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Stichting Hoormij in 2018
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Stichting Hoormij draagt bij aan een samenleving waarin iedereen van 0-100+ jaar met een gehooraandoening of taalontwikkelingstoornis zo goed mogelijk kan functioneren. Met belangenbehartiging, voorlichting, lotgenotencontact en projecten die zich richten op het sterker maken
van mensen. En op erkenning door partners, familie, vrienden, opleiding, werkgevers en andere
betrokkenen. Stichting Hoormij blijkt voor velen een belangrijke, onafhankelijke vraagbaak.
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Van het bestuur

NVVS, FOSS en SH-Jong vormen sinds 1 januari 2015 de federatie Stichting Hoormij.
Ook in 2018 heeft Stichting Hoormij zich sterk gemaakt voor mensen met een
gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis (TOS). Via belangenbehartiging,
lotgenotencontact en het aangaan van samenwerkingsverbanden brengen we
mensen bij elkaar en zetten onderwerpen op de kaart.

Bij het uitvoeren van de taken wordt Stichting Hoormij
ondersteund door professionele medewerkers en
hardwerkende vrijwilligers. Namens het bestuur, maar
ongetwijfeld ook namens al die mensen waarvoor we
dagelijks aan de slag gaan: dank voor alle inzet.

Gehoorproblemen nemen toe
Ons werk blijft nodig. Vooral onder jongeren neemt
gehoorproblematiek - met name tinnitus - snel toe.
Dat vergroot het belang van preventie en voorlichting. Daarnaast neemt door een ’dubbele vergrijzing’
ook het aantal mensen met leeftijdsgerelateerde
slechthorendheid toe. Tegelijkertijd wordt onze basis
smaller, doordat ledenaantallen en inkomsten uit
subsidies teruglopen.

Roerig jaar
In bestuurlijk opzicht was 2018 een roerig jaar. FOSS
en SH-Jong besloten per 1 januari 2019 uit de federatie te treden. Daardoor valt sinds die datum alleen
nog de NVVS onder Stichting Hoormij. Ook was er
eind 2018 een wisseling van bestuur en directie. Het
bestuur (a.i.) dankt het afgetreden bestuur, de waarnemend bureauverantwoordelijke en alle medewerkers van het bureau voor hun inzet en betrokkenheid
in vaak moeilijke tijden.
Ook de samenwerking met vrijwilligers was weer van
onschatbare waarde. We zijn trots op wat zij bereiken.
Zowel landelijk als lokaal maken zij voor mensen met
een hooraandoening of taalstoornis het verschil.
En dat is waar we het voor doen!
Namens het bestuur a.i. van Stichting Hoormij,

In dit jaarverslag

Roelof Eleveld, voorzitter

Dit verslag geeft kort en niet-uitputtend de activiteiten weer van Stichting Hoormij in 2018 op de
thema’s Belangenbehartiging en samenwerkingsverbanden en Voorlichting en lotgenotencontact.
Daarnaast komen de verschillende commissies en
de afdelingen aan bod. In de bijlage zijn de activiteiten van een aantal afdelingen specifieker benoemd.
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Belangenbehartiging en
samenwerkingsverbanden
112 en tekstbemiddeling voor
slechthorenden en doven
Het Platform doven, slechthorenden en tos, waar
Stichting Hoormij deel van uitmaakt, heeft in 2018
de lobby voortgezet om problemen op te lossen rond
de bereikbaarheid van 112 voor slechthorenden en
doven. Over de beeld- en tekstbemiddelingsdienst
voerde een delegatie van het Platform in 2018 ‘Haagse overleggen’ met Mona Keijzer (Staatssecretaris van
EZ&K), gevolgd door een overleg met ambtenaren. Dit
moet nog vertaald worden naar een adequaat beleid.

Schrijf- en gebarentolken
Mede dankzij de lobby van Stichting Hoormij is
in 2018 de harmonisatie van de tolkvoorziening
geregeld. Per 1-7-2019 worden alle tolkaanvragen
(leefsfeer, arbeid en onderwijs) via één loket geregeld,
uitgevoerd door het UWV. Stichting Hoormij kreeg in
2018 voor de eigen organisatie voldoende tolkuren
toegewezen, zodat bij alle evenementen waar nodig
schrijf- en/of gebarentolken aanwezig waren.

