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Heeft u uw e-mail adres al doorgegeven?
Dat biedt namelijk vele voordelen. U
ontvangt dan een afspraakherinnering
per e-mail, of een berichtje als uw bestelling bijvoorbeeld is binnen gekomen. Ook
voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken per e-mail uit, om onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren.
Met uw e-mail adres kunt u deelnemen
aan HoorSupport® Digitaal. Dit online
programma start zodra u hoortoestellen
gaat uitproberen. HoorSupport® Digitaal
ondersteunt u met praktische tips en
handige weetjes om snel aan uw hoortoestellen te wennen.
Daarnaast blijft u via e-mail op de hoogte
van leuke actie’s en nieuwe productontwikkelingen.
Natuurlijk kunt u zich op ieder moment
weer eenvoudig uitschrijven.

Schoonenberg A

Tijd

39

Hoe is het met u?

2 HoorSupport® Boek

Service-uur:
Elke werkdag
van 16.00
tot 17.00 uur

40
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Uw afspraken

Het belang van
uw e-mail adres
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Tips voor betere communicatie
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En voor uw Communicatie Partner

Samen
hoor je
meer.

29

30
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Wij verwijzen u door voor een afspraak met:
Aangemeld voor
HoorSupport Digitaal®

Uw gegevens veilig bij Schoonenberg
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn,
vragen wij om uw persoonlijke gegevens,
zoals uw e-mail adres, maar ook uw naam,
adres, telefoonnummer en geboortedatum.
Deze gegevens leggen wij vast in onze
systemen. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om. In ons Privacy Statement
leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze kunt u bij ons
opvragen of online inzien via:
www.schoonenberg.nl/privacy

Uw huisarts. Datum:

De KNO-arts/AC. Datum:
Naam/ziekenhuis:

Tijd:
Telefoon:

Reden:
Verwijsadvies voor arts mee gegeven

Filiaalstempel

Wij vinden de kwaliteit van onze dienstverlening van groot belang. Daarom doen
wij daar doorlopend onderzoek naar. U kunt
hiervoor door ons, of door een onderzoeksbureau in opdracht van ons, benaderd
worden.

Uw gehoor
4 HoorSupport® Boek

Tijd:

Reden:

Bij verhindering verzoeken
wij u ons dit z.s.m. (tenminste één dag van tevoren) te
laten weten.
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Welkom
Otoscopie
Gehoorscreening
Audiogram
Hoortoestellen & motivatie
Persoonlijke hoordoelen
Vragenlijst
HoorSupport®
Afspraken inplannen
Zelf aan de slag
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Uw audiogram
Met een otoscoop bekijken wij uw gehoorgang en trommelvlies om te controleren of
uw oor gezond is en er geen verstoppingen
zijn die invloed kunnen hebben op uw gehoor.

Wake up
and smell
the value

Vervolgens krijgt u via een hoofdtelefoon
piepsignalen op verschillende toonhoogtes
en geluidsniveau’s te horen. U geeft aan
welke piepjes u waarneemt. Zo weten we
precies wat u wél en wat u niet kunt horen.
De resultaten van deze ‘piepjestest’ worden

Lage tonen

Zacht

125

250

500

1000

weergegeven in een grafiek. Zo’n grafiek heet
een audiogram.

Hoe leest u uw audiogram?

De lijn in een audiogram loopt zelden helemaal recht. Bij slechthorendheid duikt de
lijn bij de hoge tonen (rechts in de grafiek)
meestal omlaag. Soms is het patroon grilliger.
Lijnen in het groene gebied (het bovenste deel
van de grafiek) wijzen op een goed gehoor.
Hoe lager de lijn zakt, hoe slechter het gehoor.
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Schoonenberg

Solutions for
a wide range
of markets

A Longer Life
Solutions for a wide range of markets
Mankind creates increasingly large objects. Our society can no
longer do without bridges, ships, drilling rigs, refineries and
other complex structures.
Without due attention to quality and safety, these objects
can pose a threat to people and to the environment. Ascertaining material integrity and protection against corrosion
are therefore vitally important. MME Group is your partner
in achieving this.
MME Group is a family owned business that was founded
in The Netherlands more than 50 years ago. Since then,
it has expanded to become a globally operating and well
respected leader in its fields of activity. These include
(Non) Destructive Testing, Marine Surveys, Cathodic
Protection, Marine Growth prevention, Rope Access,
Aluminium Boarding Equipment and Playground and
Recreational Safety services.
mme.group/ndt1

These products and services help manufacturers, owners
and operators safeguard the integrity and profitability of
assets and products for the entire lifecycle. In doing so,
we contribute to “A Longer Life” for the assets and those
involved with them.

