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Hoormij.NVVS in 2019
Hoormij∙NVVS is er voor iedereen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening.
Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken.
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Van het bestuur

Op het moment van dit schrijven zitten we met z’n
allen midden in de Coronacrisis. Een crisis met een
heftige en diep ingrijpende impact, waarvan we ook
nog niet weten hoe die zal eindigen. Dat geldt voor
ieder persoonlijk maar ook voor ons als organisatie
Hoormij.NVVS. Terwijl we het jaar 2019 zo optimistisch begonnen. Met een nieuw bestuur zijn we de
uitdaging aangegaan om de organisatie te leiden en
verder te brengen. We hebben hard gewerkt aan de
organisatiestructuur, met de NVVS als vereniging met
leden en Hoormij als uitvoeringsorganisatie. Met een
bestuur, een directeur en bureau en een structuur
met afdelingen en commissies. Al in de tweede helft
van het jaar bevonden we ons in een fase van bestendiging waarin er weer ruimte kwam om te kijken naar
de toekomst.
Met de afdelingen en commissie is uitgebreid
gesproken over de toekomst. Om te weten waar,
voor de leden, de belangrijkste doelen liggen, is begin
2019 een enquête gehouden over de vormgeving
van het beleidsplan. Eind 2019 zijn drie taskforces
opgericht om de drie hoofdpunten van het plan:
- belangenbehartiging, voorlichting en leden- en

Over dit jaarverslag
Eind 2019 is besloten dat stichting Hoormij en
vereniging NVVS voortaan onder de naam
Hoormij·NVVS door het leven gaan; deze naam is
ook gebruikt in dit jaarverslag. Het logo is eveneens
aangepast. In dit jaarverslag geeft Hoormij·NVVS
een overzicht van de activiteiten in 2019 op de
kernthema’s belangenbehartiging, voorlichting en
lotgenotencontact. Daarnaast komen de activiteiten van de verschillende commissies en de afdelingen aan bod.

inkomstenwerving - verder vorm en inhoud te geven.
Het bestuur vindt namelijk dat we als patiëntenorganisatie een belangrijke functie hebben in de
samenleving. En dat doen we niet alleen, maar als
netwerkorganisatie, samen met bijvoorbeeld Ieder(in),
Kentalis, het ministerie van VWS en de andere patiëntenorganisaties gericht op mensen met een gehooraandoening, die zich inmiddels hebben verenigd in
een platform. Vooral bij het platform staat bouwen
aan vertrouwen bovenaan de prioriteitenlijst.
Een andere prioriteit is het op orde brengen van de
financiën. Het brengen van 100% inzicht in de inkomsten en uitgaven is helemaal gelukt, maar helaas is
het in 2019 nog niet gelukt om budgettair neutraal
te eindigen. Vandaar de plannen voor leden- en
inkomstenwerving.
Bij de start in 2019 mochten we ons gelukkig prijzen
met de komst van een betrokken nieuwe directeur:
Wil Verschoor. Zij heeft, samen met de medewerkers
van het bureau, bergen werk verzet. Ook waren we blij
met de bijdragen van Chris van den Dries en Mark van
Hillo in het interim bestuur, waarvoor veel dank. En we
waren blij met de komst van de nieuwe bestuursleden
Gerrit Dingemans, onmisbaar bij het vormgeven van
de Governance en het penningmeesterschap, Rene
van Schalkwijk die zich enorm snel heeft ontwikkeld
als boegbeeld en expert op het gebied van belangen
behartiging en Piet-Hein de Wit die vanuit zijn ervaring steeds een positief kritische blik heeft op onze,
vaak ambitieuze, plannen.
Gaat alles goed? Nee zeker nog niet: de vergoeding
voor hoorhulpmiddelen kan en moet beter, ondertiteling op TV blijft onze aandacht houden en intern
blijven het optimaal functioneren van de afdelingen,
de bezetting van de commissies en hun rol in de
organisatie punten van stevige aandacht. Maar bovenal zijn we trots op alle vrijwilligers die het iedere
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keer weer mogelijk maken om de vele activiteiten en
evenementen te organiseren op landelijk en lokaal
niveau.
Door Corona zullen we in 2020 gedwongen zijn om
anders te functioneren, maar de ambities en betrokkenheid zullen niet verslappen. Dit jaarverslag biedt u
inzage in wat er in 2019 heeft plaatsgevonden. Dit is
de basis waarop we in 2020 en daarna verder bouwen.
Met hartelijke groet,
mede namens bestuur en directie,
Roelof Eleveld, voorzitter
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Belangenbehartiging en
samenwerkingsverbanden
Hoorprotocol