Verstrekking hoorhulpmiddelen
Een optimale verstrekking van hoorhulpmiddelen
was ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt voor
Stichting Hoormij. Relevante partijen (audiciens, verzekeraars en patiëntenorganisatie) zijn al langere tijd
in overleg over het opstellen van een nieuw protocol
voor het verstrekken van hoorhulpmiddelen. Stichting
Hoormij nam hier eveneens deel aan.

Zorg om de marktwerking in de hoorzorg
Stichting Hoormij is verontrust over het feit dat slecht
horenden steeds meer moeten bijbetalen voor de
aanschaf van hoortoestellen. Onder meer via de media
(RTL Nieuws en Radar) is een oproep gedaan richting
zorgverzekeraars om de tarieven niet verder te verlagen.
De tarieven voor 2018 zijn inderdaad niet verlaagd.

Voor het eerst werd hardop gesproken over een
chronische aandoening. “Hier kwam mijn besef:
het is onomkeerbaar. Dit gaat niet meer. Maar hoe
dan wel? Het was de start van mijn ontdekkingsreis
in de wereld van gehoorproblematiek. Ik ging er
actief mee aan de slag.”
Regina Bijl in Hoormij Magazine 4 – 2018

Cliëntenraad GGMD
Stichting Hoormij nam in 2018 deel aan verdere
gesprekken over de reorganisatie bij de GGMD. Een
lid van de Commissie Slechthorendheid van Stichting Hoormij is deelnemer in de Cliëntenraad van de
GGMD. Deze kennis en betrokkenheid is van grote
waarde in dit dossier.

Passend onderwijs
De veranderingen door de invoering van Passend
Onderwijs hebben ook gevolgen gehad voor leerlingen
met een auditieve beperking en met een TOS. In 2018
zijn, in samenwerking met de FODOK, diverse regionale
bijeenkomsten georganiseerd waarop ouders hun
ervaringen en knelpunten konden inbrengen. Met de

4
federatie NVVS | FOSS | SH-Jong

JAARV ERSL AG 2018

onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt om de
positie van de ouders te versterken.

Ringleidingkeuringen

Met de onderwijssector voor leerlingen met een
auditieve beperking en leerlingen met een TOS is
samengewerkt om een online keuzehulp te ontwikkelen voor de inzet van een ambulante dienstverlener in
het regulier onderwijs. Ook had Stichting Hoormij in
2018 regelmatig overleg met de Onderwijsinspectie,
die in toenemende mate oog heeft voor de belangen
van ouders.

Via Hoorwijzer.nl kan ook iedereen zien in welke
theaters, concertzalen en andere gebouwen goede
voorzieningen aanwezig zijn voor stereoweergave
voor slechthorenden. Klachten over ringleiding
systemen worden gemeld bij de Commissie Slecht
horendheid van Stichting Hoormij. Keurders en
adviseurs van de commissie waren ook in 2018
actief op vele plaatsen in het land en verrichtten
(her)keuringen in gemeentehuizen, wijkcentra, kerken
en crematoria.

Richtlijn TOS

Voucherproject Iedereen Sterk

De Richtlijn TOS geeft logopedisten houvast als zij in
hun praktijk een kind zien met een vermoeden van
een taalontwikkelingstoornis. Ook voor het aantonen
van het effect van de TOS-behandeling is de Richtlijn van belang. Stichting Hoormij was in 2018 nauw
betrokken bij de implementatie van deze richtlijn.

Het driejarig project Iedereen Sterk is in 2018 met
succes afgerond. Iedereen Sterk wil de eigen regie
versterken van mensen met een auditieve, auditiefvisuele beperking of een taalontwikkelingsstoornis.
Het project heeft web applicaties ontwikkeld met
keuze- en regieondersteunende informatie. Voor vijf
thema’s zijn keuzehulpen gemaakt: Onderwijs, CI bij
kinderen, Tolkvoorzieningen, Zorg/Wmo en Hoorhulpmiddelen. Deze zijn beschikbaar via de portal
www.sterkerdoor.nl.
Iedereen Sterk is een gezamenlijk initiatief van Stichting Hoormij (als penvoerder), Divers Doof (FODOK,
Stichting Plotsdoven en Nederlandse Dove Jongeren),
Dovenschap en Oogvereniging participatiegroep
Doofblinden.

