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i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g

Oorakel: de telefonische en 
digitale vraagbaak
 

De NVVS werkt al jaren samen met Oorakel op het gebied 

van informatie en advies. Onlangs hebben er nogal wat 

veranderingen plaatsgevonden binnen de organisatie. Zo is 

Oorakel Leiden verhuisd naar Den Haag en is die vestiging 

nog de enige die open is. Medewerkster Mirjam ten Buuren 

legt desgevraagd uit wat Oorakel voor u kan betekenen, 

ook na alle veranderingen.

Oorakel is recent bij het Kentalis 
Audiologisch Centrum ingetrokken. 
Het Oorakel-team bestaat uit Mirjam 
ten Buuren en Charlotte van Kuijk-
Schrama, onder leiding van Carla de 
Kleine. 

Taken
Oorakel, onderdeel van de Koninklijke 
Kentalis, geeft antwoorden op alle 
algemene vragen over slechthorend-
heid, doofheid en spraak-taalmoeilijk-
heden, en op specifieke vragen over 

technische hulpmiddelen. Mirjam: 
“Daarnaast kunnen wij u informatie 
geven over organisaties die werkzaam 
zijn op deze terreinen. Wij doen dit 
via de telefoon, e-mail en internet. U 
kunt bij ons ook een gratis informa-
tiepakket over diverse onderwerpen 
aanvragen. Helaas kunt u Oorakel niet 
meer bezoeken. U kunt ons wel bel-
len voor een advies waar u dan terecht 
kunt, bijvoorbeeld bij audiciens, 
Audiologische Centra en telefoonwin-
kels. Wij kunnen nog wel op locatie 

voorlichting, een presentatie of een 
workshop komen geven. In overleg 
kunt u ons hiervoor ook met een 
groep bezoeken. Ook blijven we de 
StAr-cursussen geven aan audiciens.”  
 
Daarnaast beantwoordt Oorakel 
namens de NVVS vragen die via e-mail 
doorgestuurd worden of telefonisch 
worden doorgeschakeld. “Verder staan 
we met de NVVS op beurzen of werken 
we samen bij presentaties. Een Oorakel-
medewerker is ook altijd aanwezig bij 
het maandelijkse inloopspreekuur van 
de NVVS in Den Haag”, vertelt Mirjam. 
Nu Oorakel niet te bezoeken is, wil de 
organisatie haar digitale loket, www.
oorakel.nl, verder optimaliseren. “Zodat 
u hier nog beter terecht kunt voor uit-
gebreide en up-to-date informatie over 
technische hulpmiddelen.”

 
Oorakel Den Haag
Postbus 848, 2501 CV  Den Haag
Tel: 070-3848308, Fax: 070-3805634
E-mail: info@oorakel.nl
Website: www.oorakel.nl
Bereikbaar op ma., di., do. en vr. 
van 9.30 tot 16.30 uur.

Gert Stolk
Gert Stolk heeft jarenlang voor Oorakel gewerkt, onder andere als manager. Hij 
is nu werkzaam in de zorg bij Kentalis en blikt kort terug en vooruit. “Oorakel 
heeft sinds 1998 meer dan 53.000 vragen beantwoord. Een groot deel  via  een 
persoonlijk gesprek op één van de zes vestigingen, maar ook telefonisch en via 
de site en mail.  Het was voor mij een eer om in deze periode leiding te hebben 
mogen geven aan dit team. Ik wil slechthorenden meegeven dat ze als gevolg van 
een terugtredende overheid voortaan meer zelf hun verantwoordelijkheid zullen 

moeten nemen. U zult leveranciers moeten aanspreken 
op een goede  prijs- kwaliteitsverhouding van en ade-
quate  informatie over de aangeboden producten. Alleen 
u kunt uiteindelijk beoordelen of u tevreden bent over het 
product. De NVVS en de overige belangenorganisaties 
kunnen daarbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via 
hoorwijzer.nl. Het is goed dat een afgeslankt Oorakel, in 
samenwerking met de belangenorganisaties, u nog steeds 
met informatie en advies kan ondersteunen.”

Mirjam ten Buuren van Oorakel hoopt dat 

slechthorenden ondanks de veranderingen  

hun weg weten te vinden naar Oorakel. 
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