
Welkom in een wereld 
   van geluiden

Zo hoort het 



“Lapperre is al 70 jaar dé referentie  
in hooroplossingen en kan  

rekenen op het vertrouwen van  
tal van neus-, keel- en oorartsen”



Een regenboog van klanken
 
Uw oren, ze maken het leven mooi. Ze helpen u tijdens het 
werk en waarschuwen u in het verkeer. Maar ze laten u ook 
genieten. Van een goed gesprek, bijvoorbeeld. Of van mooie 
muziek. En van de stilte in de natuur. 

Ze zijn uniek, die oren van u. Dus wanneer uw gehoor erop 
achteruit gaat, hebt u nood aan een oplossing op maat.  
Bij Lapperre neemt uw audioloog de tijd om te luisteren 
naar uw verhaal en de oplossingen te overlopen die uw 
gehoorproblemen doeltreffend kunnen verhelpen. Samen 
maakt u het leven weer mooi.

Lapperre is al 70 jaar de referentie in oplossingen voor het 
gehoor en kan rekenen op het vertrouwen van tal van 
neus-, keel- en oorartsen. Met meer dan 140 hoorcentra en 
130 verkooppunten in België en Luxemburg is er altijd een 
Lapperre in de buurt. Spring dus gerust eens binnen voor een 
gratis hoortest en vrijblijvend advies. 

Zo hoort het.





De oplossing, 
op maat van uw gehoor. 

Geniet met volle teugen van alle geluiden dankzij 
onze allesomvattende en persoonlijke service. Uw 
Lapperre audioloog beschikt steeds over de nieuwste 
generatie hoortoestellen. Ook voor gehoorbescherming, 
hoorhulpmiddelen en accessoires kunt u bij ons terecht.  
Over nazicht en advies hoeft u zich geen zorgen te maken; 
dat is altijd gratis. Want uw gehoor verdient niet alleen zorg, 
maar ook nazorg! 

Wilt u helemaal op beide oren slapen, dan neemt u er het 
ComfortPlus Plan bij. Dit serviceplan voorziet u gedurende  
5 jaar van batterijen, bijregelingen, herstellingen, garantie en 
een omniumverzekering – allemaal inbegrepen in de prijs.



Alles over gehoorverlies

Wat is gehoorverlies?

In het oor worden geluiden via het trommelvlies en fijne 
trilhaartjes doorgegeven aan de hersenen. Helaas verdwijnen 
deze haartjes met de leeftijd en komen er geen nieuwe in de 
plaats, met gehoorverlies tot gevolg. Vaak gaan de hoge tonen 
er als eerste op achteruit, waardoor het moeilijk wordt om 
medeklinkers uit elkaar te houden. Mensen met beginnend 
gehoorverlies merken vaak op dat ze nog wel horen, maar 
moeite hebben om te verstaan wat er wordt gezegd.  
Een groot verschil met doofheid, waarbij u helemaal niks  
meer hoort.

Oorzaken van gehoorverlies

Gehoorverlies kan verschillende oorzaken hebben. In de 
meeste gevallen is het gewoon een kwestie van natuurlijke 
slijtage door veroudering. Al vanaf je vijfentwintigste gaan 
je oren geleidelijk aan minder goed werken, een natuurlijk 
verschijnsel waaraan niemand ontsnapt. Maar ook bepaalde 
ziektes, een harde knal of langdurige blootstelling aan lawaai 
kunnen blijvende schade aanrichten.







Gevolgen van gehoorverlies

Bij gehoorverlies moet u tijdens gesprekken eigenlijk constant 
uw oren spitsen. Daardoor raakt u sneller vermoeid en worden 
sociale situaties een hele uitdaging. Het risico bestaat dat u 
deze situaties gaat vermijden. Met de juiste hoortoestellen is 
dit nochtans helemaal niet nodig, want bij matig gehoorverlies 
helpen ze u om tot 100% van uw gehoor terug te winnen. 

Oplossing

Hoortoestellen helpen om uw hersenen als het ware te 
trainen. Als bepaalde geluiden niet meer naar de hersenen 
worden doorgestuurd, vergeet ons brein hoe het deze 
geluiden moet interpreteren. Dit is zo goed als onomkeerbaar. 
Daarom is het zo belangrijk om uw gehoor zo vroeg mogelijk 
te laten testen en een oplossing te zoeken.





