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Liefde op het eerste geluid
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Hechte relaties zijn 
essentieel voor de sociale, 
emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen beleven de wereld door middel van relaties. De kwaliteit en stabiliteit van deze 
relaties leggen de basis voor een breed scala aan ontwikkelingsresultaten, zoals zelfvertrouwen, 
een gevoel van welzijn, motivatie om te leren, prestaties op school en in het latere leven.1 

Uit onderzoek blijkt dat wederzijdse interacties en gesprekken waar men om de beurt praat 
cruciaal zijn voor het opbouwen van belangrijke relaties.2 Phonak Sky™ Marvel dient als een 
bemiddelaar, zodat kinderen elkaar kunnen betrekken in gesprekken en hechte, liefdevolle  
relaties kunnen opbouwen die leiden tot betere ontwikkelingsresultaten.
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De kracht van  
'serve en return'
Wederzijdse interacties tussen kinderen en anderen worden vaak aangeduid als 'serve en return.' 
Tijdens de vroege levensjaren van een kind zullen deze interacties voornamelijk worden gedeeld 
met de ouders, verzorgers en oudere broers of zussen, maar dit zal naarmate ze groeien ook 
andere volwassenen en kinderen omvatten.

De 'serve' omvat alle communicatiepogingen, zoals het draaien en brabbelen van een jonge 
baby, het wijzen van een peuter, een ouder kind dat 'waarom?' vraagt. En de 'return' is ieder 
gepast antwoord, of het nu een lach, een gezichtsuitdrukking of woorden is. 

Serve en returns zijn rijk aan ontwikkelingsvoordelen. Ze stimuleren neurale verbindingen, 
vormen de hersenstructuur en ondersteunen de ontwikkeling van communicatie en sociale 
vaardigheden.3 Deze interacties stimuleren de nieuwsgierigheid van kinderen en helpen ze  
hun wereld te begrijpen.
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Zowel de hoeveelheid als kwaliteit zijn belangrijk  

De hoeveelheid woorden en het aantal keren dat een kind hieraan wordt blootgesteld, 
beïnvloeden de hersenactiviteit en helpen bij de ontwikkeling van het vocabulaire, 
de verwerkingsefficiëntie en schoolresultaten.4, 5 Cognitieve wetenschappers aan het 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben ontdekt dat het aantal gesprekswendingen 
tussen een volwassene en een kind zelfs nog crucialer zijn voor de taalontwikkelingen en een 
grotere invloed hebben op hersenactiviteit dan het aantal woorden dat verstaan wordt.6

De kwaliteit van serve en return in een gesprek kan duiden op de gebruikte taal (bijv. complexiteit), 
evenals hoe goed het kind het kan verstaan.7 Betere hoorbaarheid wordt geassocieerd met 
snellere groei in taalontwikkeling tijdens de voorschoolse levensjaren8 en de kwaliteit van de 
gesprekken van volwassenen (bijv. responsief en op kinderen gericht) heeft een bewezen invloed 
op de taalontwikkeling, academische successen en cognitieve vaardigheden later in het leven.9



Ieder gesprek  
telt mee 

Al bij de geboorte een voorsprong

Het auditief systeem is volledig ontwikkeld binnen 23 weken na de bevruchting. Kinderen met 
normaal gehoor hebben daardoor een voorsprong vanaf de eerste dag, omdat zij al 4 maanden 
auditieve stimulatie in de baarmoeder hebben ontvangen.10

Belangrijke eerste maanden 

De eerste maanden van het leven zijn cruciaal voor toegang tot geluid en taal. Zelfs  
onder de beste omstandigheden, kunnen kinderen met gehoorverlies maandenlang zonder  
versterking afleggen. Het gezamenlijke comité over het gehoor van kinderen raadt geschikte 
gehoortechnologie aan voordat het kind 6 maanden oud is om verdere vertraging  
in toegang tot spraak en taal te verminderen.11

Meer auditieve input op elk moment van de dag

Een kind met normaal gehoor heeft 24 uur per dag toegang tot geluid. Het onderzoek de 
Outcomes of Children With Hearing Loss (OCHL; resultaten van kinderen met gehoorverlies) 
heeft daarentegen aangetoond dat kinderen met gehoorverlies aanzienlijk minder  
toegang hebben, omdat de versterking gemiddeld maar 8 uur per dag gedragen wordt.12  
Minder toegang betekent verminderde hoeveelheid en kwaliteit van woorden en gesprekken.

