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Uw hoortoestel direct thuis uitproberen!
Als u een auto koopt, maakt u eerst een proefrit om te zien of hij bevalt. Dat kan nu ook met hoortoestellen. 

Bij Schoonenberg krijgt u ze direct na het adviesgesprek mee naar huis. Om zelf uit te proberen. In het verkeer 

bijvoorbeeld. Gratis.

Kies voor zekerheid. Maak snel een afspraak. Kijk op www.schoonenberg.nl voor een winkel in de buurt.

www.schoonenberg.nl 

Gratis
proefrit

1007.01.276 SB A4 adv Proefrit.indd   1 03-06-13   17:20

4	 ‘Ik geloof weer in mezelf’

Als slechthorende getrouwde vrouw 
hing Nicole Stegehuis haar carrière na 
de geboorte van haar oudste kind aan de 
wilgen. Na haar scheiding moest zij echter 
weer aan de bak. Met flink doorzetten 
bemachtigde ze de baan van haar leven.

24 Na de diagnose

De behandeling van de duizeligheids
aanvallen bij de ziekte van Ménière bestaat 
uit “stepped care”. Dit betekent dat wordt 
begonnen met een simpele behandeling 
en als deze niet of onvoldoende helpt, 
wordt een volgende “behandelstap” gezet.

32 Horen via beengeleiding

Sinds een paar maanden draagt Jokelien 
Vles een Bone Anchored Hearing Implant. 
In HOREN vertelt zij haar verhaal en legt 
ze uit hoe horen via beengeleiding werkt. 

36 Handige apps

De NVVSCommissie Tinnitus 
& Hyperacusis en de Nationale 
Hoorstichting selecteerden enkele 
handige apps om gehoorschade te 
voorkomen of om te helpen omgaan met 
tinnitus (oorsuizen).
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Briljant!
Toegegeven: ik vond het politiek-strategisch een hele 
slimme zet van VWS-minister Schippers. Ze riep ieder-
een op om zelf met voorstellen te komen voor forse 
bezuinigingen in de zorg. Briljant! Want als je dan met 
een voorstel komt, weet je zeker dat Schippers gaat 
zeggen: bedankt voor tip, ik voer het meteen door. 
Maar kom je niet met een voorstel, dan weet je zeker 
dat er nog dubbel zo veel bezuinigd wordt onder het 
motto: als het veld niet zelf met voorstellen komt, dan 
moet het wel op deze botte manier. Iedereen wordt 
gedwongen om mee te denken over maatregelen – en 
de minister hoeft zelf geen vuile handen te maken en 
impopulaire zaken voor te stellen. Briljant. 
Maar wat moet je dan, als NVVS? We hebben de 
onderhandelaars van de Nederlandse Patiënten- en 
Consumentenfederatie (NPCF) meegegeven dat er niet 
nog meer bezuinigd kan worden op hoortoestellen en 
hoorzorg, maar dat er nog ‘winst’ te halen valt als aller-
lei dubbele gehooronderzoeken en overbodig gehoor-
specialistenbezoek voorkómen kan worden. 
En toen bleek dat minister Schippers niet alleen poli-
tiek geslepen is, maar ook verstandig. Deze zomer 
kondigde ze aan dat ze een akkoord heeft gesloten met 
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenbewe-
ging om maar liefst een miljard aan kosten te bespa-
ren. Die kostenbesparing wordt, mede op aandringen 
van NPCF, nu eens niet gevonden door nog meer zaken 
(zoals hoortoestellen) te schrappen uit het basispakket. 
Men gaat het vooral vinden in efficiënter werken, min-
der verspilling en een betere inspraak van de patiënt. 
De kans dat hoortoestellen uit het basispakket worden 
geschrapt, is dus opeens weer een stuk kleiner gewor-
den. Goed nieuws voor slechthorenden in Nederland. 
Hoewel, niet voor alle. Er zijn nogal wat groepen die 
te karig bediend worden in het nieuwe verstrekkingsy-
steem. Daarover leest u alles op p. 12 in deze HOREN. 
Daar leest u ook dat de NVVS het initiatief heeft 
genomen om de minister te vragen om die 25% eigen 
bijdrage voor hoorhulpmiddelen te schrappen voor 
kinderen. Die zouden hun apparatuur 100% vergoed 
moeten krijgen. Want juist in de fase van taalontwikke-
ling, school en vriendjes maken, moet een kind zo opti-
maal mogelijk kunnen horen en verstaan. Bijna alle 

partijen in de hoorzorg hebben 
zich aangesloten bij dit pleidooi! 
Dus nu hoop ik maar dat minister 
Schippers inderdaad zo briljant 
en verstandig is als het lijkt, en 
ze snel besluit dat slechthorende 
kinderen er 100% bij horen.

joop beelen
directeur NVVS, j.beelen@nvvs.nl
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openheid. Helaas kreeg ik ook nu 
weer nul op het rekest. Wat was ik 
woedend. Niet op haar, maar op 
mezelf. Voor de zoveelste keer werd ik 
afgewezen door die stomme oren! Ten 
einde raad klopte ik aan bij de GGMD, 
het maatschappelijk werk voor doven 
en slechthorenden. Daar kreeg ik de 
sublieme tip om mezelf aan te bieden 
op vrijwillige basis. Zo kon het bejaar
denhuis zien of ik het werk aankon en 
kon ik zelf ervaren of dit werk mij zou 
bevallen. Een geniaal idee!” 

Op	proef
“Met enige moeite lukte het me de 
zorgmanager van het betreffende 
bejaardenhuis te overtuigen van mijn 
motivatie, mijn kunnen en wils
kracht. Volgens hem werd ik niet 

aangenomen uit medelijden, omdat ik 
slechthorend was. Nee, ik ging daar 
als vrijwilliger werken omdat ik het 
bedrijf iets te bieden had. Ik kreeg 
een contract voor een maand en ging 
aan de slag in het restaurant. Niet 
de makkelijkste werkplek in een ver
zorgingshuis, want het is daar flink 
lawaaiig. Ik serveerde de brood en 
warme maaltijden uit in het restaurant 
met een cateringtrolley. Doordat ik 
zelf slechthorend ben, weet ik juist 
hoe ik met ouderen moet omgaan. 
Immers, driekwart van de mensen die 

ik verzorg, hoort net zo weinig als ik! 
Ik ben gewend om iemand aan te kij
ken en om iemand niet van achteren 
te benaderen. Ik stel korte vragen met 
gesloten antwoorden. Wilt u koffie 
of thee? Kaas of jam? Ik maak eigen
lijk van mijn beperking een deugd. 
In die zin heb ik echt wat extra’s te 
bieden. Natuurlijk loop ik ook tegen 
dingen aan. Collega’s die fluisteren 
of van achteren iets tegen me zeggen, 
versta ik niet. Ook hoge tonen, zoals 
alarmbellen, kan ik niet of nauwelijks 
horen. Ik moet in sommige gevallen 

54

m i j n  v e r h a a l

de enorme wilskracht om te laten zien wat je kan

‘Ik	geloof	weer	in	mezelf’
Als slechthorende getrouwde vrouw hing Nicole Stegehuis (46) haar carrière na de geboorte 

van haar oudste kind aan de wilgen. Na haar scheiding vorige zomer moest zij echter weer 

aan de bak. Met flink doorzetten lukte het Nicole de baan van haar leven te bemachtigen. 

tekst: Weija Steffens | fotografie: Paul Schuitemaker

“Ik ben slechthorend geboren. Als mijn moeder met 
de koekjestrommel schudde, reageerde ik niet. Dat 
vond ze vreemd. Mijn slechthorendheid is officieel 

vastgesteld toen ik vier jaar was. Gelukkig heeft mijn moe
der mij nooit anders behandeld dan mijn broers en zussen. 
Daardoor heb ik mij nooit anders gevoeld. Natuurlijk maak
te ik ook wel eens misbruik van mijn slechthorendheid. Als 
mijn moeder mij vroeg de tafel te dekken, terwijl ik in mijn 
boek zat te lezen, dan was ik opeens OostIndisch doof!”

Vooraan	in	de	klas
“Ik heb het regulier onderwijs doorlopen. Altijd zat ik 
vooraan in de klas, aan de rechterkant. Met mijn linkeroor 
hoor ik namelijk iets beter. Lage tonen hoor ik redelijk 
goed, maar hoge niet. Laatst ging het brandalarm af toen 
ik pannenkoeken aan het bakken was, en ik hoorde niets! 
Ook al kon ik na de basisschool naar de havo, leerkrach
ten adviseerden mij naar de LHNO (de huishoudschool) te 
gaan. Een lager niveau zou mij beter passen, vonden zij. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik wilde graag de zorg in, maar ook 
dat werd mij afgeraden. Zowel door mijn moeder als door 
het audiologisch centrum. Het zou fysiek te zwaar zijn, 
meenden zij. Nu baal ik onwijs dat ik niet heb doorgezet 
en gedaan heb wat ik wilde. Misschien hadden ze op dat 
moment gelijk en was ik toen nog te jong en onervaren voor 
de zorg, maar dat had ik graag zelf ervaren. Desnoods had 
ik keihard mijn neus gestoten. Nu gaf het mij het gevoel dat 
ik niet goed genoeg was. Anders dan anderen. Ik werd afge
serveerd op mijn oren. Daar was ik heel verdrietig om. Ik 
voelde me beperkt, gehandicapt.”

Een	eigen	inkomen
“Uiteindelijk ben ik na verschillende uitzendbaantjes bij 
een elektronicafabriek aan de slag gegaan. Daar heb ik 

jaren gewerkt, totdat ik trouwde en kinderen kreeg. Als 
mijn kinderen op de basisschool zaten, zou ik mijn carrière 
weer oppakken, was mijn idee. In de loop der tijd bleek 
echter dat mijn oudste zoon een Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) heeft waardoor hij veel zorg nodig had. Werken was 
daardoor geen optie. Ik liet mijn plannen varen. Maar toen 
ik vorig jaar zomer van mijn man scheidde, moest ik wel 
aan de slag en mijn eigen inkomen verdienen. Dat was best 
spannend, want waar kon ik terecht? Wie wil mij – een 
slechthorende vrouw – nu in dienst nemen? Ik besloot mijn 
oude droom na te jagen: een baan in de zorg! Ik heb heel 
veel zorginstanties in de regio aangeschreven. Open en 
eerlijk schreef ik dat ik slechthorend ben. Vele afwijzingen 
volgden. Moedeloos werd ik ervan. Totdat een personeels
manager mij opbelde. Ze was geraakt door mijn brief en 

Nicole	Stegehuis
Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: De Weere
Relatie: Samenwonend met Paul en zijn drie kinderen, 
weekendmama van Bob en Roos 
Beroep: leerling in opleiding verzorgende l.g. 
Hobby’s: Nicole heeft iets met de kleur paars: paarse 
hoortoestellen, een paarse auto, een paarse mobiele tele-
foon, veel paarse kleding, sieraden en stenen. Ook vist 
ze graag met een sleepnet op garnalen en verzamelt ze 
stenen (mineralen).
Levensmotto: alles komt goed, maar niet altijd vandaag 
/ wie alles loslaat, heeft lege handen en met lege handen 
kun je alles aanpakken

‘Mijn leven is in een jaar drastisch veranderd: van huisvrouw naar een fulltime werkende en studerende moeder. Druk, maar ik krijg er zo veel energie van!’

