OPENINGSUREN
ONTHAAL
ma: 9-12 u. / 13-17 u.
di: 9-12 u. / 13-17 u.
wo: 9-12 u. / 13-17 u.
do: 9-12 u. / 15-17 u.
vr: 9-12 u. / 13-16 u.
za: 9-12 u.
Tijdens schoolvakanties:
ma-vr: 9-12 u.

HOOREXPERT DE KADE

Goed horen is niet voor iedereen
vanzelfsprekend.
Daarom biedt Hoorexpert De Kade
u in alle onafhankelijkheid
een gepersonaliseerde (hoor)oplossing
die tegemoetkomt aan uw noden en
uw budget. Ons doel is het versterken van
uw levenskwaliteit en het optimaliseren
van uw dagelijks functioneren.

Hoorexpert

Ruddershove 6, 8000 Brugge
T 050 33 62 29 l hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be

Hoorexpert

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG
ma-vr: 8-12 u. / 13-19 u.
za: 8-12 u.

LIGGING

Hoorexpert

GEHOORONDERZOEK
HOORAPPARATEN
GEHOORBESCHERMING
HULPMIDDELEN
TINNITUS

HOOREXPERT DE KADE
Hoorexpert

Ons multidisciplinair hoorteam biedt gespecialiseerde hulpverlening aan voor alle leeftijden, van
baby tot volwassene.

GEHOORONDERZOEK
Via diverse onderzoeken wordt uw gehoor in kaart
gebracht. Samen met een gesprek over uw wensen
en noden vormen deze de basis voor het advies op
maat.
Het Hoorcentrum Spermalie werd op 1 juli 2020
Hoorexpert De Kade. De nieuwe naam verwijst
naar de twee netwerken waar ons centrum deel
van uitmaakt.
Hoorexpert is een samenwerkingsverband tussen
11 hoorcentra (verbonden aan CAR, Centrum Ambulante Revalidatie) die merkonafhankelijk werken
en waarbij zorg op maat centraal staat.
www.hoorexpert.be
De Kade is een sterk expertisenetwerk voor buitengewoon onderwijs, multidisciplinaire diagnostiek en de begeleiding van kinderen, jongeren en
volwassenen.
www.de-kade.be

WIJ COMBINEREN
DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE
MET WARME MENSELIJKHEID
EN STAAN GARANT VOOR
EEN UNIEKE SERVICE.

HOORAPPARATEN
Wij voorzien een gepersonaliseerde begeleiding:
info, vrijblijvende proefperiode, bijregeling, onderhoud en herstellingen. U heeft keuze uit een gamma
binnen elk budget.

GEHOORBESCHERMING
Met een uitgebreid aanbod aan gehoorbescherming
zetten wij in op de preventie van gehoorschade.

HULPMIDDELEN
Lichtflits- en/of trilsystemen geven het signaal
van de deurbel, telefoon, wekker, rookmelders …
weer om zo uw zelfstandig functioneren en veiligheid te bevorderen.
Signaaloverdrachtssystemen kunnen u ondersteunen bij tv-kijken, volgen van les of een vergadering, een restaurantbezoek, een gidsbeurt.

TINNITUS
Aan de hand van een multidisciplinair onderzoek
brengen wij uw klachten in kaart. Op basis van
de onderzoeksresultaten stellen wij in samenspraak met u en de aangewezen professionals
(NKO-arts, audioloog, kinesist, psycholoog …) een
individueel behandelplan op.

ZWEMDOPPEN
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