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Hoe het ooit begon: de eerste 
hoortoestellijn van Siemens
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste productlijn van Siemens verscheen: 

Phonophor. Het principe van de hoortoestellen stamde af van een vinding van Werner von 

Siemens in 1878, die de geluidskwaliteit van telefoontoestellen verbeterde door magneten 

toe te passen. 
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Hoe het begon
In het begin van de 20ste eeuw waren 
er al hoortoestellen van andere fabri-
kanten op de markt. Deze toestel-
len waren aardig groot en zwaar. 
Ingenieur Louis Weber werkte aan 
luidsprekers en microfoons voor 
telefoonsystemen bij Siemens & 
Halske in Berlijn. In 1911 instrueerde 
manager August Raps hem om een 
onopvallend lichtgewicht hoortoe-
stel te maken voor bankiervriend 
Carl Kloenne. Na een aantal mis-
lukte pogingen, lukte het Weber om 
zijn ‘toestel voor slechthorenden’ 
te maken. In december 1913 was de 
combinatie van een ‘geluidsvanger 
met twee microfoons’ en een hoofd-
telefoon gereed voor serieproductie. 
De uitvinding werd ‘Esha-Phonophor’ 
genoemd, waarin de initialen ‘s’ en 
‘h’ van Siemens & Halske verwerkt 
zijn (es-ha). Onbedoeld ook passend 
bij de Nederlandse afkorting ‘sh’ 
(slechthorend). Het eerste ‘lichtge-
wicht’ hoortoestel was een feit.  

Ontwikkelingen
Na het ontwikkelen van de eerste 
Phonophor-lijn, werkte Weber aan 
systemen die een combinatie waren 
van hoortoestellen en telefoons. De 
toestellen werden omschreven als 

‘hoorsystemen voor meerdere gebrui-
kers’ en werden gebruikt in theaters, 
scholen, kerken en andere publieke 
(spreek)ruimtes. Met het bevestigen 
van dunne draden, konden deze kas-
tjes in het borstzakje van een colbert 
of blouse gedragen worden (1951), 
voor die tijd een behoorlijke innovatie.
In de tweede helft van de twintigste 
eeuw nam de relevantie van deze syste-
men af. Hoortoestellen werden krach-
tiger en pasten in een kleinere behui-
zing, die de slechthorende achter het 
oor kon dragen (1959), zoals we dat 
vandaag de dag ook kennen. Ook kwa-
men er zogenoemde ‘hoorbrillen’ op 
de markt (hoortoestel geïntegreerd in 
de poten van een bril). 

Omdat de onderdelen van de hoortoe-
stellen steeds kleiner werden, moesten 
er ook aanpassingen worden gedaan 
aan de werkplekken van de mede-
werkers in de fabriek. Zij hadden ver-
grootglazen en pincetten nodig om de 
verschillende onderdelen op de juiste 
plek te krijgen. Een vaste hand en oog 
voor detail waren onontbeerlijk! 

De jaren ’90 stonden in het teken van 
een grote digitalisering. Ook de hoor-
toestellen zelf werden gedigitaliseerd. 
Tegenwoordig kunnen ze draadloos 

verbinding maken met computers, 
televisies, smartphones etc. Ze kun-
nen dankzij speciale software hun 
omgeving herkennen en analyseren en 
de instellingen van het toestel daarop 
aanpassen. 

Blik vooruit
Siemens borduurt nu voort op de 
innovaties van de afgelopen jaren. 
Het bedrijf blijft samenwerken met 
artsen, wetenschappers, universitei-
ten, audiologen en andere akoesti-
sche experts. De nieuwste ontwikke-
lingen op hoortoestelgebied worden 
in oktober gepresenteerd op een 
internationaal congres. 

Hoorsysteem met kastje in borstzak (1951). 


