
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 
voorafgedefinieerde toegankelijkheidscriteria, rekening
houdend met de specifieke behoeften van de meeste
mensen met een handicap van bepaalde categorie.

• We garanderen dus niet dat het toestel optimaal
gebruikt kan worden door iedereen die behoort tot
die bepaalde categorie van gehandicapte mensen.

• Deze catalogus zal regelmatig worden bijgewerkt
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Wij raden deze toestellen aan doordat ze beschikken over programmeerbare toetsen, verschillende
visuele en tactiele alarmen om de gebruiker te verwittigen als er berichten of oproepen binnenkomen, 
functies voor het eenvoudig opstellen en ontvangen van tekstberichten en e-mails, en de mogelijkheid
om video-oproepen tot stand te brengen.

(1) Info van de fabrikant

Evaluatie Model Commentaar Mogelijke 
aanpassing

Slechthorend



Samsung Galaxy 
SII

• Het toestel heeft een 100% tactiel scherm.
• Virtueel azertyklavier
• Programmeerbare toetsen
• Identificatie van de oproeper aan de hand van een

afbeelding
• Front-facing camera
• 3G (mogelijkheid van video-oproepen)
• Bluetoothconnectiviteit
• Een upgrade naar Android 4 ICS is mogelijk.

Het toestel is compatibel met 
bepaalde hoortoestellen. (1)

Doof



Slechthorend



BlackBerry 9300 
Curve

• U verplaatst zich in het menu met een optisch oog dat
een beetje als een touchpad werkt.

• Het azertyklavier heeft dan wel kleine toetsen, maar is
een troef om bv. te sms'en te schrijven.

• Programmeerbare toetsen
• Identificatie van de oproeper aan de hand van een

afbeelding
• Front-facing camera
• 3G
• Bluetoothconnectiviteit

Het toestel is compatibel met 
bepaalde hoortoestellen. (1)

Doof



Doven en slechthorenden

 Zeer goed Goed Matig



(1) Info van de fabrikant

Evaluatie Model Commentaar Mogelijke 
aanpassing

Slechthorend



Samsung Galaxy
SIII

• Toestel op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Het toestel heeft een 100% tactiel scherm.
• Virtueel azertyklavier
• Programmeerbare toetsen
• Identificatie van de oproeper aan de hand van een

afbeelding
• Front-facing camera
• 3G (mogelijkheid van video-oproepen)
• Bluetoothconnectiviteit

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



Slechthorend



NOKIA Lumia

• Windows Phone
• Capacitief touchscreen
• Praktische en moduleerbare interface
• Moeilijk te bedienen zonder handleiding
• Groot scherm, kwetsbaar voor deuken en krassen

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



Wij raden deze toestellen aan doordat ze beschikken over programmeerbare toetsen, verschillende
visuele en tactiele alarmen om de gebruiker te verwittigen als er berichten of oproepen binnenkomen, 
functies voor het eenvoudig opstellen en ontvangen van tekstberichten en e-mails, en de mogelijkheid
om video-oproepen tot stand te brengen.

Doven en slechthorenden

 Zeer goed Goed Matig



Evaluatie Model Commentaar Mogelijke 
aanpassing

Slechthorend


BlackBerry 9900 • U verplaatst zich in het menu met een optisch oog 

dat een beetje als een touchpad werkt.
• Het azertyklavier heeft dan wel kleine toetsen, 

maar is een troef om bv. sms'en te schrijven.
• Programmeerbare toetsen
• Identificatie van de oproeper aan de hand van een 

afbeelding
• Geen front-facing camera
• 3G
• Bluetoothconnectiviteit

Het toestel is compatibel met 
bepaalde hoortoestellen. (1)Doof



Slechthorend



Nokia C3 - 01

• De interessante combinatie van een touchscreen
met een klavier maakt een vlot gebruik van Het
toestel mogelijk.

