
Oplossingen voor een 
succesvolle behandeling

Tinnitus



u weten over 
Tinnitus?

Wat moet 

Heeft u - of iemand in uw 
omgeving - last van een constant 
geruis in de oren?
Misschien is het ook geen ruisen. 
Misschien is het wel een piepen, zoemen, 
brommen of zelfs  tsjilpen. Hoe het geruis 
ook wordt genoemd, het eigenlijke 
probleem is iets wat men Tinnitus noemt.
Tinnitus is de medische term voor geruis 
in de oren of in het hoofd terwijl er in 
feite geen écht geluid aanwezig is. De 
waarneming van deze geluiden komt van 
binnenuit.
Het is belangrijk om te weten dat Tinnitus 
geen ziekte is. Het is een symptoom, 
veroorzaakt  door bijvoorbeeld een ooront-
steking, hoge bloeddruk of samengaand 
met een gehoorverlies.

2



Het is belangrijk om te weten 
dat elke Tinnitus anders is. 
Daarom is het ook zo lastig 
voor deze klachten verlichting 
te krijgen - tot nu toe!

Tinnitus feiten

> Ongeveer 10% - 30% van de 
mensen in Nederland en België 
heeft een vorm van Tinnitus

>  5% van de mensen ondervindt 
hiervan ernstige hinder

> Tinnitus kan op elke leeftijd 
optreden, het kan plotseling 
ontstaan of zich langzaam 
ontwikkelen

>  De belangrijkste oorzaken van 
Tinnitus:

 -  Lawaai beschadiging (bv. door 
machines)

 -  Bij hogere leeftijd 
 -  Plotselinge harde geluiden
 -  Kwetsuren aan het hoofd
 - Bijwerkingen van medicatie
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Kan uw leven met Tinnitus voor 
altijd veranderen.

De Amerikaanse fabrikant van 
hoortoestellen - Starkey – is een van 
de grootste spelers in de audiologische 
industrie ter wereld en gespecialiseerd in 
geavanceerde technologie om goed te 
horen. Starkey brengt nu een nieuwe 
oplossing voor de behandeling van 
Tinnitus op de markt: deze nieuwe 
Multiflex Tinnitus Technologie kan het 
leven met een ruis of piep in de oren voor 
altijd veranderen.

Het is een zeer klein en bijzonder 
comfortabel toestel, wat achter het oor 
wordt gedragen en Tinnitus symptomen 
kan verlichten.

Volgens de Amerikaanse non-profi t 
Tinnitus Association is er voor 
Tinnitus geen remedie. Het positieve 
bericht is: de organisatie beschouwt 
de zogenaamde Sound-Therapy 
als een van de meest veelbelovende 
behandelingsmogelijkheden voor 
mensen met een vorm van Tinnitus.

Het gepersona-
liseerde toestel 

voor ruistherapie

Multifl ex
Tinnitus Technologie
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De Multiflex Tinnitus Technologie, de 
gepatenteerde Tinnitus verlichtende 
oplossing van Starkey zorgt voor een 
persoonlijk, flexibele en rustgevende 
soundstimulus. Deze kunt u samen met 
uw audicien precies zo instellen dat de 
irriterende ruis in uw oren vermindert.

Het resultaat is een gepersonaliseerde 
ruistherapie, die de volgende voordelen 
heeft:

•  De waarneming van Tinnitus kan wor-
den verminderd

• De Tinnitus kan overstemd worden

•  De aandacht kan van de Tinnitus worden 
afgeleid

En omdat Tinnitus vaak met een gehoor-
verlies samengaat, bevat de Multiflex 
Tinnitus Technologie tevens de meest mo-
derne hoortoestel technologie, waardoor 
ook uw spraakverstaan zal verbeteren.

Zo werkt het

D
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Waarom 

anders is.

Weinig klachten zijn zo subjectief 
als Tinnitus

Tinnitus heeft bij elke persoon een andere 
uitwerking. Het is ook bijzonder lastig uit 
te leggen hoe het in het oor klinkt.

De Multiflex Technologie laat zich zeer 
precies op uw subjectieve behoeften met 
betrekking tot de Tinnitus instellen. Geen 
andere technologie maakt dit op een zo 
eenvoudige manier mogelijk.

Multifl ex
Tinnitus Technologie
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1.

3.

2.

Het resultaat:  

gepersonaliseer-

de verlichting 

van de Tinnitus 

voor u.