Grootschalig onderzoek oorsuizen
Hoewel er nog geen duidelijke oorzaak van oorsuizen is gevonden, ontwikkelen de symptomen zich bij
dertig procent van de mensen met gehoorverlies. Het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is in
2018 gestart met een grootschalig onderzoek onder
mensen en dieren naar de behandeling van oorsuizen.
Dit gebeurt in Europees verband. Stichting Hoormij
en de EFHOH (European Federation of Hard Hearing
People) zijn betrokken bij dit project, dat vier jaar
duurt.

PREM-Hooroplossingen
In 2017 ging een pilot van start met de nieuwe
methode om klantervaringen rondom audiciens en
hoortoestellen te meten: de PREM-Hooroplossingen.
De methode is succesvol en werd in 2018 landelijk ingevoerd. Bijzonder is dat bijna alle audiciens
deelnemen. De methode is mede ontwikkeld door alle
zorgverzekeraars en met inzet van Stichting Hoormij.
De rapportcijfers op basis van alle ervaringen zijn te
vinden op Hoorwijzer.nl.

Bekend en Bemind
Eind 2018 is het tweejarig project Bekend en Bemind
afgerond. Dit project is uitgevoerd door Stichting
Hoormij en de FODOK (mede namens de andere organisaties voor doven), in samenwerking met de
Oogvereniging. Het project richt zich primair op
gemeenten en de uitvoering van de Wmo. Via een
campagne kregen gemeenten meer inzicht in de
zorgbehoeften van mensen met een zintuiglijke
beperking. In het kader van dit project is de website
www.ongehoordongezien.nl ontwikkeld en
opgeleverd.
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Meer aandacht voor gehoorschade
Ook in brede zin bleef Stichting Hoormij in 2018
aandacht vragen voor preventie van gehoorschade
en veilig uitgaan. Dit doen we door met onze ervaringsdeskundige vrijwilligers in de media te treden
en door de politiek en het veld - zoals horeca, evenementenbranche, werkgevers en scholen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Ook delen
we ervaringen en informatie over gehoorverlies,
tinnitus en hyperacusis. Dat gebeurt bijvoorbeeld met
de ervaringskennisbank www.ervaringrijk.nl/hoormij.

“Een hoorprobleem heb je niet alleen. Daarom zijn
we vanuit het Radboud gewezen op een cursus
‘goed communiceren met je partner’. Wij zijn altijd
heel goed met elkaar in contact gebleven, maar
tijdens die sessies hebben we ook wel gezien hoe
problematisch relaties kunnen worden.”
Huberiet Vollenberg, partner van Harry van de Mortel
in Hoormij Magazine 4 – 2018
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Voorlichting en
lotgenotencontact
Bezoekers websites
De website van Stichting Hoormij is bij uitstek een
middel om mensen bij ons werk te betrekken en aan
ons te binden. In 2018 bezochten maar liefst 233.238
unieke bezoekers de site. Dat zijn veel mensen, maar
we weten dat het potentieel nog veel groter is.

Bereik sociale media
Eind 2018 hadden we 2.640 volgers op Facebook
en 2.087 op Twitter. Het bereik van de social media
is echter vele malen groter dan alleen via de vaste
volgers. Ook losse berichten van Stichting Hoormij
worden volop gedeeld.

welzijn. Daarnaast zijn ruim 1.800 mails met vragen
ontvangen en afgehandeld. Het beleid van Stichting
Hoormij is er op gericht het aantal mails en telefoontjes terug te brengen en mensen te verwijzen naar de
website, waar de gewenste informatie vaak snel en op
elk gewenst moment te vinden is.

