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IN SAMENWERKING MET SPECSAVERS

Als muziek in je oren
Lawaaiige cafés, verjaardagen en
drukbezochte vergaderingen; als je slecht
hoort ga je er liever niet naartoe. Niet
omdat je niet wilt, maar simpelweg omdat
je gesprekken en grapjes niet goed kunt
volgen. Dat is jammer en vooral onnodig.

LIEF VOOR JE OREN

‘Ik gun het iedereen
om goed te horen’
Carla Beijsens (44): “Voor mijn omgeving was het niet altijd leuk dat
ik slecht hoorde. Ik praatte bijvoorbeeld heel hard en moest mijn
zoontje vaak vragen om dingen te herhalen. Soms zei hij dan ‘laat
maar’, wat niet leuk is om te horen. Vergaderingen op mijn werk
kon ik ook niet altijd goed volgen. Heel vermoeiend, was dat. Ik ben
nu heel gelukkig met mijn hoortoestel en gun het iedereen om weer
goed te horen.”

xxvcredit: brlebv velrvnk, xxxxxxx.

Tom Kother van Specsavers: “Als we ouder worden,
krijgen we allemaal te maken met gehoorverlies. Dat
komt doordat de trilhaartjes in je oren na je dertigste
langzaam gaan slijten. Die haartjes geven via een
ingewikkeld systeem signalen door naar de hersens.
Het gevolg van slijtage is dus een slechter gehoor.
Eén op de tien Nederlanders hoort niet goed en zou baat
hebben bij een hoortoestel, maar helaas rust daar nog
steeds een taboe op. Niet nodig, want dat zijn allang
geen grote plastic gevallen meer, die op onverwachte
momenten gaan piepen. Tegenwoordig zie je ze bijna
niet: ze zijn een stuk kleiner dan vroeger en je kunt
kiezen uit verschillende kleuren (aangepast aan
bijvoorbeeld haar- of huidskleur) en draagstijlen.
Het lijkt misschien een grote stap, maar mensen met
een hoortoestel geven aan dat ze weer veel lekkerder in
hun vel zitten nu ze weer goed kunnen horen. Ofwel:
aarzel niet en ga naar een audicien als je denkt dat je
minder goed hoort.”

Word je regelmatig
blootgesteld aan een
geluidsniveau van 80
decibel of hoger, dan loopt
je gehoorrisico. Een
concert kan oplopen tot
wel 120 decibel, dus draag
de juiste gehoorbescherming. Doe je dat niet, dan
kun je er een verminderd
gehoor of hinderlijke piep
aan overhouden.
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