‘Ik kan zoveel meer dan ik altijd heb gedacht’
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op een andere manier werken. Ik let 
bijvoorbeeld meer op de lichtsigna
len van het alarm dat aangeeft dat 
iemand om hulp heeft gevraagd en op 
de lichaamshouding en mimiek bij 
ouderen. Ik ben ervan overtuigd dat ik 
dingen waarneem en oppak die mijn 
horende collega’s over het hoofd zien.”

“Die proeftijd verliep zo goed dat ik 
ben uitgenodigd te solliciteren voor 
een opleidingsplek zodat ik in de toe
komst als gediplomeerd verzorgende 
ook ouderen kan verplegen aan bed. 
En ik ben onlangs aangenomen! Daar 
ben ik zo ontzettend trots op. Mijn 
leven is in een jaar drastisch veran
derd: van huisvrouw naar een fulltime 
werkende en studerende moeder. Ik 
maak lange dagen en ben vaak uitge
teld. Maar het maakt me allemaal niets 
uit. Ik krijg er zo veel energie van! 

De wilskracht om te laten zien dat ik 
het kan, is enorm. Soms ben ik voor 
mezelf iets té streng, ik mag de lat 
best wat lager leggen, fouten of blun
ders maken. Dat hoort erbij. Ik moet 
nog zo veel leren. Ik kan zoveel meer 
dan ik altijd heb gedacht. Ik geloof 
weer in mezelf. Dat gevoel geeft me 
vleugels! Ik kan eindelijk zelf bepalen 

wat ik wil. En als dat betekent dat ik af 
en toe mijn neus stoot … het zij zo!”

Tips	van	Nicole:
• Wees in sollicitatiebrieven en –gesprekken altijd eerlijk en openhartig. 
• Geef in je werk je grenzen aan bij je collega’s en houd jezelf en je collega’s 

daaraan.
• Onderzoek waar je goed in bent en wat je graag wil doen.  

Ga niet uit van wat anderen zeggen over jou.
• Bedenk welke werkplek bij jou past. Wat zijn je vaardigheden?  

Wat zijn je wensen?
• Informeer of GGMD je kan adviseren of verder kan helpen: www.ggmd.nl. 

Meer informatie over slecht-
horendheid? Kijk voor boeken 
en brochures eens op 
nvvs.nl/winkel. 

Bij Hans Anders vinden we kwaliteit en deskundigheid heel  
belangrijk. Daarom werken bij ons niet alleen professionele  
opticiens maar ook gediplomeerde, StAr-gecertificeerde audiciens. 
Zij weten en meten precies welk hoortoestel het beste bij u past. 
Niet onbelangrijk: onze audiciens geven u een eerlijk advies.  

Wij adviseren u alleen een hoortoestel als u dat écht nodig heeft 
of graag wilt en we zetten alle mogelijkheden duidelijk voor u op 
een rij. Kortom: voor een uitstekend hoortoestel en deskundig  
advies bent u bij Hans Anders aan het juiste adres.

de zekerheid van een  
    erkend audicien

hansanders.nl

gratis hoortest? 
bel 0800 - 0027 

(gratis) 
of kom langs.
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‘Doordat ik zelf slechthorend ben, weet ik juist hoe ik met ouderen moet omgaan. Immers, driekwart van de mensen die ik verzorg, hoort net zo weinig als ik!’
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Hoor	Friesland	houdt	thema-avond:	‘Ménière	heb	je	niet	alleen’

Hoor Friesland (waarin de NVVS en Frido samen
werken) organiseert op 26 september 2013 in 
samenwerking met de Bibliotheek Drachten de 

themaavond: ‘Ménière heb je niet alleen’. De twee spre
kers van deze avond zijn: drs. Marise S. KaperHulzebos 
en drs. Maaike de Vries. Zij hebben beiden in 2011, vanuit 
hun studie Psychologie, een afstudeeronderzoek gedaan 
naar de ziekte van Ménière en de invloed daarvan op 
het dagelijks leven. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd 
in opdracht van de NVVSCommissie Ménière en de 
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid 
van het UMCG. Zie ook nvvs.nl/onderzoekenmeniere.

Marise Kaper heeft haar onderzoek gericht op de vraag: 
hoe gaan Ménièrepatiënten met deze ziekte om en wat 
betekent dit voor hun relatie? Maaike de Vries heeft onder
zoek gedaan naar de kwaliteit van leven van Ménière
patiënten. Beide onderzoeken sluiten nauw op elkaar aan.

Datum: 26 september 2013 | Tijd: 19.30 – 21.30 uur | 
Locatie: Openbare Bibliotheek Drachten, Museumplein 1, 
9203 DD DRACHTEN | Toegang: ¤ 5,00 leden van beleef
bibliotheek, ¤ 6,00 niet leden | Aanmelden: inschrijven via 
www.bibliotheekdrachten.nl | Ringleiding en schrijftolk 
aanwezig

Inzet	gebaren-	en	schrijftolken	op	afstand	mogelijk	

Slechthorenden en doven kunnen nu via Tolknet een 

gebaren- of schrijftolk op afstand inzetten via pc of 

laptop. Deze tolk is eenvoudig aan te vragen via het 

online bemiddelingsprogramma Tolkmatch. Op het 

afgesproken tijdstip maakt u als tolkgebruiker via 

Tolkmatch een beeldverbinding met de tolk. De tolk 

werkt dan vanuit huis.

 

Signaal, het samenwerkingsverband van de landelijke 
belangenorganisaties voor doven en slechthorenden 
voor een inclusieve maatschappij die ook voor doven 

en slechthorenden toegankelijk is, vindt het goed nieuws 

dat tolken op afstand nu mogelijk is. Er moet nog wel volop 
‘geoefend’ worden om optimale kwaliteit te krijgen. Deze 
manier van tolken is immers nog even wennen, zowel voor 
tolk als tolkgebruiker. 

Tolken via Skype, Facetime of Google hangout gebeurde 
al regelmatig, maar tolken op afstand biedt extra voorde
len: een beveiligde omgeving en Total Conversation. In 
Tolkmatch is hiervoor speciale software ingebouwd waar
mee beeld, tekst en spraaktelefonie mogelijk is. Deze 
software voldoet aan de internationale standaarden voor 
Total Conversation. Dit houdt in dat er gelijktijdig via beeld, 
realtime tekst (RTT) en geluid een optimale beveiligde ver
binding kan worden gemaakt via een internetverbinding en/
of telefoon. Het enige wat de tolkgebruiker hiervoor hoeft te 
doen, is een gratis plugin downloaden. 
 
Kosteloze	bemiddeling
Deze bemiddeling is onderdeel van de tolkvoorziening en is 
voor doven en slechthorenden kosteloos. Voor het inzetten 
van tolken op afstand maken klanten gebruik van tolkuren 
voor werk, onderwijs of leefsituaties. Bart van der Weijden, 
directeur Tolknet: “Het is al jaren mogelijk tolken op locatie 
te regelen via Tolknet, maar de nieuwe dienst met tolken op 
afstand zorgt voor een groter aanbod van beschikbare tolken 
doordat bespaard wordt op reistijd.”

Tolken en gebruikers zullen nog wat moeten testen om te 
kijken wat prettig werkt met belichting, inzoomen etc. Aan 
de hand van de feedback kan de dienst verbeterd worden 
zodat het voor zowel tolk als gebruiker optimaal werkt. Voor 
meer informatie: www.tolknet.nl.

Eerste	hersenstam-implantaat	bij	kind	zorgt	voor	videohit

Op internet is het een regelrechte hit: een filmpje 
van een 3jarig jongetje die voor het eerst de 
stem van zijn vader hoort en enthousiast in het 

rond kijkt waar die stem vandaan komt. Het is een video 
van Grayson Clamp, een jongetje dat doof geboren is 
en nu dankzij een auditief implantaat in de hersenstam 
(Auditory Brainstem Implant) weer geluid kan horen. Het 
is voor het eerst dat in de Verenigde Staten een ABI bij een 
kind is geïmplanteerd.

Het jongetje werd in april geopereerd in de UNC School of 
Medicine in North Carolina. In mei werd het implantaat 
operationeel gemaakt en nu is de processor aangezet. 
“We zagen dat het werkte, dat hij reageerde”, zei moeder 
Nicole in de Today Show. “Er viel een last van mijn schou
ders.” Ze realiseert zich dat dit ‘een eerste stap’ is en dat 

Grayson nog moet leren hoe hij de geluiden moet inter
preteren en hoe hij ze naar woorden moet omzetten. 

ABI
Als de gehoorzenuwen beschadigd zijn, is een CI 
(Cochleair Implantaat) niet mogelijk. Dit is vaak het geval 
bij patiënten met de aandoening Neurofibromatosis type 
II (NF2). In zulke gevallen kan een Auditory Brainstem 
Implant (ABI) gebruikt worden. Qua apparatuur is een 
ABI vrijwel gelijk aan een CI, maar de aansluiting vindt 
niet plaats op het slakkenhuis (cochlea) maar op de her
stenstam. Wereldwijd zijn er maar zo'n 1000 mensen 
geïmplanteerd met een ABI. Nederland zelf telt maar een 
handvol ABIdragers.

De video is te vinden op YouTube (zoek op ‘Grayson Clamp’). 

Staatssecretaris	Van	Rijn	wil	met	muzieksector	in	gesprek	
over	voorkomen	gehoorschade

De aanpak van gehoorschade onder jongeren wordt 
opgenomen in het Nationaal Programma Preventie 
(NPP). Dat meldt de Volkskrant naar aanleiding 

van een debat hierover in de Tweede Kamer. Het NPP is 
een kabinetsplan dat de volksgezondheid ‘duurzaam moet 
beschermen’. De Nationale Hoorstichting had gevraagd of 
gehoorschade in het NPP kon worden opgenomen na recen
te resultaten van online hoortesten op Oorcheck.nl. 

