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Muziek en video vanuit uw (rol)stoel  
 

Mensen met een fysieke beperking hebben nog wel eens moeite met het afspelen van muziek 

of filmpjes op hun geluidsinstallatie of TV. Je moet een LP, CD of DVD zoeken en pakken, in 

het apparaat stoppen en aan knoppen draaien. Dat kan een stuk gemakkelijker, met weinig 

kosten. Je kunt tegenwoordig ook al je muziek en video draadloos afspelen vanuit je laptop, 

tablet of telefoontje op je geluidsinstallatie, hoofdtelefoon of TV. We zullen nagaan hoe.  

 

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen het kijken of luisteren via het internet 

(streaming audio of video) of vanuit een eigen bron (CD, DVD, bestand). Voorbeelden van 

streaming video of audio zijn Netflix, YouTube, iTunes, Spotify, SoundCloud, Uitzending 

Gemist, online radio, Internet TV, etc. Alles wat je via het internet kunt beluisteren of 

bekijken. Daarnaast heb je je eigen films en muziek, bijvoorbeeld op LP, CD, DVD, Blu-Ray of 

als audio- of videobestand opgeslagen op je laptop, tablet of telefoontje. 

Er bestaat werkelijk een stuwmeer aan mogelijkheden om muziek en video draadloos af te 

spelen vanuit laptop, tablet of telefoontje. Om daarin niet te verzuipen geef ik daarom hier 

alleen maar de naar mijn mening beste, eenvoudigste, goedkoopste, meest 

universele methoden. 
 

Audio 
Beginnen we met audio. Als je niet per se je bestaande geluidsinstallatie 

wilt gebruiken koop je simpelweg een Bluetooth speaker. Dat zijn 

luidsprekers met een ingebouwd Bluetooth-ontvangertje en een 

versterker. Van €20 tot €500. Je gebruikt dan de Bluetooth-optie op je 

laptop, tablet of telefoontje om het signaal te versturen. Maar ook als je 

wel je bestaande geluidsinstallatie wilt blijven gebruiken kun je 

Bluetooth gebruiken, bijvoorbeeld met de Logitech Bluetooth Audio 

Adapter (€35) of de Bluetoolz BT 3753 (€45). Je kunt deze direct 

aansluiten op een actieve luidspreker (een luidspreker met een 

ingebouwd versterkertje) of je kunt hem inpluggen in een ingang van 

je versterker, bijvoorbeeld in de AUX-ingang. Je kunt ook het 

Bluetooth signaal direct naar je bestaande conventionele luidsprekers 

sturen. Dan moet je daar wel apparaatje voor zetten met een 

Bluetooth ontvanger en een versterker, bijvoorbeeld met de Marmitek BoomBoom 

460 ((€90).  

Ook kun je CD’s beluisteren via Bluetooth vanuit de CD/ DVD-speler op je laptop. 

Een heel interessante mogelijkheid is ook om via Bluetooth naar internet radio te 

luisteren. Je hebt dan toegang tot duizenden zenders, bijvoorbeeld nederland.fm. 

en internet-radio.com. 

 

https://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-audio-adapter
https://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-audio-adapter
https://www.bol.com/nl/p/bluetoolz-bluetooth-5-0-zender-ontvanger-met-aptx-bt-3753/9200000102670550/
https://www.marmitek.com/en/audio/receivers/boomboom-460-bluetooth-audio-receiver-with-aptx-and-digital-amplifier/
https://www.marmitek.com/en/audio/receivers/boomboom-460-bluetooth-audio-receiver-with-aptx-and-digital-amplifier/
https://www.nederland.fm/
https://www.internet-radio.com/


Je kunt het geluid ook naar een Bluetooth hoofdtelefoon of Bluetooth oordopjes sturen in 

plaats van naar luidsprekers. Het is ook mogelijk om van je gewone hoofdtelefoon 

een Bluetooth hoofdtelefoon te maken met een adapter, bijvoorbeeld de SubZero 

Bluetooth Receiver 4.1 (€10). 

 

Bluetooth is geen eenduidig systeem. Er zijn verschillende versies, de laatste is 5.0. 

Meestal kunnen de apparaten met verschillende versies goed met elkaar samenwerken, 

maar dat is niet altijd zeker. Ga dat na voordat je iets koopt. Verder zijn er zogenaamde 

profielen die bepalen welke informatie kan worden doorgestuurd. Het belangrijkste voor 

een hoge kwaliteit audio is aptX . Zorg dus bij voorkeur dat zowel zender als ontvanger over 

aptX beschikken. 

 

Video 
Bluetooth is niet geschikt voor video. Als je een smart TV hebt, dat is een TV met een 

internetverbinding, kun je alle streaming video op het internet (Netflix, Youtube, etc) 

bekijken op je TV. Als je een gewone TV hebt kun je daar eenvoudig een smart TV van maken 

met Google Chromecast (€40) of Google Chromecast Ultra (€80). Dat is een ontvangertje dat 

je achter in je TV in een HDMI-poort kunt inpluggen. Alle streaming video kun je nu naar je 

TV sturen met de Google Chrome internetbrowser. Die kun je eventueel naast een andere 

browser installeren. Je klikt vervolgens op het Chromecast-icoontje dat in beeld verschijnt bij 

de verschillende programma’s (app’s).  

Je kunt zelfs nog meer met Chromecast, je kunt ook video-bestanden die op je laptop, tablet 

of telefoontje hebt opgeslagen op je TV bekijken. Je moet daarvoor de VLC Mediaspeler 

installeren. Een fantastisch gratis programma (app) waarmee je probleemloos alle mogelijke 

audio en video bestandsformaten kunt afspelen. En je kunt hiermee ook DVD’s afspelen met 

de CD/DVD-speler op je laptop. 

Mail me gerust met vragen en opmerkingen. 

Gezinus.Wolters(@gmail.com) 

 

 

https://www.gear4music.nl/nl/Home-Audio/SubZero-Bluetooth-Receiver-41-Headphone-Adapter/1ZLJ
https://www.gear4music.nl/nl/Home-Audio/SubZero-Bluetooth-Receiver-41-Headphone-Adapter/1ZLJ
https://www.consumentenbond.nl/tv/smart-tv
https://store.google.com/product/chromecast
https://store.google.com/product/chromecast_ultra
https://www.videolan.org/vlc/index.nl.html

