
Wij maken alle oren blij

Gehoorbescherming



Je bent het gewend om overal om je heen geluiden te 
horen, van muziek en pratende mensen tot voorbijrijdende 
auto’s en de televisie. Hoewel je van sommige geluiden 
kan genieten en ze je geweldige momenten laten ervaren, 
kan te veel geluid problematisch en zelfs schadelijk zijn. Lees 
verder en kom te weten vanaf wanneer geluid schadelijk 
wordt voor je gehoor en hoe je dat kan voorkomen. Ont-
dek alles over onze gehoorbescherming, van universele 
oordopjes, oorkappen voor kinderen of volwassenen tot 
oordoppen op maat voor allerhande toepassingen.   
Kortom, Lapperre heeft oordoppen voor iedereen.

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). Je kan 8 uur aan een stuk 
80dB (A) verwerken zonder negatieve gevolgen voor het gehoor. Boven 
de 80 dB wordt het risico op gehoorschade snel groter. Je 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.

Kettingzaag 
105 dB

Sirene ambulance 
120 dB

Gewoon gesprek 
60 dB

MP3-speler  
80 dB

Grasmaaier  
85 dB

Druk café 
90 dB

Handboor  
95 dB

Concert/festival 
100 dB
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De juiste gehoorbescherming

Wanneer je bijvoorbeeld in de tuin werkt of een vliegreis maakt, kunnen 
geluidsniveaus boven de veilige norm (80-85 dB) uitstijgen. Omdat jouw 
aandacht op dat moment ergens anders ligt, gaan deze geluiden op in 
de achtergrond en ‘verdoven’ ze jouw gehoor, waarmee ze na verloop
van tijd schade veroorzaken. Harde muziek, zware machines en geweer- 
schoten kunnen zelfs binnen enkele minuten of seconden schade 
aanbrengen, soms zelfs permanent. 

In tegenstelling tot jouw ogen, kunnen je oren zichzelf niet sluiten om  
je tegen schadelijke prikkels te beschermen. Daarom is het belangrijk 
om je gehoor te beschermen. Gelukkig beschikken we bij Lapperre over 
een ruim assortiment van universele en op maat gemaakte oordoppen 
voor dergelijke situaties.

Kwalitatieve gehoorbescherming

De gehoorbescherming van ons eigen huismerk heeft een geavanceerde 
filtertechnologie. De filters dempen schadelijke geluiden, zonder dat  
je hoeft in te leveren op geluidskwaliteit bij het voeren van gesprekken 
of het luisteren naar muziek. Onze oordoppen blokkeren het geluid  
niet, ze verfijnen het door middel van demping: een methode voor  
het beperken en filteren van geluid.

Verschillende situaties vragen natuurlijk verschillende oplossingen. 
Daarom hebben we filters voor verschillende toepassingen ontwikkeld.  
Je vindt bij ons dus de ideale gehoorbescherming,  zowel universeel als 
op maat gemaakt, voor verschillende situaties. 

Wat kost onze gehoorbescherming?

• Op-maat-gemaakte oordopjes – vanaf € 89/paar 
• Universele oordopjes – vanaf € 19,95/paar  
• Schuimrubberen dopjes voor éénmalig gebruik – €0,80/paar

Voor meer informatie kan je terecht op het gratis nummer 0800 10 888  
of bij het Lapperre-hoorcentrum bij jou in de buurt. Voor op maat ge-
maakte oordopjes maak je best even een afspraak in het hoorcentrum 
omdat er een afdruk van jouw oren moet gemaakt worden. Voor de aankoop 
van universele dopjes kan je ook terecht in één van onze hoorcentra of 
je kan ze makkelijk bestellen via onze webshop: shop.lapperre.be 



MUZIEK

Hou je van muziek? Misschien maak je zelf muziek? Ga je regelmatig naar concerten 
of festivals? Dan zijn deze muziek-doppen je beste keuze. De speciale filters zorgen 
ervoor dat de schadelijke tonen gedempt worden, zonder in te boeten op de 
muziekbeleving zelf.

Music Pro

Op maat gemaakte oordopjes, die 
een perfecte pasvorm hebben en 
een optimale gehoorbescherming 
bieden. Verkrijgbaar in twee soorten 
materialen. 

