
Hooradvies op maat
Sinds 2015 is Cor Driebergen van Driebergen 
Hoortechniek gevestigd aan de Van Kijfhoek-
straat in Hendrik-Ido-Ambacht, inpandig in ont-
moetingscentrum Wielstaete. Hij was reeds tien 
jaar gediplomeerd triage-audicien, maar kreeg 
steeds meer de wens om individueel maatwerk 
af te leveren in een eigen praktijk. Hij vertelt: “Ik 
zie probleemloze communicatie voor al mijn 
klanten als een persoonlijke missie. Er zijn veel 
universele producten beschikbaar op de markt. 
Een aanbieding als ‘twee halen, één betalen’ 
kan prima werken, maar zulke toestellen zijn 
niet voor iedereen geschikt. Het is belangrijk 
om te inventariseren wat de klant nodig heeft.” 

“Iedereen krijgt naarmate je ouder wordt in ze-
kere mate last van gehoorverlies”, vervolgt Drie-
bergen. “Een hoortoestel is een product waar 
weinig mensen aan willen beginnen, maar 
eigenlijk verbindt het gehoor je met de wereld 
om je heen.” Driebergen wenst daarom het ta-
boe rondom een hoortoestel te doorbreken. 

Wensen van de gebruiker
“Als je wilt dat een toestel gedragen wordt, 
dan is het belangrijk om naar de wensen van 
de gebruiker te luisteren. Het toestel moet een 

aanwinst zijn, in plaats van dat de gebruiker 
hinder ondervindt van het toestel. Wanneer een 
toestel de verstaanbaarheid van een gespreks-
partner verbetert, maar als het vullen van de  
besteklade, het aanzetten van de afzuigkap 
of een rumoerige verjaardag ‘oorverdovend’ 
klinken, dan weet je dat de verkeerde geluiden 
overgecompenseerd worden. In zulke situaties 
is het van groot belang dat het hoortoestel zorg-
vuldig en naar gelang de persoonlijke wensen 
van de gebruiker wordt ingesteld.”

Naast gehoorverlies, zijn ook oorsuizen een 
veelvoorkomend probleem, waar naar schat-
ting honderdduizenden Nederlanders last van 
hebben. Zij horen een constante piep, suis of 
fluit. Omdat er medisch veelal niets aan te doen 
is, krijgen zij de boodschap  ‘ermee te leren le-
ven’. Driebergen stelt dat het tegendeel echter 
waar is. “Door middel van een tinnitus hoortoe-
stel kun je iemand andere geluiden aanbieden, 
waardoor je in veel gevallen voor verlichting 
van de klachten kunt zorgen.”

Persoonlijke service
Iedereen ervaart geluid op een andere manier. 
Dit maakt horen en verstaan daarom zo per-
soonlijk. Driebergen Hoortechniek weet dit en 

kan met jarenlange ervaring, gedegen oplei-
ding en de beste apparatuur uitstekend indivi-
duele hoorzorg bieden. In de maanden na de 
aanschaf van het toestel wordt er gewerkt met 
een aantal evaluatiemomenten. Het is belang-
rijk om te luisteren naar wat de klant je vertelt. 
Op die manier kun je toewerken naar een vol-
ledig gepersonaliseerd stukje hoortechniek. 
Vanwege het individuele maatwerk werkt Drie-
bergen op afspraak, zodat aan iedere klant de 
juiste zorg en aandacht kan worden besteed. 

Oogwereld De Groot
Vier dagen per week is Cor Driebergen werkzaam 
in zijn praktijk in Wielstaete, maar op dinsdag is 
hij ter ondersteuning aanwezig bij Oogwereld 
De Groot in winkelcentrum De Schoof. De focus 
ligt op drempelverlaging, om gehoorproblemen 
bespreekbaar te maken. Hier behoeft geen af-
spraak te worden gemaakt en je kunt zo binnen-
lopen voor meer informatie of vragen. 
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Bedrijf in beeld

H.I.Ambacht – Wanneer het lastiger wordt om tijdens een drukke verjaardag een gesprek te volgen en als gesprekspartners 
steeds meer lijken te gaan mompelen, dan is het aan te raden om de werking van het oor eens kritisch te laten bekijken. 

Driebergen Hoortechniek
Een wezenlijk verschil tussen horen én verstaan 

driebergen
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Interactieve lezing Horen én Verstaan op 23 mei
Hoe kan het dat u het wel hoort, maar het niet 
goed kunt verstaan? Hoe zit het met uw gehoor? 
Hoe werkt het eigenlijk? Waarom is verstaan in 
gezelschap zo lastig? Op al deze vragen geeft  
Cor Driebergen antwoord tijdens de interactieve  
lezing ‘Horen én verstaan’ op dinsdag 23 mei om 
20.00 uur in Ontmoetingscentrum Wielstaete. 
Deelname is gratis, wel even aanmelden via de 
website, telefoon of e-mail.