PREM-Hooroplossingen

Een optimale verstrekking van hoorhulpmiddelen is
voor Hoormij·NVVS van essentieel belang. Relevante
partijen zoals audiciens, verzekeraars en patiëntenorganisatie zijn al enige jaren met elkaar in overleg
over het opstellen van een nieuw protocol voor het
verstrekken van hoorhulpmiddelen. Hoormij·NVVS is
lid van de stuurgroep Hoorprotocol 2.0 en vanuit die
rol in 2019 mede-oprichter van de stichting hoorhulpmiddelenprotocol 2.0, die het protocol gaat implementeren. In 2019 zijn daartoe een aantal stappen
gezet, voor 2020 wordt een versnelling verwacht.

Sinds 2018 is er een nieuwe methode om klantervaringen met audiologen, audiciens en hoortoestellen
te meten: de PREM-Hooroplossingen. De methode
is mede ontwikkeld door zorgverzekeraars en met
inzet van Hoormij·NVVS . In 2019 is er gewerkt aan
een aanpassing van de methode; Hoormij·NVVS nam
hieraan deel. De cijfers op basis van de ervaringen zijn
te vinden op www.Hoorwijzer.nl.

StAR
Zorg om de marktwerking in de hoorzorg
Hoormij·NVVS is verontrust over het feit dat slechthorenden 25% moeten bijbetalen voor de aanschaf
van hoortoestellen. Daarnaast krijgen slechthorenden
soms onnodig het advies om dure buitencategorietoestellen aan te schaffen en zijn de regels en procedures om apparaten vergoed te krijgen complex en
tijdrovend. In 2019 is een actie voorbereid om ervaringen te inventariseren en daarmee begin 2020 de
publiciteit te zoeken via het programma Meldpunt van
Omroep Max. (Meer info: https://www.maxmeldpunt.
nl/gezondheid/harde-handel-in-hoortoestellen/)

Ina Hofstee (61): “Ongewild, door gebrek aan de
juiste kennis en informatie, raakte ik verstrikt in
het web van het audiologisch centrum, de audicien
en de zorgverzekeraar. Om pas na anderhalf jaar
met de juiste toestellen naar huis te gaan. Dat moet
anders kunnen.”

Hoormij·NVVS is lid van het bestuur van de StAR
(Stichting Audicien Register) en heeft daarnaast
in 2019 gezorgd voor vertegenwoording van
Hoormij·NVVS met twee personen in de geschillencommissie van de StAR.

Ringleidingkeuringen
Via Hoorwijzer.nl kan iedereen zien in welke theaters,
concertzalen en andere gebouwen goede voorzieningen aanwezig zijn voor slechthorenden. Klachten over
ringleidingsystemen kunnen worden gemeld bij de
commissie Slechthorendheid van Hoormij·NVVS. De
vele keurders en adviseurs van de commissie waren
ook in 2019 actief op plaatsen in het land om waardevolle (her)keuringen te verrichten in gemeente
huizen, wijkcentra, kerken en crematoria.

Cliëntenraad GGMD
Hoormij·NVVS was in 2019 betrokken bij gesprekken
en overleggen met de GGMD en is deelnemer aan de
Cliëntenraad van de GGMD.
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Inclusie
Hoormij·NVVS heeft bijeenkomsten georganiseerd
met vrijwilligers die in hun eigen gemeente aan de
slag zijn met het VN-verdrag Handicap. Ervarings
kennis is opgehaald en weergegeven in een handout. Er is een mailgroep gevormd waarin onderling
ervaringen en informatie worden uitgewisseld.