Het inhalen van de achterstand is mogelijk

Hoortoestellen die zo snel mogelijk aangemeten worden en op elk moment van de dag 
in taalrijke omgevingen gedragen worden, zijn cruciale elementen om kinderen met 
gehoorverlies te helpen met het inhalen van de achterstand.

In vergelijking met kinderen die normaal 
gehoor hebben, hebben kinderen met 
gehoorverlies aanzienlijk minder auditief 
toegang tot geluid van vóór de geboorte 
en elke dag daarna.
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Wat kinderen met 
gehoorverlies echt 
nodig hebben
Helderheid en rijkdom van geluid

Kinderen met gehoorverlies hebben hoortoestellen nodig die zich kunnen aanpassen 
en versterking bieden in verschillende luistersituaties. De versterking moet ze helderheid 
van spraak en een begrip van hun omgeving bieden om de beschikbaarheid van serve  
en return helpen te bevorderen.

Toegang tot meer woorden en meer gesprekken 

Onderzoek heeft uitgewezen dat een kind moet worden blootgesteld aan ongeveer 45 miljoen 
woorden voordat hij/zij klaar is om naar school te gaan4 en dat gesprekken met anderen een  
van de meest cruciale ervaringen is bij het vormen van de taalontwikkeling van een kind.6 
Deze uitwisselingen vinden plaats in verschillende situaties, of het nu aan de eettafel is, tijdens 
het samen lezen van een boek of zittend rond een kampvuur. Het opbouwen van een taalrijke 
omgeving heeft te maken met het profiteren van alle mogelijkheden om woorden en gesprekken 
te gebruiken om op elkaar te reageren, te praten en relaties op te bouwen.

Hoortoestellen: elke dag, de hele dag 

Kinderen hebben hoortoestellen nodig die ontworpen zijn om de hele dag gedragen  
te kunnen worden. Ze moeten comfortabel, betrouwbaar en veilig zijn. Dit geeft kinderen 
het zelfvertrouwen om volledig mee te doen, ongeacht de luistersituatie. 
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* Verkrijgbaar vanaf oktober 2019
** Verkrijgbaar vanaf februari 2020
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Phonak Sky Marvel

Het opbouwen van betekenisvolle relaties, 
gesprek na gesprek.

Sky M-M Sky M-PR* Sky M-SP**

Sky Marvel biedt:

Helder, rijk geluid

Verbinding met smartphones,  
Roger™ microfoons en meer 

Oplaadbaar

Specifiek ontwerp 
voor kinderen

Phonak zet zich in om elk kind met gehoorverlies de best mogelijke start in het leven 
te bieden. Door kinderen de mogelijkheid te geven efficiënter te communiceren,  
kunnen ze vanaf het eerste moment belangrijke relaties aangaan. Dit is de basis voor het 
opbouwen van sterke banden met familie, vrienden, op school en in het sociale leven.  
 
Met het nieuwe portfolio van Sky Marvel introduceren we een unieke combinatie van  
de eerste technologische innovaties en essentiële functies voor kinderen ter wereld. 
Wij streven ernaar om kinderen alleen de allerbeste oplossingen voor spraak- 
en taalontwikkeling, spraakverstaanbaarheid en gebruiksgemak te bieden. Sky Marvel 
is ontwikkeld om de hoeveelheid en kwaliteit van hoorbare input te verhogen, 
en ondersteunt de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind  
met liefde vanaf het allereerste geluid.

Het Sky Marvel-portfolio omvat drie stijlvolle AHO-modellen (waaronder een 
oplaadbare) en vier prestatieniveaus (M90, M70, M50, M30). 
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* In vergelijking tot geen adaptieve ruisbeheersing

Helder, rijk geluid

Het eerste besturingssysteem ter wereld dat specifiek ontworpen is voor kinderen. 

