WAAROM ZOU IK
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal
probleem. Feestjes en vergaderingen worden
vermeden, er ontstaan misverstanden door het
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel
en telefoongerinkel worden niet gehoord, ….
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken.

FAQ.

WANNEER START IK BEST
MET HET DRAGEN VAN HOORTOESTELLEN?
Hoe eerder je hoortoestellen begint te dragen,
hoe beter. Als je wacht tot je een zwaar gehoorverlies
hebt, wordt het veel moeilijker om te wennen aan
allerlei geluiden. Iemand die voor het eerst hoortoestellen draagt, wordt van de ene dag op de andere
geconfronteerd met geluiden die al lang niet meer
werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt,
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven
stimuleren, gaat het gehoor ook minder snel achteruit.

VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN
MOET IK ÉÉN OF TWEE
HOORTOESTELLEN DRAGEN?

Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoortoestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft.
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.
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Vrijblijvende gehoortest
Hoortoestellen in alle prijsklassen
Gehoorbescherming
Hoorhulpmiddelen
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1.

VRIJBLIJVENDE
GEHOORTEST EN ADVIES

Wij bieden onderzoek, advies en begeleiding voor mensen
met of zonder hoorproblemen. Vroeg opsporen is van
belang voor een goede behandeling van gehoorverlies.
In elk hoorcentrum van Veranneman is er steeds een
audioloog aanwezig voor een informatief gesprek en een
vrijblijvende gehoortest. Aan de hand van de verkregen
testresultaten kunnen wij u een persoonlijk advies geven.

Hearing
Instrument

Siemens Acquaris
Waterproof

2.

HOOR
TOESTELLEN

Heeft u reeds een gehoorverlies en wilt u daar een
oplossing voor, dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Met een voorschrift van de neus-, keel- en oorarts kan
een vrijblijvende proef met hoortoestellen gestart worden.
Wij bekijken samen wat het best bij u past. Wij hebben
een groot aanbod hoortoestellen, zodat iedereen op
een gepaste manier kan geholpen worden naargelang
de persoonlijke behoeften, het gehoorverlies en de
nanciële mogelijkheden.
U heeft 5 jaar garantie bij de aankoop van hoortoestellen.
Tijdens deze garantieperiode kan u steeds bij ons terecht
voor gratis onderhoud en aanpassing van uw toestellen.

3.

HOOR
HULPMIDDELEN

U kan bij ons ook terecht voor allerhande hulpmiddelen
voor personen met een slechthorendheid of doofheid.
Deze maken het horen met of zonder hoortoestellen
gemakkelijker.
Flits- en trilwekkers, telefoon en GSM voor slechthorenden
met extra versterking, systemen om gemakkelijker naar
de radio en televisie te luisteren en communicatieen waarschuwingssystemen zijn een greep uit het
hele gamma hulpmiddelen dat we aanbieden.

Approved
Partner

Over Veranneman Audiologie
Uw gehoor, onze zorg
Sinds haar oprichting begin jaren 50, stelt het
familiebedrijf alles in werking om op een uiterst
professionele wijze het beste hoortoestel voor u uit te
zoeken. Voor een optimaal comfort.
Slechthorendheid heeft een niet te onderschatten invloed
op het familiaal, sociaal en professioneel leven, vooral
omdat de slechthorende zich het gehoorverlies vaak te laat
realiseert.
Bij Veranneman nemen wij de tijd om met u te overleggen,
verschillende testen af te nemen en uiteindelijk het
perfecte hoortoestel te kiezen. Wij kunnen u helpen met
onze ruime ervaring en deskundigheid.
Bij Veranneman is er geen commerciële druk in verband
met het zakencijfer en onmiddellijke rentabiliteit. Onze
firma heeft geen aandeelhouders en is niet
beursgenoteerd. Een tevreden klant is onze eerste
prioriteit.
De firma Veranneman verdeelt twee verschillende merken:
het Duitse Siemens en het Deense Widex, eveneens een
familiebedrijf.
Om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden,
beschikken wij over een eigen technische dienst. Dit laat
ons toe alle herstellingen in ons atelier uit te voeren. Nog
een bijkomend bewijs van kwaliteit en efficiëntie.
“Uw welzijn is onze voornaamste bezorgdheid”

