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Nieuwste hoortoestel kan hartslag meten en stappen tellen

HOORTOESTEL VERANDERT VAN HULPMIDDEL IN GADGET

Rotterdam, 6 juli 2022 – Hartslag bijhouden, stappen tellen en activiteiten
tracken; het kan tegenwoordig ook zonder sporthorloge. Het allernieuwste
hoortoestel van Schoonenberg, Phonak Audéo Fit, registreert dit allemaal.
Alle data zijn overzichtelijk gepresenteerd in een app. Ook is het mogelijk
om in de app persoonlijke doelen te stellen. De Bluetooth-functie van het
apparaat – waarmee het onder andere verbonden kan worden met de
smartphone of de TV – is te bedienen door middel van ‘tap control’.
Sporten en gehoor; een onverwachte combi
Sporten en een gezond gehoor hebben meer met elkaar gemeen dan men in eerste instantie
zou denken. Een gezond gehoor is belangrijk voor het evenwicht. Dus sporten is veiliger
wanneer iemand goed hoort. Bovendien is het bij een teamsport belangrijk om goed met elkaar
te communiceren. Andersom geldt dat sommige sporten gehoorschade kunnen veroorzaken;
niet alleen te harde muziek in de fitnesszaal, maar ook (te) zware oefeningen kunnen door de
grote druk op de trommelvliezen voor schade. Tot slot zorgen zowel bewegen als een gezond
gehoor voor een positiever gemoed en vertraging van achteruitgang in sociaal cognitieve
functies.[1] Helemaal niet gek dus ook de functie van een gezondheidshorloge kunnen
overnemen.
De Phonak Audéo Fit is niet alleen geschikt voor sportievelingen: ‘Omdat dit apparaat de
hartslag altijd meet, niet alleen tijdens het sporten, kun je als slechthorende bijvoorbeeld ook in
de app aan je hartslag zien welke situaties jou spanning geven. Met deze kennis kun je
aanpassingen doen in je dagelijkse routines’, aldus Jacques Verzijlbergen, product specialist bij
Schoonenberg. ‘Als je weet dat er een verband is tussen slechthorendheid en gezondheid (zo
hebben slechthorenden meer kans op bijvoorbeeld een burn out [2] en vallen [3]) en je hebt de
tools om deze te controleren en daarop je leefgewoonten aan te passen, is dit uiteraard een
enorme winst.’ 
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Over Schoonenberg 

 Schoonenberg is al sinds 1926 één van de bekendste hoortoestel verkopers in Nederland. Als
het om hooroplossingen gaat is Schoonenberg al ruim 90 jaar de hoorspecialist in Nederland.
Inmiddels is Schoonenberg HoorSupport® uitgegroeid tot een detailhandelsketen met meer
dan 150 winkels. Schoonenberg biedt haar klanten optimale hoorzorg, een groot assortiment
hoortoestellen en service en advies op maat tijdens en na de aankoop van een hoortoestel.
Sonova, waarvan het hoofdkantoor in Zwitserland is gevestigd, is de moederorganisatie van
Schoonenberg. Sonova is een toonaangevende fabrikant van innovatieve hooroplossingen.   
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