INSCHRIJVINGSFORMULIER OORDOPPEN OP MAAT

naam: ________________________________________________________________________________________

_________________________________________ gsm: _________________________________________

adres: ________________________________________________________________________________________

tel.:

rijksregisternummer: _______________________________

e-mailadres: ___________________________________________________________________________________

geboortedatum: ______ / ______ / ______

Indien je vaak last hebt van oorstoppen,
laat dan op voorhand je oren nakijken door je huisarts.
Als je een oorstop hebt, kan er geen afdruk gemaakt worden.

Heb je ooit een operatie aan de oren gehad?  ja  neen

 13.00 u. - 14.00 u.
 14.00 u. - 15.00 u.

ziekenfonds: _______________________________

 Ik kom op 10.03.18 naar JC Spin om...

 Ik kom op 17.03.18 naar JG Scharnier om...  15.00 u. - 16.00 u.
 16.00 u. - 17.00 u.

Interesse?
SCHRIJF JE IN!

(let op: inschrijven is verplicht!)

Bezorg het ingevulde inschrijvingsformulier aan
één van de leden van Jong N-VA Dessel of het
partijsecretariaat (Zandvliet 60, Dessel)
OF schrijf je online in via dessel.jongnva.be
vóór 14 februari '18.
INGESCHREVEN?

or
Kies vo

O

N
E
P
P
O
ORD
!
op maat

Je krijgt een bevestigingsmail van Jong N-VA.
Noteer 10 of 17 maart '18 in je agenda!
Kijk alvast op www.variphone.be voor de 		
kleuren en andere opties.
Ga eerst langs bij de huisarts als je last hebt van
oorstoppen. Als je een oorstop hebt, kan er geen
afdruk gemaakt worden.
Check www.facebook.com/desseljongnva voor
filmpjes, tips en de laatste nieuwtjes.
Meer info nodig? Mail naar dessel@jongnva.be.
TUSSENKOMST ZIEKENFONDS
ZIEKENFONDS
TUSSENKOMST*
CM
€ 30
Partena
€ 30
VNZ
€ 50
* Informeer bij je ziekenfonds naar de meest recente
tarieven.

GROEPSAANKOOP
OORDOPPEN
za 10.03.18
van 13.00 u. tot 17.00 u.
JC Spin
za 17.03.18
van 13.00 u. tot 17.00 u.
JG Scharnier

Gehoorschade?

Oordoppen?

Hoe? Wat?

Geluid komt als trillingen in je oor. Die trillingen zetten het
trommelvlies en een reeks andere mechanismen in je oor
in werking. Uiteindelijk worden in je binnenoor duizenden
piepkleine haarcellen in beweging gezet. Deze haartjes
sturen via de gehoorzenuw een signaal naar je hersenen.
Bij normaal geluid nemen de haartjes hun oorspronkelijke
positie opnieuw in. Bij blootstelling aan lawaai kunnen de
haartjes beschadigd worden.

Er bestaan verschillende soorten oordoppen.

AFDRUK
- van de gehoorgang
- met een speciale pasta
- door een erkend audioloog
- duurt ongeveer 10 minuten
- gemaakt tijdens de oordoppenactie

SCHUIMOORDOPJES:
vaak gebruikt
vals gevoel van veiligheid
risico op lekken

Het is risico op gehoorschade is niet alleen afhankelijk van
de geluidssterkte, maar ook van de tijdsduur dat je aan
het geluid bent blootgesteld. De haartjes in je oor kunnen
maar een beperkte tijd een bepaalde geluidssterkte
aan. Geef je hen niet voldoende rust, dan sterven ze af.
Soms kan een geluid zo sterk zijn, dat er onmiddellijk
schade is. Die schade is permanent. Gehoorschade
kan gehoorverlies tot gevolg hebben, maar ook tinnitus
(constante pieptoon) of hyperacusis (supergevoelig voor
geluiden).

vervormd geluid
OORDOPPEN MET FILTER:
beter luistercomfort

LEKTEST
- gratis test
- test of de oordop de gehoorgang goed afsluit
- bij afhalen oordoppen

passen zich niet aan aan gehoorgang = risico
ideaal voor opgroeiende jeugd

dB

OORDOP
- gemaakt in het labo van Variphone
- met een door jou gekozen filter en kleur
- na enkele weken klaar
- afhaalmoment wordt nadien georganiseerd

VUURWERK, GEWEER AFVUREN

140

HEAVY METALCONCERT, MP3-SPELER OP MAX.

120

POPCONCERT, LAAGOVERVLIEGEND VLIEGTUIG

110

DISCOTHEEK, KETTINGZAAG

105

max. 0 minuten

MUZIEK VIA HOOFDTELEFOON, DRILBOOR

95

max. 5 minuten

DRUKKE KROEG, VOORBIJRAZENDE TREIN

90

max. 15 minuten

LAWAAI OP SPEELPLEIN, EEN DRUKKE WEG

85

max. 1 uur

vlakke demping = ideaal voor muziekliefhebbers

LUIDRUCHTIG GESPREK, NORMAAL VERKEER

75

max. 8 uur

keuze uit drie dempingfilters (15, 19 of 22 dB)

MET ELKAAR PRATEN, EEN VAATWASSER

60

STILLE SLAAPKAMER, WIND DOOR DE BOMEN

25

OORDOPPEN OP MAAT:
minste kans op gehoorschade
via audioloog of audicien
wel duurste oplossing

keuze uit verschillende kleuren
vanaf de leeftijd van 16 jaar

PRIJS
- € 105 per paar (= voordeeltarief!)
- € 32 per extra filter
- afrekening rechtstreeks met Variphone
- via overschrijving
WAAR EN WANNEER?
- za 10.03.18 in JC Spin: maken van afdruk voor
		 oordoppen moment 1 van 13.00 u. tot 17.00 u.
- za 17.03.18 in JG Scharnier: maken van afdruk
		 voor oordoppen moment 2 van 13.00 u. tot 17.00 u.
- za 07.04.18: afhalen van oordoppen en lektest
(in de namiddag) in 't Scholeke Brasel (naast
Sportpark Brasel).