De cijfers spreken voor zich

U bent niet alleen

Ongeveer 1 op de 10 Belgen heeft last van gehoorverlies.  
In totaal gaat het over meer dan 1 miljoen mensen, waarvan 
slechts een derde op pensioenleeftijd is! Uit een Britse studie 
blijkt dat maar liefst 40% van de jongeren risico loopt op 
permanente gehoorschade. Dit heeft onder meer te maken 
met het luisteren naar luide muziek door oortjes. Gehoorverlies 
is dus allesbehalve een probleem van de ‘oude dag’.

Van alle mensen met gehoorverlies:

  Geeft 65% aan af en toe moeite te hebben om zachte 
geluiden te horen en spraak te verstaan in een luidruchtige 
omgeving.

 Zegt 30% dat ze vaak moeilijk gesprekken kunnen volgen.
  Ondervindt 5% altijd last; zij horen enkel nog luide klanken  

of helemaal niets meer.

Slechts 1 op de 5 mensen die slecht horen, zetten de stap 
naar een hoortoestel. Nochtans kan u daarmee in de meeste 
gevallen uw gehoor helemaal of grotendeels terugwinnen. 
Eens u gewend bent aan uw hoortoestellen, zal u meteen 
merken dat u weer makkelijker contact maakt met de mensen 
in uw omgeving en dat u samen terug volop kan genieten van 
de momenten die het leven mooi maken.



Herken gehoorverlies bij uzelf 

of bij anderen

Uw gehoor gaat er geleidelijk aan op achteruit.  
Zo geleidelijk aan, dat u het zelf misschien niet 
eens meteen merkt. Herkent u een of meerdere van 
onderstaande situaties, dan is het zeker een goed idee  
om uw gehoor verder te testen. 

 Ik moet mij inspannen om iemand te horen praten.
  Ik heb moeite om gesprekken te volgen in een  

rumoerige omgeving (zoals op restaurant of in de auto).
 Ik moet de radio of tv vaak harder zetten.
 Ik vind het moeilijk om te telefoneren.
  Familie en vrienden geven aan dat ze hun woorden 

vaak moeten herhalen.



Doe de zelftest

De audiologen van Lapperre ontwikkelden een online test  
die een goede indicatie geeft over hoe het met uw gehoor  
is gesteld. Eerst krijgt u een korte vragenreeks over hoe goed  
u hoort in alledaagse situaties. Daarna moet u proberen enkele 
woorden te verstaan in geluidsfragmenten met veel ruis.  
De resultaten worden u per mail of post bezorgd. 
Benieuwd hoe het met uw gehoor is gesteld? Doe de test op 
hoorprofiel.be.

Gratis hoortest bij Lapperre

Wijzen de resultaten van uw online zelftest op gehoorverlies 
of twijfelt u soms aan uw gehoor? U bent altijd welkom in 
een hoorcentrum in de buurt, waar een Lapperre audioloog 
gratis en vrijblijvend een uitgebreide gehoortest afneemt 
in een gespecialiseerde geluidscabine. U krijgt er een reeks 
woorden te horen in combinatie met ruis. Aan de hand van de 
resultaten geeft uw audioloog u advies over de hooroplossing 
die het beste bij u past. 

Maak een afspraak op 0800 10 888 of ga naar  
www.lapperre.be.

“Toen ik bij Lapperre ging informeren over 
een hoortest wilde de audioloog weten 
wat ik wel en niet verwachtte van een 
hoorapparaat. Dit gesprek was minstens 
even belangrijk als de eigenlijke test”





Wat kan Lapperre voor u betekenen?

Hoortoestellen

Uw Lapperre audioloog gaat samen met u op zoek naar het 
hoortoestel dat het best past bij uw levensstijl, gehoorverlies 
en budget. Er bestaat immers niet één universeel hoortoestel 
dat voor iedereen geschikt is. De prijs wordt doorgaans 
bepaald door de specificaties en mogelijkheden van het 
toestel. Moderne toestellen maken bijvoorbeeld via bluetooth 
verbinding met uw telefoon, radio of tv zodat u in alle 
omstandigheden zorgeloos kan genieten van het geluid dat 
voor u belangrijk is. 

Hoorhulpmiddelen

Naast hoortoestellen biedt Lapperre ook een ruime keuze aan 
ondersteunende producten voor telefonie, televisie, wekkers, 
waarschuwingssystemen, draadloze FM-systemen enzovoort. 
Ze versterken het geluid en zorgen voor een heldere geluids-
overdracht. 



Gehoorbescherming

Voorkom gehoorschade en gebruik de juiste 
gehoorbescherming. Lapperre heeft een uitgebreid 
assortiment gehoorbeschermingsproducten voor 
specifieke toepassingen, bijvoorbeeld als u zelf muziek 
speelt of graag concerten bijwoont. U kunt kiezen voor 
een universele oplossing of uw gehoorbescherming op 
maat laten maken. 