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft dus aan de oproep van 
de Hoorstichting gehoor gegeven. Concrete maatregelen 
heeft hij volgens de Volkskrant echter nog niet voor ogen. Hij 
wil eerst samen met de Tweede Kamer en de muzieksector 
kijken naar de mogelijkheden. De muziekbranche staat daar 
niet echt om te springen, zo laat een reactie van Marjanne 
Manders, woordvoerster van concertorganisator Mojo, in het 
artikel zien. Zij vindt dat de concertbranche al genoeg voor
zorgsmaatregelen treft. 

Norm
Er zijn al afspraken gemaakt met diverse organisaties in de 
muziekbranche om de muziek niet te hard te zetten, maar 
wettelijk ligt er niets vast. Agnes Wolbert (PvdA) pleitte 
onlangs in Metro voor een geluidsnorm voor muziek in uit
gaansgelegenheden van 100 decibel. Ook de Hoorstichting 

is voor een wettelijke norm voor het aantal decibels in het 
uitgaansleven. Of dat ook tot de 'mogelijkheden' behoort die 
Van Rijn wil onderzoeken, is nog niet duidelijk. In België 
is er begin dit jaar al wel een geluidsnorm ingesteld. Sinds 
januari is er een Europese volumebegrenzer ingesteld op 
(nieuw te produceren) muziekspelers 
(o.a. mp3spelers). 

Weten wat oorsuizen precies is en hoe het klinkt? 

Ga naar nvvs.nl/tinnitus en beluister ook eens de 

tinnitusgeluiden op onze cd.

Met deze cd’s kunt u anderen laten horen hoe (uw) tinnitus klinkt.

Tinnitus of oorsuizen. Veel mensen hebben er last van. Soms alleen op 
stille momenten maar meestal gaat het dag en nacht  door. Aan ande-
ren uitleggen wat het betekent om tinnitus te hebben, is lastig, vooral 
omdat anderen niet horen wat u hoort. Deze audio-cd’s met ruim 150 
tinnitusgeluiden kunnen u bij dit probleem helpen. U kunt uw eigen 
tinnitusgeluid of het geluid dat daar het meest op lijkt opzoeken en dit 
laten horen aan uw partner, familieleden, collega’s of arts. Dat helpt 
hen beter te begrijpen wat tinnitus voor u betekent.

De eerste tinnitus-cd waarmee u kunt laten horen  

hoe tinnitus klinkt. 

Uitgave: Commissie Tinnitus en Hyperacusis

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

2e druk, 2011

Zo klinkt tinnitus
NVVS-dubbelcd met meer dan honderd tinnitusgeluiden

pieptoon12.000Hzrozeruisbonken 
tikkenbromstoomfluitwitteruismet 
piephoogborensirenebruineruis 
scheepshoornmisthoornalarmcirkel
zaagschelslijptolhartslagrinkelen 
voetstappenkrekelsstromendwater 
regenbrandingstormpulserenderuis 
zeewindonweerknetterendvuurvogel

Zo klinkt tinnitus
NVVS-dubbelcd met meer dan honderd tinnitusgeluiden

Uitgave: Commissie Tinnitus en Hyperacusis

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

2e druk, 2011
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o n l i n e

De	digitale	NVVS	–	een	update

Dat de NVVS ook digitaal volop aanwezig is, beschre
ven we vorig jaar al eens in HOREN. We presen
teerden onze nieuwe website, de fora werden in 

een nieuw jasje gestoken, samen met Modation gingen we 
aan de slag met gratis adverteren bij online zoekresultaten, 
er kwamen diverse rubrieken bij op de website (waaronder 
NVVS in de pers en een eigen plek voor de vrijwilligers) en 
op Hoorwijzer.nl werden ervaringen verzameld met audi
ciens, hoortoestellen en openbare gebouwen met voorzie
ningen voor slechthorenden. Ook de afgelopen tijd stond de 
digitale NVVS niet stil!

• Hoorwijzer.nl heeft inmiddels 500.000 unieke bezoekers 
gehad sinds de start in 2008. Dat is zo’n 33% van de 
slechthorenden in Nederland.

• In onze webshop zijn vooral de cd 
met tinnitusgeluiden, het SHbordje 
voor op de fiets en het boek Eerste 
Hulp Bij Oorsuizen van Olav 
Wagenaar populair. Ook de diverse 
informatiefolders worden veel 
besteld. Neem voor handige brochu
res, boeken en nog veel meer dus 
een kijkje op nvvs.nl/winkel. 

• Na een oproep in HOREN zijn we begonnen met het  
verzamelen van interessante weblogs over hooraandoe
ningen. Inmiddels hebben we al een overzicht met bijna 
40 blogs. In de blogs die de NVVS voor u op een rij zet, 
vertellen mensen over hun dagelijkse ervaringen met hun 
hoorprobleem. Raak, humoristisch, ontroerend, leer
zaam. Zie nvvs.nl/blogs.

• De digitale NVVSnieuwsbrief wordt elke twee weken aan 
zo’n 15.700 abonnees verstuurd. Via de website, social 
media en de HOORagendabijeenkomsten komen er nog 
steeds nieuwe abonnees bij. Ook de e-nieuwsbrief ontvan
gen? Meld u aan via nvvs.nl.

• Via Twitter (@NVVS_) en Facebook (facebook.com/nvvs.
nl) bereiken we inmiddels ruim 1100 mensen met nieuws, 
tips, aankondigingen en nog veel meer. Ook beantwoor
den we vragen via deze kanalen. Op Twitter heeft @
NVVS_ inmiddels ruim 800 volgers en meer dan 300 men
sen ‘vinden onze pagina leuk’ op Facebook en ontvangen 
daardoor onze updates in hun overzicht. Daarnaast berei
ken we nog veel mensen doordat ze een bericht lezen via 
de tijdlijn van een vriend (viraal bereik).

• Inmiddels zijn er via onze site Hoorwijzer.nl bijna 24.000 
ervaringen ingevuld met audiciens, hoortoestellen, ver
zekeraars en openbare gebouwen met voorzieningen 
voor slechthorenden. Dit jaar wordt er via Schoonenberg 
Hoorcomfort en Beter Horen een oproep verspreid voor 
het invullen van een officiële vragenlijst over de ervarin
gen (CQI) en gaat er hiermee een pilot lopen via Tonen 
Hoortechniek. Zo beschikken we straks over een groot 
aantal ervaringen waarvan de gegevens een wetenschap
pelijke status hebben op basis waarvan kan worden geïn
ventariseerd waar eventuele knelpunten zitten. 

• Sinds de lancering van de vernieuwde NVVS-website 
begin 2012, zijn er al bijna 400.000 bezoeken aan deze 
site gebracht! Ongeveer de helft van de bezoeken zijn aan 
de site gebracht via een verwijzing op een andere site, via 
social media of via de zoekresultaten van zoekmachines. 
De andere helft zijn directe bezoeken aan onze site.

• Op het NVVS/FOSS-forum zijn onderwerpen als de vergoe
dingen van hoorhulpmiddelen en ervaringen met slechtho
rendheid erg populair. Op het Ménière-forum wordt veel 
gepraat over symptomen en behandelwijzen en weten de 
bezoekers elkaar te vinden in het ‘Mcafé’ om hun beleve

nissen rondom de ziekte te delen. Ook op het 
tinnitus/hyperacusis-forum is de behande
ling een belangrijk onderwerp van gesprek. 
Daarnaast kunnen positieve ervaringen in de 
goednieuwsbox gedeeld worden en minder 
leuke ervaringen bij de ‘klaagmuur’.  
Van beiden wordt gretig gebruik gemaakt. 
Praat ook mee! Zie nvvs.nl/forum. 

Is uw e-mailadres (nog) juist? 

 Log in op de profielpagina op nvvs.nl en 

check of uw gegevens nog kloppen.  

U kunt ook een e-mail sturen naar 

ledenadministratie@nvvs.nl.

Aquaris is uiterst robuust, 
volledig stof- en waterdicht 
en biedt uitstekende 
geluidskwaliteit. 

Het maakt niet uit wat u doet, u wilt 
optimaal genieten van elk moment. 
Aquaris is toonaangevend met het unieke 
design en is het meest robuuste, volledig 
waterdichte hoortoestel op de markt. 
Het kan tegen stof, zweet, vocht en water. 
De speciale “soft-touch” bovenlaag en 
het ergonomische design zorgen ervoor 
dat Aquaris stevig achter uw oor blijft 
zitten, waardoor u het niet snel zult 
verliezen.

Of u nu in de tuin werkt of op het strand 
bent: Aquaris biedt een voortreffelijk 
natuurlijk geluid en houdt de elementen 
buiten. Met Aquaris bent u in elke 
denkbare omgeving in uw element of u 
onder de douche staat of door een 
regenbui wordt overvallen. 

Aquaris in de kleur Aqua. 
Ware grootte. 

www.siemens.nl/hoortoestellen

Geniet van het geluid van het leven.
De nieuwe Aquaris. Horen op z’n best. 
Laat geluid binnen en houdt de elementen buiten.

Life sounds brilliant.

RZ_2150_SIEAT_0017_3_Aquaris_Consumer Ad Portrait_A4.indd   1 24-07-13   13:52

advertentie
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v e r g o e d i n g e n

Het	bruist	en	borrelt	rondom	
het	verstrekken	en	vergoeden	
van	hoorhulpmiddelen

“Hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen 
blijven in het basispakket en worden functie
gericht verstrekt. De eigen bijdrage gaat naar 

25%, wat voor veel slechthorenden betekent: flink minder 
kosten om een hoortoestel aan te schaffen. En een proto
col moet zorgen dat kwaliteit en maatwerk gegarandeerd 
blijven.” Zo omschreven wij in een notendop het nieuwe 
verstrekking en vergoedingsysteem dat per 1 januari jl. van 
start ging. De NVVS heeft het tot nu toe een kans willen 
geven. Maar er is nog steeds volop discussie en de protesten 
vanuit de branche zwellen aan. 

