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Geef Gehoor aan uW      
      hoorproblemen

Mist u tijdens een boswandeling 
het vrolijke gefluit van vogels? 
Hebt u moeite om uw wandel-
maatje te verstaan? Hoort u die 
toeterende auto pas als u net de 
weg oversteekt? Gehoorverlies 
heeft een grote sociale impact 
en kan leiden tot gevaarlijke 
verkeerssituaties. Luister daar-
om naar uw oren en schaf op tijd 
een hoortoestel aan.

Tekst: Marc Erwich
Foto’s: Specsavers

Online hOOrtest
Benieuwd hoe goed uw gehoor is? Ga dan 
naar www.specsavers.nl/horen/app. 
Beantwoord een aantal vragen en ontdek of 
het verstandig is om een gratis uitgebreide 
gehoortest uit te laten voeren.

hoorverlies is een natuurlijk onderdeel van 
het ouder worden en niets om u voor te 
schamen. Na uw dertigste gaan de trilhaartjes 
in uw oren langzaam slijten, waardoor uw 
gehoor geleidelijk achteruit gaat. Mensen met 
een hoortoestel vertellen me vaak dat ze veel 
lekkerder in hun vel zitten nu ze weer goed 
kunnen horen. Dat gevoel gun ik iedereen.’

Geen bijzaak
Benieuwd hoe het ervoor staat met uw ge-
hoor? Bij Specsavers kunt u terecht voor een 
uitgebreide hoormeting, toegespitst op uw 
persoonlijke situatie en klachten. Maar 
Specsavers, is dat niet een opticien? Dan zal 
de hoorzorg wel bijzaak zijn. Toch? Egging: 
‘Misschien dat sommige mensen zo denken, 
maar wij nemen hoorzorg uiterst serieus. Het 
is een volwaardig en zelfstandig onderdeel in 
onze winkels. Bij ons bent u in handen van 

Natuurgeluiden. Uit onderzoek van 
Specsavers blijkt dat we ze voor geen goud 
willen missen. Van fluitende vogels en kabbe-
lende beekjes tot tsjirpende krekels; tijdens 
een wandeling door de natuur zijn het dit 
soort kenmerkende geluiden die ons vrolijk 
stemmen. Toch kan lang niet iedereen in ons 
land hiervan genieten. Nederland telt name-
lijk 1,5 miljoen doven en slechthorenden, 
waarvan sléchts een derde een hoortoestel 
draagt. Nog opmerkelijker: na de eerste teke-
nen van gehoorverlies wachten mensen ge-
middeld zeven jaar tot ze hulp zoeken. En dat 
terwijl een hoortoestel verdere achteruitgang 
van het gehoor vertraagt.

Kwaliteit van leven
‘Ik vind het zorgelijk dat veel mensen een 
hoortest zo lang uitstellen,’ vertelt Cindy Eg-
ging, audicien bij Specsavers. ‘Wat vele ech-
ter niet weten, is dat een verminderd gehoor 
kan leiden tot sociaal isolement en depressies. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs uit-
gewezen dat mensen met gehoorverlies meer 
kans hebben op het ontwikkelen van demen-
tie. De gevolgen kunnen dus enorm zijn. En 
gedurende de ‘uitstelperiode’ wordt de kwali-
teit van leven er niet beter op. Aarzel daarom 
niet en ga naar een audicien als u denkt dat u 
minder goed hoort.’

taboe
De reden dat mensen een hoortest uitstellen? 
‘Op het dragen van een hoortoestel rust nog 
steeds een taboe,’ weet Egging. ‘De 
emotionele drempel ligt onnodig hoog. Ge-
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‘ WACht er niet  te 
lAnG Mee’

sinds kort heeft Anky Wilbrink (67) een 
hoortoestel van specsavers. ‘Dat was 
noodzakelijk, omdat ik mensen steeds 
vaker niet verstond. Maar wat de door-
slag gaf was toen mijn dochter via de 
telefoon vogels hoorde fl uiten, terwijl 
ik, lopende door het bos, niets had 
gehoord. ik ben direct naar specsavers 
gegaan. Daar nam de audicien allerlei 
uitvoerige testen af en legde hij zeer 
geduldig alles duidelijk uit. Met het 
voor mij op maat gemaakte hoortoestel 
ben ik heel tevreden. ik hoor de vogels 
weer fl uiten. tegen degenen van mijn 
leeftijd die het uitstellen wil ik daarom 
zeggen: wacht er niet te lang mee. er is 
niks vreemds aan om een hoortoestel 
te dragen.’

professionele audiciens die er met de nieuw-
ste technologie voor zorgen dat u met de 
beste hooroplossing de deur uit gaat. Boven-
dien scholen onze volledig gediplomeerde 
audiciens zich continu bij zodat hun kennis op 
peil blijft en zij voldoen aan alle kwaliteitsei-
sen die er in de markt gelden.’

nieuwste hoortechnologie
Bij Specsavers maken ze dan ook gebruik van 
de meest geavanceerde technologie om uw 
exacte gehoorverlies te meten. Zo onderzoekt 
de audicien met video otoscopie – een digitale 
oorscan – uw gehoorgang en trommelvlies. En 
omdat u op een scherm mee kunt kijken, 
krijgt u een beter inzicht in wat de audicien u 
vertelt. 
‘Daarnaast werken wij samen met marktlei-
ders in de hoortechnologie, zodat we altijd de 
nieuwste oplossingen kunnen bieden,’ zegt 
Egging. ‘Er zijn bijvoorbeeld verschillende 
typen hoortoestellen: achter het oor en voor in 
de gehoorgang. Wij passen al deze typen 
altijd op maat aan. Hierdoor zorgen we ervoor 
dat u weer optimaal hoort en dat de toestellen 
comfortabel zitten.’

5 JAAr GeGArAnDeerDe nAZOrG
Bij alle hoortoestellen van specsavers geldt 
een gratis proeftijd en vijf jaar gegarandeer-
de nazorg. Voelt er iets niet helemaal goed? 
loop dan binnen bij een van de 120 winkels 
in nederland.

Betaalbaar
Naast een emotionele drempel om een hoor-
toestel aan te schaffen, bestaat er vaak ook 
een fi nanciële drempel. Om kwalitatief hoog-
waardige hoorzorg voor iedereen bereikbaar 
te maken, biedt Specsavers twee hoortoestel-
len aan zónder bijbetaling. Ongeacht waar en 
hoe u verzekerd bent. En zonder addertjes 
onder het gras. ‘Wij vergoeden altijd uw 
eigen bijdrage voor uw hoortoestel,’ bevestigt 
Egging. ‘We nemen namelijk genoegen met 
minder marge op onze hoortoestellen en 
kopen scherp in door onze grote en interna-
tionale inkoopkracht. Bovendien houden we 
onze kosten laag doordat we oog- en hoor-
zorg onder één dak combineren. Uiteraard 
doen we dit wel met behoud van dezelfde 
kwaliteit.’