“Ze kwam al een hele periode doodop thuis. Als ze
op de bank zat, viel ze gewoon in slaap. Aanvankelijk dachten we dat het aan het werk lag. Met de
inzichten van nu blijkt de uitputting te komen door
de tinnitus en het gehoor.”
Bert de Kort over zijn partner Ingrid Nijskens
in Hoormij Magazine 1 – 2018

Mails en telefoontjes
In 2018 kreeg Stichting Hoormij naar schatting ruim
1.900 telefoontjes waarin mensen om informatie
vroegen over aandoeningen, hoorhulpmiddelen, vergoedingen, wet- en regelgeving, onderwijs, zorg en

Sociale media in 2018

2.087

2.640

Twittervolgers Facebookvolgers

Online Keuzehulpen Plotsdoofheid en
Cochleair Implantaat
Sinds 2018 kunnen volwassenen met plotseling
gehoorverlies of volwassenen die een cochleair
implantaat (CI) overwegen, de nieuwe online Keuze
hulpen gebruiken. Die bieden betrouwbare en
relevante informatie. Kijk op www.cikeuzehulp.nl en
op www.plotsdoofkeuzehulp.nl. De Keuzehulpen zijn
een initiatief van Stichting Hoormij, Divers Doof en
Dovenschap en zijn mede mogelijk gemaakt door
PGO Support.

Vernieuwde Hoorwijzer.nl
Eind 2017 lanceerde Stichting Hoormij de vernieuwde website Hoorwijzer.nl. De site bevat waardevolle
klantervaringen en een keuzewijzer voor hoorhulp-

7
federatie NVVS | FOSS | SH-Jong

JAARV ERSL AG 2018

middelen. De site voorziet in een duidelijke behoefte:
in 2018 waren er ruim 48.000 bezoekers.

Arbeid en gehoor
In 2018 is actief aandacht gevestigd op de keuze
wijzer www.hoorWERKwijzer. Deze door Stichting
Hoormij ontwikkelde website biedt slechthorenden
en werkgevers uitgebreide informatie en tips over hoe
je met een gehooraandoening zo lang mogelijk kunt
blijven werken. Ook is in 2018 het project Grow2Work
voortgezet. Stichting Hoormij neemt deel aan dit
project, dat zich richt op doven en slechthorenden die
elkaar kunnen versterken in het vinden van een baan.
Zie ook www.grow2work.nl

Erbij Horen
Steeds meer dove en slechthorende kinderen
volgen regulier onderwijs. Wat kunnen zij doen om
er ook echt bij te horen? Het project Erbij Horen is
een initiatief van Stichting Hoormij en is uitgevoerd
in samenwerking met de FODOK. Er zijn in 2018
ervaringssessies gehouden met kinderen, jongeren
en met ouders om goede tips te verzamelen, zie
www.erbijhoren.nl.

Ervaar TOS-dag
Met ondersteuning van leden van SpraakSaam
organiseerde Stichting Hoormij een Ervaar TOS-dag
waarop deelnemers konden ervaren hoe groot de impact van TOS is. Zij kunnen een kind met TOS nu beter
begrijpen en ondersteunen bij de opvoeding, het
lesgeven en de behandeling. Het Ervaar TOS-circuit is
ontwikkeld door de Koninklijke Auris Groep.

Landelijke informatiedag SH en TOS voor
ouders en kinderen
Campagne ‘Slechthorend. Nou en?!’
Laat je slechthorendheid je niet beperken! Daarover
gaat de campagne ‘Slechthorend. Nou en?!’ van
SH-Jong. De campagne wordt ondersteund door een
mini-documentaire, waarin vier slechthorende jongeren vertellen over de keuzes en mogelijkheden in
hun leven: zie www.slechthorendnouen.nl. Het thema
empowerment van slechthorende jongeren komt ook
aan de orde op bijeenkomsten van SH-Jong, zoals het
Pinksterweekend en de Challenge weekends.

Summercamp 2018
SH-Jong organiseerde in de zomer een internationaal
Summercamp voor slechthorende jongeren. In totaal
namen 76 jongeren uit 17 landen deel. Het leverde
een grote hoeveelheid tips & tricks op, zoals een
constructieve en assertieve houding, een positieve
instelling en gebruik van nieuwe technologieën.

Tijdens een landelijke Informatiedag over slechthorendheid en TOS werden workshops aangeboden aan
ouders, kinderen en professionals over opvoeding,
onderwijs en meedoen in de samenleving.