A Longer Life

Scan the QR-code in each section of
this brochure with the camera app
on your phone for more information

2

3

Non-destructive
Testing (NDT)
Preventing material failure &
assuring compliance
Whether you’re involved in manufacturing or you manage
industrial assets, ascertaining material integrity is a top
priority. The quality of welding and other production processes can literally make or break your success.
Our efficient Non-Destructive Testing (NDT) services help
you detect defects in base materials, products, installations and equipment. This provides asset management
data which enables you to prevent damage and related
cost resulting from material failure.

Used in these markets:

Our Non-Destructive Testing Methods:
• Ultrasonic Testing (UT)
• Radiographic Testing (RT)
• Magnetic Particle Testing (MPI)
• Penetrant Testing (PT)
• Eddy Current Testing (ET)
• Visual Inspections (VT)
• Hardness Testing

History
A Longer life since 1963…
Back in the day, before the 1960s, special surveys of ships
required drilling holes in a ship’s hull to determine steel
thickness. Obviously, this was an inefficient and costly practice.
After emigrating from the United Kingdom, Cedric Talbot
started the company Materiaal Metingen NV in The
Netherlands in 1963. He was one of the first pioneers
who saw the potential of using ultrasonic technology to
carry out marine inspections. The first models of this
Non-Destructive Testing equipment were heavy and bulky.
However, not having to drill holes was well worth the effort
and the new technology found quick adoption throughout
the marine industry.
After a few years, Cedric expanded the companies’ scope
into corrosion prevention for ships, offshore structures
and industrial installations by partnering with the UK
based company Wilson Walton Ltd. The business received
a considerable boost when it was contracted by the Dutch
oil company Shell to survey their tanker fleet. With such
references, Materiaal Metingen soon became a trusted
partner for oil majors such as Exxon, Total, Aramco,
Chevron and Texaco.
Making use of its worldwide network among shipping
companies, the company started selling high quality Harbinger aluminium boarding equipment. From the 1980s,
the company further broadened its field of activity, offering a growing range of Non-Destructive Testing services
across all branches of industry from several locations in
The Netherlands.

4
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From the beginning of the 1990s, the company, since
then known as MME Group, made a number of strategic
acquisitions. After having acquired the NDT training centre
of the Rotterdam Drydock Company in 1989, Materiaal
Metingen Europe BV was founded a year later. This division
focussed on the development of state of the art corrosion
and growth prevention solutions. In 1993, the Destructive
Testing Laboratory of the Dutch steel piping supplier Van
Leeuwen Buizen was also acquired. In the same year, MME
Group opened its anode foundry in the United Kingdom.
With these expansions, the company became a major
player in material science, testing, inspection and corrosion prevention.

Rotterdam Resilient City

Nowadays, MME Group is still family owned and operates all over the world in in Offshore Oil and Gas, Offshore
Wind, Shipping, Civil Engineering, Machine Building and
other industries. It offers a wide range of products and
services that help owners, operators and manufacturers
realise “A Longer Life” for their assets and products.
With more than 250 employees, 7 branch offices in The
Netherlands and the UK and a worldwide agent network,
MME Group is at your service!

5

MME Group

2

Uw keuze
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Uitgebreide audiometrie
Persoonlijke hoordoelen
Vragenlijst
Keuze uit drie
Vrije keuze assortiment
HoorZeker Pakket
Prijsuitleg
Overige hulpmiddelen
HoorSupport® Digitaal
Zelf aan de slag

Professionele partner
in de zorg
In sommige gevallen adviseren we u een
afspraak te maken bij uw huisarts, KNOarts of het Audiologisch Centrum.

Huisarts
Ernstig
gehoorverlies

90

120 dB
Hard

Doe
mee.