Alleen	hoortoestellen:	nog	geen	andere	
hoorhulpmiddelen
De NVVS heeft er vanaf het begin af aan op aangedrongen 
dat in het nieuwe systeem zowel naar hoortoestellen geke
ken moet worden als naar andere hoorhulpmiddelen, zoals 
soloapparatuur, streamers, ringleidingen en wek en waar
schuwingssystemen. Maar de betrokken partijen blijven zich 
tot nu toe focussen op hoortoestellen – en hanteren zelfs 
nog de oude regelingen voor de aanvullende hoorhulpmid
delen. Dat is niet de bedoeling, want dat systeem was juist 
afgeschaft omdat het te veel drempels opwerpt voor mensen 
die aanvullende apparatuur toch echt nodig hebben. Het 
streven van de verzekeraars is nu om per 1 januari 2014 de 
nieuwe verstrekkingscriteria voor aanvullende hoorhulp
middelen gereed te hebben.

Lagere	eigen	bijdrage:	maar	ook	de	nodige	
ongunstige	effecten
Over de hele linie is de eigen bijdrage fors omlaag gegaan. 
Betaalden mensen tot vorig jaar nog gemiddeld 500 euro 
bij per hoortoestel, inmiddels is dat bedrag gezakt naar 180 
euro (in beide gevallen rekening houdend met vergoeding 
vanuit aanvullende verzekeringen). 
Maar niet iedereen profiteert. Omdat de aanvullende ver
goeding van het UWV voor (de zogenoemde meeneembare) 
hoorhulpmiddelen is opgegaan in de huidige regeling, 

zijn mensen die voor hun werk speciale hoortoestellen of 
aanvullende hoorhulpmiddelen nodig hebben, soms juist 
ongunstiger uit. 
Daarnaast zijn verschillende zorgverzekeraars selectief gaan 
inkopen, wat sommige mensen dwingt tot het gebruikma
ken van een restitutievergoeding als hun voorkeursaudicien 
geen contract met de verzekeraar heeft: die restitutievergoe
ding is lager. 
Zorgverzekeraars hebben verder afgesproken dat er niet 
mag worden bijbetaald, wanneer u iets extra’s wilt. Dat is 
bijzonder jammer: als u de financiële mogelijkheid heeft om 
extra features aan te schaffen, is het frustrerend als uw ver
zekeraar dat verbiedt en u ineens voor 100% van alle kosten 
moet opdraaien als u toch deze extra’s wilt. 
De lagere eigen bijdrage heeft natuurlijk ook een effect op de 
marges van audicienbedrijven. Maar de branche blijft daar
over gemengde signalen uitzenden. Specsavers adverteert nog 
steeds met ‘gratis’ hoortoestellen en betaalt de 25% cliëntbij
drage uit eigen zak – dat wekt bij verzekeraars en beleidsma
kers de indruk dat er nog financieel rek in de branche zit. Een 
aantal andere audiciens weet het daarentegen nu al niet of 
nauwelijks meer te redden onder de nieuwe regelgeving. 

Zorgelijk:	kinderen	geen	hoortoestel?
Grote zorgen baren de signalen dat ouders van slechthorende 
kinderen toch maar geen hoortoestel voor hun kind aan
schaffen, omdat zij niet in staat zijn om een eigen bijdrage te 
betalen. Vandaar dat de NVVS, samen met andere patiënten
organisaties, een brief heeft opgesteld waarin wij aandringen 
op reparatie van de wetgeving. De strekking van onze bood
schap: schaf juist voor kinderen de eigen bijdrage af. Deze 
brief is mede ondertekend door diverse verzekeraars, kno
artsen, audiologen, audiciens en fabrikanten. Samen staan we 
immers sterker. De brief is verzonden aan minister Schippers.

Samen	leren…	of	samen	ruzie	maken?
De NVVS geeft het nieuwe systeem een kans, onder de voor
waarde dat alle betrokken partijen snel lering trekken uit de 

gebreken die opduiken. De gespannen verhoudingen in de 
hoorbranche lijken daar inmiddels een steeds groter obsta
kel voor te worden. Zo heeft beroepsvereniging AudiNed 
zich teruggetrokken uit de ontwikkelgroep van zorgverzeke
raars. En de hoortoestelfabrikanten hebben een rechtszaak 
aangekondigd tegen de zorgverzekeraars over het protocol. 
Deze gespannen verhoudingen leiden niet tot de construc
tieve samenwerking die nodig is om iets moois te maken 
van het hoorprotocol. Het is bijzonder verontrustend dat 
partijen op deze gepolariseerde wijze met elkaar omgaan. 
Dat geeft minder vertrouwen in een goede afloop – juist in 
een fase waarin de NVVS een serieuzere gesprekspartner 
lijkt te worden van de zorgverzekeraars.

Politiek
Even leek het helemaal de verkeerde kant op te gaan, toen 
minister Schippers een adviesrapport kreeg waarin werd 
gesteld dat gehoorverlies niet echt een grote ‘ziektelast’ 
heeft. Dat zou een grondslag zijn om hoortoestellen als
nog uit de basisverzekering te laten verdwijnen. Maar de 

minister heeft zich niet bijster enthousiast over het rapport 
getoond, misschien mede omdat de NVVS liet zien dat de 
becijfering van de ‘ziektelast’ niet klopte. Maar onze vrees 
dat opnieuw discussie oplaait over de vraag of hoorhulp
middelen vanaf 2015 in het basispakket kunnen blijven, is 
nog altijd niet weggenomen. Wel is de kans dat hoorhulp
middelen uit het basispakket gaan inmiddels verkleind, nu 
zorgaanbieders en minister een deal hebben gesloten om 
bezuinigingen op een andere wijze te realiseren. De NVVS 
houdt namens u de vinger aan de politieke pols!

Meldpunt	
Blijf uw ervaringen en klachten aan ons melden via 
www.hoorwijzer.nl/meldpunt. Zo kunnen wij achterhalen 
waar het mis gaat in het nieuwe systeem en  
namens u actie ondernemen. 

De NVVS heeft er vanaf het begin af aan op aangedrongen dat in het nieuwe systeem zowel naar hoortoestellen gekeken moet worden als naar andere 

hoorhulpmiddelen, zoals streamers.
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Onvoldoende resultaat met uw hoortoestellen? 

  Wij stellen uw eigen toestellen opnieuw in

  Gratis beoordeling van uw mogelijkheden

Second Opinion Hoortoestellen 
Engelserf 35 (afd. LetsFlex)
3843 BD Harderwijk
Tel.: 0341 - 7681762Second 

Opinion
HOORTOESTELLEN

Het verbeteren van het resultaat met 
uw bestaande hoortoestellen is onze 
specialiteit

  Wij verkopen geen hoortoestellen

www.SecondOpinionHoortoestellen.nl

Niet tevreden

geld terug

l e z e r s c o l u m n

Oordop	
Overal kom je ze tegen, op straat, 
op scholen en in de bus. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of je ziet wel 
iemand lopen met een oordopje of 
koptelefoon. Levensgevaarlijk! Fietsers 
horen niets, alleen hun muziek; geen 
idee van de langsrazende auto’s. Ook 
bij mij op de hogeschool zie ik het 
gebeuren. Overal dopjes. Even iemand 
aanspreken is lastig; eerst word 
je versuft aangekeken, vervolgens 
beweegt er een arm in slow motion 
richting het hoofd. Dan, floep, floep, 
zijn de dopjes verwijderd en kun je 
eindelijk beginnen met je verhaal. 
Weer twee kostbare minuten van je 
tijd kwijt. Maar waar ik ze het vaakst 
opmerk, is in de bus. Van die stoere 
jongens die met hun hoofden mee 
schudden met de muziek. 
Ik heb ook een soort oordop. 
Weliswaar maar aan één kant, omdat 

mijn andere oor het toch al niet 
doet. Uit mijn oordop komt geen 
muziek. Alleen als ik toevallig een 
lekker plaatje draai. Mijn oordop is 
de beste, valt niet op en helpt me met 
horen. Wanneer ik zijn collega (mijn 
SmartLink) erbij pak, kan er zelfs 
ook uit mijn oordop muziek komen. 
Direct, zonder dat anderen dat horen. 
Mijn oordop en ik zijn onafscheidelijk. 
Ik hoor de vogels fluiten, de wind 
door de bomen waaien en mijn fiets 
rammelen. Ik hoor de muziek uit de 
oordopjes van mijn medereizigers en 
de bliepjes bij de kassa. Ik hoor pen
nen krassen op papier en hoor men
sen lopen door de gang. Ik hoor sleu
tels draaien in het slot en het kraken 
van een zak chips. Ik hoor de telefoon 
rinkelen en de klanken van de muziek. 
Dat allemaal dankzij mijn oordopje. 
’s Nachts heeft mijn dopje rust. Dan 

hoor ik geen gesnurk, geen krakende 
bedden en geen regen tegen het raam. 
Mijn oordop, mijn maatje, mijn hoor
toestel. We zullen voor altijd samen 
zijn. 
 
Hilde Jongeling 
 

Uw	column
Wilt u met uw column in HOREN 
Magazine? E-mail uw column naar 
horen@nvvs.nl of stuur een brief 
naar NVVS/HOREN, Postbus 129, 
3990 DC Houten. Misschien ziet u 
uw column dan (geredigeerd) terug 
in HOREN Magazine. Hiervoor 
krijgt u een cadeaubon thuisge-
stuurd ter waarde van ¤ 25,-.

illustratie: marieke nelissen

advertenties

Nieuwe tinnitusbehandelmethode

Phonak Audéo Q familie met speciale App

Phonak Audéo Q en Tinnitus Balance App

De Tinnitus Balance-portfolio van Phonak bevat specifieke producten ter ondersteuning 
van de drie bekendste methoden van tinnitusbeheer: Tinnitus Maskering (TM), Tinnitus 
Retraining Therapy (TRT) en Progressive Tinnitus Management (PTM).

PTM is een op de patiënt gerichte tinnitusbehandeling van zowel geluidstherapie als 
begeleiding, alleen is deze aanpak flexibel in de soorten geluiden die hiervoor gebruikt 
kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt in kalmerende geluiden, 
achtergrondgeluiden en interessante geluiden. 

Phonak heeft een speciale Tinnitus Balance App ontwikkeld waarmee de patiënt zelf 
een persoonlijk PTM-geluidsplan kan samenstellen op de eigen smartphone. 
Resultaten kunnen samen met de specialist worden geëvalueerd. Phonak Audéo Q 
ondersteunt elke vorm van Tinnitusbehandeling. 