Met Sky Marvel introduceren we AutoSense Sky OS 3.0 die nu ook gestreamde signalen classificeert. Dankzij dit, 
ontvangen kinderen helder, rijk geluid wanneer spraak gestreamd wordt en optimale geluidskwaliteit wanneer  
muziek gestreamd wordt. 

Er zijn opnames van scholen en klaslokalen gebruikt om AutoSense Sky OS te trainen om lastige luistersituaties 
te herkennen die kinderen elke dag meemaken. Nauwkeurige classificatie van zowel spraak als geluid betekent dat  
Sky Marvel ontworpen is om de juiste combinatie van adaptieve ruisbeheersing voor meer comfort en verminderde 
luistervermoeidheid te bieden.13 

24% betere spraakverstaanbaarheid in rumoer14 

De unieke combinatie van adaptieve technologieën voor ruisbeheersing zoals geboden wordt bij AutoSense Sky OS 
biedt niet alleen een aanzienlijke verbetering in spraakverstaanbaarheid*, maar is ook gewenst door kinderen, zelfs als 
de spraak van achteren komt.14 Het bieden van helder, rijk geluid aan kinderen in lastige luistersituaties geeft ze de 
beste mogelijkheid voor spraak- en taalontwikkelingen en uiteindelijke leerprestaties en schoolresultaten.  

Optimale toegang tot alle spraakgeluiden

SoundRecover2 biedt kinderen toegang tot een breder bereik aan geluiden die essentieel zijn voor de spraak- 
en taalontwikkeling.15,16 Het verbetert het hoogfrequente hoorbaarheid door gebruik te maken van een adaptief, 
frequentieverlagend algoritme, dat alleen wordt toegepast wanneer de mate van het gehoorverlies dit vereist. De 
geluidskwaliteit van lage en middenfrequenties blijft behouden, terwijl hoogfrequente geluiden hoorbaar worden. 
Hoorbaarheid van het volledige geluidsspectrum is essentieel voor de garantie dat een kind het optimale uit elke 
wederzijdse interactie haalt. 

Sky Marvel omvat geavanceerde technologie voor  
een optimale geluidsprestatie.
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van basisschool leerlingen geeft aan dat 
ze regelmatig een tablet gebruiken

van basisschool leerlingen gebruikt 
regelmatig smartphones

78% 53% 79%

van ondervraagde scholen geeft aan 
dat ze tablets op school gebruiken

Het gebruik van slimme apparaten door kinderen thuis en op school is wijdverspreid.18

Directe verbinding  
met smartphones, Roger 
microfoons en meer

Streamt rechtstreeks van zowel iOS® als Android™

In tegenstelling tot andere hoortoestellen voor kinderen, maakt Sky Marvel rechtstreeks verbinding met elk soort 
smartphone en apparaat met Bluetooth®. Het hoortoestel ondersteunt dubbele koppelingen en streamt audio naar beide 
oren. In een wereld waar moderne apparaten een centrale rol spelen in het sociale leven en de educatie van een kind, 
maakt Sky Marvel intuïtief toegang en stereo-geluidskwaliteit mogelijk voor het streamen van spraak, apps, muziek, 
e-books en nog veel meer. 

Sky Marvel biedt de eerste innovatieve verbindingsoplossingen 
ter wereld met meer communicatiekracht dan ooit te voren. 

Telefoon-
gesprekken

Videogesprekken Tv- en video-
streams

Muziek-
streams

Gaming Leerzame 
apps

Audioboeken

A
B
C

* In vergelijking met alleen hoortoestellen
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Streamt rechtstreeks vanaf Roger microfoons 

Met RogerDirect™ hebben kinderen nu toegang tot Roger technologie zonder een externe 
ontvanger nodig te hebben. Roger ontvangers kunnen draadloos geïnstalleerd worden op de 
Sky Marvel-hoortoestellen. Hierdoor worden alle complicaties met ontvanger-compatibiliteit 
geëlimineerd. Deze ongeëvenaarde combinatie wordt nu aangeboden in het kleinste 
hoortoestel ooit, dat kinderen gemakkelijker toegang biedt tot meer woorden en gesprekken*.17

Het rechtstreeks streamen van multimedia met de TV Connector

Kinderen kunnen nu van hun favoriete tv-programma's en films genieten met de eenvoudige 
plug-and-play-oplossing die optimale geluidskwaliteit voor zowel spraak als muziek biedt.