Platformoverleg Patiëntenorganisaties
Doof/SH
Na het uiteenvallen van de federatie met SH-Jong,
FOSS en NVVS in 2018 zijn in 2019 de patiënten
organisaties op het gebied van doof- en slecht
horendheid weer met elkaar in gesprek gegaan.
Het gaat om NVVS, FOSS, Fodok, Sh-Jong, Stichting
Plots- en Laatdoven, Dovenschap, de werkgroep
Doofblinden, Divers Doof en NDJ. Kennis en informatie worden uitgewisseld en alle partijen zoeken naar
mogelijke vormen van samenwerking.

112 en tekstbemiddeling voor slecht
horenden en doven
Het Platform doven, slechthorenden en tos, waar
Hoormij·NVVS deel van uitmaakt, heeft in 2019 de
lobby voortgezet om problemen op te lossen rond
de bereikbaarheid van 112 voor slechthorenden en
doven.

Task Force Belangenbehartiging
Eind 2019 heeft Hoormij·NVVS een interne taskforce
Belangenbehartiging in het leven geroepen die als doel
heeft om in 2020 de landelijke belangenbehartiging
verder vorm te geven en daarnaast de afdelingen en
commissies te ondersteunen bij hun activiteiten voor
landelijke, regionale en lokale belangenbehartiging.
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Voorlichting en
lotgenotencontact
Bezoekers websites

Overige websites

De website van Hoormij·NVVS is bij uitstek het middel
om mensen bij ons werk te betrekken, te voorzien
van betrouwbare informatie en aan ons te binden.
De website neemt een steeds prominentere plaats
in en dat blijkt ook uit de cijfers. In 2018 bezochten
233.238 unieke bezoekers de site; in 2019 is dat
gestegen tot 322.740, een toename van 38%. De
meest gelezen pagina’s op de website in 2019 zijn de
pagina’s over Tinnitus.

Naast de algemene website en de Hoorwijzer beheert
Hoormij·NVVS ook websites die gericht zijn op specifieke thema’s zoals een keuzehulp voor volwassenen
die een cochleair implantaat (CI) overwegen, een
keuzehulp voor de inzet van tolken, omgaan met een
gehooraandoening op de werkvloer, het delen van
ervaringskennis en ondertiteling. Deze websites
bieden betrouwbare en relevante informatie.

Hoorwijzer.nl
Deze website bevat waardevolle klantervaringen en
een keuzewijzer voor hoorhulpmiddelen. In 2019
waren er ruim 88.000 bezoekers. In 2018 waren er
48.000 bezoekers.

Barbara Meeuwissen (50) werd plotsdoof en heeft
tinnitus en hyperacusis: “Hoe leg je uit dat geluid
pijn doet en stilte hels kan zijn?”

Bereik sociale media
Bezoekers StichtingHoormij.nl

233.238
2018

322.740
2019

Eind 2019 had Hoormij·NVVS 2.853 volgers op
Facebook en 2.131 op Twitter. Het aantal volgers op
Facebook, Twitter en LinkedIn blijft stijgen. Ook het
aantal reacties vanuit deze media neemt toe.

Nieuwsbrief
Elke twee weken, 23 keer op jaarbasis, brengt
Hoormij·NVVS een gratis digitale Nieuwsbrief uit die
wordt verzonden aan 20.300 lezers. Van de 33,5% die
de nieuwsbrief opent, klikt ongeveer 30% de links in
de nieuwsbrief aan. De nieuwsbrief is een katalysator
voor het bezoek aan de website.
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Hoormij Magazine

Mails en telefoontjes

Leden van Hoormij·NVVS ontvangen ieder kwartaal
het Hoormij Magazine. Ook zijn er bedrijfsabonnementen. In het magazine staan interviews, reportages, ervaringsverhalen, achtergrondartikelen over
medisch-technische ontwikkelingen en informatie
over activiteiten en publicaties. Alle doelgroepen
van Hoormij∙NVVS komen aan bod. Hoormij Magazine heeft een oplage van 6.500. Het eerste en derde
magazine sluiten aan bij de voorlichtingscampagnes
over tinnitus (februari) en duizeligheid en evenwicht
(september).