Meer informatie op www.tinnitusinfo.nl
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n v v s  i n  a c t i e

Algemene	Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 mei jl. 
kwamen de NVVSleden en het bestuur bijeen in 
Hilversum. De ALV keurde het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2012 goed. Ook werd er ingestemd met 
de plannen om –na het afblazen van de federatievorming 
met alle zeven organisaties de mogelijkheden te verken
nen voor intensieve samenwerking met FOSS en eventueel 
SHJong. Vanwege de ontwikkelingen rond de federatie, 
werden tijdens deze ALV (nog) geen nieuwe bestuursle
den verkozen om de plek van vertrekkende bestuursleden 
in te nemen. Wel werd er afscheid genomen van Theo 
Zuidema, die tevens werd benoemd tot lid van verdien
ste. Hij is 12 jaar lid geweest van het bestuur en heeft 

onder andere de functie van 2e penningmeester vervuld. 
De NVVS is hem dankbaar voor zijn inzet en enthousi
asme. Theo Zuidema blijft actief bezig met ‘hoorzaken’, 
namelijk via de Stichting Hoorzorg in het binnenland van 
Suriname. Overigens ontvingen Nel Gudde (algemeen 
bestuurslid van de afdeling Rotterdam) en Ria Jongerius 
(secretaris afdeling Rotterdam en voorlichtster) eerder 
ook het lidmaatschap van verdienste. Namens de NVVS 
heel hartelijk bedankt voor alle inspanningen.

Na de ALV was er een vrijwilligersmiddag met diverse 
workshops. Op 9 november 2013 is de volgende ALV (met 
vrijwilligersmiddag). Daarover wordt nog nader bericht.

Wat	heeft	de	NVVS	bereikt	in	2012?

Met behulp van onze leden en vrijwilligers hebben 

wij ook in 2012 weer veel kunnen bereiken. Een 

greep uit de resultaten:

• De NVVS heeft ruim 13.000 ervaringen over audiciens en 
10.000 ervaringen over hoortoestellen verzameld op onze 
website Hoorwijzer.nl

• Mede dankzij een actieve lobby van de NVVS blijven hoortoe
stellen in 2013 in het basispakket van de zorgverzekeraars

• Bijna 1500 openbare gebouwen en 2000 zalen zijn opge
nomen in het overzicht van openbare gebouwen met 
voorzieningen voor slechthorenden op de NVVSsite 
Hoorwijzer.nl 

• In het kader van het NVVSproject Ervaringskennis von
den 17 sessies plaats over diverse aan hoorproblemen 
gerelateerde onderwerpen zoals tinnitus, werken met een 
gehooraandoening, eenzijdig gehoorverlies, brughoektu
mor en slechthorendheid en de zorg voor (klein)kinderen

• Ervaringen rond tinnitus en hyperacusis zijn door de 
NVVSCommissie Tinnitus & Hyperacusis in kaart 
gebracht via enquête onder ruim 800 mensen met tinnitus 
en/of hyperacusis

• Ruim 200 ringleidingkeuringen (waaronder keuringen 
van fm en irinstallaties) voerde de NVVS uit in onder 
andere theaters, gemeentehuizen, kerken, vergaderloca
ties en buurthuizen

• In 2012 waren er 21 HOORagenda voorlichtingsbijeen
komsten door heel het land. Deze NVVSbijeenkomsten 
en diverse infobijeenkomsten georganiseerd door afdelin

gen werden bezocht door zo’n 5000 geïnteresseerden

• De NVVS heeft via het project SOAP! opnieuw de aandacht 
van de televisieomroepen gevestigd op het belang van 
ondertiteling

• Tijdens lokale en regionale inloopuren van de NVVS 
is informatie en ondersteuning geboden aan zo'n 400 
bezoekers

• De NVVS heeft ruim 500 vragen beantwoord via de site 
Hoorwijzer.nl, onder andere over het nieuwe vergoedings
systeem voor hoorhulpmiddelen

Een uitgebreider verslag van onze activiteiten in 2012 kunt u 
lezen in het jaarverslag 2012. Dit is te downloaden via  
www.nvvs.nl/overdenvvs onder het kopje ‘organisatie’. 

Federatie	NVVS-FOSS	in	de	maak,	samenwerking	met	
zusterorganisaties	gaat	intensief	door
Het afgelopen half jaar zijn de zeven belangenorganisaties voor doven en slechthorenden aan het onderzoeken geweest 

hoe de samenwerking omgezet kan worden naar een federatie. Een federatieve vorm ligt voor de hand, immers: de zeven 

organisaties (Dovenschap, Jongerencommissie, FODOK, FOSS, Stichting Plotsdoven, SH-Jong en NVVS) werken al lange 

tijd op vele fronten samen. Bovendien delen we vele praktische zaken, zoals een gezamenlijk kantoor. Het ligt het voor 

de hand om die samenwerking te formaliseren, met het oog op optimale efficiency en een goede herkenbaarheid en aan-

spreekbaarheid richting de buitenwereld.

De uitkomst van dit onderzoek, tot nu toe:

• Geen	federatie	van	de	zeven	organisaties: Het op korte 
termijn vormen van een intensieve federatie van alle zeven 
organisaties blijkt op dit moment een brug te ver. We 
konden niet tot een federatievorm komen waarin ieders 
identiteit voldoende gewaarborgd bleef, we ieders kwa
liteit van werken en professionaliteit konden behouden 
en ook nog eens punten konden scoren op efficiency en 
kostenbesparing. De lat lag dan ook hoog: we hebben 
onderzocht of een federatie met één naam, één bureau/
werkorganisatie en één gezamenlijk budget een reële 
optie zou zijn. Dat bleek niet het geval.

• Wél	een	federatie	van	NVVS	en	FOSS: NVVS en FOSS 
zetten het onderzoek naar een intensieve federatie samen 
voort, en hebben SHJong daar bij uitgenodigd. NVVS en 
FOSS verwachten dat een intensieve federatie tussen onze 
twee organisaties op relatief korte termijn gerealiseerd 
kan worden. De deur naar SHJong staat daarbij nadruk
kelijk open: eerdere verkennende gesprekken gaven naar 
ons idee een positief perspectief op een federatie met 
onze drie organisaties. We werken aan een organisatie
vorm die in de toekomst mogelijkheden biedt aan andere 
zusterorganisaties om aan te haken. 

• Intensieve	samenwerking	met	de	zeven	organisaties	
gaat	door	en	wordt	sterker. Juist de goede samenwer
king die er nu is met alle zeven zusterorganisaties, vorm
de de inspiratiebron voor het verkennen van een geza
menlijke federatie. We hebben daarom met z’n zevenen 

besloten om krachtig te blijven investeren in de huidige 
samenwerking. Een belangrijke conclusie van het federatie
onderzoek is dat we in gezamenlijkheid krachtig zijn op 
specifieke thema’s. Dat blijven we versterken, zodat we voor 
de buitenwereld steeds meer een herkenbaar gezamenlijk 
‘merk’ vormen. 

Die samenwerking is intensief. Op vele beleidsterreinen 
is al sprake van structurele bundeling van menskracht en 
expertise. Onder andere in ons project “Samen sterker in 
de samenleving”, met deelprojecten over onder andere 
tolkvoorzieningen, hoorhulpmiddelen, CI, telecommuni
catie, ondertiteling, zorg en onderwijs. Daarnaast zijn er 
de projecten Grow2work en Kwaliteitscriteria Tekst en 
Beeldbemiddelingsdiensten voor doven en slechthoren
den. Belangrijk is verder de samenwerking in het project 
Verbindend Vernieuwen en op het terrein van Passend 
Onderwijs. Op al deze gebieden zullen we met één stem 
naar buiten treden. Bovendien gaan we kijken op welke 
andere terreinen onze stevige samenwerkingsvorm ook toe
gepast kan worden. Voor de toekomst betekent dit dat we 
onze huidige samenwerking gestaag meer structureel zullen 
maken. De formele organisatievorm volgt dit proces. 

Voor NVVSleden verandert er in 2013 vooralsnog niets, 
behalve dat wij –samen met de andere zes organisaties in 
september zullen verhuizen naar een ander pand in Houten. 
Daarover later meer. 
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We kijken op welke andere terreinen onze huidige stevige samenwerkingsvorm ook toegepast kan worden.

NVVS bood ook in 2012 weer de nodige informatie en voorlichting, zoals 

hier tijdens de HOORagenda-bijeenkomst over tinnitus in Harderwijk. 
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advertentie

Commissie	Ouderenzorg	en	Slechthorendheid	
organiseert	themamiddag	

In de Rivierenbuurt in Amsterdam is al 45 jaar een 
initiatief om ouderen te bezoeken op hun verjaardag, 
het zogeheten Felicitatieproject. In het kader van dit 

jubileum verzorgt de NVVSCommissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid samen met het Felicitiatieproject in 
Huis van de Wijk Rivierenbuurt een themamiddag over 
slechthorendheid. 

Het Felicitatieproject is opgericht om vereenzaming te 
voorkomen en de sociale coherentie in de wijk te ver
hogen. Ook worden preventief contacten gelegd om 
vroeg eventuele hulpvragen te kunnen signaleren. NVVS
vrijwilliger Frans Hofstra van de Commissie Ouderenzorg 
en Slechthorendheid gaf er in januari een lezing voor 
vrijwilligers van het project. Die informatie leek de vrijwil

ligers ook interessant voor de buurtbewoners zelf en zo 
ontstond een samenwerking rond het jubileum. 
Op 17 september tussen 14.00 en ongeveer 17.30 uur is er 
een heel programma samengesteld. Frans Hofstra houdt 
een lezing die is gericht op ouderen. Daarin is aandacht 
voor slechthorendheid en isolement. Daarna vertelt NVVS
vrijwilliger Kees Twilt een verhaal over historische hoor
voorzieningen en het contrast met nu (om vooroordelen 
weg te nemen). Tot slot is er een optreden van Jacob Jan 
Voerman, een CIdragende artiest die speciaal zijn act op 
dit publiek en op slechthorendheid toespitst. De NVVS is 
ook aanwezig met een informatiestand. 

Meer informatie bij Christine Verweij, T: 020 301 00 50 
(ma. t/m do.), E: programmacoordinator@woor.nl. 

Hoor	Friesland	vraagt	met	‘Duckrace’	aandacht	voor	
gehoorschade	bij	jongeren	

Burgemeester Crone van Leeuwarden kocht onlangs het eerste lot voor de ‘Duckrace’ die door JCI Friesland 

georganiseerd wordt om Stichting Hoor Friesland te ondersteunen bij het voorkomen van gehoorbeschadi-

ging bij jonge Friezen. 