Controle is de sleutel

De Multiflex Tinnitus Technologie maakt 
als startwaarde gebruik van uw  
audiogram om met een voorinstelling de 
therapeutisch ruis te beginnen.

De fijn afstelling op uw Tinnitus kan dan 
op twee manieren worden vervolgd:

Uw audicien kan de ruis in 16 fre-
quenties op uw behoeften afstem-
men

Met de Starkey Relax App benut u de 
ruis therapie optimaal. Deze helpt 
u te ontspannen of bij het inslaap 
vallen en biedt daarbij een  
comfortabele timer functie.

Met de unieke - door Starkey 
ontwikkelde en gepatenteerde - in-
stelmogelijkheid SoundPoint, kunt u 
de voorgeprogrammeerde ruis heel 
gemakkelijk en exact verder zelf be-
palen. Als laatste stap programmeert 
uw audicien deze instellingen in het 
toestel. 
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Biedt, wat  
iedereen met 
Tinnitus hoopt:
 Verlichting. 

Verlichting van piepen en 
ruisen in de oren

De mogelijkheid om de thera-
peutische ruis precies op uw in-

dividuele Tinnitus af te stemmen

Snelle en gemakkelijke 
bediening

Compatibel met verschillende 
Tinnitus therapieën

De mogelijkheid om de individuele 
Tinnitus zo goed als mogelijk te 

verlichten

Wat u wilt
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Biedt, wat  

Op verschillende manieren brengt deze 
technologie verlichting bij Tinnitus

De Multiflex Tinnitus technologie maakt het 
mogelijk verlichting te brengen door een 
uitzonderlijke flexibiliteit bij het fijnafstellen 
van de therapeutische ruis.

Bediening van het volume en de programma’s 
met een drukknop of afstandsbediening.

Grote flexibiliteit voor gebruik bij 
verschillende behandelingen.

Starkey’s unieke SoundPoint helpt u uw 
voorkeuren zeer persoonlijk zelf in te 
stellen en te programmeren, optimaal 
aangevuld met de Starkey Relax App.

Wat Multifl ex Technologie u biedt
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Op maat gemaakte producten zijn ook verkrijgbaar in huidskleuren

Bronze

Donkergrijs Zilver

Champagne

Sterling zilverBlack

Espresso

Muse™  – de actuele productlijn 
met het nieuwe Synergy Platform 
van Starkey - is in verschillende 
modellen en discrete en elegante 
kleuren beschikbaar.

Kleurenkeuze

en
Modellen

Kleuren.

B
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Op maat gemaakte producten zijn ook verkrijgbaar in huidskleuren

PinkBlack

Met Soundlens Synergy kunt u op de 
kleinste en meest comfortabele hoortoe-
stellen rekenen, nu ook met draadloze 
technologie.

Kleurenkeuze faceplate

J
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Hoor Beter, 
leef beter
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Als onderdeel van de 
Tinnitus Therapie speelt 
de beste hoortoesteltech-
nologie een belangrijke 
en onderscheidende rol. 
Alleen hiermee is het mo-
gelijk om in verschillende 
complexe omgevingen 
een comfortabele luiste-
rervaring te bieden.

Hoor Beter, 
leef beter
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Voor Starkey betekent beter 
horen ook een beter leven



Gemaakt, zodat 

de wereld 
kan horen.

De oprichter van Starkey en 
CEO, Bill Austin, heeft altijd de 
sterke overtuiging gehad dat 
goed horen  resulteert in een 
hogere levenskwaliteit.

Starkey bewijst de toewijding aan deze 
filosofie dagelijks, door de steun aan de 
Starkey Hearing Foundation. “The Gift Of 
Hearing” opent nieuwe werelden, nieuwe 
kansen. Het verbindt mensen. Starkey’s 
hoogste doel is mensen met een gehoor-
verlies volledig te laten deelnemen aan 
het leven en hen te helpen te beseffen dat 
ze meer kunnen bereiken dan ze ooit voor 
mogelijk hadden gehouden.

Starkey Hearing Foundation gebruikt 
horen als een middel om levens te 
veranderen in de wereld.
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LANDEN

OVER MILJOEN
HOORTOESTELLEN

ONTELBARE
LEVENS VERBETERD
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Starkey Hearing Foundation heeft al meer dan een 

miljoen hoortoestellen geleverd aan minder bedeelde 

mensen in de wereld. 
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