In 2019 kreeg Hoormij·NVVS naar schatting 1.800
telefoontjes met verzoeken om informatie over
aandoeningen, hoorhulpmiddelen, vergoedingen,
wet- en regelgeving, zorg en welzijn. Daarnaast zijn
eveneens rond de 1.800 mails met vragen ontvangen en afgehandeld, soms in samenwerking met de
verschillende commissies of werkgroepen. Het beleid
van Hoormij·NVVS is er op gericht het aantal mails en
telefoontjes terug te brengen en mensen te verwijzen
naar de website, waar de gewenste informatie snel,
actueel en op elk gewenst moment te vinden is.

Erik-Jan heeft last van tinnitus: “Als je je strijd verplaatst en omzet in oprechte nieuwsgierigheid naar
de oorsprong kunnen er mooie dingen gebeuren.”

Taskforce Voorlichting
Eind 2019 heeft Hoormij·NVVS een interne taskforce
Voorlichting in het leven geroepen die het bestuur in
2020 zal adviseren over de invulling van het beleid
rondom voorlichting en lotgenotencontact.

Voorlichtingscampagnes
Jaarlijks organiseert Hoormij·NVVS in de eerste week
van februari ‘De week van het Oorsuizen’ om aandacht te vragen voor tinnitus. Ruim 1 miljoen mensen
in Nederland hebben hiermee te maken. Het aantal
stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting
en preventie zijn meer dan ooit nodig. Hoormij.NVVS
is zich bewust van de weg die mensen met tinnitus
afleggen en biedt handvatten in dit proces. Van de
eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Gedurende de campagnes is er een duidelijke piek in het
websitebezoek.

“Drukkende pijn in mijn rechteroor en duizelig.
Daar begon het mee, uit het niets.” Het is het
voorjaar van 2018 als Nicolette Malcorps (63) naar
haar werk vertrekt. De verschijnselen waren hevig.
Misselijk, overgeven, een slecht gehoor, heftige
duizeligheid. “Even goed uitzieken thuis, dacht ik.”
Maar de klachten verdwenen niet. Vestibulaire
revalidatie gaf haar haar leven uiteindelijk terug.

Evenwicht is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De
Ziekte van Ménière, een brughoektumor of andere evenwichtsaandoening zijn vaak onzichtbaar voor
de buitenwereld, maar kunnen het leven volledig
ontwrichten. Hoormij∙NVVS vraagt tijdens de internationale Balance Awareness Week (BAW) in de tweede
week van september aandacht voor (h)erkenning van
zowel de symptomen als de gevolgen van evenwichtsaandoeningen.
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Commissies in actie
Commissie Tinnitus en Hyperacusis
Belangenbehartiging
• Een bijdrage aan het projectvoorstel ‘Tinnituszorg
op maat’ van het Universitair Medisch Centrum
Maastricht;
• Deelname aan de werkgroep Richtlijn Gehoorstoornissen en Tinnitus van de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB); publicatie verwacht medio 2020;
• Een bijdrage aan de onderzoeksagenda van de
Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysici (NVKF)
en deelname aan de prioriteringsbijeenkomst;
• De TOP-subsidieaanvraag werd toegekend aan
prof. J.G. Borst en prof. Pim van Dijk, Erasmus Universiteit Rotterdam, mede dankzij participatie van
de commisie Tinnitus & Hyperacusis;
• Aanleveren van participanten voor het onderzoek
van dr. Rilana Cima voor het tinnitus-app
onderzoek en aan een PhD-kandidaat van
KNO-arts Diane Smit;
• Deelname aan het TRI-symposium van
17-19 mei 2019 in Taipei; productie en verspreiding van het verslag; zie https://www.stichtinghoormij.nl/CmsData/2019/Taipei%20Report%20
def.pdf;
• Overleg met Pento over tinnituszorg door audiciens;
• Overleg met audiologen over vergoeding van de
behandeling van hyperacusis door verzekeringsmaatschappij;
• Overleg met de initiatiefnemers van Tinnitus
House over mogelijke samenwerking met
Hoormij·NVVS;
• Lidmaatschap van de Europese koepel van
Tinnitusverenigingen EUTINNET.