“Ik probeer positief te zijn en met de tinnitus te praten. Dat was een tip van de audioloog. Mijn tinnitus
is heel onvoorspelbaar. Soms heb ik er weken geen
last van. Ik hoor ook verschillende tonen meestal een hoge piep. Soms kort, dan weer lang. Mijn
vriendin die ook slechthorend is, heeft ook tinnitus.
Zij heeft er heel veel last van. Gelukkig kunnen we
het er samen over hebben. Je begrijpt elkaar.”
Bien in Hoormij Magazine 1 - 2018
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Commissies in actie
Commissie Tinnitus en Hyperacusis
Week van het Oorsuizen
In februari 2018 vond voor de vierde keer de Week van
het Oorsuizen plaats, met onder meer de introductie
van de Leidraad Tinnitus voor huisartsen, de presentatie van online voorlichtingsfilmpjes over tinnitus en
de eerste uitreiking van de prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van tinnitus.

Tinnitus Trefpunt

Onafhankelijk Platform Cochleaire
Implantatie (OPCI)
OPCI is het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en geeft informatie aan CI-gebruikers en mensen
die een CI overwegen. OPCI behartigt de belangen van
(potentiële) CI-gebruikers, geeft voorlichting en verzorgt
lotgenotencontact. OPCI kan haar werk niet uitvoeren
zonder de enthousiaste vrijwilligers en de financiële
steun van partijen zoals CI-producenten en de exposanten die op de OPCI contactdagen aanwezig zijn.

HandicapNL kende subsidie toe voor de eerste twee
fasen van het project Tinnituscafés. Inmiddels is deze
naam veranderd in Tinnitus Trefpunt. In de loop van
2019 starten de eerste pilots.

CI Keuzehulp

Onderzoek en kwaliteit behandeling

Onderzoek en voorlichting

Daarnaast was Stichting Hoormij via de commissie
vertegenwoordigd op de jaarlijkse Tinnitus Research
Initiative (TRI) Conference in Regensburg, bij het
minisymposium ‘Evidentie voor behandeling van tinnitus’ van Pento en op de Studiedag Tinnitus van de
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
(VGCt). Van deze bijeenkomsten is verslag gedaan via
diverse media.
Ook droeg de commissie bij aan de ontwikkeling van
een Kwaliteitsstandaard Psychosociale Zorg en de
ontwikkeling van een Richtlijn Gehoorstoornissen
en Tinnitus door bedrijfsartsen. Beide activiteiten
krijgen een vervolg in 2019.
Vrijwilligers van de commissie Tinnitus adviseerden
over voorstellen van het UMC-Maastricht over Deep
Brain Stimulation en Innovatie in de tinnituszorg:
Tinnitus op maat.
Ook namen zij deel aan de ontwikkeling van een vragenlijst PREM voor het meten van tevredenheid van
klanten van Audiologische Centra en gaven inhoudelijke ondersteuning aan voorlichtingsbijeenkomsten
over tinnitus van de afdelingen.

OPCI draagt bij aan diverse onderzoeken, zowel op
technisch gebied als op het gebied van ervaring en
meerwaarde van een CI in het dagelijkse leven. OPCI
was aanwezig op de Wereld CI-dag in het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en gaf voorlichting
aan studenten geneeskunde van de Vrije Universiteit.

De CI Keuzehulp voor ouders van slechthorende of
dove kinderen is in 2018 afgerond en staat online op
www.sterkerdoor.nl en op de website van OPCI.

Wachtlijstproblematiek
Ook nam OPCI deel aan het landelijk overlegorgaan
van alle CI-centra. Een belangrijk contactmoment
vanwege de wachtlijstproblematiek. Deze is in 2018
nauwelijks verminderd. Het grote knelpunt: het bedrag dat de CI-centra jaarlijks mogen besteden aan
CI-zorg moet voor een steeds groter deel bestemd
worden voor nazorg.

Communicatie
In 2018 zijn zes nieuwsbrieven verschenen. De
website is verbeterd en trekt wekelijks driehonderd
bezoekers. Het forum mocht 92 nieuwe leden verwelkomen. Daarnaast organiseerde OPCI twee lotgenotendagen, ging 1-op-1 lotgenotencontact van start
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en zijn twintig huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. De wachtlijst voor deze bijeenkomsten groeit,
mede doordat de centra kandidaten voor een CI actief
verwijzen naar deze huiskamerbijeenkomsten.

