlezer die onmiddellijk bruikbaar is 

• Bluetooth-connectiviteit 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 

Emporia Clic 
 

• Capacitief scherm dat met de vinger te bedienen is 

• Spraakgestuurde basiscommando's in het Engels, Frans, 

... maar niet in het Nederlands 

Er kunnen betere schermlezers en 

programma's voor spraaksynthese 

en spraaksturing worden 

gedownload en geconfigureerd via 

Play Store. 

 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 



Evaluatie Model Commentaar 
Aanpassing 

mogelijk 

 
 

 

Samsung Galaxy 

Note 10.1 

 

• Tablet die standaard met een stylus of de vinger wordt 

bediend 

• Gebruiksvriendelijke en vlotte bediening. Uitstekende 

reactiviteit. 

• Mogelijkheid de toegankelijkheidsinstellingen op te slaan 

• Bedenkelijke kwaliteit van het contrast en de helderheid 

van het scherm 

• De enorme lettergrootte is niet aangepast aan de grootte 

van het scherm 

 

 

ÈÈ 

Samsung Galaxy 

Tab 3.10 

• Capacitief aanraakscherm  

• Mogelijkheid de toegankelijkheidsinstellingen op te slaan 

• Toegankelijkheidsmenu rechtstreeks beschikbaar na de 

inschakeling 

Het toestel kan gemakkelijker 

bediend 

worden door middel  

van een stylus. 

 

Personen met een motorische handicap 

  
Dankzij hun vormgeving zijn deze toestellen aangewezen voor personen met een motorische handicap. 

Om ze te gebruiken hoeft u geen knijp- of draaibewegingen te maken, noch uw pols te draaien. De 

toestellen hebben een handenvrijfunctie en programmeerbare toetsen en zijn uitgerust met 

spraakherkenning. 

 Zeer goed Goed  Middelmatig  



Beschikbare Android-applicaties in de Play 

Store die de toegankelijkheid bevorderen 
Applicatie Beschrijving Type handicap 

Zoom Plus Met Zoom Plus kunt u het scherm 

vergroten en spelen op het contrast.  

In een donkere ruimte kunt u een foto van 

een moeilijk leesbaar bord nemen en 

vervolgens zodanig met het contrast 

spelen dat het leesbaar wordt.  

Gratis   applicatie    

Compatibel met Android 2.2 of hoger 

Slechtziend 

Big Launcher Groot startscherm dat geoptimaliseerd is 

voor slechtziende mensen of mensen die 

het gebruik van hun toestel willen 

vereenvoudigen     

Betalende applicatie (of gratis versie 

waarin bepaalde elementen beperkt of 

afwezig zijn ) 

Compatibel met Android 2.1 of hoger 

Slechtziend 

Mentale beperking 

Motorische beperking 

Boîte à Mots (Softetic) De applicatie die spreekt in uw plaats met 

woorden en zinnen die u kiest en schrijft. 

Betalende applicatie (of gratis met 

reclamebanner) 

Compatibel met Android 2.2 of hoger 

Voor mensen die moeilijkheden hebben 

met spraak: oudere of gehandicapte 

mensen, mensen met afasie of mensen 

met taalproblemen. 

What? (Rebecca Solanas) Een lawaaierige omgeving, keelpijn, 

verlegenheid, slechthorend ...  What?  is 

een applicatie waarmee u tekst als 

communicatiemiddel kunt gebruiken. 

Betalende applicatie (of gratis met 

reclamebanner) 

Slechtziend 

Slechthorend - doof 



We raden deze toestellen aan om hun grote toetsen, hun contrastscherm en hun handenvrijfunctie. 

 

Toegankelijke vaste toestellen 
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Visuele 
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Auditieve 
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Maestro 6042 

 +   +   + /  + + 

Grote witte toetsen met grote zwarte tekens of zwarte toetsen met grote witte 

tekens 

Weergave van naam en nummer van de oproeper via de desbetreffende 

Proximus-diensten 

Handenvrije functie 

Verklikkerlichtje voor inkomende oproepen 

Groot touchscreen met achtergrondverlichting en middelgrote karakters 

Mogelijkheid het volume van de hoorn te verdubbelen via een knop vooraan 

op het toestel 

Luidspreker met instelbaar volume 

Drie programmeerbare toetsen voor directe oproepen 

Telefoonboek van tien nummers 

 

+  Aangepast    

 - Niet aangepast    
+/- Basisfuncties bruikbaar of bruikbaar met hulp 



We raden deze toestellen aan om hun grote toetsen, hun contrastscherm en hun handenvrijfunctie. 

 

Toegankelijke vaste toestellen 

Modellen 

Visuele 
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Maestro 6040 

 +   +   -  /  -  +/- 

Gemakkelijke installatie van het toestel 

De basisfuncties zijn door iedereen gemakkelijk te gebruiken. 

De handleiding in pdf is niet volledig leesbaar met een schermlezer.  Een 

persoon met een beperking zal er dus niet alles in vinden. 

Nood aan opleiding of zelfs hulp bij de programmering van bijkomende 

functies voor blinden, slechtzienden en personen met een mentale 

beperking. 