Bijeenkomsten
In 2019 werden 21 bijeenkomsten georganiseerd over
het thema tinnitus of hyperacusis met in totaal meer
dan duizend deelnemers. Het gaat om huiskamer
bijeenkomsten, lezingen, grote en kleinschalige
informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten.
Communicatie: Vraagbaak
De commissie Tinnitus & Hyperacusis beantwoordde
in 2019 ruim 200 vragen die per mail werden gesteld,
specifiek op het thema tinnitus.
Week van het Oorsuizen
In februari 2019 vond voor de vijfde keer de Week van
het Oorsuizen plaats, met veel aandacht in de media.
Zoals: Trouw over het Tinnitus Symposium in Rotter
dam, Vrouw.nl, het Nederlands Dagblad met een
interview met Joost Treebusch, Radio 1, RTV Utrecht,
het nieuwsblad van het Noorden en Jeugdjournaal.
Ook op social media waren diverse deelacties van
de campagne.
Ook was er een Symposium over tinnitus met meer
dan honderd deelnemers. Hieronder een terugblik
op het symposium: https://www.stichtinghoormij.nl/
items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/terugblik-tinnitus-symposium-rotterdam. In dezelfde week zijn ook
twee informatiebijeenkomsten over tinnitus georganiseerd.

Project Tinnitus Trefpunt
De tweede fase van het project Tinnitus Café (inmiddels Tinnitus Trefpunt), is in 2019 uitgevoerd en
afgerond. Financierder is HandicapNL. Doel van het
project is het organiseren van kleinschalige bijeenkomsten voor mensen met tinnitus en hun partners.
Er werden zes pilotbijeenkomsten georganiseerd met
in totaal zestig deelnemers. De belangstelling was
enorm: voor elke bijeenkomst moest een aanmeld-
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stop worden ingesteld en vanwege de grote vraag
zijn er ook twee extra bijeenkomsten georganiseerd.
In 2020 doet Hoormij·NVVS bij HandicapNL een aanvraag voor de derde fase, waarin het project landelijk
wordt uitgerold.

Jongerenplatform tinnitus
Vijf jaar geleden had nog 1 op de 20 jongeren last
van oorsuizen, nu is dat al 1 op de 10. Preventie en
voorlichting zijn belangrijk. Via dit platform (een
facebookgroep) kunnen jongeren contact leggen
met andere jongeren met tinnitus. Wie mailt komt in
contact met Davy (26) die al enkele jaren last heeft
van permanente tinnitus.

Achttien jaar is een leeftijd waar veel jongeren
naar uit kijken. Het moment waarop je officieel
volwassenen bent, mag stemmen, drinken en alleen
auto mag rijden. Voor Davy (26) was het ook het
moment dat de lichte piep in zijn oren, die hij na het
stappen wel eens eerder had, niet meer wegging.
Zeven jaar verder zijn de klachten verergerd: “Ik
heb het zo lang weggedrukt, wilde niet anders dan
anderen zijn. Openheid helpt, maar daar moet je
wel aan toe zijn. Dat is een proces. Dat weet ik nu.”

Onafhankelijk Platform Cochleaire
Implantatie (OPCI)
OPCI is het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en geeft informatie aan CI-gebruikers en
mensen die een CI overwegen.

Belangenbehartiging
De werkgroep belangenbehartiging was ook in 2019
actief op het thema wachtlijsten en heeft deelgenomen aan verschillende overleggen. Een ander punt
van aandacht is de universele verstrekking van de
‘basiskit’, de startkoffer die elke CI-gebruiker krijgt
bij elke nieuwe porcessor. Er blijken daarin verschillen
te zijn per CI-centrum en de werkgroep vindt dit niet
wenselijk. Tenslotte heeft de werkgroep in 2019 bijna
alle CI-centra bezocht voor een gesprek over wat men
over en weer voor elkaar kan betekenen.