Doof



(1) Info van de fabrikant

Wij raden deze toestellen aan doordat ze beschikken over programmeerbare toetsen, verschillende
visuele en tactiele alarmen om de gebruiker te verwittigen als er berichten of oproepen binnenkomen, 
functies voor het eenvoudig opstellen en ontvangen van tekstberichten en e-mails, en de mogelijkheid
om video-oproepen tot stand te brengen.

Doven en slechthorenden

 Zeer goed Goed Matig



Evaluatie Model Commentaar Mogelijke 
aanpassing

Slechthorend



Sony Ericsson 
XPERIA U • Het toestel heeft een capacitief touchscreen: het moet

worden bediend met een vinger of een aangepaste stylus.
• Toestel op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Bluetoothconnectiviteit
• Minpuntje: de trilfunctie blijft erg zwak.

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



Slechthorend



Sony Ericsson 
XPERIA S

• Het toestel heeft een capacitief touchscreen: het moet
worden bediend met een vinger of een aangepaste stylus.

• Toestel op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Minpuntje: de trilfunctie blijft erg zwak.

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



Wij raden deze toestellen aan doordat ze beschikken over programmeerbare toetsen, verschillende
visuele en tactiele alarmen om de gebruiker te verwittigen als er berichten of oproepen binnenkomen, 
functies voor het eenvoudig opstellen en ontvangen van tekstberichten en e-mails, en de mogelijkheid
om video-oproepen tot stand te brengen.

Doven en slechthorenden

 Zeer goed Goed Matig



Evaluatie Model Commentaar Mogelijke 
aanpassing

Slechthorend



Acer Liquid Gallant
• Het toestel heeft een capacitief touchscreen: het moet

worden bediend met een vinger of een aangepaste stylus.
• Toestel op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Bluetoothconnectiviteit
• Troef: krachtige functie voor verkorte tekstinvoer bij sms
• Minpuntje: de trilfunctie is zwak.

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



Slechthorend



Acer Liquid Glow • Het toestel heeft een capacitief touchscreen: het moet
worden bediend met een vinger of een aangepaste stylus.

• Toestel op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Bluetoothconnectiviteit
• Troeven: krachtige functie voor verkorte tekstinvoer bij

sms en zeer goede handligging

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



Wij raden deze toestellen aan doordat ze beschikken over programmeerbare toetsen, verschillende
visuele en tactiele alarmen om de gebruiker te verwittigen als er berichten of oproepen binnenkomen, 
functies voor het eenvoudig opstellen en ontvangen van tekstberichten en e-mails, en de mogelijkheid
om video-oproepen tot stand te brengen.

Doven en slechthorenden

 Zeer goed Goed Matig



Evaluatie Model Commentaar Mogelijke 
aanpassing

Slechthorend


Emporia Click

• Eenvoudig toestel, zowel op het vlak van concept 
als gebruik

• Grote toetsen
• Scherm met contrastregeling
• Programmeerbare toetsen
• Bluetoothconnectiviteit

Doof



Slechthorend



Emporia Essence

• Eenvoudig toestel, zowel op het vlak van concept 
als gebruik

• Grote toetsen
• Scherm met contrastregeling
• Programmeerbare toetsen
• Bluetoothconnectiviteit

Doof



Wij raden deze toestellen aan doordat ze beschikken over programmeerbare toetsen, verschillende
visuele en tactiele alarmen om de gebruiker te verwittigen als er berichten of oproepen binnenkomen, 
functies voor het eenvoudig opstellen en ontvangen van tekstberichten en e-mails, en de mogelijkheid
om video-oproepen tot stand te brengen.

Doven en slechthorenden

 Zeer goed Goed Matig



Evaluatie Model Commentaar Mogelijke 
aanpassing

Slechthorend


Lenovo Smart tab II 
7’’

• Toestel op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Tablet met een 100% tactiel scherm
• Virtueel azertyklavier
• Programmeerbare toetsen
• Twee camera's, waarvan een front-facing
• 3G (mogelijkheid om videoconferenties te houden

via het net)
• Bluetoothconnectiviteit
• Minpuntje: de reactiviteit van het scherm laat

soms te wensen over.

