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Audicien Michelle Rutten van Hans Anders
geluidsdeskundige bij EditieNL
Gorinchem 31 juli - De Gemeente Rotterdam plaatst nieuwe mosquito’s op

plaatsen waar overlast veroorzakende jongeren zich ophouden. Dit zijn

apparaatjes die een heel hoge, toon uitzenden. Alleen jongeren tot 25 jaar kunnen

het geluid van 17 kilohertz horen. Dat geluid is bijzonder onaangenaam. EditieNL,

het regionieuwsprogramma van RTL, besteedde er op zaterdag 31 juli aandacht

aan. Zij vroegen geluidsexpert en Hans Anders audicien Michelle Rutten hoe het

komt dat zeer hoge tonen wel door jongeren te horen zijn, maar door ouderen niet

meer.

“Het gehoor ontwikkelt zich gedurende een mensenleven. Als we geboren worden, heeft ons

gehoor nog niet zo'n groot bereik", legt Michelle Rutten, audicien van Hans Anders, uit aan

EditieNL. "Het ontwikkelt zich in de loop van de jaren tot 20.000 hertz. Als we ongeveer 25 jaar

zijn loopt dat bereik terug.” Het gaat hier wel om gemiddeldes. "Er zijn natuurlijk altijd

uitzonderingen. Ik ben zelf 35 jaar en ontdekte net dat ik de zeer hoge tonen nog kan horen.”

Er zijn geen specifieke tonen die voor ouderen als zeer onaangenaam worden ervaren.  "Net als

hun fysieke gesteldheid loopt hun gehoor achteruit. Uit de honderden gehoortesten die de

audiciens van Hans Anders wekelijks doen, weten we dat mensen eerst de hoge tonen

kwijtraken, daarna ook de lage. Het is dus zaak om er op tijd bij te zijn. Toonhoogtes die voor

jongeren bloedirritant zijn, kunnen de meeste ouderen gelukkig niet horen.”

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees het hier:

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5245210/rotterdam-slimme-mosquitos-hoge-tonen-

gehoor-irritant

⏲

http://news.hansanders.com/


Hans Anders is de één van de bekendste optische retailers en volume-marktleider in Nederland en België. De
keten maakt oog- en hoorzorg van goede kwaliteit betaalbaar voor iedereen. De keten is opgericht in 1982 en
is een toonaangevende, value-for-money retailer met meer dan 400 winkels in Nederland en België.

40 jaar geleden transformeerde Hans Anders de optieksector in Nederland door het radicaal anders te doen en
kwaliteitsbrillen voor verbazend lage prijzen te introduceren. Het bedrijf veroorzaakte daarmee een revolutie in
de brillenmarkt. Tegenwoordig biedt Hans Anders een scala aan private label en merkbrillen, hoortoestellen,
contactlenzen en zonnebrillen van hoge kwaliteit en vakkundige oog- en hoorzorg; nog altijd tegen de beste
prijzen in de markt.

Maar liefst één op de drie brillen in Nederland en België is gekocht bij Hans Anders. Het bedrijf was én is
toonaangevend in propositie ontwikkeling: het aanbieden van hoortoestellen naast brillen en lenzen, het unieke
Bril Totaal Plan, de eerste brillen webshop. Anno 2021 is Hans Anders koploper in digitalisering en omnichannel-
retail. Zo houdt Hans Anders zijn disruptieve heritage met méér dan 400 winkels in Nederland en België
springlevend.
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