Hoge tonen

Goed
gehoor

10

40
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8000 Hz

0

WITBOEK VOOR LEIDERS

Grappen en
grollen op een
verjaardag.

Uw gehoor

Zeer ernstig
gehoorverlies

Uw huisarts is uw eerste medisch aanspreekpunt als er een (lichte) afwijking wordt waargenomen bij de hoortest of het onderzoek met de
otoscoop. Uw huisarts zal u vragen stellen over
(de achtergrond van) uw verminderde gehoor
en vragen naar uw audiogram. Het kan zijn dat
er een aanvullende test wordt uitgevoerd.

Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts)

Volwassenen met aandoeningen van de
gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor worden doorverwezen naar de KNO-arts
voor nader onderzoek. Voorbeelden hiervan

zijn asymmetrisch gehoorverlies, oorsuizen
en evenwichtsstoornissen. Als u jonger bent
dan 67 jaar moeten wij u ook doorverwijzen.
De KNO-arts zal uw oor verder onderzoeken
en een diagnose stellen.

Bijkletsen
over alles
en niets.

Audiologisch Centrum (AC)

Audiologische Centra zijn gespecialiseerd in
onderzoek, advies, revalidatie en begeleiding
bij gehoorproblemen van kinderen tot 18 jaar
en volwassenen met ernstige slechthorendheid. Bij het AC werken o.a. audiologen, audiologie assistenten en logopedisten. Als het
nodig is wordt een KNO-arts geraadpleegd.
De samenwerking met deze partners in
hoorzorg vormt de basis voor uw behandeling
en indien nodig zal er overleg zijn tussen de
verschillende disciplines.
Schoonenberg 11
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Doe
mee.
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webdesign & ontwikkeling

dicompass.nl

telemagics.com

faringwell.com & faringwell-home.com
hondengedragrotterdam.nl

webdesign & ontwikkeling

vosproject.nl
fleetloqater.com

menskrachtconsultancy.nl

duinhoek.nl

huisstijl

Restaurant Duinhoek

vóór gelijke behandeling
tegen discriminatie

Faringwell

infographics & iconen
Telemagics

Gemeente Rotterdam

De juiste zorg
is dichterbij
dan u denkt.

Huis
van de wijk
5

Centraal
Onthaal

Vraagwijzer

4

Rotterdam CS

2

REGISTREER

Oostplein

3

Stadhuis
Stadhuis

1

8

Oude Luxor
Theater

De Doelen

Huis
van de wijk

Adressen

7

Jongerenloket

Coolsingel 40

Beurs

6

Huis van de wijk
De Kip | Kipstraat 37
De Nieuwe Gaffel | Gaffelstraat 63B

Willemsbrug

9 Maritiem Museum

Centrum voor Jeugd en Gezin

Eendrachtsplein

West-Blaak 171
Centraal Onthaal

11&12

10

Binnenrotte 158
Jongerenloket

Het Oogziekenhuis
Rotterdam

Westblaak 122

Havenziekenhuis

Blaak
Markthal Kubuswoningen

Centrum
voor Jeugd
en Gezin

Vraagwijzer

AL UW RITTEN

Laurenskerk

De juiste zorg
is dichterbij
dan u denkt.

Alle Rotterdammers
kunnen met hun
vraag voor hulp en
ondersteuning terecht
bij de gemeente.

?

Met deze kaart ziet u bij wie u terecht kunt met uw vraag,
zowel telefonisch, digitaal of met een bezoek. Zo krijgt u snel
nuttige informatie en advies of u wordt doorgeleid naar verdere
ondersteuning, hulp of zorg. Waar u ook mee zit, de juiste zorg
is altijd dichterbij dan u denkt.

Andere zorg
1 | Recreatiecentrum Oostervant
Oostervantstraat 25
2 | Woonbron
Kruisplein 25L
3 | SOR (wonen voor 50+)
Botersloot 175

Leuvehaven

13
Museumpark

Dijkzigt

4 | WMO Radar
Kipstraat 37
5 | Vestia
Goudsesingel 164
6 | Centrum voor dienstverlening (CVD)
Westblaak 96

Kunsthal
Erasmus MC

Coolhaven
7 | Havensteder
Scheepmakerspassage 1

9 | Stichting MEE
Schiedamse Vest 154
10 | Woonstad
Rochussenstraat 8
11 | GGD
Schiedamsedijk 15

13 | Erasmus MC
‘s-Gravendijkwal 230

De gemeente helpt
werkzoekenden naar
werk met vacatures,
trainingen en
werkervaringsplekken.

