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Gehoorverlies hoeft vandaag de dag geen probleem 

meer te zijn. Vaak treedt het langzamerhand op 

zonder dat men het merkt. Daarbij heeft gehoor-

verlies ook invloed op de mensen rondom degene 

die er mee wordt geconfronteerd. Iedereen kent 

wel de misverstanden die optreden als woorden of 

zinnen niet goed worden verstaan. Zeker bij ge-

sprekken in gezelschap of in een lawaaiige omge-

ving is dit een veel  voor komend probleem. Met alle 

mogelijke irritaties van dien. Een audicien of KNO-

arts kan uitkomst bieden.

Goede moderne hoortoestellen 

Uit interviews met mensen met gehoorverlies 

blijkt telkens dat er nog steeds veel vooroordelen 

zijn over hoortoestellen. Ze zijn groot, ze fl uiten, ze 

zijn oncom fortabel en er moeten vaak nieuwe, dure 

batterijen in. Oticon bewijst dat het tegendeel waar 

is. De super moderne Intiga hoortoestellen van 

deze Deense fabrikant hebben al heel wat klanten 

op andere gedachten gebracht door hun grote 

draagcomfort en geavanceerde techniek. Alle ge-

bruikers hadden dezelfde wensen. In de eerste 

plaats wilden ze uiteraard weer goed kunnen horen. 

Het liefst met behulp van een zo klein mogelijk on-

opvallend toestel. Hoog op de verlang lijst stonden 

verder een eenvoudige bediening en een maximaal 

draagcomfort. De Intiga hoor toestel  len van Oticon 

voldoen zonder meer aan deze eisen. Het unieke 

Spatial Sound zorgt voor een optimaal richtings-

De moderne, superkleine hoor toestellen vallen nauwelijks op. Maar voor Oticon, één 
van ’s werelds grootste leveranciers van hooroplossingen, speelt naast het formaat, ook 
de techniek een hoofdrol. Die moet immers zorgen voor een nagenoeg natuur lijk hoor-
resultaat. Schoonenberg wil dat nu in de praktijk testen. Daarom zoeken wij mensen die 
het modernste Oticon hoortoestel nu 2 weken gratis willen uitproberen.

gevoel en de Speech Guard zorgt ervoor dat spraak 

veel beter wordt verstaan. En dat alles verpakt in een 

zeer fraai en onopvallend design. Deze toestellen 

zijn dan ook de ideale oplossing in alle hoorsituaties.

Verkeersgeluiden

Zeker in het verkeer is het nood zakelijk om goed te 

kunnen bepalen waar geluid vandaan komt. Gelui-

den als een fi etsbel of sirene moeten immers niet 

alleen worden waar genomen, het is net zo belang-

rijk om vast te kunnen stellen uit welke richting ze 

komen.

Feestjes en partijen

Mensen zijn sociale wezens die het liefst samen 

genieten. De kwaliteit van leven wordt dan ook direct 

bepaald door de mate waarin men mee kan praten 

én luisteren op bijvoorbeeld feestjes en partijen.

Werksituatie

In de werksituatie hebben we veel met achtergrond-

geluid te maken, bijvoorbeeld in vergaderingen en bij 

telefoongesprekken. Terwijl het er juist dan op aan-

komt dat we alle details goed kunnen verstaan.

Natuur

Niets is zo ontspannend als de natuur. Niet voor 

niets worden het gezang van vogels en het ruisen 

van de bomen gerekend tot de mooiste en meest 

rustgevende geluiden die er bestaan.

Cultuur

Ook hier kunnen we alleen met een volwaardig 

gehoor optimaal genieten van de klankenrijkdom. 

Zoals in het theater, de bioscoop of de concertzaal.

De Schoonenberg praktijktest levert het bewijs

“De deelnemers aan onze praktijktest krijgen de 

exclusieve mogelijkheid om de nieuwste hoor-

techniek van Oticon twee weken geheel vrijblijvend 

uit te proberen. Thuis, onderweg, in de vrije natuur 

of bij een concert, u kunt alle tijd nemen om van de 

Advertentie

Schoonenberg zoekt mensen voor 
een praktijktest. Gratis en vrijblijvend.

Klanten razend enthousiast over uniek nieuw Oticon hoortoestel

Oticon Intiga, klein en onopvallend.

Nauwelijks groter dan een 1 euro munt!

“Ik heb al langere tijd problemen met horen. Schoonenberg 
hielp mij met een hoortoestel dat helemaal aansluit bij 
mijn wensen. Het is het eerste toestel dat niet ergens in 
een kast beland is.”

“Mijn advies: doe mee met de test en ontdek zelf het verschil!”

Meld u 
nu aan!Gratis en vrijblijvend0900 - 0616 (15 cpm) of  www.schoonenberg.nl/

praktijktest

Productspecialist drs. Henry van Ophuizen

vele functio nali teiten te genieten.” vertelt product-

specialist drs. Henry van Ophuizen van Schoonenberg 

enthousiast. “Voor deze praktijk test zoeken we nu 

mensen met of zonder hoortoestel. Iedereen met 

gehoorverlies kan meedoen.” Van Ophuizen bena-

drukt dat “het is voor ons van groot belang dat we 

leren van de ervaringen van alle deelnemers. We 

besluiten daarom de praktijktest met een uitge-

breid interview.”

Belangstelling? 

Meld u voor 30 juni aan op 0900-0616 (15cpm) 

of via www.schoonenberg.nl/praktijktest. 

Deelname is helemaal 

gratis en zonder 

verplichtingen!

Actueel

DORDRECHT 
Zwaaien en zwieren. Het is weer één groot feest op de Spuiboulevard sinds de Zomerkermis er is neergestreken. 
Nog tot en met zondag valt er in het hartje van de stad te genieten van veertig attracties. Van vermaak voor de 
allerjongsten tot de grootste durfals. Blikvanger dit jaar is toch wel het reuzenrad dat de bezoeker op grote hoogte 
brengt. Wie zijn camera meeneemt kan mooie plaatjes van de stad schieten. Meer informatie over de kermis, alle 
attracties en de openingstijden zie kermisdordrecht.nl. (Foto’s: Thymen Stolk)       
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