Bijeenkomsten
• Er zijn twintig huiskamerbijeenkomsten
georganiseerd
• Er is voorlichting gegeven en er zijn presentaties
verzorgd bij zes verschillende gelegenheden, zoals
een kennisdag over de aandoening DFNA9 en een
inloopcentrum voor Plots- en Laatdoven.
• Er waren twee contactdagen/lotgenotencontact
met elk meer dan honderd deelnemers.
• In een aantal gevallen is er 1 op 1-lotgenoten
contact geweest.
Communicatie
De website is in 2019 18.000 keer bezocht; er is in
2019 ook een speciale kinderpagina ontworpen:
https://www.opciweb.nl/ci/hoe-werkt-het/hoe-gaathet-als-je-een-ci-krijgt. Daarnaast verschenen er vijf
nieuwsbrieven en telde het forum eind 2019 maar
liefst 731 geregistreerde gebruikers, waarvan
68 gebruikers zich in 2019 hebben aangemeld.
De Facebookpagina https://www.facebook.com/opciweb heeft 456 volgers; op Twitter https://twitter.com/
OPCI_nl zijn er 319 volgers.

Commissie Slechthorendheid
Belangenbehartiging
De commissie heeft in 2019 een belangrijke bijdrage
geleverd aan de discussie rond het hoorprotocol en
vergoedingen door in gesprek te gaan met zorg
verzekeraars en audiciens. Daarnaast waren er contacten en uitwisseling met de beroepsvereniging voor
bedrijfsartsen, de GGMD, de belangenvereniging voor
tolken RTGS, een GGZ-instelling en met omroepen in
verband met het thema ondertiteling. De commissie
droeg ook bij aan een artikel in het blad Nursing, ging
in gesprek met de NS over toegankelijkheid en met
de Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysici over de
inventarisatie van kennishiaten.
Communicatie
De commissie heeft in 2019 ruim 250 individuele
vragen beantwoord, zowel per mail als schriftelijk.
Bijeenkomsten
De commissie organiseerde in 2019 vijf bijeen
komsten voor in totaal honderd personen.
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Werkgroep Voorlichting
• De werkgroep Voorlichting nam drie keer deel aan
zogenoemde ‘fittestdagen’ met 180 deelnemers,
waarop een gehoorcheck werd afgenomen
• Er is 1 kleinschalige voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd met 20 deelnemers
• Vragen van indidviduele leden zijn beantwoord.

Commissie Duizeligheid
& Evenwicht
(voorheen Commissie Ménière)

Commissie Brughoektumor
De commisie Brughoektumor is in 2019 ondergebracht bij de commissie Duizeligheid & Evenwicht.

“Ben je gek! Ik wil geen oplossing. Ik wil weten wat
er aan de hand is.” Het is 2017 en Dick Spekking
(47) wil niks horen over hoortoestellen als hij geen
inzicht heeft in de aard van zijn gehoorklachten.
Een MRI-scan volgt. “Een gezwel achter het oor, een
tumor, goedaardig, geen kanker.” Wat volgt is een
jaar waarin niet alleen hij, maar ook zijn gezin op de
proef wordt gesteld.

Een belangrijk punt voor de commissie in 2019 was de
omvorming van de commissie Ménière naar commissie Duizeligheid en Evenwicht. Daarmee wordt aangesloten op de landelijke medische ontwikkelingen.