Naar schatting 20.000 jongeren per jaar lopen in 
Nederland gehoorbeschadiging op door zich 
te lang bloot te stellen aan teveel lawaai. Hoor 

Friesland zet zich in om dit probleem onder de aandacht 
te brengen. JCI Friesland is onderdeel van Junior Chamber 
International, een wereldwijd netwerk van ambitieuze en 
ondernemende mensen tot 40 jaar, die hun kwaliteiten en 
vaardigheden verder willen ontwikkelen en deze willen 
inzetten om bij te dragen aan de maatschappij. JCI Friesland 
ondersteunt Hoor Friesland (waarin de NVVS en Friese 
Doven samenwerken) met deze Duckrace. 

Tijdens de jaarmarkt op 29 september worden duizenden 
eendjes in het centrum van Leeuwarden te water gelaten om 
te strijden voor de hoofdprijs van ¤ 1000,. Door sponsoring 
van bedrijven zijn daarnaast vele andere aantrekkelijke prijzen 
beschikbaar gesteld. Aangezien de jaarmarkt samenvalt met 
de “Internationale Wereld Doven Dag” biedt het een unieke 
kans om het goede doel onder de aandacht te brengen. De 
opbrengst van de loten komt ten goede aan Hoor Friesland.

Meer informatie over lotenverkoop, sponsormogelijkheden 
en het evenement is te vinden op de website:  
http://www.jcifriesland.nl.

Binnenkort worden duizenden eendjes te water gelaten in het centrum 

van Leeuwarden. V.l.n.r. : Jeanet van Dellen (JCI Friesland), burgemeester 

Ferd Crone, Albertsje Spliethoff (Hoor Friesland).
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Uitgelicht:	FOSS
NVVS is een traject gestart om tot een hechte federatie te komen met de FOSS. Tijd dus om 

deze organisatie eens uit te lichten.

Voor	wie	is	de	FOSS?
FOSS is er voor ouders van slecht
horende kinderen en ouders 
van kinderen (en jongeren) met 
spraaktaalmoeilijkheden (ESM). 
Slechthorendheid is goed bekend 
bij u als NVVSlid. Maar spraak
taalmoelijkheden misschien niet. ESM 

is een communicatieve beperking 
waarbij iemand problemen heeft bij 
het spreken en/of het begrijpen van 
taal. Een kenmerk is bijvoorbeeld 
dat kinderen met ESM niet of pas 
laat praten. Kinderen kunnen een 
probleem hebben met het praktisch 
uitvoeren van spraakbewegingen en 

door deze spraakontwikkeling is het 
aanleren van taal moeilijk. Daarnaast 
zijn er ook kinderen die moeite heb
ben met het taalsysteem. Aanleg of 
erfelijkheid, een infectieziekte, een 
hersenbeschadiging (bijvoorbeeld 
door zuurstoftekort bij de geboorte) 
of gehoorstoornissen kunnen een 
oorzaak zijn van een gestoorde of ver
traagde spraaktaalontwikkeling. 

Wat	doet	de	FOSS?
De FOSS biedt uitgebreide advise
ring en extra ondersteuning van haar 
leden, met name rond de terreinen 
gezin en onderwijs. 
Het is voor het hele gezin van belang 
te leren omgaan met bijzondere en 
moeilijke situaties die de beperking 
meebrengt. Ouders moeten daarom 
betrokken worden bij essentiële keu
zes en bij de behandeltrajecten. Om 
dit goed te realiseren is onafhankelijke 
informatie op een vindbare plaats 
noodzakelijk en is het recht op infor
matie onontbeerlijk. FOSS verstrekt 
deze informatie, onder andere op 
www.fossinfo.nl, tijdens lezingen 
en bijeenkomsten en in het magazine 
FOSStaal (waar onder andere ook 
ervaringsverhalen van ouders in staan) 
en andere (audiovisuele) publicaties.
De maatschappelijke tendens is zoveel 
mogelijk kinderen met een handicap 
te laten integreren in reguliere instel
lingen en scholen. Maar met een audi
tieve of communicatieve beperking is 
dat niet eenvoudig. Gespecialiseerde 
ondersteuning is in een aantal situa
ties noodzakelijk. Voor veel kinderen 
blijft speciaal onderwijs de beste keus. 
Alle ouders samen, georganiseerd 

in de FOSS, leveren een belangrijke 
bijdrage aan de beïnvloeding van het 
handelen van deskundigen, door op 
landelijk niveau gegevens te verschaf
fen aan beleidsbepalende instanties 
zoals expertisecentra en diverse minis
teries.

Op	welke	gebieden	werken	
FOSS	en	NVVS	al	samen?
NVVS en FOSS hebben een geza
menlijk internetforum waar slecht
horenden en ouders van slechtho
rende kinderen ervaringen kunnen 

uitwisselen. Ook streeft de FOSS 
samen met de NVVS naar een goede 
hulpmiddelenverstrekking en ijvert 
voor financiële tegemoetkomingen 
voor ouders van communicatief 
gehandicapte kinderen. Verder zijn er 
gezamenlijke projecten van de belan
genorganisaties waarbij de NVVS en 
FOSS al samenwerken, zoals OPCI 
(Onafhankelijk Platform CI), SOAP! 
(ondertiteling), Signaal (toeganke
lijkheid), Grow2work (jongeren en 
werk) en een onderwijsproject. Ook 
organiseren FOSS en NVVS af en toe 
samen bijeenkomsten, zoals onlangs 
een sessie voor ouders van slechtho
rende kinderen waarbij ervaringen en 
tips verzameld werden voor het project 
Ervaringskennis. De huidige samen
werking willen we intensiveren.

FOSS	in	de	praktijk
FOSS biedt ondersteuning aan ouders 
van slechthorende kinderen en kinde
ren met een spraaktaalstoornis. Dat 
kan zijn in de vorm van belangenbe
hartiging (op landelijk niveau), maar 
ook door op heel praktisch en per
soonlijk niveau vragen te beantwoor
den en informatie te verstrekken. 

Vraag:
Mijn zoon heeft ESM met auditieve verwerkingsproblemen. Hij gebruikt op 
school sinds kort solo-apparatuur en dat werkt voor hem erg goed en men ziet 
ook zijn concentratie verbeteren. Nu is het zo dat we ook voor de reguliere judo 
solo-apparatuur willen hebben zodat hij daar goed kan meedoen en sociale 
contacten kan opbouwen. Tevens zou het fijn zijn om tv en computer daarmee 
uit te rusten, omdat blijkt dat hij heel veel moeite heeft om het te blijven vol-
gen op het moment dat er andere geluiden zijn. Zijn reactie is dan boosheid of 
hij kijkt verder zonder geluid. Mijn vraag is of hier vergoedingen voor zijn, aan-
gezien aanschaf tussen de 2 á 3 duizend euro kost.

Antwoord	van	de	FOSS:
Het is inderdaad lastig om solo-apparatuur vergoed te krijgen voor buiten-
schools gebruik. Soms wordt het door de zorgverzekeraar vergoed, maar dat 
is dan via een coulanceregeling. De meeste kans maakt u dan nog via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een WMO-voorziening moet u aan-
vragen bij de gemeente van uw woonplaats. Een probleem is echter dat de 
meeste gemeenten weinig of geen ervaring hebben met solo-apparatuur. Het is 
daarom belangrijk dat u via een deskundige op school of van het audiologisch 
centrum een verklaring krijgt waarin staat welk voordeel de apparatuur heeft 
bij kinderen met een auditieve verwerkingsstoornis. Wij hopen dat uw gemeen-
te dan positief beslist. Tenslotte zal uw gemeente het toch ook belangrijk vin-
den dat uw zoon gewoon kan meedoen op de sportclub.

Huiskamerbijeenkomst
“In FOSS-TAAL heb ik een oproep 
geplaatst om mee te doen met een 
huiskamerbijeenkomst. Ik geloof 
dat veel ouders het fijn vinden om 
af en toe met andere ouders te 
kunnen praten over alles wat ze 
bezighoudt rond hun slechtho-
rende kind. Natuurlijk kun je bij 
veel instanties terecht voor allerlei 
vragen. Maar ouders onderling 
kunnen veel steun aan elkaar heb-
ben en van elkaar leren. Heel blij 
was ik dat de FOSS mijn initiatief 
wilde ondersteunen. Met hun hulp 
werden verschillende ouders uitge-
nodigd. Uiteindelijk waren we met 
11 ouders. 
De bijeenkomst vond ik erg aan-
genaam en ongedwongen. Aan 
de hand van wat er verteld werd 
over de eigen situatie kwamen er 
vanzelf vragen over bijvoorbeeld 
audicien, logopediste, speciaal 
onderwijs versus regulier onderwijs, 
solo-apparatuur, voortgezet onder-
wijs, ambulante begeleiding en 
ringleiding. Dat de groep bestond 
uit ouders van kinderen in verschil-
lende leeftijden maakte het heel 
waardevol. Eén van de vaders is zelf 
slechthorend en beschikt daardoor 
over veel ervaring en kan ons erg 
veel leren. Deze bijeenkomst is 
zeker voor herhaling vatbaar.”De FOSS biedt uitgebreide advisering en extra ondersteuning van haar leden, met name rond de ter-

reinen gezin en onderwijs.
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Jopie	Verdonk:	‘In	het	vrijwilligerswerk	kan	ik	uitdragen	
wat	voor	mezelf	zo	belangrijk	is,	zoals	ook	aandacht	voor	
de	partners	van	de	slechthorenden’

De NVVS telt 300 actieve vrijwilligers. In deze rubriek, waarin vrijwilli-

gers elkaar ondervragen, leert u ze kennen. Deze keer stelt Jetty Mouw 

de vragen aan Jopie Verdonk.

Ben	je	zelf	slechthorend?	
Of	wat	heb	je	met	slecht-
horendheid/hoorproblemen?
Ik ben mijn leven lang slechthorend, 
zit in de familie! Mijn zoon en een 
kleinkind hebben deze aandoening 
ook; tot mijn grote verdriet. Ik weet 
als geen ander wat het betekent om 
slechthorend te zijn. Ik weet heel goed 
welke problemen hieruit voortkomen 
en daarom ben ik ook in staat om 
ouderen hierover voorlichting te geven. 
 
Wat	is	je	functie	binnen	de	
NVVS?
Ik ben secretaresse van de afde
ling Eindhoven en bestuurslid van 
de Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid. Dat is heel veel
zijdig. Ik ben onder andere één keer 
per twee weken in Eindhoven aanwe
zig bij de lotgenotenbijeenkomsten 
en promoot de voorlichtingen over 
slechthorendheid bij verzorgingshui
zen en ouderenbonden. Gemiddeld 
ben ik zo’n 5 uur per maand bezig 
voor vergaderingen en daarnaast gaat 
er natuurlijk veel via de email en 
telefoon. 
  