Music

Deze universele oordopjes zijn ver-
krijgbaar in drie standaardmaten en 
hebben een groene filter. Je kan ze 
gebruiken bij het uitgaan, tijdens een 
concert of festival of zelfs tijdens een 
bioscoop-bezoek.

AudioNova™ Music Pro

Op maat gemaakte mini-
oordopjes, afzonderlijk 
geproduceerd voor een 
perfecte pasvorm en optimale 
gehoorbescherming. Verkrijgbaar 
in twee materialen (siliconen en 
acryl) met een lineair dempfi lter 
in drie niveaus: wit (laag), platina 
(gemiddeld) en goud (hoog).

AudioNova™ Music

Deze beschermende oordopjes 
zijn verkrijgbaar in drie standaard 
maten en hebben een groen fi lter.



REIZEN

Heb je tijdens een vliegreis nood aan rust en comfort? Onze dopjes verminderen  
het achtergrondlawaai van de motor, dempen het geroezemoes van andere 
passagiers, enz. Ideaal dus als je je wilt afzonderen van alle omgevingsgeluiden. 
Daarenboven vertragen ze ook de wijzigende druk in je oren tijdens het opstijgen 
en landen.

InFlight Pro

Op maat gemaakte oordopjes met  
een blauwe filter, die zorgen voor een 
perfecte pasvorm en optimale gehoor-
bescherming tijdens het vliegen. 

InFlight

Deze universele oordopjes zijn 
verkrijgbaar in drie standaardmaten  
en hebben een witte filter. 

AudioNova™ InFlight Pro

Op maat gemaakte oordopjes 
met een blauw fi lter, afzonderlijk 
geproduceerd voor een 
perfecte pasvorm en optimale 
gehoorbescherming. Verkrijgbaar 
in twee materialen (siliconen en 
acryl) en twee maten (Volledige 
concha en Mini).

AudioNova™ InFlight

Deze beschermende oordopjes 
zijn verkrijgbaar in drie standaard 
maten en hebben een wit fi lter.

AudioNova™ SleepTight Pro

Deze op maat gemaakte 
siliconen mini-oordopjes zijn 
naar uw oren gevormd.

AudioNova™ SleepTight

Deze oordopjes zijn verkrijgbaar 
in drie standaard maten.

SLAPEN

Heb je moeite om te slapen omdat je partner snurkt? Of houdt straatlawaai 
je ‘s nachts wakker, denk maar aan voorbijrijdende auto’s, luidruchtige buren, 
de vuilniswagen voor dag en dauw, ... Kies dan voor deze slaapdoppen, ze 
verminderen de hinderlijke geluiden tijdens je slaap! 

SleepTight Pro 

Met op maat gemaakte slaapdoppen 
geniet je weer van een onverstoorde 
nachtrust. Het extra zachte siliconen 
materiaal is comfortabel wanneer je  
op je kussen ligt. 

SleepTight

Deze universele oordopjes zijn verkrijg-
baar in drie standaardmaten. Ze hebben 
geen aparte filter, de dop heeft namelijk 
een gesloten doorgang. Je kan ze ge-
bruiken tijdens het slapen of wanneer 
je je wilt concentreren. 



RIJDEN

Rijd je met een motor, een cabrio of een snelle elektrische fiets? Neem je soms  
deel aan moto- of autosportevenementen? Dan is het belangrijk om je oren goed 
te beschermen, want de geluiden van luide motors kunnen heel schadelijk zijn 
voor je gehoor.  

Drive Pro 

Deze op maat gemaakte siliconen 
oordopjes zorgen voor een perfecte 
pasvorm en dempen alle schadelijke 
geluiden. Ze zijn verkrijgbaar in twee 
niveaus afhankelijk van de hoeveelheid 
demping kan je kiezen voor geel 
(gemiddeld) en oranje (hoog).

Drive

Deze universele oordopjes zijn 
verkrijgbaar in drie standaardmaten  
en hebben een oranje filter. Je kan  
ze dragen tijdens een motorritje,  
in de cabrio, tijdens een race-event  
of tijdens het varen.