Onderhoudsproducten

Uw hoortoestellen moeten regelmatig worden 
schoongemaakt. Alleen zo blijven ze optimaal 
werken en haalt u er het beste uit. Met de speciale 
reinigingsproducten die u bij Lapperre vindt, doet u 
het onderhoud van uw toestellen makkelijk zelf. Dit 
is belangrijk voor uw persoonlijke hygiëne, voor een 
optimale geluidsweergave en voor de levensduur  
van uw toestel. 

“ Ik had er nooit bij stilgestaan dat het 
feit dat ik niet meer zo goed hoorde 

niet alleen vervelend was voor mijzelf, 
maar ook voor de anderen. “



Elk gehoor is uniek

Een hooroplossing is maatwerk, helemaal 
afgestemd op uw persoonlijke behoeften en 
wensen. Daarom nemen we bij Lapperre de tijd 
om u beter te leren kennen en uw behoeften te 
vertalen naar de juiste hooroplossing. 



5 stappen naar een 
beter gehoor

Oor voor u

Bij het kiezen van de juiste hooroplossing houden 
we rekening met uw (professionele) activiteiten en 
vrijetijdsbesteding. Want uw levensstijl verandert mee met 
uw gehoor. We luisteren ook naar uw wensen in verband 
met het type hoortoestel, het draagcomfort en uw budget. 

Uw hoorprofiel

De Lapperre audioloog brengt uw persoonlijk hoorprofiel 
in kaart met 3 eenvoudige tests. Op basis van de testresul-
taten en uw motivatie geeft hij advies over de hooroplos-
sing die het best bij u past.



Nieuwe geluiden

De geselecteerde hoortoestellen worden voor u klaargemaakt 
en u krijgt uitleg over het gebruik ervan. Wanneer u de 
toestellen voor het eerst aandoet, ervaart u onmiddellijk al dat 
u meer hoort. Dit kan even wennen zijn. Daarom mag u de 
toestellen enkele weken kosteloos mee naar huis nemen en 
vrijblijvend uitproberen.

Ervaringen delen en fijn afstellen van uw hoortoestellen

Tijdens uw proefperiode ziet de audioloog u graag een keer 
terug. Dit is een ideaal moment om te delen wat er goed gaat 
en wat beter zou kunnen op het vlak van geluidskwaliteit, het 
verstaan van gesprekken en het draagcomfort. Op basis van 
uw feedback en wensen zal de audioloog de instellingen van 
uw hoortoestellen bijregelen en verfijnen waar nodig.

Op beide oren slapen

Wilt u de hoortoestellen aankopen? Dan hoeft u enkel nog 
de bestelbon te ondertekenen. Uw audioloog zorgt voor de 
verdere administratieve afhandeling met uw ziekenfonds.  
In elk geval geniet u 5 jaar zorgeloos hoorcomfort! En ook 
na de verkoop kan u op Lapperre blijven rekenen. Want het 
nazicht en bijstellen van uw hoortoestellen is altijd gratis. 
Spring gewoon even binnen bij uw hoorcentrum.



Wist u dat er verschillende types  
hoortoestellen bestaan?

Hoortoestellen zijn er in de meest uiteenlopende uitvoeringen, voor 
elk soort gehoorverlies. Er is dus sowieso een hoortoestel te vinden 
dat past bij uw individuele wensen en behoeften.

Achter-het-oor (AHO)

Dit type wordt achter het oor gedragen, net boven de oorschelp. De 
microfoon en de luidspreker zitten in de behuizing van het toestel. 
Via een elleboogje en een klein kunststof slangetje wordt het geluid 
naar een oorstukje geleid. Zo wordt het geluid doorgegeven naar 
het trommelvlies. Achter-het-oor hoortoestellen zijn geschikt voor 
alle vormen van gehoorverlies en bestaan in hele kleine tot wat 
grotere ‘power’-formaten.

Luidspreker-in-het-oor (LIHO)

Ook dit type draag je achter het oor, maar in tegenstelling tot 
AHO-toestellen zitten alle componenten hier niet in de behuizing. 
De luidspreker zit in de gehoorgang. Een dun elektrisch draadje leidt 
het geluid naar de luidspreker. Deze hoortoestellen zijn meestal 
kleiner dan gewone achter-het-oor toestellen en geschikt voor de 
meeste vormen van gehoorverlies.

