Alles over horen
Hoor beter, leef beter. Met een goed gehoor geniet u meer van het
leven. Daarom biedt Amplifon u professioneel advies en de nieuwste
hoortoestellen, een service op maat en een persoonlijke opvolging.
Voor een beter gevoel.
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De wereld van Amplifon
Amplifon is opgericht in de jaren 50 in Milaan.
Algeron Charles Holland wilde mensen die in de
Tweede Wereldoorlog gehoorschade hadden
opgelopen, helpen met op maat gemaakte
hooroplossingen. Zijn bedrijf groeide al snel uit
tot marktleider in Italië. In de jaren 90 breidden
we onze activiteiten uit naar Spanje en Portugal.
Rond de eeuwwisseling zetten we onze eerste

stappen op de Noord-Amerikaanse markt. Het
begin van 21ste eeuw groeide Amplifon sterk
door overnames in Europa, de VS en Canada,
maar ook in Egypte, Australië, Nieuw-Zeeland,
India en Brazilië. Vandaag is onze internationale,
beursgenoteerde groep aanwezig in 22 landen en
mogen we onszelf terecht een wereldleider op het
vlak van hooroplossingen noemen.
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Pionier
Amplifon staat voor technologie en innovatie. U kiest
bij ons steeds uit de nieuwste en technisch meest
vernieuwende hooroplossingen die vandaag beschikbaar
zijn. En ook onze persoonlijke aanpak en professionele
service zijn na 70 jaar nog altijd even vooruitstrevend.
Dat we onze pioniersrol kunnen blijven waarmaken,
hebben we onder andere te danken aan een sterke interne
wetenschappelijke afdeling en expertisegroep. Hun onderzoeken laten ons toe u als eerste ter wereld de nieuwste
oplossingen aan te bieden.
U vindt bij ons de laatste technologieën van de bekendste
merken. Wij werken daarbij onafhankelijk van de verschillende fabrikanten van hoortoestellen. Zo kunnen we in
alle objectiviteit ons gamma samenstellen op basis van de
resultaten van internationale onderzoeksprojecten.
Wij bieden u bovendien alleen A-merken aan. Dat is
voor u de beste garantie op een blijvende service, ook
na 5 jaar en ongeacht het type servicecontract. Naast
hoortoestellen hebben we ten slotte een uitgebreid
assortiment draadloze accessoires. Hiermee bent u altijd
en overal discreet verbonden met uw omgeving.
Ontdek in deze brochure hoe we als pionier in hoorcomfort
voor u het verschil kunnen maken. Vandaag en morgen.

Verrassen
Iedereen is uniek. Daarom is bij Amplifon ook elke
hooroplossing uniek. We gaan verder dan de standaard
fabrieksinstellingen en personaliseren uw hooroplossing
tot u er helemaal tevreden van bent. We willen u aan
genaam verrassen en uw hoorcomfort én uw levens
kwaliteit maximaal verbeteren.
Bij de keuze van uw hooroplossing laten we ons altijd
leiden door wetenschappelijke testen en uw persoonlijke levensstijl. Van de meest discrete toestellen tot en
met de toestellen met het grootste gebruiksgemak. We
zoeken en vinden altijd de juiste balans.
Dankzij deze innovatieve, transparante manier van
werken kunt u erop vertrouwen dat u steeds de juiste
hooroplossing aangereikt krijgt. U zoekt een sterk
resultaat op uw maat? U wilt opnieuw zonder problemen
communiceren met uw naasten? Laat u verrassen in een
van onze 150 hoorcentra en servicepunten.

Wist u dat?
• U
 gedurende 5 jaar een zesmaandelijkse
check-up van uw hoortoestellen krijgt,
inclusief een reinigingsbeurt en vervanging
van slijtagegevoelige onderdelen zoals
buisjes, filters enz.
• U interessante commerciële voordelen geniet
in bepaalde servicecontracten.
• U dankzij onze ruime openingsuren en
flexibele afspraakmogelijkheden in alle rust
kan genieten van onze service en expertise.
• U altijd bij ons terechtkan via ons gratis
0800 94 229-nummer.
• U internationale assistentie geniet in de meer
dan 20 landen waar Amplifon aanwezig is.
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Beter
begrijpen.