“In de maanden voordat ik de diagnose Ménière
kreeg, had ik al last van duizeligheid. Ik dacht dat
ik te hard gewerkt had. Voor internationale onderzoeksprojecten moest ik veel naar het buitenland.
Die dag stond ik op het punt om naar Schiphol te
gaan, toen ik plotseling duizelig werd en moest
overgeven. Dat bleek later de eerste grote Ménière-
aanval.”
Sjaak Wolfert in Hoormij Magazine 4 -2016

Commissie Ménière
Bredere doelgroep
In 2018 boog de Commissie Ménière zich over de
vraag of en hoe ze er als patiëntenorganisatie kan
zijn voor niet alleen mensen met de ziekte van
Ménière, maar voor een bredere groep mensen met
evenwichtsstoornissen. Een deel van de mensen die
10 tot 35 jaar geleden het etiket Ménière kreeg, heeft
immers inmiddels een andere diagnose. Een Denktank
van vijf mensen met andere evenwichtsaandoeningen
dan Ménière heeft zich hierover gebogen en sprak
onder andere met medische professionals. Het proces
gaat in 2019 verder met hulp van PGO-support.

Onderzoek en voorlichting
Daarnaast beantwoordt de commissie wekelijks vragen via de website en zijn huisbezoeken afgelegd. Het
Ménière Forum functioneert matig tot slecht in de zin
dat steeds minder mensen zich aanmelden. Tot slot
heeft de Commissie in 2018 meegedacht over een
Zorgpad Ménière in een ziekenhuis en samen met
de Commissie Tinnitus een researchvoorstel kritisch
beoordeeld.

Commissie Slechthorendheid
De Commissie Slechthorendheid heeft veel tijd en
energie gestoken in bestuurlijke zaken. De werkgroepen internationale zaken en ondertiteling waren ook
in 2018 actief op het reguliere niveau. Het project
Communicatie met medici heeft minder activiteiten ontplooid door vermindering van ingangen bij
zorginstellingen. De vertegenwoordiging in (externe)
vergaderfora is voortgezet. De keurders van ringleidingen van de werkgroep Toegankelijkheid hebben
hun werk voortgezet en er zijn initiatieven genomen
om meer keurders te werven.

Commissie SpraakSaam
SpraakSaam is de vereniging voor jongeren van
twaalf tot dertig jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en is gericht op elkaar versterken en
ontmoeten. Er werden in 2018 regionale bijeenkomsten gehouden en met ondersteuning van Kentalis
en Auris zijn een landelijke dag en een zomerkamp
georganiseerd.

Commissie Brughoektumor
Van de Commissie Brughoektumor is niet bekend of
er in 2018 activiteiten zijn ondernomen.

“Eind 2006 kon ik mijn vrouw niet meer verstaan
als ik op een halve meter afstand stond. Terwijl ik
helemaal aan haar stem gewend was. Op dat moment besloot ik dat ik een CI wilde, terwijl ik amper
wist wat het was. Een kno-arts had een keer die
term laten vallen.”
TC Chu in Hoormij Magazine 1– 2018
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Afdelingen in actie
De afdelingen van Stichting Hoormij/NVVS brengen mensen met elkaar in
contact en geven informatie via voorlichtingsactiviteiten, een afdelingsperiodiek
en nieuwsbrieven.
Vrijwilligers

Activiteiten

Drijvende krachten achter de afdelingen zijn zeer
gemotiveerde en gedreven vrijwilligers. Aandachtspunt bij veel afdelingen is hoe zij voldoende vrijwilligers kunnen vinden en binden. Dit krijgt in 2019 extra
aandacht.

In 2018 organiseerden de afdelingen veel activiteiten, waaronder lezingen over hoorhulpmiddelen,
slechthorendheid, tinnitus, hyperacusis, Ménière en
het cochleair implantaat. Er waren oefengroepen
spraakafzien en Nederlands met Gebaren (onder
meer in samenwerking met GGMD), inloopuren,
bijdragen aan congressen, symposia en beurzen,
lotgenotencontact, ledendagen, activiteiten rond de
Week van het Oorsuizen, activiteiten met SH Jong en
bijeenkomsten in gezondheidscentra.

Partners
De afdelingen onderhouden contacten met onder
andere GGMD, gemeenten, musea, ziekenhuizen,
ouderenorganisaties, Zorgbelang, Meander en MEE.
Het gaat dan onder andere over toegankelijkheid (de
aanleg van een ringleiding, geluidsoverlast in openbare ruimtes en openbaar vervoer) en inclusie.