In-het-oor (IHO)

In-het-oor hoortoestellen of intra-hoortoestellen worden op maat 
gemaakt en zitten min of meer in het oor. Sommige varianten zitten 
vooraan in de gehoorgang, andere worden diep(er) in de gehoorgang 
geplaatst. Daardoor zijn ze quasi onzichtbaar.

1

2

3



Veel mensen vragen zich ook af…

…of ze één of twee hoortoestellen nodig hebben. 

Het is belangrijk om met beide oren even goed te horen.  
Zo kan u makkelijker bepalen welke geluiden dichtbij en veraf 
zijn. Het gebruik van twee hoortoestellen maakt het luisteren 
dus aangenamer en het zorgt ook voor meer veiligheid, 
bijvoorbeeld in het verkeer. Met twee toestellen is de klank 
helder, rijk aan details en heeft u minder versterking nodig 
zodat achtergrondlawaai minder hinderlijk wordt. 

…wanneer het tijd is voor hoortoestellen. 

Van ogen wordt wel eens gezegd dat ze ‘lui’ worden door te 
vroeg of te veel een bril te dragen. Maar het gehoor zit anders 
in elkaar. Wanneer de hersenen te lang geen geluidsimpulsen 
te verwerken krijgen, leren ze af hoe ze die moeten 
interpreteren. Dit proces noemen we auditieve deprivatie en is 
moeilijk omkeerbaar. Hoe sneller u dus een hoortoestel begint 
te dragen, hoe beter we uw gehoorverlies kunnen aanpakken.

…of hoortoestellen meteen helpen. 

Elk gehoor is uniek. Uw hoortoestellen moeten dan ook per-
fect worden afgesteld op uw gehoor. Dit is soms even zoeken. 
In het begin kunnen bepaalde geluiden hard of vreemd klin-
ken en kan het moeilijk zijn om het onderscheid te maken tus-
sen belangrijke en minder belangrijke geluiden. Daarom volgt 
uw audioloog uw vooruitgang enkele weken op. Hij regelt uw 
toestellen bij en geeft tips voor lastige luistersituaties.



…of je een hoortoestel altijd ziet zitten. 

Vroeger waren hoortoestellen groot en opvallend.  
Maar de technologie is zo sterk geëvolueerd dat de meeste 
oplossingen heel klein en discreet zijn geworden. Onze 
toestellen die achter het oor moeten worden aangebracht, 
hebben een kleine behuizing en een ultrafijne tube. Toestellen 
die in uw gehoorgang zitten, zijn zo goed als onzichtbaar.  
Uw omgeving zal het kunnen beamen: slecht horen valt veel 
meer op dan een hoortoestel.

…of hoortoestellen handig zijn.

Digitale hoortoestellen zijn technologische wondertjes.  
De ingebouwde microchip en software zorgen ervoor dat 
u eigenlijk niets hoeft te doen. Ze detecteren automatisch 
of u zich in een gesloten ruimte bevindt of in openlucht en 
passen het volume aan. Belangrijke geluiden worden versterkt, 
achtergrondgeluiden worden onderdrukt. Bovendien kunt u 
de toestellen makkelijk zelf aan- en uitdoen en schoonmaken.

Niemand ziet hoe 
goed u hoort



…of hoortoestellen betaalbaar zijn. 

Lapperre biedt kwalitatieve hoortoestellen binnen elk 
budget. Prijzen variëren in functie van het type toestel  
en ieders specifieke wensen en levensstijl. Omdat uw 
gehoor steeds verder blijft evolueren en omdat we willen 
dat u altijd optimaal kunt genieten van alle geluiden om 
u heen, stellen we uw hoortoestellen kosteloos bij indien 
nodig. Daarenboven zijn onze audiologen erkend door 
alle ziekenfondsen, waardoor u in de meeste gevallen 
kunt rekenen op een tussenkomst. Dit geldt ook voor 
jongere mensen met een licht gehoorverlies.

“Een deel van mijn hoorapparaten worden 
terugbetaald door de mutualiteit.  
Bovendien worden ze bij Lapperre gratis 
bijgesteld en valt het onderhoud onder de 
garantie. En zo is er voor elk budget wel 
een oplossing.”



Lapperre, dé referentie 
in hooroplossingen

U wordt geholpen door de beste audiologen

Bij Lapperre staan meer dan 300 gecertificeerde audiologen 
klaar om u zowel voor als na uw aankoop te helpen. 

Wij scholen ons voortdurend bij

De audiologen van Lapperre krijgen voortdurend de kans om 
bijkomende opleidingen te volgen. Alleen zo kunnen we u als 
klant op elk moment begeleiden naar de beste oplossing. 