Inzicht in een
optimaal gehoor.
Gehoorverlies kan naast een fysiek ook een psychologisch effect hebben.
Afhankelijk van de ernst en de oorzaak vindt u bij Amplifon steeds de
juiste oplossing op maat van uw probleem. Daarvoor beschikken we over
een ongeëvenaarde expertise die we hier graag met u delen.

Om de gehoorproblematiek beter te begrijpen, is inzicht in de werking van het oor en in de
oorzaken en gevolgen van gehoorverlies essentieel. Een korte introductie.
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Beter begrijpen.
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Hoe werken onze oren?
Het oor is een complex orgaan dat geluid, in de vorm van trillende lucht, geleidt.

0.1

De trillingen worden
opgevangen door de
oorschelp en gaan onze
gehoorgang in.

0.3

Die kleine botjes, de kleinste in
ons lichaam, liggen op de weg
naar het slakkenhuis.

0.2

Op het einde van de uitwendige gehoorgang bevindt zich
het trommelvlies. De geluidsgolven laten het vlies trillen,
waardoor de gehoorbeentjes
in beweging gebracht worden.

0.4

In het slakkenhuis worden de
trillingen opgedeeld volgens
frequentie. Haarcellen zetten
het geluid om in zenuwimpulsen,
die naar de hersenen worden
gestuurd.

0.5

Ons brein analyseert de
ingezonden prikkels, waarna
deze uiteindelijk omgezet
worden in ‘geluid’ zoals wij
het ervaren.

0.3

0.4

0.1

0.2
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Gehoorverlies heeft diverse oorzaken
Wereldwijd hebben zo’n 250 miljoen mensen gehoorproblemen. In België gaat het om
1,4 miljoen mensen, meer dan 12% van de bevolking.

Lawaai
Toch hebben ook steeds meer mensen
op jongere leeftijd gehoorklachten.
De boosdoener is dan vaak langdurige
blootstelling aan overmatig geluid, in de
werkomgeving, thuis of tijdens muziek
optredens.
Aangeboren
Maar er zijn nog tal van andere oorzaken.
Gehoorverlies kan bijvoorbeeld ook aan
geboren zijn.

8

Ouderdom
Gehoorverlies maakt deel uit van het ouder
worden: tussen 65 en 74 jaar krijgt 20% te
maken met gehoorverlies; vanaf 75 jaar 35%.
De oplossing?
Het goede nieuws is dat gehoorklachten in
het overgrote deel van de gevallen verholpen
kunnen worden, zoals met een hoortoestel.
Door blootstelling aan een grote hoeveelheid
lawaai te vermijden en preventieve gehoor
beschermers zoals oordopjes te dragen, kan er
bovendien al veel schade worden voorkomen.

Beter begrijpen.
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Belangrijkste vormen van gehoorverlies
We onderscheiden verschillende soorten gehoorverlies. De belangrijkste zijn:

0.2
0.1

0.3

0.1

Geleidingsverlies: de geleiding van het geluid naar het binnenoor vermindert. De oorzaak
ligt in het uitwendig oor of middenoor, bijvoorbeeld bij vocht achter het trommelvlies als
gevolg van een oorontsteking. Dit vereist een aangepaste behandeling. Blijvende klachten
kunnen verholpen worden met buisjes of door het oor schoon te maken. In het ergste geval
dringt zich een operatie op. Bij het minste vermoeden van geleidingsverlies verwijzen onze
hoorspecialisten u altijd meteen door naar de oorarts.

0.2

Perceptief gehoorverlies: het probleem bevindt zich in het binnenoor. Het beïnvloedt de
waarneming van het geluid. Slecht functionerende haarcellen in het slakkenhuis kunnen aan
de basis liggen, waardoor ze geluidsgolven niet of verkeerd omzetten in signalen naar de
hersenen. Andere oorzaken zijn overmatige blootstelling aan lawaai, gebruik van medicijnen,
slijtage door leeftijd of een aangeboren afwijking. In de meeste gevallen is blijvende
gehoorschade het gevolg. Met de juiste hoortoestellen is ook hier een oplossing mogelijk.