In de bijlage is van een aantal afdelingen een specificatie opgenomen van hun activiteiten.
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Bestuur en medewerkers
Bestuur Stichting Hoormij
Ellen Kruize, voorzitter tot 14 maart 2018
Jan Heijboer, secretaris en voorzitter FOSS
Johan Kinnegin, waarnemend voorzitter
tot 1-7-2018
Krijn Olthof, penningmeester.
Tevens penningmeester NVVS
Anne de Rooij, algemeen bestuurslid
tot 1-7-2018, voorzitter vanaf 1-7-2018,
tevens voorzitter NVVS
Gert Jan van Steenbrugge, algemeen bestuurslid
en adviseur SH-Jong

Bestuur NVVS
Hennie Epping, algemeen bestuurslid
Henk de Graaf, secretaris
Krijn Olthof, penningmeester en afgevaardigde in
bestuur Stichting Hoormij
Anne de Rooij, voorzitter en afgevaardigde in
bestuur Stichting Hoormij

Medewerkers Landelijk bureau
Eduard Cohen, directeur ad interim, tot 1-7-2018
Anne de Rooij, waarnemend bureauverantwoordelijke, vanaf 1-7-2018
Nicole van Dalen, eventmanager
Marjolijn Dekker, content marketeer,
vanaf 1-5-2018
Hetty van Hemme, managementassistent
Ursula Jerphanion, secretariaatsmedewerker
Angélique van Lynden, projectmanager
Jeanette Noordhof, vrijwilligersondersteuner
Willemijn Schulten, secretariaatsmedewerker,
tot 1-7-2018
Arend Verschoor, beleidsmedewerker
Wouter Bolier, projectmedewerker Telecommunicatie/112 en voucherproject Tolkvoorzieningen
Nienke Oosting, projectmedewerker Regionale
Activiteiten en social media manager,
tot 1-9-2018
Isabel Timmers, freelance (web)redacteur

Bestuur FOSS
Guus Coenen, algemeen bestuurslid
tot 15-6-2018
Jan Heijboer, voorzitter en afgevaardigde in
bestuur Stichting Hoormij
Ineke Huisman, secretaris
Ben Koenen, penningmeester
Wytske van Weerden, algemeen bestuurslid

Bestuur SH-Jong
Stan van Kesteren, voorzitter
Ed Weemaes, vicevoorzitter
Mikael de Vries, penningmeester
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Vrijwilligers, commissies
en afdelingen
Vrijwilligers

Leden van verdienste

De circa 250 vrijwilligers van Stichting Hoormij zijn
actief in de afdelingen waar voorlichting en lotgenotencontact wordt aangeboden of in één van de landelijke commissies die onze doelgroepen vertegenwoordigen. Ze haken aan bij landelijke projecten of helpen
bij het aanvragen van een projectsubsidie. Zij zijn van
onschatbare waarde voor de organisatie.

Het NVVS-bestuur benoemde in 2018 tot lid van
verdienste: Annemarie Flipse en Pierre Demacker.

Aantal leden
De NVVS telt op 31 december 2018 6.979 leden

Landelijke commissies Stichting Hoormij
Commissie Slechthorendheid
Commissie Ouder & Kind
Commissie SH-Jong
Commissie Tinnitus en Hyperacusis
Commissie Ménière
Commissie Brughoektumor
Commissie CI (participeert namens Stichting
Hoormij in OPCI (Onafhankelijk Platform
Cochleaire Implantatie), waaraan ook de
collega-organisaties van doven en slechthorenden
deelnemen
Commissie SpraakSaam

NVVS
Afdelingen
Alkmaar, Breda, Regio Den Haag, Eindhoven, Friesland, Gelderland Oost, Gelre, IJmond-Noord, Limburg
Z/O, Maastricht, Midden-Nederland, Noord-Holland
Kop van, Noord-Midden Limburg, Rotterdam, Tilburg,
West-Friesland, Zeeland.