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



Slechthorend



Samsung Galaxy
Tab 7" P3100

• Tablet met een 100% tactiel scherm 
• Virtueel azertyklavier
• Programmeerbare toetsen
• Twee camera's, waarvan een front-facing
• 3G (mogelijkheid om videoconferenties te houden 

via het net)
• Bluetoothconnectiviteit
• Een upgrade naar Android 4 ICS is mogelijk.

Het toestel kan gemakkelijker
bediend worden door middel van 
een stylus.

Doof



 Zeer goed  Goed Matig

Wij raden deze toestellen aan doordat ze beschikken over programmeerbare toetsen, verschillende
visuele en tactiele alarmen om de gebruiker te verwittigen als er berichten of oproepen binnenkomen, 
functies voor het eenvoudig opstellen en ontvangen van tekstberichten en e-mails, en de mogelijkheid
om video-oproepen tot stand te brengen.

Doven en slechthorenden



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. 
Alternatief gebruik: 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 een gratis versie 
waarin bepaalde elementen beperkt of 
afwezig zijn)
Compatibel met Android 2.1 of hoger

Slechtziend
Mentale beperking
Motorische beperking

Box of words (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) Eeen lawaaierige omgeving, keelpijn, 
verlegenheid, slechthorend ... What? is 
een applicatie waarmee u tekst kunt 
gebruiken als communicatiemiddel.
Betalende applicatie(of gratis met 
reclamebanner)

Slechtziend
Slechthorend - doof



Wij raden deze toestellen aan voor hun grote toetsen, hun scherm met 
contrastregeling en hun handenvrije functie.
Deze toestellen worden door onze panel nog niet getest.

Vaste telefoons

Maestro 6040 Specifics 200

Draadloze telefoons

Twist 390 T   Twist 392 Twist 651

Toegankelijke vaste telefoons



• Voor mensen die graag gebruikmaken van sms en mobiel internet is
het Generation MTV 15-abonnement ideaal: onbeperkt sms'en en 
mobiel internet inbegrepen http://www.belgacom.be/onetelco/be-
nl/catalogue-topic/t_genmtv_rates.page?

• Voor mensen die liever bellen, raden wij het Easy 25-abonnement 
aan, met onbeperkt bellen 's avonds en in het weekend. 
http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/catalogue-
topic/t_easy_rates.page?

Sociaal mobiel tarief
Onder bepaalde voorwaarden kunnen gehandicapte mensen het
sociaal tarief genieten op hun mobiele abonnement. 
Meer info is beschikbaar via deze link: 
http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/catalogue-
topic/t_srp_who_otc.page?

Aangepaste mobiele tariefplannen:



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. http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/catalogue-
topic/t_fix_happy_time_xl.page

Sociaal vast tarief
Gehandicapte mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden het
sociale tarief genieten. 
Meer info is beschikbaar via deze link: 
http://www.belgacom.be/onetelco/be-
nl/step/s_hbs_social_tariffs_q3.page? 

Aangepaste vaste tariefplannen



Onze klantendienst is bereikbaar: 
• per telefoon: 0800 22 800
• per e-mail: http://support.nl.belgacom.be/app/contact_email
• door te chatten met Eva, onze virtuele operator: 

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

Als u het uzelf nog gemakkelijker wilt maken, bent u steeds welkom in 
onze Belgacom Centers. Om lange wachtrijen te vermijden en direct 
geholpen te worden, kunt u een afspraak maken.
http://www.belgacom.be/onetelco/be-
nl/annex_custombody/acb_posloc_appointment.page

Klantendienst



Ontdek onze volledige aanbod op
www.belgacom.be/handicap

Zou u bemerkingen/vragen over deze catalogus hebben? 
Uw feedback is welkome op 

csr@belgacom.be

Meer info


