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Met de fusie van de twee bedrijven kiest Natus, de Ameri-
kaanse moederorganisatie van Otometrics, voor een strate-
gie gericht op maximale bereikbaarheid. De bundeling van 
krachten zorgt ervoor dat er meer kennis en ervaring is om 
op de wensen van de klant in te spelen. Contacten kunnen 
dezelfde vertrouwde service verwachten en er is meer capa-
citeit om in de toekomst innovaties aan te kunnen. 

“Wij willen aanwezig zijn bij audiciens en in ziekenhuizen", 
legt Saskia uit. "Daar hebben we nu een volledig team voor. 
Een technisch team dat er altijd is om de klanten te helpen 
als er storingen zijn voor de installaties en een kundig team 
voor de verkoop. Hiervoor heeft Erwin de eindverantwoor-
delijkheid heeft als het gaat om de audiciensmarkt én voor 
de Otoscan die we dit jaar uitbrengen. Onze collega Mirjam 
Lock is verantwoordelijk voor de klinische markt en de au-
diologische centra. 
 

otometrics/natus benelux stelt zich voor. dit nieuwe bedrijf is in juni 2019 ontstaan 
door een samenvoeging van veenhuis medical audio, jarenlang distributeur van oto-
metrics en de otometrics collega’s van voorheen gn hearing. samen met een audiology 
accountmanager vormen zij nu één organisatie en vertegenwoordigen ze de produc-
ten van otometrics/natus. team earline sprak met saskia vulliez-sermet, area manager 
france & benelux, en erwin eskes, eindverantwoordelijke otometrics/natus benelux 

voor wat betreft de marktpositionering en toekomstplannen van het bedrijf. 
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Geen siliconenafdrukken meer 
“De Otoscan is een belangrijk product waarmee wij ons 
in de markt onderscheiden”, haakt Erwin in. “Het apparaat 
maakt het mogelijk om via een nieuwe techniek digitale 
afdrukken van oren te maken zonder tussenkomst van een 
siliconenafdruk. We zijn bezig om alle laboratoria zo ver te 
krijgen dat ze de scans accepteren en ermee gaan werken. 
Zo’n samenwerking willen we natuurlijk ook met audiciens. 
Naast de Otoscan heeft Otometrics/Natus Benelux uiter-
aard nog steeds een uitgebreid portfolio met apparatuur 
volgens de StAr-norm, om metingen goed en efficiënt uit 
te voeren”. Op de vraag hoe de Otoscan in de praktijk werkt, 
vertelt Saskia: “Je kunt een digitale scan maken van het oor 
en ieder hoortoestel kan erop aangesloten worden. Er zijn 
ook audiciens die de 'closed loop' doen. Dat wil zeggen dat 
zij zelf de scans maken en het oorstukje met een 3D printer 
uitprinten; dan heb je binnen vijf uur een nieuw hoortoe-
stel”. Erwin gaat verder: “De techniek van de Otoscan be-
spaart veel tijd, want je hoeft geen siliconenscan te maken 
en deze op de post te doen. Audiciens scannen in de winkel 
en sturen de scan per e-mail naar de fabrikant. Die kunnen 
er gelijk mee aan de slag”.

Saskia benadrukt dat Natus volkomen onafhankelijk is als 
het gaat om hoortoestellen. "Voorheen maakten we deel 
uit van GN Hearing die, naast de apparatuur, ook hoortoe-
stellen verkocht. Natus is echt gespecialiseerd in medische 
apparatuur, neurologie, new born care en nu dus ook in au-
diologie en evenwicht”. 

voor meer info: www.otometrics.natus.com,
+31 (0)85 7826478, otoinfo.nl@natus.com