AudioNova™ Drive Pro

Deze op maat gemaakte 
siliconen mini-oordopjes zijn 
afzonderlijk geproduceerd 
voor een perfecte pasvorm en 
optimale gehoorbescherming. Ze 
zijn verkrijgbaar in twee niveaus 
fi lterkracht: geel (gemiddeld) en 
oranje (hoog).

AudioNova™ Drive

Deze beschermende oordopjes 
zijn verkrijgbaar in drie standaard 
maten en hebben een oranje fi lter.

CONCENTRATIE

Of je nu studeert of van thuis of op kantoor werkt, er zijn bepaalde situaties  
waarin lawaai moeilijk te verdragen is en jouw concentratie verlaagt. Deze  
op-maat-gemaakte oordopjes verminderen hinderlijke geluiden en verbeteren 
jouw concentratie. 

Focus Pro 

Op maat gemaakte oordopjes, die 
een perfecte pasvorm hebben en zeer 
comfortabel zijn zodat je ze de hele 
dag kan dragen.  



KLUSSEN

Hou je van klussen of in de tuin werken? Tuingereedschap, elektrisch gereedschap 
of reparaties aan voertuigen kunnen verraderlijk hoge geluidsniveaus produceren.

Active Pro 

Deze op maat gemaakte oordopjes 
passen perfect in je oren. Voor meer 
comfort zijn ze verkrijgbaar in twee 
materialen (zachte siliconen of hard 
acrylaat) en kan je kiezen uit drie opties 
voor de hoeveelheid demping: geel 
(gemiddeld), oranje (hoog) en rood 
(zeer hoog).

Active

Deze universele oordopjes zijn verkrijg-
baar in drie standaardmaten: ze hebben 
allemaal een gele (gemiddeld) filter.

Phonak Serenity SP / DP

Deze gehoorbeschermers hebben als basis een op maat gemaakte 
schaal, vervaardigd uit nylon. Doordat ze zo licht zijn, heeft de Phonak 
Serenity een zeer aangenaam draagcomfort en geeft het je volledige 
bewegingsvrijheid.

Je hebt de keuze tussen passieve (SP) of actieve (DP) gehoorbescherming. 
De actieve versie geeft een dynamische protectie: hij beschermt in 
lawaai en versterkt in rustige omstandigheden.  
Dankzij de verbinding met de control box 
wordt het omgevingsgeluid continu in  
stereo geanalyseerd en zodra het schadelijke 
niveau wordt overschreden, treedt er een 
onmiddellijke demping op. De passieve 
versie is een modulair systeem met verwis-
selbare filters voor verschillende geluids- 
niveaus. 

Oorkap Optime

• Makkelijk in gebruik
• Hoog draagcomfort
• Beschikbaar in 3 dempingswaarden

AudioNova™ Active Pro

Deze op maat gemaakte 
oordopjes zijn afzonderlijk 
geproduceerd voor een 
perfecte pasvorm en optimale 
gehoorbescherming. Ze zijn 
verkrijgbaar in twee materialen 
(siliconen en acryl) en er zijn drie 
opties voor de fi lterkracht: geel 
(gemiddeld), oranje (hoog) en 
rood (zeer hoog).

AudioNova™ Active

Deze beschermende oordopjes 
zijn verkrijgbaar in drie standaard 
maten: ze hebben allemaal een 
geel (gemiddeld) fi lter.



JAGEN

Als je jaagt, sportschutter bent of veel tijd doorbrengt op de schietbaan,  
dan kan jouw gehoor heel snel beschadigd raken. Omdat de korte en intense 
geluidspieken zo schadelijk kunnen zijn, hebben we voor de jaagsport enkel 
oordoppen op maat, voor een perfect pasvorm.

Hunting Pro

Op maat gemaakte oordopjes met  
een gepatenteerde filter die zorgt  
voor een lage constante demping en 
tegelijk beschermt tegen impulslawaai. 
Deze oordopjes hebben een perfecte 
pasvorm en bieden optimale gehoor-
bescherming. Ze zijn verkrijgbaar in 
twee materialen en twee maten. 

