
Gehoorbescherming 
op maat



Wanneer is luid te luid?
We zijn het gewend om overal om ons heen geluiden te horen, van 
pratende mensen tot voorbijrijdende auto’s.  
Uw werkomgeving kan luidruchtig zijn en tijdens een feestje 
of concert genieten we van luide muziek. Zonder de juiste 
gehoorbescherming is dit niet altijd onschadelijk. 

Wanneer loop je risico op gehoorschade?

De geluidssterkte en de tijdsduur verhogen de kans op gehoorschade. 
Als de trilhaartjes in het binnenoor te lang worden blootgesteld aan 
te harde geluiden, raken ze beschadigd. Het is daarom belangrijk dat 
het oor voldoende rust krijgt zodat de trilhaartjes kunnen herstellen. 
Gebeurt dit niet, dan kunnen ze effectief afsterven en verdwijnen, met 
permanente gehoorschade tot gevolg.



Hoe luid is te luid?

Geluidssterkte wordt gemeten in decibels (dB). We kunnen 
8 uur aan een stuk 80 dB verwerken zonder negatieve 
gevolgen voor het gehoor. Boven de 80 dB wordt het risico op 
gehoorschade snel groter. Uw oren mogen bijvoorbeeld maar 
maximaal 2 uur worden blootgesteld aan 85 dB en hebben 
daarna 24 uur rust nodig om terug op hun plooi te komen. 

Gepaste gehoorbescherming

Lapperre maakt oordoppen op maat, biedt oorkappen en ook 
universele oordopjes aan. Met de gepaste gehoorbescherming  
voorkomt u gehoorschade in elke geluidssituatie.
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Oordoppen op maat
Oordoppen werken het best als ze op maat worden 
gemaakt en perfect in uw gehoorgang passen.  
Om zeker te zijn dat ze het geluid optimaal 
dempen, voert uw audioloog bij afhaling een 
controletest uit. Zo zijn we er zeker van dat uw 
gehoor optimaal beschermd wordt. Hoewel 
oordoppen vaak jaren meegaan, raden we toch aan 
om jaarlijks een controletest te laten uitvoeren.  
Zo zijn we er zeker van dat uw oordoppen nog 
steeds optimaal passen en functioneren.



Lapperre maakt oordoppen
voor specifieke doeleinden:

Muziekdoppen

Iedereen die van muziek houdt of zelf muziek maakt, geniet met 
deze speciaal ontwikkelde oordoppen van muziek zonder zijn of 
haar gehoor te beschadigen.

Variphone MEP2G Music

  De nieuwste generatie gehoorbescherming op maat  
met vlakke demping

  Dezelfde geluidskwaliteit, maar op een gereduceerd  
en dus veilig niveau 

  De geluidsfilter is makkelijk verwisselbaar en garandeert een 
optimaal gebruikscomfort 

  Keuze uit 3 dempingswaarden: 15, 19 of 22 dB

Op maat gemaakte oortjes voor MEP2G (In-Ear Monitor)

 Comfortabele oortelefoontjes voor het beluisteren van muziek
  Een realistisch en dynamisch klankbeeld  
  Meer bewegingsvrijheid voor de ultieme muziekbeleving





Slaapdoppen
Met op maat gemaakte slaapdoppen heeft u bijna geen last 
meer van een snurkende partner of straatlawaai. Geniet in alle 
comfort van een onverstoorde nachtrust.

Sleep Comfort

  Extra draagcomfort
  Elimineert storende geluiden
  Wekker blijft hoorbaar
  Geschikt voor regelmatig gebruik

Vrije tijd
Dagelijks worden we geconfronteerd met geluid in 
verschillende situaties, waarbij een goede bescherming vaak 
belangrijk is. Met deze op maat gemaakte oordoppen bent u 
goed beschermd in allerlei geluidsomgevingen.