Overal bij u in de buurt

Het uitgebreide netwerk van Lapperre bestaat uit meer dan 
140 eigen hoorcentra en bijna 130 verkooppunten. Zo is er 
altijd een gecertificeerd audioloog dichtbij u. 



“Het geeft me veel vertrouwen dat ik 
bij Lapperre kan rekenen op de beste 
kwaliteit, en niet alleen van de toestellen, 
maar ook van de service en expertise.”



Zorgeloos hoorcomfort dankzij het ComfortPlus Plan

Met het ComfortPlus Plan hoeft u zich gedurende 
5 jaar geen zorgen te maken over batterijtjes, 
onderhoudsproducten, bijregelingen of technische kosten. 
De kwaliteit die we bieden is uw vertrouwen waard, welk 
hoortoestel u ook kiest.

“Bij Lapperre wordt mijn hooroplossing 
op mijn maat gemaakt. Een ander kan 

er niets mee doen. Dit toont aan hoe 
serieus ze mijn gehoor nemen.”



Lapperre tilt uw hooroplossing 
naar een hoger niveau.

Uw hooroplossing van topkwaliteit

Bij Lapperre vindt u steeds de nieuwste generatie 
hoortoestellen, van instapmodellen tot technologische 
hoogstandjes, in alle prijsklassen en soorten. Omdat Lapperre 
een eigen productie heeft, staan we ook altijd garant voor 
toestellen van topkwaliteit.

Met het HoorSupport Plan staat u er niet alleen voor

Het HoorSupport Plan is een praktische aanvulling op alle 
informatie die u tijdens het hele proces krijgt. Het bevat 
nuttige tips, adviezen en oefeningen. Voor u, maar ook 
voor de mensen om u heen. Een hoorprobleem is immers 
een communicatieprobleem dat u allebei treft en dus ook 
samen moet aanpakken. Voor het beste resultaat volgt u het 
HoorSupport Boek samen met het begeleidingsprogramma 
HoorSupport Online. Deze onderdelen zijn op elkaar 
afgestemd, zodat u uw hoortoestellen optimaal leert te 
gebruiken. 



“Ik was vergeten hoeveel mijn  
hoorapparaat voor mij betekent…  

tot ik ’m kwijtraakte! Dankzij mijn 
Lapperre omnium kreeg ik een 

volledig nieuw toestel.”



Uw Lapperre omnium

Hoortoestel verloren of gestolen? Geen probleem. Met de  
Lapperre omnium is uw hoortoestel daartegen verzekerd. 
Vraag ernaar bij uw audioloog.

Gespreide betalingen op maat van uw budget

Bij Lapperre willen we dat u zo snel mogelijk weer kan 
genieten van een optimaal gehoor. Het is dan ook geen enkel 
probleem om uw betalingen te spreiden via onze partner 
Cofidis.

Onze technische dienst staat voor u klaar

Indien uw hoortoestellen gecontroleerd of hersteld moeten 
worden, dan zijn ze in goede handen bij onze technische 
dienst. Lapperre kan namelijk rekenen op een team van 
gespecialiseerde technici die voor een snelle herstelling 
zorgen en die onze kwaliteitsnormen volgen. 

Lapperre heeft haar eigen laboratorium

Alle oorstukjes voor uw hoortoestellen worden voor u op maat 
gemaakt in het laboratorium van Lapperre.

We helpen u 
met een glimlach 
van oor tot oor!



Aarzel niet om u te wenden tot onze customer service

Heeft u vragen of opmerkingen? Uw audioloog staat steeds 
voor u klaar. U kunt ook altijd terecht bij onze klantendienst  
op 0800 10 888 of via info@lapperre.be

Lapperre en uw NKO-arts

Uw Lapperre audioloog werkt nauw samen of heeft een  
goede relatie met uw neus-, keel- en oorarts. Ze wisselen  
alle nuttige informatie over uw gehoor uit en werken samen 
de beste oplossing voor u uit.

Uw tinnitus-specialist

Heel wat mensen hebben last van oorsuizingen, maar ieder-
een ervaart tinnitus op zijn eigen manier. Met het Tinnitus 
Management Plan helpen onze specialisten u stap voor stap 
omgaan met uw persoonlijke klacht zodat u terug ‘gewoon’ 
kan genieten. Uw audioloog weet er alles over.



Lapperre heeft dé  
hooroplossing op uw maat  
waarmee u gedurende 5 jaar  
op beide oren kan slapen



Stationsstraat 22
B-1702 Groot-Bijgaarden

www.lapperre.be