Ontvangen nalatenschappen en legaten
In 2018 ontving de NVVS in totaal een bedrag van
€ 69.000 aan nalatenschappen en legaten.
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Bijlage
In deze bijlage vindt u een specificatie van de activiteiten
van een aantal afdelingen.
Afdeling Den Haag e.o.
- Succesvolle informatieavond (100 deelnemers)
over tinnitus met als thema ‘Oorsuizen, je bent
niet alleen’
- Het blad Hoorkonde is vier keer verschenen en
verstuurd aan de 350 leden en 40 relaties.
- Er is gewerkt aan een afdelingsfolder.
- Maandelijks activiteiten voor jong en oud, gericht
op elkaar ontmoeten.
- Deelname scholenproject waarbij mensen met
een handicap een lagere school bezoeken om
voorlichting te geven.
- Actieve vrijwilligers in lokale koepels voor mensen
met een handicap
- Contact met omliggende afdelingen van Stichting
Hoormij/NVVS.

Afdeling Rotterdam
- Diverse voorlichtingsactiviteiten over tinnitus in
samenwerking met drie ziekenhuizen.
- Activiteiten voor leden, zoals een nieuwjaars
receptie en een jaarlijks uitje.
- Filmavond in samenwerking met Swedoro met de
documentaire Doof Kind.
- Met het passeren van oude conceptstatuten door
de notaris is de afdeling nu ook een formele
vereniging geworden.
- Er is een enquête gestuurd naar alle leden van de
afdeling om te meten waar de behoeften van de
leden liggen.

Afdeling Breda
- Vier Inloopochtenden in een ziekenhuis
- Acht voorlichtingen bij ouderenbonden, scholen
en opleidingen
- Informatiemarkt over het laatste nieuws over
slechthorendheid

- Drie sessies over solo-apparatuur, samen met
leverancier en audicien

Afdeling Maastricht e.o.
- Deelname Patiëntencontactdag van de Zuyd
Hogeschool
- Lezing door audioloog Erwin George
- Informatiemiddag over slechthorendheid
- Informatiebijeenkomst over hoorhulpmiddelen
- Publicatie van afdelingsperiodiek (4x)
- Publicatie van een digitale nieuwsbrief

Afdeling Regio Eindhoven
- Tweemaal per maand bijeenkomsten van de
lotgenotencontactgroep
- Deelname aan diverse beurzen
- Plannen van mogelijk samengaan met de afdeling
Helmond

Afdeling Noord- en Midden Limburg
- Interview bij de regionale omroep voor de
Week van het Oorsuizen
- Deelname infomarkt
- Verzorgen van voor- en nawoord bij de film
Doof kind
- Bezoek aan audiologisch centrum
- Lezing over hulpmiddelen (en regionale televisie)
- Lezing over slechthorendheid in een ziekenhuis
- Twee huiskamerbijeenkomsten

Afdeling Gelre
- Vertegenwoordiging in WMO-platform en samenwerking met een zelfregiecentrum.
- Onderhoud eigen website
- Publicatie periodieke nieuwsbrief
- Hoorinfotheek in samenwerking met de GGMD
- Informatiebijeenkomst tinnitus.
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- Controles en adviezen over auditieve
toegankelijkheid van wijkcentra en andere openbare gebouwen
- Inzet om auditieve toegankelijkheid op te nemen in gemeentelijke beleids- en uitvoerings
programma’s
- Lotgenotencontactbijeenkomst
- Advies aan leden

Afdeling IJmond Noord
-

Vijf oefengroepen spraakafzien
Publicatie van vier nieuwsbrieven
Maandelijks publicatie in een ouderenblad
Korte stukjes over NVVS-onderwerpen in
Contactblad voor Heemskerkse 66+’ers
Drie lezingen over slechthorendheid
Deelname aan een ontmoetingsmiddag van
verenigingen
Deelname aan een vacaturemarkt
Intensieve samenwerking met de afdeling
Alkmaar

Afdeling Midden Nederland
- Bijeenkomsten voor leden en niet-leden in vier
gemeenten
- Bijeenkomsten Lotgenotencontact voor onder
andere CI-dragers

Afdeling Zeeland
- Voorlichting bijeenkomsten voor de PCBO
- Lotgenotencontact (9x)
- Twee huiskamerbijeenkomsten OPCI
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Colofon
Uitgave

Stichting Hoormij, augustus 2019
Randhoeve 221, 3995 GA Houten
Ontwerp Janneke Verrips, grafisch ontwerp

16
federatie NVVS | FOSS | SH-Jong