Party Protect
  Voor occassioneel gebruik in de vrije tijd
  Zacht materiaal, transparante kleur
  Makkelijk te reinigen
  Koordje tussen linker- en rechterdop mogelijk
  Keuze uit 3 dempingswaarden met zeer effectieve demping 

van de hoge frequenties 



Zwemdoppen
Op maat gemaakte zwemdoppen die de gehoorgang volledig 
afsluiten van water en vocht. Hierdoor zijn ze bijzonder 
interessant voor mensen die gemakkelijk oorontstekingen 
krijgen of trommelvliesbuisjes hebben. Bovendien dempen ze 
ook de vaak harde geluiden in zwembaden. 

Swim Protect

 Garandeert de beste waterdichtheid
 Voor regelmatig gebruik

Ear Band-it

 Hoofdband, beschikbaar in 3 maten
 Zorgt ervoor dat de oordopjes op hun plaats blijven zitten
  Kan afzonderlijk of in combinatie met Swim Protect- 

oordopjes worden gebruikt







Doppen voor het motorrijden
Tijdens het rijden met de moto kan het geluidsniveau  
van de ruis tussen de helm en de oren oplopen tot 102 dB!  
De speciaal ontwikkelde oordoppen filteren enkel de 
schadelijke ruis van de wind weg, zodat u het verkeer, de 
navigatie en de motor zelf nog perfect blijft horen. Ze zitten 
comfortabel en passen onder elke helm.

Variphone MEP2G Moto

  Aangeraden voor motorrijders die kiezen voor een modulair 
systeem en hun motodop willen combineren met een 
ander type filter

  Ingebouwde filter zodat hij onder elke helm  
kan worden gedragen

Variphone V-Flex Moto

  Aangeraden voor dagelijks gebruik
  Gemaakt uit zacht materiaal voor maximaal draagcomfort
  Geïntegreerde geluidsfilter





Doppen voor de schietsport
Geweerschoten zorgen voor een korte piek in het 
geluidsniveau. Speciaal voor de jacht, schietsport of militaire 
oefeningen werd actieve gehoorbescherming ontwikkeld, 
waarmee het geluid continu wordt gemeten. De oordoppen 
dempen enkel de geluidspieken en onschadelijke geluiden 
worden transparant of licht versterkt doorgegeven.

Variphone MEP2G Shooting

  Perfecte pasvorm
  Goede bescherming bij impulsgeluiden
  Passieve gehoorbeschermer met impactfilter
  Verwisselbare filtermodule

CENS Proflex

  Optimaal draagcomfort door het zacht silicone materiaal 
  Modulaire oordoppen: elektronica en omhulsel kunnen 

apart worden vervangen
  Beschikbaar in 5 versies, afhankelijk van de soort schietsport
  Verschillende kleuropties



Doppen voor het klussen  
en professioneel gebruik

Tijdens het klussen of in een professionele werkomgeving
worden wel werkhandschoenen en een veiligheidsbril
gedragen, maar gehoorbescherming wordt gemakkelijk
vergeten. Nochtans maken werktuigen en machines
schadelijke geluiden, vaak gedurende een langere periode.
Zo loopt u risico op gehoorschade, wat nadelig is voor uw
gezondheid en uw productiviteit. Hierbij een greep uit ons 
aanbod:

Work Protect

  Hard materiaal
  Voor regelmatig gebruik en makkelijk te reinigen
  Koordje tussen linker- en rechterdop mogelijk
  Keuze uit 3 dempingswaarden met zeer effectieve demping 

van de hoge frequenties

Variphone MEG2G Industry

  Uitgerust met industriële filters
  Specifiek voor gebruik op de werkvloer en in de industrie
  Keuze uit 3 dempingswaarden: 19, 24 of 26 dB
  Meerdere kleuren beschikbaar



Phonak Serenity SP / DP

  Modulair systeem met verwisselbare filters voor  
verschillende geluidsniveaus

  Keuze tussen passieve (SP) of actieve (DP) gehoorbeschermer
  Zeer aangenaam draagcomfort
  Volledige bewegingsvrijheid

Oorkap Optime

  Makkelijk in gebruik
  Hoog draagcomfort
  Beschikbaar in 3 dempingswaarden

Wenst u specifieke informatie over professionele gehoorbescherming of bent 
u geïnteresseerd in het volledige gamma? Dan kan u ons contacteren via 
earprotection@lapperre.be