Oplaadbaar

Supersnel opladen 

Doordat de Sky M-PR volledig opgeladen is in 3 uur, kan het apparaat het 
drukke leven van jonge luisteraars bijhouden. 

De hele dag horen

Sky M-PR biedt een volledige dag gehoor, inclusief 10 uur gebruik van 
Roger of media-streaming. Ouders, zorgverleners, docenten en kinderen 
kunnen gerust zijn, omdat ze weten dat de hoortoestellen de hele dag 
door gebruikt kunnen worden. 

Rechtstreeks streamen van Roger

Sky M-PR geeft ouders en kinderen de kans om van die lastige 
wegwerpbatterijen af te komen zonder de verbinding te beperken. 
RogerDirect brengt de bewezen prestatie van Roger19  
en de voordelen van oplaadbaarheid voor het eerst samen.  

Sky M-PR: het nieuwe, krachtige oplaadbare  
hoortoestel dat de hele dag mee gaat.
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Uit een field study naar het gebruik van hoortoestellen in het dagelijks  
leven bleek dat het dragen van Phonak Sky 2 tot 3 keer per week tijdens 
activiteiten waar water aan te pas komt (waarbij hoortoestellen niet volledig 
zijn ondergedompeld) geen schade aanbracht aan de hoortoestellen.20

Ouders van kinderen die deelnamen aan deze proef hebben meer 
vertrouwen laten blijken om hun kinderen mee te laten doen aan 
wateractiviteiten. De betreffende kinderen gaven blijk van verbeterde 
responsiviteit en actievere deelname, doordat ze alles tijdens de 
activiteiten volledig konden verstaan.20

Specifiek ontwerp  
voor kinderen

Kleiner en lichter

Sky Marvel is ontworpen om te passen en om comfortabel 
de hele dag, elke dag te blijven presteren. Dankzij RogerDirect 
is Sky met Roger nu 42% kleiner* en 32% lichter* dan de 
vorige generatie*. 

Kindveilige functies

Jonge luisteraars zijn beschermd dankzij de kindveilige 
toonbocht en de nieuwe kindveilige batterijlade, die batterijen 
veilig in het hoortoestel houdt en uit kleine handen en monden. 
Met de Sky M-PR, kan de geïntegreerde oplaadbare lithium-
ion-accu niet verwijderd en ingeslikt worden.

Toonaangevende robuustheid

Met Sky Marvel, hebben kinderen de vrijheid om te ontdekken 
en te spelen, zelfs als het leven een beetje nat wordt. De Marvel 
hoortoestellen zijn gemaakt met een robuuste behuizing die 
bestand is tegen water en stof (IP68-certificering**). 

Nieuw indicatorlampje

Sky Marvel biedt een nieuw ontworpen indicatorlampje dat 
intuïtief, discreet en duidelijk de status van het hoortoestel 
aangeeft. De visuele waarschuwingen zijn programmeerbaar 
en bieden ouders met jonge kinderen de geruststelling dat 
het hoortoestel ingeschakeld is en het Roger signaal 
ontvangen wordt.

Comfort, veiligheid en robuustheid worden gegarandeerd  
in alle aspecten in het leven van een kind.

  * Sky M-M in vergelijking met Sky B-P + Roger 18 (design-geïntegreerde ontvanger)
** IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling  
in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC 60529. 17



Sky Marvel en Roger

Roger voor jonge kinderen

Een recent onderzoek van de Vanderbilt University toonde aan dat met het gebruik van Roger thuis, 
voorschoolse kinderen toegang hadden tot ongeveer 5300 meer woorden in een dagdeel van 8 uur.17 
Kinderen hadden ook toegang tot 12% meer kindergerichte spraak per dag door middel van het gebruik  
van een microfoon op afstand in vergelijking met het gebruik van alleen hoortoestellen.9 De toename 
van de hoeveelheid woorden die kleine kinderen horen, is cruciaal; maar de verhoging van toegang tot 
hoogwaardige communicatie heeft een nog grotere invloed op hun ontwikkeling. 