0.3

Gemengd gehoorverlies: een combinatie van bovenstaande types. De gehoorpatiënt
ondervindt symptomen van geleidingsverlies en perceptief verlies.

0.4

Neuraal en centraal gehoorverlies: slechte werking van de gehoorzenuw of foute
interpretatie van de impulsen in de hersenen.
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Wanneer is iemand slechthorend en wat zijn de gevolgen?
Slechthorendheid wordt uitgedrukt in het verlies van decibels (dB). De lichtste vorm
is een verlies tussen de 16 en 40 dB. Tussen de 41 en 55 dB is er sprake van lichte
tot matige slechthorendheid. De graad erger is een verlies van 56 tot 70 dB. Bij een
verlies van meer dan 71 dB wordt de situatie als ernstig tot zeer ernstig beschouwd.
De gevolgen van gehoorverlies zijn dan ook niet te onderschatten.

0.1

Onveiligheid:
Bij gehoorverlies smelten geluiden samen tot een lawaaierige geluidsbrij.
Geluiden die ver weg klinken, blijken soms van onverwachts dichtbij te
komen. Vanzelfsprekend kan dat tot gevaarlijke situaties leiden,
vooral in het verkeer.

0.2

Vermoeidheid:
Voortdurend op scherp moeten staan om geluiden juist te interpreteren
vraagt enorm veel energie. Mentale vermoeidheid is het gevolg en de kans
op een depressie neemt toe.

0.3

Onzekerheid:
Het is niet alleen belangrijk wát er gezegd wordt, maar ook hoe iets gezegd
wordt. Intonatie is een belangrijke nuance in de verbale communicatie.
Als die verkeerd opgevat wordt, kan er miscommunicatie ontstaan en dat
kan iemand met gehoorverlies onzeker maken in een gesprek.
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Beter begrijpen.
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0.4

Minder actief:
Gehoorverlies is soms moeilijk te aanvaarden. Om er minder mee geconfronteerd te worden, gaan mensen met gehoorverlies sociale situaties vermijden,
waardoor de kans op sociaal isolement vergroot.

0.5

Mentale last:
Hoewel gehoorverlies vaak eenvoudig en comfortabel weggewerkt kan worden
met een hoortoestel, wordt die oplossing nog te vaak en te lang uitgesteld.
Nochtans kunnen de gevolgen op lange termijn de fysieke én psychologische
gezondheid in het gedrang brengen.

Gehoorverlies?
Maak een afspraak!
Wie gehoorverlies ervaart, raden we aan
om onverwijld een afspraak te maken met
een specialist. Het belang van een vroege
diagnose kan immers niet genoeg worden
benadrukt. In onze hoorcentra bieden
onze audiologen u vrijblijvend persoonlijk
advies en kunt u terecht voor een gratis
hooranalyse*. Ga er gerust langs. U vindt het
Amplifon hoorcentrum bij u in de buurt op
www.amplifon.be.

*zonder medisch doel
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Uw oplossing.
De unieke
Amplifon aanpak.
De aanschaf van hoortoestellen is een belangrijke stap in uw leven en
vraagt de nodige tijd en aandacht. Onze hoorspecialisten begeleiden u
daarom persoonlijk doorheen het hele traject: van de eerste afspraak tot
de opvolging. Ontdek hier hoe onze expertise u in elke fase voorthelpt.

0.1

De eerste afspraak
Heeft u moeite om een
gesprek in groep te volgen?
Moet de televisie luider staan
dan vroeger? Hoort u soms
de deurbel niet?

Bij het minste gevoel van
gehoorverlies raden we u aan
een afspraak te maken voor
een gratis hooranalyse*.

Bent u ouder dan 50 jaar?
Dan doet u er altijd goed aan
uw gehoor regelmatig te laten
testen door onze experten.

