
GROEN IS 
HET NIEUWE 
GOUD 

 
duurzaamheid of sustainability, een thema dat niet meer weg te denken is uit onze huidige maatschappij. steeds meer 
bedrijven zijn ermee bezig, het past in de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. we lezen bijvoorbeeld 
op de website van sonova: ‘we zijn toegewijd aan het creëren van duurzame waarde voor al onze belanghebbenden en 
dat houdt dus ook in het toepassen van milieuvriendelijke praktijken in al de zakelijke activiteiten. ook ws audiology 
heeft zich tot doel gesteld de meest milieuvriendelijke en meest diverse fabrikant te worden en kwam met een duurzaam-
heidsrapport dit jaar. comfoor neemt verantwoordelijkheid voor anderen en de wereld van morgen. daarbij leveren 
zij producten die gericht zijn op het duurzaam voorkomen van gehoorbeschadiging en verbeteren van gehoorbeleving. 
volgens dyon scheijen is duurzaam functioneel en ook het werk van ton jonkhout als nederlandse starkey-ambassadeur 
heeft alles te maken met recyclen en het nieuwe leven dat gebruikte hoortoestellen door hem vinden. geweldig wat die 
man doet! en ja, oplaadbaar is natuurlijk ook enorm duurzaam. de verwachting is dat disposable batterijen uit de markt 
zullen verdwijnen en dat is natuurlijk beter voor het milieu. in deze earline een mini-special over duurzaamheid. 
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DUURZAAM 
VOLGENS DYON

“duurzaam is functioneel, net zoals kunst dat is. ik gebruik duurzame materia-
len zoals akoestisch absorberende wol. kunst kun je in meerdere facetten toepas-
sen, daarmee wordt het een duurzamer product. als een hele wand bij een audi-
cien bekleed is met één van mijn kunstwerken, dan doet dat iets met de akoestiek 
én het is iets blijvends. het geeft rust. het brengt je geest in balans. kostbaar”. 



duur’zaam 
blijvend aanhoudend bestendig 

eeuwig langdurig permanent vast 
volhardend oneindig voorgoed[ ]
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“Duurzaam en hygiënisch is het, de gladde wan-
den, vloeren en harde materialen die je vaak tegen-
komt bij zorginstellingen en ziekenhuizen. Ruimtes 
met echo. Goedhorende en slechthorende mensen 
ontmoeten elkaar daar, er vinden belangrijke ge-
sprekken plaats. En dat in een omgeving waar de 
akoestiek zwaar te wensen overlaat”. 

“Duurzaam vind ik ook het gesprek over kunst. Mijn 
kunstwerken zijn heel regelmatig de kapstok voor 
een gesprek over slechthorendheid. Je kunt pas een 
gesprek hebben, als je ook goed kunt horen. Elk 
kunstwerk is uniek, elk mens is uniek. Elke man en 
vrouw die ik in mijn stoel als klinisch fysicus-audio-
loog heb zitten. Soms complex, soms niet. Hij of zij 
wil gehoord worden. Ik bied een luisterend oor”.

voor meer info: www.dijonscheijen.nl