Hoe	lang	vervul	je	al	
vrijwilligerswerk	voor	de	
NVVS?
Al 13 jaar, want in 2000 tijdens mijn 
opleiding voor verzorgende moest ik 
een presentatie geven over het onder
werp “Leven met een beperking”. 
Nou dat was niet zo moeilijk, mijn 
onderwerp was ikzelf! Op mijn zoek

tocht naar documentatiemateriaal over 
slechthorendheid voor mijn presen
tatie, kwam ik de NVVS tegen. Deze 
vereniging sprak me meteen aan. 

Wat	is	je	motivatie	om	
vrijwilliger	te	zijn	bij	de	NVVS?	
Ik zie hoe weinig over slechthorend
heid bekend is en ik wil mensen laten 
weten dat ik niet anders ben door mijn 
slechthorendheid. 

Wat	betekent	vrijwilligerswerk	
voor	je?
Veel; vooral de contacten buiten 
mijn werk om. Ik vind bij de NVVS
mensen veel begrip. Bovendien kan ik 
in het vrijwilligerswerk uitdragen wat 
voor mezelf zo belangrijk is, zoals 
ook aandacht voor de partners van 
de slechthorenden. In het begin bij 
de NVVS was ik wat zoekende, maar 
vanaf het moment dat ze mij vroegen 
voor Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid had ik een doel, 
ook door mijn ervaring in de oude
renzorg. 

Welke	NVVS	trainingen	of	
workshops	heb	je	wel	eens	
gevolgd?	
• Algemene voorlichting in Lunteren, 

dit was een erg leuk weekend om 
mee te maken.

• Training door de NVVS, de 
Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid, om als voorlich
ter presentaties te geven in bijvoor
beeld een verzorgingshuis. 

Wie	zou	je	voor	de	volgende	
keer	willen	voordragen?	
Joost Treebusch, hij is lid van de 
NVVSCommissie Tinnitus en 
Hyperacusis en moderator van het tin
nitus en hyperacusisforum. 

Jopie	Verdonk
Leeftijd: 58 jaar 
Woonplaats: Eindhoven
Gezin: getrouwd, één zoon en 2 
kleinkinderen
Beroep: Werkzaam in de ouderen-
zorg. Dit werd mogelijk voor mij 
toen ik 44 jaar was. Altijd al graag 
in de ouderenzorg willen werken, 
van jongs af aan. Helaas werd ik 
hiervoor op mijn 16e afgewezen 
vanwege mijn slechthorendheid. 
Verder heb ik een pedicureprak-
tijk, waar ik aan mijn cliënten 
trouwens ook regelmatig voorlich-
ting geef over slechthorendheid.
Vrijwilliger: bij de NVVS-
Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid en de afdeling 
Eindhoven. Daarnaast ben ik vrij-
williger bij het kindercarnaval.
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HOREN	Magazine	besteedt	in	een	drie-delige	
serie	aandacht	aan	het	complete	Ménière-traject.	
	

Na	de	diagnose	
‘ziekte	van	Ménière’

Als de diagnose ‘ziekte van 
Ménière’ eenmaal is gesteld, 
wilt u als patiënt natuurlijk 

horen welke medische behandelmoge
lijkheden er zijn. Het is hierbij belang
rijk te weten dat uit onderzoek blijkt 
dat na twee jaar bijna 60% van de 
patiënten vrijwel geen last meer heeft 
van duizeligheidsaanvallen, ongeacht 
de behandeling. Na acht jaar is dit 
80%. Helaas is niet te voorspellen 

hoe de ziekte zich bij een individuele 
patiënt zal gedragen. Het oorsuizen en 
het gehoorverlies  naast de duizelig
heidsaanvallen kenmerkend voor de 
ziekte van Ménière  blijven overigens 
wel altijd aanwezig.
De behandeling van de duizeligheids
aanvallen bij de ziekte van Ménière 
bestaat uit “stepped care”. Dit bete
kent dat wordt begonnen met een sim
pele behandeling en als deze niet of 

onvoldoende helpt, wordt een volgen
de “behandelstap” gezet, vaak meer 
ingrijpend in de zin van gebruik van 
zwaardere medicijnen of een operatie.

Stap	1

Een eerste stap is vaak enkele maan
den “afwachten”, met als doel te kij
ken hoe de symptomen zich gedragen 
met het verloop van de tijd, zeker als 

de aanvallen nog niet zo lang bestaan. 
Als de arts dit voorstelt, is het wel 
even schrikken, want als patiënt wil 
je natuurlijk zo snel mogelijk een 
behandeling. In de Verenigde Staten 
schrijven artsen vaak een zoutarm 
dieet voor met het idee dat hierdoor 
minder vocht wordt vastgehouden in 
het lichaam en dus ook in het slak
kenhuis. Om dezelfde reden worden 
in de VS diuretica (“plaspillen”) voor
geschreven. Soms krijgen patiënten 
het advies geen cafeïne of alcohol
houdende dranken te gebruiken. Er is 
geen wetenschappelijk bewijs dat deze 
voorschriften helpen om de aanvallen 
te verminderen. 

Stap	2

Als tweede stap, en vaak ook wel 
direct na het stellen van de diagnose, 
schrijven de Nederlandse knoartsen 
eigenlijk altijd het medicijn betahis
tine voor. Dit middel is speciaal op 
de markt om duizeligheidsaanvallen 
bij de ziekte van Ménière te voorko
men. Het zou de doorbloeding van 
het binnenoor verbeteren. Er is op dit 
moment geen wetenschappelijk bewijs 
dat het ook helpt. Sommige patiënten 
zijn er van overtuigd dat betahistine 
bij hen de aanvallen van duizeligheid 
heeft gestopt en zij slikken het middel 
soms vele jaren, ook al adviseert de 
knoarts om het af te bouwen. 
Bij de meeste patiënten worden de 
aanvallen naar verloop van tijd min
der. Het is vaak niet duidelijk of de 
verbetering het gevolg is van de beta
histine of “vanzelf” is gekomen. De 
meeste patiënten krijgen betahistine 
voorgeschreven. Dagelijks driemaal 8, 
16 of maximaal 32 mg. Op dit moment 
wordt in Duitsland onderzocht of 
hoge doses betahistine, in de orde 
van grootte van 300 mg per dag, beter 
werken dan een placebo (nepmiddel) 
of de gebruikelijke lage doses. 
In deze fase krijgen patiënten ook 
wel het middel cinnarizine voorge
schreven. Dit gaat de misselijkheid 

tegen tijdens een aanval. Sommige 
artsen adviseren het middel dagelijks 
te gebruiken met als doel aanvallen te 
voorkomen. Voor de werkzaamheid 
hiervan is geen bewijs. 

Stap	3

Als derde stap noemen we het gebruik 
van een prismabril. Er is nooit goed 
wetenschappelijk onderzocht wat 
het effect is van een prismabril bij 
Ménièrepatiënten en hoe het gebruik 
ervan de aanvallen zou kunnen ver
minderen. De bril is gebaseerd op de 
theorie dat bij mensen met Ménière 
de ogen niet parallel recht naar voren 
staan, als gevolg van een verkeerde 
aansturing van de oogspieren door 
een beschadigd evenwichtsorgaan. 
Een prisma in de bril kan helpen 
om de ogen beter onder controle te 
houden. Gebruikers rapporteren een 
positief effect. Uit het onderzoek dat 
de Wetenschapswinkel Groningen in 
2011 samen met de NVVSCommissie 
Ménière uitvoerde, kwam naar voren 
dat een derde van de geïnterviewde 
patiënten (van wie 70% langer dan vijf 
jaar de ziekte van Ménière had) een 
prismabril had geprobeerd en dat 80% 
hier baat bij had. Zie ook www.nvvs.nl/

meniere onder Leven met Ménière  
Hulpmiddelen voor Ménière. 

Stap	4

De volgende stap, voor patiënten die 
lang en heftig last hebben van duize
ligheidsaanvallen, voor wie bijvoor
beeld werken niet meer mogelijk is of 
het dagelijks leven een en al onzeker
heid is, is toediening van het medicijn 
gentamicine via het trommelvlies 
(intratympanale toediening). Dit doet 
bij 80% de duizeligheidsaanvallen 
verdwijnen door uitschakeling van het 
evenwichtsysteem. Helaas heeft dit 
middel bij 25% van de gebruikers een 
vermindering van het gehoor als ‘bij
werking’. Mogelijk dat het medicijn 
dexamethason, een ontstekingsrem
mer, op dezelfde wijze toegediend een 
goed alternatief voor gentamicine is. 
Hiernaar wordt nu onderzoek gedaan. 
Dexamethason is minder effectief 
ten aanzien van het stoppen van de 
duizeligheidsaanvallen, in de orde 
van grootte van 60% en herhaalde toe
diening is vaak nodig, maar het heeft 
geen nadelig effect op het gehoor. 
Na deze behandelingen is vaak een 
periode van revalidatie nodig omdat 

Ménière-
traject

deel 2: Behandeling

Uit onderzoek blijkt dat na twee jaar 

bijna 60% van de patiënten vrijwel 

geen last meer heeft van duizeligheids-

aanvallen, ongeacht de behandeling. 

Na acht jaar is dit 80%. Helaas is niet 

te voorspellen hoe de ziekte zich bij een 

individuele patiënt zal gedragen.

foto: sh
utterstock

Patiënten die lang en heftig last hebben van duizeligheidsaanvallen, kunnen baat hebben bij toe-

diening van het medicijn gentamicine via het trommelvlies (intratympanale toediening).

foto: g
elre zieken

h
uizen

 apeld
oorn
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Ervaar het unieke Comfort Digisystem geluid
Hoortoestellen worden steeds beter en voldoen in de meeste situaties prima.  
Maar zelfs een goed afgesteld hoortoestel kan niet in iedere luistersituatie een 
goed spraak verstaan garanderen.

•	 Heeft u bijvoorbeeld moeite om op uw werk goed te horen of deel te nemen aan 
vergaderingen? 

•	 Lukt het volgen van colleges op school niet doordat de docent  
en/of medeleerlingen niet verstaan worden?

•	 Of moet u zich inspannen om een telefoongesprek te kunnen voeren?

De Comfort Digisystem producten bieden u de beste oplossing! *

* vraag naar de vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering

www.comfortaudio.nl  |  info@comfortaudio.nl  |  Tel. 0229 870 110 

Spraak

Zuivert

Lawaai

COMFORT DIGISYSTEM

Slechthorend? NIET nodig!