*zonder medisch doel
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Uw oplossing.
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0.2

Gratis hooranalyse
Bij Amplifon bieden we gratis
en vrijblijvend een reeks van
kwalitatieve, objectieve en
transparante hoortesten aan.
We analyseren uw gehoorverlies
met de nieuwste technieken
en nemen daar alle tijd voor. Zo
krijgt u een duidelijk zicht op de
ernst van uw situatie en kunnen
we op basis van de resultaten
samen met u de unieke klankkwaliteit bepalen die het best
past bij uw levensstijl, uw
voorkeuren en uw interesses.
Tegelijk krijgt u al advies over
hoortoestellen en brengen we
uw verwachtingen en behoeften
in kaart. Met behulp van een
otoscoop bekijken we ten slotte
of er een beschadiging of een
obstakel in de gehoorgang is dat
uw gehoor beïnvloedt.

0.3

Naar de oorarts
De hooranalyse is geheel vrijblijvend
en zonder medisch doel. De
bevindingen vormen evenwel een
betrouwbaar wetenschappelijk
onderbouwd advies. Is er sprake
van gehoorverlies? Dan gaat u met
uw dossier naar de oorspecialist.
De oorarts zal een medische
diagnose stellen om mogelijke
andere medische oorzaken van
het gehoorverlies uit te sluiten.
Bevestigt hij onze analyse? Dan
bezorgt hij u een voorschrift.
Met dat doktersvoorschrift
kunt u vervolgens de beoogde
hooroplossing(en) vrijblijvend
en gedurende minimum 14 dagen
uitproberen. Zo komt u nooit
voor onaangename verrassingen
te staan.
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0.4

De proefperiode
Tijdens de proefperiode van minimaal 14 dagen
gaan we niet over één nacht ijs. Voldoet een
hoortoestel niet, dan zoeken we samen verder. We
beschikken daartoe over een ruim en gevarieerd
assortiment hoortoestellen van de beste kwaliteit.

0.5

Voor we u volledig zelfstandig de hoortoestellen
laten uittesten, tonen we hoe u uw toestellen
moet bedienen. Eenmaal alles duidelijk is, geven
we u voldoende gratis batterijen om de gekozen
hooroplossing thuis te testen.

Totaaloplossing en financiering
Bent u overtuigd na uw proefperiode? Voldoen de hoortoestellen
volledig aan uw behoeften en verwachtingen? Pas dan zijn wij tevreden!
Afhankelijk van uw keuze stellen we u vervolgens de gepaste serviceformule voor. Die staat garant voor een totaaloplossing met een pak
voordelen en diensten, nazorg inbegrepen. We raden ook aan om elke
6 maanden langs te komen voor een check-up en onderhoud van de
toestellen, waarbij versleten onderdelen zoals tubes of filters vervangen
kunnen worden. Deze service is inbegrepen in de
5 jaar garantie.
De beschikbare servicepacks zijn Excellent, Premium, Comfort en
Essential. Elk pack is samengesteld om u nog meer voordelen aan
te bieden.
Zoals uw audioloog u waarschijnlijk al heeft uitgelegd, kan u kiezen
om uw hoortoestellen in één keer te betalen of opteren voor onze
financieringsmogelijkheden vanaf €29 per maand*. Aarzel niet om
bij uw audioloog naar meer info te vragen.

Excellent
pack
Premium
pack
Comfort
pack
Essential
pack

* Promotioneel jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 0%, vaste jaarlijkse debetrentevoet van 0%. Lening op afbetaling van 696 €, terugbetaalbaar in, 24
maandelijkse aflossingen van 29 €, totaal te betalen bedrag: 696 €.
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit n.v., kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, BTW BE 0445.781.316,
RPR Brussel. Cetelem is een commerciële benaming van Alpha Credit n.v. Adverteerder: Amplifon n.v., agent in nevenfunctie, Pontbeekstraat 2, 1702 GrootBijgaarden, BTW BE 0418 975 266, RPR Brussel.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
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Uw oplossing.
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Beschermen.
Het belang van preventie.
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor uw gehoor. Uw oren
zijn erg gevoelig en kwetsbaar. Blootstelling aan plots of langdurig lawaai
kan uw gehoor ernstig beschadigen. Preventie is daarom een must.