Specifics 200 

 +  +  + /  +  + 

Programmeerbare oproeptoetsen ideaal voor een doelpubliek zoals 

personen met een verstandelijke beperking, personen met een motorische 

beperking of bejaarden. 

De lichtjes verzonken contrasttoetsen zijn erg handig voor personen met een 

visueel gebrek. 

De handleiding in pdf is niet volledig leesbaar met een schermlezer.  Een 

persoon met een beperking zal er dus niet alles in vinden. 

Het toestel is compatibel met hoorapparaten met een T-stand. 

Regelbaar, sterk geluidsvolume. 

Dubbele volumeregeling mogelijk om zich aan te passen aan de noden van 

personen met een auditieve beperking. 

+  Aangepast    

 - Niet aangepast    
+/- Basisfuncties bruikbaar of bruikbaar met hulp 



We raden deze toestellen aan om hun grote toetsen, hun contrastscherm en hun handenvrijfunctie. 

 

Toegankelijke draadloze toestellen 

+  Aangepast    

 - Niet aangepast    
+/- Basisfuncties bruikbaar of bruikbaar met hulp 
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Twist 651 

 +   +   +  /  -  +/-  

Zoals op de doos van het toestel staat, kan het gespreksvolume worden geregeld.  Dat 

maakt het geschikt voor slechthorenden voor zover het geluid van goede kwaliteit is. 

De handleiding in pdf is niet volledig leesbaar met een schermlezer.  Een persoon met een 

beperking zal er dus niet alles in vinden. 

Bovendien dient opgemerkt dat dit toestel de mogelijkheid biedt over te schakelen op 
hoorapparaten met een T-stand.  Toch laat de geluidskwaliteit in dat geval te wensen over. 

Twist 392 

 +   +   +  /  +   +  

Handenvrijfunctie met volumeregeling op de basis waardoor bellen of een oproep 

beantwoorden heel eenvoudig is.  

Door de programmeertoetsen op de sokkel (met de mogelijkheid een foto te plaatsen in de 

knop) is dit toestel erg geschikt voor personen met een verstandelijke of motorische 

beperking en voor bejaarden. 

Nood aan opleiding of zelfs hulp bij de programmering van bijkomende functies voor blinden, 

slechtzienden en personen met een mentale beperking. 

Overschakelen naar de T-stand werkt, maar is niet erg efficiënt. 

De regeling van het volume via de hoorn en de versterking bieden daarentegen een zeker 
luistercomfort met een sterk geluid van goede kwaliteit. 

Twist 390 

 +  +  - /  - +/- 

Dit toestel stelt teleur: slechthorenden kunnen wel een verbinding maken via de T-stand van 

hun apparaat en het biedt de mogelijkheid het geluidsvolume te regelen, maar de 

geluidskwaliteit is slecht.  

De handleiding in pdf is niet volledig leesbaar met een schermlezer.  Een persoon met een 

beperking zal er dus niet alles in vinden. 



• Voor wie het gebruik van sms en mobiel internet verkiest, is 
Generation MTV 15 het ideale abonnement: onbeperkt 
sms'en en mobiel internet inbegrepen. 
www.proximus.be/generationmtv 

 

• Voor wie liever belt, raden wij het Easy 25-abonnement aan, 
met onbeperkt bellen 's avonds en in het weekend. 
www.proximus.be/easy 

 

 

Sociaal tarief: 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen gehandicapte mensen het 
sociaal tarief genieten op hun mobiele abonnement.  

www.proximus.be/social 

 

 

Aangepaste mobiele tariefplannen 

http://www.proximus.be/generationmtv
http://www.proximus.be/easy
http://www.belgacom.be/social


Wij raden het Happy Time XL-abonnement aan, waarmee u 's avonds 

en in het weekend onbeperkt kunt bellen naar alle vaste en mobiele 

nummers in België. www.proximus.be/happy 

 

 

 

Sociaal tarief  

Onder bepaalde voorwaarden kunnen gehandicapte mensen het 

sociaal tarief genieten.   www.proximus.be/social 

 

 

Aangepaste vaste tariefplannen 

http://www.proximus.be/happy
http://www.belgacom.be/social


Onze klantendienst is bereikbaar:  

• Via telefoon: 0800 22 800 

• via mail: http://support.nl.proximus.be/app/contact_email 

• via chat met Eva, onze virtuele operator: 

http://community.proximus.be/pages/b628eb3c85 

  

 

Als u het uzelf nog gemakkelijker wilt maken, bent u steeds welkom in 

onze Proximus Centers. Om lange wachtrijen te vermijden en direct 

geholpen te worden, kunt u een afspraak maken. 

www.proximus.be/afspraak 

 

 

Klantendienst 

http://support.nl.proximus.be/app/contact_email
http://community.proximus.be/pages/b628eb3c85
http://www.proximus.be/afspraak


Ontdek ons volledige aanbod op 

www.proximus.be/handicap 

 

Hebt u opmerkingen/vragen over deze catalogus?  Uw mening is 

welkom op 

csr@proximus.com 

 

 

Meer informatie? 

http://www.proximus.be/handicap
mailto:csr@proximus.com

