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Gehoorverlies is een massafenomeen
Naar schatting worden er in 2015 wereldwijd 1,1 miljard  
mensen getroffen door gehoorverlies. De meeste mensen  
kunnen met een hoortoestel worden geholpen maar slechts 
1 op de 5 maakt van deze mogelijkheid gebruik.
Tot enkele decennia geleden dacht men dat gehoor verlies 
vooral mensen op pensioenleeftijd trof. Intussen zijn het  
niet meer alleen de 65+ers, maar is het echter de actieve  
generatie die ook hinder aan gehoorverlies ondervindt.

Tieners
Tieners luisteren regelmatig naar te luide muziek. Vooral 
via koptelefoons of oortjes. Ook bevinden ze zich vaak in 
omgevingen met veel geluid. Bijvoorbeeld verkeers lawaai, 
disco, film, concert en festival. Er zijn gelukkig goede  
onopvallende gehoorbeschermende producten beschikbaar 
die gehoorverlies kunnen beperken. 

Gehoorverlies begint vanaf 30 jaar
Vanaf het dertigste jaar neemt het gehoor geleidelijk af.  
Slechthorendheid ontwikkelt zich vaak zo langzaam  
dat men het zelf nauwelijks merkt. Het is een normaal  
verouderingsverschijnsel. Wanneer het gehoorverlies  
als storend wordt ervaren in het sociale leven, omdat u  
bijvoorbeeld gesprekken moeilijker kunt volgen of moeite 
heeft om de telefoon te verstaan, adviseer ik u om niet te 
lang te wachten met een hoortoestel. Dit omdat het leren 
omgaan en bedienen van het toestel meer gewenning  
kost naarmate u ouder wordt. Ook het auditieve gedeelte 
van het brein moet weer wennen aan alle geluiden.

Een hoortoestel is hip
Het accepteren van de “falende oren” is een proces dat  
bij sommige mensen jaren kan duren. Ze zijn geneigd  
om in eerste instantie de gehoorklachten te ontkennen of  
schamen zich voor een hoortoestel. Dit is echter onnodig 
omdat er geavanceerde en discrete oplossingen zijn. 
Ik ben van mening dat een hoortoestel ook meer van deze 
tijd is. Net als bij de bril zijn er mooie modellen in allerlei 
kleuren. Van onzichtbaar tot opvallend, klein of juist groot. 
Ook de geluidsweergave is zeer belangrijk. Het toestel  
moet daarom goed zijn ingesteld.  

Wie ben ik
Ik ben 16 jaar werkzaam als audicien en heb daarnaast veel 
ervaring met audiometrie in het ziekenhuis. Ik neem de tijd 
voor de test. Overleg met u de mogelijkheden, bekijk met 
een camera uw oor en mocht het nodig zijn, dan verwijs ik  
u door naar een KNO arts. 
Door mijn manier van werken heb ik een tevreden 
klantenkring opgebouwd. Voor mij is dat de bekroning op 
mijn werk. Als mensen tevreden zijn met hun gehoor, ben 
ik dat ook. Mijn reputatie is dan ook kenmerkend voor de 
kwaliteit die ik lever. Ik ben niet de stylist uit het zuiden  
maar misschien wel de kwaliteitsaudicien uit de regio. 
Wat de aanleiding ook is, als u twijfelt over uw gehoor, 
kom dan vrijblijvend langs voor een hoortest en 
advies in onze winkel. Ik maak 
graag kennis met u.

Peter Triel Dinsdag 10 november presenteert fabrikant Widex de nieuwste hooroplossing. U bent van harte welkom op deze productpresentatie.Kijk voor meer informatie op www.hoorhuys.nl


