PERSBERICHT
ROTTERDAMMERS MEEST VERZOT OP HET GELUID VAN WATER
Huizen/Rotterdam, 19 mei 2015 – De Rotterdammer luistert het liefst naar het geluid
van bewegend water. Het Eendrachtsplein is vandaag het toneel van een popup
Geluidenbox, waar bezoekers worden getrakteerd op een ware hoorbeleving. Aan de
hand van favoriete geluiden gaan zij op zoek naar het meest favoriete geluid van
Rotterdam. Tegelijkertijd biedt de Geluidenbox een podium om een steeds groter
groeiend maatschappelijk probleem van slechthorendheid aan de kaak te stellen.
De Geluidenbox is een initiatief van
Specsavers. Bezoekers van deze
geluidsbelevingscabine worden op een
luchtige manier aan de hand van favoriete
geluiden van Nederlanders voorgelicht over
het gehoor. De retailketen stelt hiermee het
probleem slechthorendheid aan de kaak. Dit
is een groeiend maar onderschat probleem.
Zelfs wanneer mensen weten dat ze slechter
horen, nemen zij het gehoor vaak voor lief. Zo
is de drempel om een audicien te bezoeken
nog erg groot en stelt één op de drie
Nederlanders de aankoop van een hoortoestel zelfs meer dan vijf jaar uit. Gehoorproblemen
kunnen in het ergste geval leiden tot een sociaal isolement.
In de Geluidenbox worden bezoekers blootgesteld aan favoriete geluiden. Veel deelnemers
aan de hoorbeleving zijn verrast door het effect dat geluiden hebben op de belevingswereld
en op dierbare herinneringen. De kwaliteit van leven hangt voor veel mensen vooral af van
het zicht. Deze hoorbelevingscabine doet mensen beseffen dat de rol van het gehoor op het
(dagelijks) leven groter is dan gedacht. Geluiden spreken in hoge mate onze emoties aan.
Cindy Egging, National Quality Manager Hearing: “Deze popup Geluidenbox is bedoeld om
consumenten op een laagdrempelige manier voorlichting te geven over het gehoor,
bewustwording te creëren over het belang hier zorgvuldig mee om te gaan, en dus ook te
gaan testen bij twijfel. We willen onderzoeken of mensen op deze manier meer openstaan
over een gesprek over hun gehoor en of we de drempel om naar een audicien te gaan
kunnen wegnemen. Dit kun je het beste doen aan de hand van de geluiden die je mooi vindt,
want dit zijn de geluiden die je het eerst gaat missen zodra zij wegvallen.” De Geluidenbox zal
de komende dagen op meer locaties van zich laten horen.
De top 5 van meest favoriete geluiden onder het hoofdzakelijke Rotterdamse publiek:
1. De branding van de zee
2. Een kabbelend beekje
3. Tsjirpende vogels
4. Knisperend houtvuur
5. Het geluid van een koffiezetapparaat

Foto Geluidenbox:
Bezoekers van de Geluidenbox in Rotterdam verkozen het geluid van de branding van de zee
tot het meest favoriete geluid.
Voor meer informatie: www.specsavers.nl
Volg Specsavers ook online!

- EINDE PERSBERICHT Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement
op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in
uw mailbox.
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Marloes Krot, telefoon: (035) 628 8311 e-mail:
eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)
Over Specsavers
Het van oorsprong Britse familiebedrijf Specsavers opende in 1997 in Nederland de deuren
van haar eerste winkel. De snelgroeiende retailketen exploiteert in Nederland inmiddels 121
optiek- en hoorzorgwinkels op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Dit
vanuit een heldere missie: kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor
iedereen in Nederland toegankelijk maken.
Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de eerstelijns oogen hoorzorg en haar marktpositie verder versterken. Nu al is de keten de grootste opleider
van gediplomeerde opticiens in Nederland en is aan nagenoeg elke vestiging een StArgeregistreerde triage audicien verbonden. Specsavers werkt intensief samen met diverse

opleidingsinstituten, zoals het Deltion College en biedt een breed spectrum aan
carrièremogelijkheden.
Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief
hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie.
Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving,
voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen. Zo hebben ruim 1100 goede
doelen in Nederland in de afgelopen vijf jaar een financieel steuntje in de rug ontvangen.
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