Bescherming tegen lawaai
In onze verstedelijkte samenleving is
lawaai overal aanwezig. In het beste
geval is dat irriterend, maar in sommige
situaties – denk aan de oorverdovende
decibels van een popconcert, het
bedienen van werkgereedschap, het

werken in de omgeving van lawaaierige
machines – kan het ronduit gevaarlijk
zijn voor het gehoor. Een rockband
produceert al gauw 110 decibel, wat
even luid is als een geweerschot... dat
twee uur lang zou duren.

Opgepast voor de schadelijke gevolgen
Langdurige blootstelling aan
intense geluiden kan leiden tot
oorsuizen, overgevoeligheid
voor geluid of (blijvend) gehoorverlies. Lawaai heeft bovendien
ook een negatieve impact op de

gemoedstoestand en de fysieke
gezondheid. Zo zijn er steeds meer
aanwijzingen dat aanhoudend
luide situaties concentratieverlies,
slaapstoornissen en zelfs
hartproblemen kunnen veroorzaken.

De juiste gehoorbescherming
In een luidruchtige omgeving
neemt u maar beter uw voorzorgen om gehoorschade te
voorkomen. Amplifon biedt u een
ruim assortiment aangepaste
gehoorbescherming in de vorm van
oordopjes (standaard of op maat
gemaakt). Werkt u in lawaaierige

18

omstandigheden (bv. bouwwerf,
metaalindustrie …)? Bent u een
motorliefhebber of muzikant? Gaat u
graag naar muziekfestivals of wilt u
ongestoord genieten van uw nachtrust? In het Amplifon hoorcentrum
krijgt u professioneel advies en vindt
u de oplossing op uw maat.

Wist u dat?
10 tot 25% van de bevolking krijgt minstens 1 keer
in zijn leven te maken met
tinnitus (oorsuizen door
bv. het luisteren naar
te luide muziek). Bij 4%
is dat blijvend. Zo’n 10%
van de bevolking en zelfs
17% van de jongeren leidt
aan hyperacusis (over
gevoeligheid voor geluid).
Blootstelling aan een
grote hoeveelheid lawaai
vermijden en preventieve
gehoorbeschermers zoals
oordopjes kunnen hier
veel schade voorkomen.

Beschermen.
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Accessoires.
Voor meer comfort
en een veilig gevoel.
In onze hoorcentra vindt u naast een uitgebreid assortiment hoortoestellen
ook een hele reeks moderne en discrete accessoires die u elke dag en in
iedere situatie een extra comfortabel én veilig gevoel geven.

Benieuwd hoe onze
accessoires uw leven
en dat van de mensen
rondom u een stukje
aangenamer kunnen
maken? Informeer
u dan gerust bij het
Amplifon hoorcentrum
in uw buurt.

0.1

Heeft u moeite om een radio-uitzending of
een televisieprogramma te verstaan? Met
onze tv- en radio-ontvangers of draadloze zenders
hoort u alles weer klaar en duidelijk.

0.2

Hoort u het alarm van uw wekker of de deurbel
niet? Staat de babyfoon niet luid genoeg?
En wat met het brand- of inbrekersalarm?
Onze signaalaccessoires bieden een aan uw
hoorprofiel aangepaste oplossing.

0.3

Gaat telefoneren niet meer zo vlot als u het wilt? Dankzij onze vaste en draadloze
telefoons voert u straks in alle comfort een helder telefoongesprek. Thuis, op het
werk of op reis, ook met de gsm. U kan zelfs de draadloze telefoon doorschakelen
naar het vast toestel of omgekeerd.

0.4

Kunt u gesprekken in grotere ruimtes, aan tafel, op een feestje of tijdens een
vergadering moeilijk volgen? Een draadloze microfoon, gekoppeld aan uw hoortoestellen biedt u een gepaste hooroplossing.
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Een luisterend oor, bij u in de buurt.
150 hoorcentra en servicepunten in België en Luxemburg.
Amplifon, wereldleider op vlak van hooroplossingen.

Volg ons ook op de sociale media:
blog.amplifon.be/nl
facebook.com/amplifonBE
twitter.com/amplifonBE

Adres van de hoofdzetel:
Amplifon N.V. - Pontbeekstraat 2 - 1702 Groot-Bijgaarden

www.amplifon.be - 0800 94 229 - infobe@amplifon.com
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