Wanneer u geen baan
heeft en te weinig geld om
Erasmusbrug
rond te komen, kunt u een
uitkering aanvragen bij de
gemeente. Deze is tijdelijk
en onder voorwaarde dat
De medewerkers van
u probeert werk te vinden,
Vraagwijzer kunnen u Nieuwe Maas
een traject naar werk volgt
adviseren bij juridische
of een tegenprestatie levert
problemen, schulden en
wmo-voorzieningen.
(vrijwilligerswerk, scholing
Als er meer advies nodig is,
of een maatschappelijk
schakelt Vraagwijzer een
nuttige activiteit).
zorgprofessional of het
wijkteam in.
rotterdam.nl/werkeninkomen
Vraagwijzer vindt u door
heel Rotterdam. Hier kunt
u terecht met vragen over
bijna ieder onderwerp.

8 | Havenziekenhuis
Haringvliet 2

12 | SOA poli
Schiedamsedijk 15

De Vraagwijzer is
is er voor al uw
vragen, van geld
en schulden tot
gezondheid, zorg,
juridische kwesties,
burenruzies of de
Nederlandse taal.

Het Park
Euromast

Kijk op zorgkaartrotterdam.nl
voor het hele overzicht.

Het Huis van de Wijk is
een ontmoetingspunt
voor jong en oud,
waar u iets kunt
organiseren, leren,
vragen en van alles
kunt doen.
In elk Huis van de Wijk
(48 in totaal) vindt u
initiatieven van en voor
bewoners, allerlei cursussen.
Het welzijnswerk vindt u ook
in het Huis van de Wijk met
bijvoorbeeld coaching voor
jongeren en ondersteuning
voor vrijwilligerswerk en
mantelzorgers of maatschappelijke stages voor scholieren.

rotterdam.nl/huizenvandewijk
rotterdam.nl/vraagwijzer

Het Jongerenloket
is er voor alle
Rotterdammers tussen
de 16 en 26 jaar,
die problemen ervaren
in het dagelijks leven
en er alleen niet meer
uit komen.
Misschien is naar school gaan
of werk vinden lastig voor je,
heb je geen vaste plek om te
wonen of heb je niet genoeg
geld om van te leven. Wat er
ook speelt, je bent welkom
bij het Jongerenloket van de
gemeente. Samen met je
coach kijk je wat jij kunt doen
om aan je toekomst te werken.
Jouw talenten staan hierin

Werk &
inkomen

Huis
van de wijk

Zij biedt jeugdgezondheidszorg
en geeft de vaccinaties uit het
Rijksvaccinatieprogramma.
De CJG-medewerkers volgen
de ontwikkeling van het kind,
geven advies over de gezondheid en het opgroeien. Ook
bieden zij hulp bij opvoedvragen.
Hierbij werkt het CJG samen
met de andere professionals
in de wijk.

altijd voorop.
rotterdam.nl/jongerenloket

Vraagwijzer

Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG)
is er voor ieder kind
en ouder in Rotterdam,
vanaf de eerste dag
van een zwangerschap
tot het jaar waarin
het kind 18 wordt.

Jongerenloket

cjgrijnmond.nl

Centrum
voor Jeugd
en Gezin

Centraal Onthaal
is het centrale loket
dat opvang en
begeleiding van
daklozen ouder dan
23 jaar biedt.
Als u dakloos bent en
niet bij familie of vrienden
terecht kunt, kunt u zich
melden bij Centraal Onthaal.
Wij zoeken samen met u
een oplossing.
Binnenrotte 158,
Rotterdam

Centraal
Onthaal

rotterdam.nl/zorgdichtbij

1

Positiebepaling
d.m.v. satellieten

2

Gegevens worden
real-time naar
de Cloud verzonden

Bond van Adverteerders (BvA)

3

Restaurant Duinhoek

+

Uw gegevens
altijd benaderbaar
via uw pc of app
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