ZWEMMEN

Als je vaak zwemt, kunnen bacteriën in het water tot een infectie of oorontsteking 
leiden. Ook wanneer je veel tijd in het buitenwater doorbrengt, kunnen koude,  
water en wind pijnlijke oren veroorzaken. Onze zwemdoppen zijn ideaal voor 
zwemmers of als je makkelijk oorontstekingen krijgt of trommelvliesbuisjes hebt. 
Dankzij de lichte filter dempen ze niet teveel, zodat communicatie wel mogelijk blijft. 

Swim Pro 

Deze op maat gemaakte siliconen oordopjes hebben 
een perfecte pasvorm om je gehoorgang goed af te 
sluiten, zodat water niet kan binnendringen, maar  
omgevingsgeluid wel hoorbaar blijft.

Swim

Deze universele oordopjes, met onze speciale 
azuurblauwe filter, zijn verkrijgbaar in drie 
standaardmaten. 

Ear Band-it

Deze band zorgt ervoor dat de zwemdopjes nog beter  
op hun plaats blijven zitten tijdens het zwemmen.

AudioNova™ Hunting Pro

Op maat gemaakte oordopjes 
met een gepatenteerd fi lter 
dat bescherming biedt tegen 
impulslawaai; afzonderlijk 
geproduceerd voor een 
perfecte pasvorm en optimale 
gehoorbescherming. Ze zijn 
verkrijgbaar in twee materialen 
(siliconen en acryl) en twee 
maten (Volledige concha en 
Mini).

Op maat gemaakte oordopjes 
met een gepatenteerd fi lter 
dat bescherming biedt tegen 
impulslawaai; afzonderlijk 
geproduceerd voor een 
perfecte pasvorm en optimale 
gehoorbescherming. Ze zijn 
verkrijgbaar in twee materialen 



Voor heel jonge kinderen en baby’s 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.

Alpine Muffy

Deze oorbeschermers zijn gemaakt 
voor kinderen en tieners. Ze zijn zeer 
licht, comfortabel en makkelijk in 
gebruik.

 Alpine Muffy Baby

Deze oorkappen zijn speciaal ontwik-
keld voor baby’s van 3 tot 36 maanden. 
Dankzij de elastische hoofdband blijven 
de oorkappen goed op hun plaats  
zitten, zonder te veel druk te geven  
op het hoofdje.

GEHOORBESCHERMING 
VOOR KINDEREN

Wist je dat oren een levenlang groeien? Vooral 
bij kinderen gaat dat heel erg snel. Daarom zijn 
onze universele doppen altijd beschikbaar in 
verschillende maten, zo passen ze ook perfect 
in kinder-oren! Voor baby’s en jonge  kinderen 
hebben we ook oorkappen, die zijn op zo’n jonge 
leeftijd vaak een stuk makkelijker dan oordopjes.



Twijfel je wel eens of alles nog wel goed hoort?  
Of wil je weten hoe het met jouw gehoor gesteld is?

Ontdek jouw persoonlijk hoorprofiel

In ons land krijgt 1 op de 3 personen te maken met gehoorverlies, vaak 
zonder zich er van bewust te zijn. Aan de hand van enkele korte tests 
kunnen we nagaan hoe het met jouw gehoor is gesteld. Dit vormt een 
goede basis om samen met jouw audicien je HoorProfiel op te stellen. 
Door jaarlijks je gehoor te screenen kan eventueel gehoorverlies snel 
worden aangepakt.

Tonentest

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

De Versta-test

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

De Vragenlijst

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

De Versta-test en de Vragenlijst kan je doen op hoorprofiel.be. Je ontvangt 
de resultaten dan per email of per post. Ook de Tonentestkaart kan je op 
hoorprofiel.be bestellen.

1

2

3
Contact

De Lapperre-audiciens geven je graag vrijblijvend advies en zoeken 
samen met jou naar de gehoorbescherming die het beste bij jou en 
jouw behoeften past. Aarzel dus niet om langs te komen voor meer 
informatie! Je vindt het dichtstbijzijnde hoorcentrum op lapperre.be

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Je kan ons telefonisch 
bereiken op 0800 10 888 of mailen naar info@lapperre.be



Stationsstraat 22 
B-1702 Groot-Bijgaarden

www.lapperre.be

Wij maken alle oren blij


