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Afgelopen periode belandde ik op twee begrafenissen. Ik realiseerde me weer hoe lastig het 

is om in een aula of kerk te verstaan wat er wordt gezegd. Er is vaak veel echo, er praten 

meerdere mensen, er is muziek en er is verdriet. Er zijn oplossingen voor. De bedoeling is 

wel dat je die zelf organiseert. Ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk.  

 

Tips voor het volgen van een begrafenis of crematie  

 

Tip 1 Maak gebruik van ringleiding of je soloapparatuur 

Als je een ringleidingstand hebt op je hoortoestel of CI, informeer dan of er ringleiding 

aanwezig is. En zo ja of deze aangezet kan worden. Vaak kan de begrafenisondernemer of de 

koster je hierbij helpen. Vraag meteen ook waar je het beste kunt gaan zitten voor een goed 

bereik. Vergeet ook niet je ringleidingstand op je hoortoestel of CI zelf aan te zetten. Vraag 

aan degene die de dienst leidt om voor het begin ervan aan te geven dat er ringleiding 

beschikbaar is. Er zijn soms ook andere slechthorenden die hem dan kunnen gebruiken.   

Mocht er geen ringleiding zijn dan kun je ook je soloapparatuur gebruiken voor het verstaan 

van de sprekers. Je kunt de sprekers vragen die om te doen en aan elkaar door te geven.   

 

In een crematorium heb ik meegemaakt dat er na lang vragen ringleiding bleek te zijn. Er 

werd ook gezegd dat die was aangezet. Helaas werkte de ringleiding toch niet en ik heb 



daardoor de verschillende praatjes slechts met flarden kunnen verstaan. Echt jammer.  

 

Tip 2 Boekjes van de dienst en printje van persoonlijke herinneringen  

Vaak worden voor de dienst boekjes gemaakt. Zo kun je meelezen met wat gezegd wordt. 

Wat vaak niet in de boekjes staat zijn de persoonlijke verhalen die mensen vertellen. Je kunt 

vooraf vragen aan de organisatoren of ze die willen dupliceren om mee te kunnen lezen.   

 

Tip 3 Schrijftolk inzetten   

Je kunt een schrijftolk laten schrijftolken. Je kunt dan wat gezegd wordt, meelezen op een 

tablet. Als je kiest voor een schrijftolk met Velowalker kan die ook met je meelopen naar de 

begraafplaats. Dan kan je ook daar meelezen op je tablet. 

 

Tip 4 Online volgen  

Steeds vaker zijn begrafenissen en crematies ook online te volgen. Dit kun je bij de 

nabestaanden en/of uitvaartondernemer navragen. Als dit geval is, kun je op je laptop 

gebruik maken van de automatische ondertiteling van SpeakSee of AVA.  

 

Tip 5 Achteraf lezen of luisteren  

Je kunt natuurlijk ook achteraf vragen om de tekst en deze dan alsnog gaan lezen. Soms 

worden de diensten voor de naasten opgenomen en zijn ze daarna beschikbaar op een 

cd’tje. Die kun je dan later nog beluisteren of bekijken.   

 