Belangenbehartiging
De commissie heeft meegewerkt aan de herziening
van de Richtlijn BPPD, in samenwerking met de
KNO-vereniging. De richtlijn is inmiddels geproduceerd. Daarnaast waren er contacten met zowel de
KNO-vereniging als met de vestibulaire vereniging.
Communicatie
Er zijn ruim honderd vragen beantwoord die per mail
of schriftelijk binnenkwamen. Daarnaast heeft de
commissie op de Algemene Ledenvergadering een
presentatie verzorgd en werden er berichten geplaatst op de website, in de nieuwsbrieven en in het
Hoormij magazine.
Bijeenkomsten
In 2019 werden zes voorlichtigs-/huiskamer
bijeenkomsten georganiseerd met in totaal honderd
deelnemers.
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Afdelingen in actie
De afdelingen van Hoormij·NVVS brengen mensen met elkaar in contact, organiseren lotgenotenbijeenkomsten, doen aan lokale en regionale belangenbehartiging
en geven informatie via voorlichtingsactiviteiten en een afdelingsperiodiek.
Vrijwilligers

Activiteiten

Drijvende krachten achter de afdelingen zijn zeer
gemotiveerde en gedreven vrijwilligers die zich vaak
jarenlang belangeloos inzetten voor mensen met een
gehooraandoening. Aandachtspunt voor een aantal
afdelingen is hoe zij voldoende vrijwilligers kunnen
vinden en binden.

In 2019 organiseerden de afdelingen een veelheid
van activiteiten, waaronder lezingen over hoorhulpmiddelen, slechthorendheid, tinnitus, hyperacusis,
brughoektumor, duizeligheid en evenwicht, en
cochleair implantaten. Er waren oefengroepen
spraakafzien en Nederlands met Gebaren (onder
meer in samenwerking met GGMD), inloopspreekuren, bijdragen aan congressen, symposia en beurzen, lotgenotencontact, ledendagen en activiteiten
rond de Week van het Oorsuizen. In totaal organiseerden de afdelingen 160 bijeenkomsten voor
ongeveer 3.000 deelnemers, varierend van kleine
huiskamerbijeenkomsten voor 8 personen tot grote
voorlichtingsbijeenkomsten met externe sprekers en
meer dan 200 deelnemers.

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

Jetty Mouw, afdeling Breda: “Slechthorend zijn
is een onzichtbare handicap; een slechthorende
weet vaak niet dat hij iets gemist heeft, omdat
gehoorverlies meestal geleidelijk gaat. Er is veel
ontkenning en schaamte waardoor mensen zich
terugtrekken. Zo verdwijnen betrokkenheid en
sociaal verkeer. Ik vind het jammer dat mensen niet
gewoon tijdens een gesprek zeggen dat ze hoorproblemen hebben. Als je je beperking accepteert
maak je vaak makkelijker gebruik van alle hulpmiddelen die er zijn!”

Daarnaast verzorgden de afdelingen hun eigen,
schriftelijke of digitale, nieuwsbrieven en ondernamen zij activiteiten voor lokale belangenbehartiging.
Denk aan overleggen met de gemeente over het
lokale gehandicaptenbeleid, het verzorgen van gastlessen op scholen of het bespreekbaar maken van de
toegankelijkheid van het openbaar vervoer, ziekenhuizen, scholen en theaters.
Op aanvraag is een overzicht beschikbaar van alle
activiteiten van de afdelingen.
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Hoogtepunten vanuit de afdelingen
in 2019
Breda
Eigenlijk zijn al onze activiteiten hoogtepunten.
Met als uitschieter de ‘Fittest’ waarop we een gehoorcheck afnamen; een groot aantal bezoekers!
Zeeland
Dat door de vermelding in de agenda op de website
nieuwe mensen met vragen onze bijeenkomsten
hebben bezocht en zo in contact kwamen met
lotgenoten.
Tilburg
De bijeenkomst tinnitus was zeker een opsteker.
IJmond-Noord
De hoogtepunten waren de twee lezingen met als
sprekers de KNO-artsen van het Rode Kruis Zieken
huis te Beverwijk en het Audiologisch Centrum
Alkmaar. Totaal 155 bezoekers.
Den Haag
Een informatiebijeenkomst over tinnitus. Tijdens deze
samenkomst in Voorburg kwamen meer dan
150 belangstellenden. En: de afdeling kon ook in
2019 een beroep doen op ruim 10 vrijwilligers, die
zich belangeloos voor de afdeling in hebben ingezet.
Het is een kleine groep actieve mensen waar het
bestuur erg blij mee is. Ook was het in 2019 de eerste
keer dat de afdeling een huiskamerbijeenkomst organiseerde, over Meniere. Het was een succes.
Noord-Midden Limburg
De voorlichtings- en huiskamerbijeenkomst brughoektumor. Vanwege de aanleiding om dit te organiseren, de dankbaarheid van de aanwezigen, het
(emotionele) delen van lief en leed en de goede en
begripvolle spreker.
Gelderland-Oost
Informatiemarkt voor senioren bij Stichting Welzijn.
Eindhoven
Na de samenvoeging van Eindhoven en Helmond
zijn we gestart met het organiseren van lotgenoten
bijeenkomsten in de regio Helmond.
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Bestuur en medewerkers
Bestuur Hoormij·NVVS