Het onderzoek Outcomes of Children with Hearing Loss (OCHL; resultaten van kinderen met gehoorverlies) 
heeft bovendien aangetoond dat kinderen die een microfoonsysteem op afstand voor thuisgebruik ontvingen, 
zoals Roger, verbeterde taalvaardigheden opdeden dan kinderen die dit systeem niet ontvingen. Ze hadden 
een aanzienlijk hogere score op hoogwaardige taalvaardigheden zoals het vermogen om te converseren.21

Met RogerDirect kunnen Roger ontvangers draadloos geïnstalleerd worden in Sky Marvel hoortoestellen. 
Zodra een verbonden Roger microfoon wordt ingeschakeld, kunnen kinderen direct profiteren van 
de bewezen prestatie van Roger19 in lawaai en op afstand. Roger technologie in een kleiner formaat 
verzekert gemakkelijkere toegang tot meer woorden en gesprekken17, wat behulpzaam is voor het 
opbouwen van hechte relaties.1

Roger voor schoolgaande kinderen en tieners  

De voordelen van Roger voor schoolgaande kinderen en tieners zijn erkend, doordat een ongeëvenaarde 
prestatieverbetering in spraakverstaanbaarheid van 54% werd geboden in vergelijking met andere 
technologieën voor microfoons op afstand.19 Met RogerDirect, kunnen oudere kinderen en tieners nu  
ook genieten van deze bewezen voordelen zonder dat ze extra apparatuur nodig hebben.   

De eerste hoortoestellen voor kinderen ter wereld 
die rechtstreeks met Roger microfoons verbinden. 
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Roger portfolio

Roger Touchscreen Mic

Roger Select Roger Pen

Roger Pass-around Roger Multimedia Hub

Roger Clip-On Mic

Roger X Roger MyLink

20



* Alleen Roger X met een serienummer dat begint met 1744xxxx of hoger 21

De Roger Multimedia Hub zorgt ervoor dat de stem van een leerkracht tegelijk met een 
audiosignaal kan worden gehoord. Het autonome apparaat kan worden verbonden met een 
audioboek of tablet voor individueel luisteren.

De Roger Pass-around is ontworpen om gesprekken in het klaslokaal te verbeteren, zodat niet 
alleen leraren, maar alle leerlingen duidelijk kunnen worden verstaan. Dankzij het aantrekkelijke 
ontwerp, heeft de microfoon de optimale afmetingen zodat kinderen en tieners hem gemakkelijk 
vast kunnen houden en volledig kunnen bedienen.

De Roger Touchscreen Mic bevat een gebruiksvriendelijke interface voor het gebruik in een klaslokaal. 
De automatische microfoonfunctie wisselt gemakkelijk van een modus voor individuele sprekers naar 
een modus voor interactie met een kleine groep, afhankelijk van de manier waarop hij is geplaatst.

Roger voor in het klaslokaal

Roger voor thuisgebruik en bij sociale activiteiten

Roger ontvangers

Roger Select™ maakt gebruik van MultiBeam-technologie en geeft oudere kinderen en tieners 
volledige controle in luidruchtige gesprekken in grote groepen. Het apparaat detecteert 
automatisch wie er praat wanneer het op een tafel wordt geplaatst. De gebruiker kan met één 
druk op de microfoon ook handmatig selecteren naar wie hij/zij wil luisteren wanneer 
tegelijkertijd meerdere gesprekken plaatsvinden.

De Roger Pen heeft een uniek ontwerp en beschikt over volledig geautomatiseerde of 
handmatige microfooninstellingen en Bluetooth-functionaliteit. Hierdoor levert de microfoon 
een all-inclusive luisterervaring.

De Roger Clip-On Mic is een kleine, lichtgewicht microfoon die op een kledingstuk kan worden 
gedragen. Deze microfoon is ideaal voor ouders en familieleden en een kind kan iedereen horen 
doordat er meerdere Roger Clip-On Mics tegelijk kunnen worden gebruikt.