Gehoorbescherming voor kinderen

Alpine Muffy Baby

 Voor baby’s van  
3 tot 36 maanden

 Met elastische 
hoofdband zodat de 
oorkap goed op zijn 
plaats blijft zitten

 Geleverd met extra 
hoofdband en handig 
opbergzakje

Alpine Muffy

 Voor kinderen tot 
ongeveer 8 jaar

 Zeer licht en 
comfortabel

 Makkelijk in gebruik

Pluggies Kids

 Voor kinderen  
tussen 4 en 12 jaar

 Licht en comfortabel
 Makkelijk in gebruik

Voor jonge kinderen zijn oorkappen de ideale oplossing om 
zorgeloos te kunnen genieten van luide evenementen. Hun 
oren zijn immers nog in volle ontwikkeling, waardoor het 
weinig zin heeft om oordopjes op maat te laten maken.  
Ook universele oordopjes passen niet altijd perfect en kunnen 
uit hun oren vallen. Daarom zijn oorkappen een aanrader.



PartyPlug

  Occasioneel gebruik
  Conversaties blijven mogelijk
  Herbruikbaar en makkelijk te reinigen

SleepSoft

  Wekker blijft hoorbaar
 Herbruikbaar en makkelijk te reinigen

SwimSafe

 Conversaties blijven wel mogelijk
 Herbruikbaar en makkelijk te reinigen

FlyFit

 Reguleert drukverschillen op het oor
 Conversaties blijven wel mogelijk
 Herbruikbaar en makkelijk te reinigen

Universele oordopjes
Naast de oordoppen op maat, heeft Lapperre ook een uitgebreid 
gamma universele oordoppen van Alpine. Er bestaat een 
universele oordop voor elke toepassing.



WorkSafe

 Conversaties blijven wel mogelijk
 Herbruikbaar en makkelijk te reinigen

MotoSafe Pro

 Bevat 2 sets oordoppen met verschillende demping:
  MotoSafe Tour met zwarte filter voor gemiddelde 

demping (ideaal voor tourtochten, op vakantie of op 
de snelweg)

  MotoSafe Race met rode filter voor zware demping  
(ideaal voor langere ritten op de snelweg, op het 
circuit en bij open helm)

 Conversaties blijven wel mogelijk
 Herbruikbaar en makkelijk te reinigen
 Handig opbergtasje en reinigingsspray



Uw persoonlijk HoorProfiel
In ons land krijgt 1 op de 3 personen te maken met 
gehoorverlies. En ze zijn er zich niet altijd van bewust.  
Aan de hand van enkele korte tests kunnen we nagaan  
hoe het met uw gehoor is gesteld. Dit vormt een goede 
basis om samen met uw audioloog uw HoorProfiel op te 
stellen. Door jaarlijks uw gehoor te screenen kan eventueel 
gehoorverlies snel worden aangepakt. 

1. Tonentest

De Tonentest gaat na welke van de vier tonen u wel of niet 
hoort. Een goede objectieve inschatting van uw gehoor.

2. De Versta-test

De Versta-test gaat na hoe goed u nog woorden kan 
onderscheiden van ruis en achtergrondlawaai, net als in het 
dagelijkse leven.

3. De Vragenlijst

De Vragenlijst bestaat uit 15 vragen over eventuele 
moeilijkheden die u ondervindt in alledaagse situaties.  
Zo komen we te weten wat u zelf van uw gehoor vindt.

De Versta-test en de Vragenlijst kunt u doen op hoorprofiel.be, 
de resultaten worden u per email of per post bezorgd. Ook de 
Tonentestkaart kan u op hoorprofiel.be bestellen.







Contact
De audiologen van Lapperre bieden vrijblijvend advies en 
zoeken samen met u naar de gehoorbescherming die het 
beste bij u past. Aarzel niet om langs te komen! Heeft u de 
online hoortest gedaan, breng dan zeker uw resultaten mee.

U vindt uw dichtstbijzijnde hoorcentrum op lapperre.be 

Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken? 
U kan ons telefonisch bereiken op 0800 10 888 of mailen 
naar info@lapperre.be



Stationsstraat 22
B-1702 Groot-Bijgaarden

www.lapperre.be