Medewerkers Landelijk bureau

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Roelof Eleveld, voorzitter
Gerrit Dingemans, penningmeester,
vanaf 23 januari 2019
Chris van den Dries, secretaris, tot 1 juli 2019
Rene van Schalkwijk, secretaris,
vanaf 9 november 2019
Marcel Bobeldijk, vice voorzitter
Jose Beck
Mark van Hillo, tot 1 juli 2019
Gert Jan van Steenbrugge
Piet Hein de Wit, vanaf 9 november 2019

•
•
•
•

Wil Verschoor, directeur, vanaf 1 januari 2019
Hetty van Hemme, managementassistent
Marjolijn Dekker, senior communicatieadviseur
Jeanette Noordhof, vrijwilligersondersteuner,
tot 1 maart 2019
Corrine Verwer, vrijwilligersondersteuner,
vanaf 15 augustus 2019
Ursula Jerphanion, secretariaatsmedewerker,
tot 15 maart 2019
Annemiek Meuzer, secretariaatsmedewerker,
vanaf 15 mei 2019
Nicole van Dalen, eventmanager
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Vrijwilligers, commissies
en afdelingen
Vrijwilligers

Afdelingen

De circa 250 vrijwilligers van Hoormij·NVVS zijn
actief in de afdelingen of in één van de landelijke
commissies die de doelgroepen vertegenwoordigen.
Ze organiseren tal van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten, behartigen de belangen van mensen
met een gehooraandoening, haken aan bij landelijke
projecten of helpen bij het aanvragen van een projectsubsidie. Zij zijn van onschatbare waarde voor de
organisatie.

Alkmaar, Breda, Regio Den Haag, Eindhoven,
Gelderland Oost, Gelre, IJmond-Noord, Limburg Z/O,
Maastricht, Midden-Nederland, Noord-Holland Kop
van, Noord-Midden Limburg, Rotterdam,
West-Friesland, Zeeland. De afdeling Tilburg werd
per eind 2019 opgeheven en vormt per 2020 een
zogenoemde ’interessegroep’ waarin kleinschalige
en informele activiteiten worden georganiseerd.

Landelijke commissies
•
•
•

•
•

Commissie Slechthorendheid
voorzitter: Willem Dekker
Commissie Tinnitus en Hyperacusis
voorzitter: Chris van den Dries
Commissie Duizeligheid & Evenwicht
(voorheen commissie Ménière)
voorzitter: Sandra Rutgers
Commissie Brughoektumor (in 2019 samengegaan met de commissie Duizeligheid & Evenwicht)
Commissie CI (deze participeert namens Hoormij·NVVS in OPCI, Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, waaraan ook de collega-organisaties van doven en slechthorenden deelnemen)
voorzitter: Hennie Epping

Ontvangen nalatenschappen en legaten
In 2019 is een bedrag ontvangen van bijna € 80.000,aan nalatenschappen en legaten.

Aantal leden
Op 31 december 2019 telt de NVVS 5.453 leden en
189 donateurs.
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Colofon
Uitgave

Stichting Hoormij·NVVS, juli 2020
Randhoeve 221, 3995 GA Houten
Ontwerp Janneke Verrips, grafisch ontwerp
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