De Roger X is de miniatuur universele Roger ontvanger die compatibel is met alle Roger 
microfoons en draadloos geïnstalleerd kan worden* op ieder Sky Marvel-hoortoestel.

De Roger MyLink is een eenvoudig te gebruiken universele Roger ontvanger die om de nek  
wordt gedragen en die compatibel is met de Sky M-M en Sky M-SP.



Sky M-M
Caribbean Pirate

Sky M-M
Majesty Purple

Sky M-M
Alpine White

Sky M-M
Electric Green

Sky M-M
Precious Pink

Sky M-M
Blue Ocean

Sky M-M
Lava Red

De kleur van geluid
Marvel is verkrijgbaar in verschillende kleuren die variëren van vrolijk en kleurrijk tot onopvallende 
huidtinten. Kinderen kunnen kleuren kiezen die bij hun persoonlijkheid passen. Hierdoor krijgen ze 
het zelfvertrouwen om hun hoortoestellen met plezier te dragen.

Kies de kleur van de toonbocht

Kies de kleur van de behuizing
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myPhonak app
Deze gebruiksvriendelijke app is ontworpen om ouders, 
verzorgers en oudere kinderen meer mogelijkheden te bieden 

Remote Support 

Er kunnen op afstand follow-ups 
worden geboden en fijnafstellingen 
worden doorgevoerd zonder dat 
u naar een kliniek hoeft af te reizen. 
Dit extra gebruiksgemak 
is revolutionair voor tieners die 
moderne technologie liefhebben  
en voor ouders met jonge kinderen.

Hearing Diary

Audiciens krijgen een beter zicht  
op het gebruik van hoortoestellen  
en de tevredenheid wanneer ouders  
en kinderen hun feedback via berichten 
delen. Dit draagt bij aan de aanbieding 
van gepersonaliseerde en effectieve 
hooroplossingen voor ieder kind  
en elk gezin.

De myPhonak app biedt niet alleen nuttige informatie en de mogelijkheid om functies aan te passen, maar maakt het 
ook mogelijk om met een audicien te communiceren zonder dat de kliniek bezocht hoeft te worden. Deze ene app 
biedt volledige functionaliteit voor eenvoudige installatie en beheer.*

Remote Control 

Maakt het mogelijk voor ouders, 
verzorgers en oudere kinderen om de 
instellingen van het hoortoestel aan 
te passen. Gebruikers kunnen, behalve 
het wijzigen van het volume en het 
programma, de prestatie van hun 
hoortoestellen in verschillende 
situaties aanpassen. 

Mijn Hoortoestellen 

Stelt ouders en verzorgers in staat  
om de voortuitgang van het kind actief 
te ondersteunen met statistieken over 
het gebruik van de hoortoestellen sinds 
de laatste afspraak.  

*De huidige versie van de myPhonak-app is 3.0. De myPhonak app 3.1 voor Sky Marvel zal beschikbaar zijn in februari 2020. 23
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Een toewijding  
naar het opbouwen 
van een sterke relatie
Onze toewijding tot innovaties die uw leven veranderen is standvastig. We blijven voortdurend 
holistische oplossingen ontwikkelen om aan alle steeds veranderende gehoorbehoeften van 
kinderen met gehoorverlies te kunnen voldoen. Wij zijn er trots op dat onze oplossingen voor 
kinderen een cruciale rol spelen in de spraak- en taal ontwikkeling, terwijl we een bijdrage leveren 
aan een breed scala aan communicatie- en sociale vaardigheden voor kinderen met gehoorverlies. 

Dit toegewijde portfolio aan hooroplossingen levert helderheid en rijkdom van geluid, 
en resulteert in toegang tot meer woorden voor jonge luisteraars. Ons doel is om kinderen 
te ondersteunen en zelfvertrouwen te geven tijdens hun luisterreis, zodat hun leersucces 
verzekerd wordt, terwijl ze hechte, liefdevolle relaties opbouwen waar ze hun hele  
leven voordeel aan zullen hebben. 
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Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste 
belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer 
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te 
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.  
Life is on.
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