Comfort Audio_Horen_Juli2013.indd   1 2013-07-01   14:41:36

advertentie

m é n i è r e

uitschakeling van het evenwichtsy
steem tijdelijk een constant gevoel van 
duizeligheid geeft. 
Als uiterste en meest ingrijpende stap 
wordt tijdens een operatie de even
wichtszenuw doorgesneden of het 
evenwichtsorgaan vernietigd, maar 
na de invoering van de gentamicine 
behandeling is dit een zeer zeldzame 
ingreep. 

Gehoorverlies
Bij dubbelzijdige Ménière is de kans 
groot dat een hoortoestel voor u 
noodzakelijk is. Het gehoorverlies 
bij Ménière is perceptieverlies, wat 
inhoudt dat het geluid niet alleen ver
zwakt maar ook vervormd binnenkomt. 
Laat u goed onderzoeken in een audio
logisch centrum en probeer een aantal 
toestellen uit. Kies een toestel waarmee 
u zelf het geluid harder en zachter kunt 
zetten. Dat is belangrijk vanwege het 
wisselend gehoorverlies bij Ménière. 
Gaat uw gehoorverlies gepaard met 
overgevoeligheid voor geluid dan is de 
geluidsbegrenzing op een hoortoestel 
van belang. Naast het compenseren 
van gehoorverlies kan een voordeel zijn 
van een hoortoestel dat het de tinnitus 
in zekere mate onderdrukt. De NVVS
website www.hoorwijzer.nl maakt u 
wegwijs in de wereld van hoortoestel
len en audiciens.

Oorsuizen
Als oorsuizen de hoofdklacht is bij de 
ziekte van Ménière, kunt u ook terecht 
bij de NVVS. De NVVSCommissie 
Tinnitus en Hyperacusis kan u daarbij 
verder helpen. Kijk ook eens op nvvs.nl/
tinnitus. De beste werkende behande
ling bij oorsuizen is cognitieve gedrags
therapie, waarbij psychologische tech
nieken worden aangeleerd om minder 
last te hebben van het oorsuizen. 

Duizeligheid	tussen	de	
aanvallen	door
Vanwege beschadiging van het 
evenwichtsorgaan als gevolg van de 
duizeligheidsaanvallen hebben veel 

Ménièrepatiënten op enig moment tij
dens hun aandoening last van instabi
liteit. Dat is een permanent gevoel van 
duizeligheid, dus tussen de aanvallen 
door. Om dit gevoel van duizeligheid 
te overwinnen, is regelmatig bewegen 
essentieel, omdat zo de hersenen kun
nen aanleren in een nieuwe situatie 
een gevoel van evenwicht te hervinden. 
Als de angst om te vallen en dus te 
bewegen te groot is, adviseren wij een 
fysiotherapeut te zoeken die verstand 
heeft van vestibulaire revalidatie (ook 
wel vestibulaire adaptatie genoemd) 
of die bijvoorbeeld cursussen geeft op 
het gebied van valpreventie. Er zijn 
oefeningen te downloaden, die u thuis 
kunt doen, zie ook het artikel ‘Simpele 
oefeningen tegen duizeligheid bij de 
ziekte van Ménière’, te vinden via nvvs.
nl/oefeningentegenduizeligheid. 

Onzekerheid,	angst	en	
depressie
Het is heel begrijpelijk dat iemand 
met Ménière angstig, onzeker en 
soms depressief wordt. Informatie 
en uitleg kan dan al helpen, bij
voorbeeld via de HOORagenda
voorlichtingsbijeenkomsten van de 
NVVS (nvvs.nl/hooragenda). Contact 
met andere Ménièrepatiënten kan 
ook helpen, bijvoorbeeld via het 
Ménièreforum van de NVVS (http://
forum.nvvs.nl/forum/meniere/). De 
GGMD bijvoorbeeld biedt op verschil

lende plaatsen in het land individu
ele steun en groepsbijeenkomsten, 
zie www.ggmd.nl. Als het niet lukt 
met behulp van naasten uit de put 
te komen, dan kan via de site www.
ggzds.nl een instantie gevonden wor
den die ervaring heeft met Ménière
patiënten en geestelijke en/of maat
schappelijke ondersteuning biedt. 

Alternatieve	therapieën
Ménièrepatiënten proberen nogal 
eens een vorm van alternatieve therapie 
in hun zoektocht naar een effectieve 
behandeling. Denk hierbij aan acu
punctuur, het volgen van een strikt 
dieet, meditatie, Tai Chi, Reiki, etce
tera. Er is geen wetenschappelijk bewijs 
dat enige therapie de duizeligheids
aanvallen doet afnemen, maar het is 
goed mogelijk dat de steun van een the
rapeut de patiënt het gevoel geeft het 
leven met Ménière beter aan te kunnen. 
Daarnaast zijn therapieën die gericht 
zijn op bewegen en herstel van het 
gevoel van lichamelijk evenwicht, zoals 
yoga en Tai Chi, zeker aan te raden. 
Het advies van de NVVSCommissie 
Ménière is: denk aan uw portemonnee 
en vestig niet al uw hoop op een defi
nitieve oplossing van uw problemen. 

In	het	volgende	nummer	gaan	
we	uitgebreid	in	op	omgaan	
met	de	ziekte	van	Ménière	in	
het	dagelijks	leven.

Meer	lezen	over	de	ziekte	van	
Ménière?	
Kijk eens op nvvs.nl/winkel voor diverse 
boeken en brochures over de ziekte en 
bijvoorbeeld een handig SOS-kaartje met 
daarop uitleg voor anderen wat te doen 
als u een aanval heeft.

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Huisarts

Telefoonnummer huisarts

www.nvvs.nl/meniere

Zo’n aanval duurt bij mij meestal plm.           

        uur/min. en is niet levensbedreigend.

Wilt u zo vriendelijk zijn mij te helpen? 

Wat mij helpt is:

	 mij laten zitten of liggen 

met mijn hoofd onbeweeglijk

	 iemand voor mij bellen 

(telefoonnummers z.o.z.)

	 mij zo snel mogelijk naar huis helpen

 

Dank voor uw hulp

Ik heb aanvallen van  

draaiduizeligheid als gevolg  

van de ziekte van Ménière.
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c o c h l e a i r  i m p l a n t a a t

Activiteiten	NVVS-Commissie	CI	
ondergebracht	in	werkgroepen	OPCI	
De NVVS-Commissie CI is al vele jaren actief. De Commissie werkte al nauw samen met OPCI (Onafhankelijk 

Platform Cochleair Implantaat). Deze samenwerking zal nog meer geïntensiveerd worden. Hennie Epping, 

voorzitter a.i. Commissie CI geeft een toelichting. 

Een van de zaken waar de commissie zich mee bezig 
heeft gehouden, was het houden van een enquête 
binnen de vereniging, waar erg veel materiaal uit naar 

voren kwam. Veel van de punten zouden besproken moeten 
worden met het CION, het overlegorgaan van de implan
tatiecentra in Nederland. De NVVSCommissie CI was en 
is hierin geen gesprekspartner. Dit gebeurt door OPCI, 
waarin ook leden van de NVVS participeren naast leden van 
de overige dove, plotsdove en slechthorende organisaties in 
Nederland. 
Hennie: “Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en heb
ben we gemerkt dat er steeds meer overlap kwam van de 
activiteiten en agendapunten. Wij vonden dat erg inefficiënt 
en niet zinvol. Daarom zijn we vorig jaar al begonnen met 
verkennende gesprekken met OPCI om onze krachten te 
bundelen.” Zo heeft de commissie onder de vlag van OPCI 
onder andere een bijeenkomst georganiseerd over telefone
ren en CI en hebben leden uit beide organen een symposium 
bijgewoond in Antwerpen over alle ontwikkelingen op het 
gebied van CI.

Structuur
“Juist om het gezicht naar buiten toe zo duidelijk mogelijk 
te maken, waar het gaat om CI, zijn we in de afgelopen 

maanden verder gegaan op de ingeslagen weg”, vertelt 
Hennie. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat ook leden 
van de NVVSCommissie CI bezig zijn geweest met de nieu
we website van OPCI en met een vergelijking van de diverse 
CIcentra. Het is voor de commissie dan ook een natuurlijke 
weg om hier mee verder te gaan. Het is de bedoeling om 
de Commissie CI een plek te geven in een nieuwe structuur 
binnen OPCI. De leden van de Commissie CI hebben alle
maal aangegeven in deze nieuwe structuur een rol te willen 
spelen.

Die structuur bestaat onder andere uit de volgende  
onderdelen:

• Het aantal platformleden wordt uitgebreid met de leden 
van de Commissie CI en daardoor wordt het mogelijk nog 
meer specifieke zaken aan te pakken. 

• Er zal een centraal overleg komen met daarnaast een 
werkgroep voorlichting en lotgenotencontact en een 
werkgroep belangenbehartiging.

Stem
Het is goed mogelijk dat de NVVSCommissie CI helemaal 
ophoudt te bestaan. “Maar dat wil zeker niet zeggen dat 
de leden van de NVVS met een CI geen stem meer hebben 
en niet meer worden gehoord zoals vóór 2008”, benadrukt 
Hennie Epping. “Integendeel: ik ben er van overtuigd, dat 
door samenbundeling van krachten mensen met een CI 
beter vertegenwoordigd zullen worden. En initiatieven op 
het gebied van CI die er op dit moment zijn in de NVVS
afdelingen Breda en Den Haag kunnen ook gewoon voort
gang blijven vinden. Sterker nog; wellicht zullen die activi
teiten uitgebreid en geïntensiveerd worden door vrijwilligers 
die in het verleden contactpersonen waren voor OPCI bij de 
diverse CIcentra.”

De komende tijd wordt er verder gewerkt aan de uitbouw 
van de “nieuwe” OPCI. De NVVS blijft dus de belangen van 
(potentiële) CIgebruikers behartigen, zij het in een andere 
vorm. We houden u op de hoogte. 

foto: sh
utterstock

Nieuwe	spraakprocessor	
Advanced	Bionics
De Naída CI Q70 spraakprocessor is de eerste proces-
sor van Advanced Bionics waarbij de samenwerking met 
Phonak duidelijk in de technologie terug te zien is. Niet 
alleen is deze 40% kleiner dan de vorige achter het oor-
processors van Advanced Bionics, de processor beschikt 
ook over twee microfoons waardoor de spraak die van 
voren komt wordt versterkt, terwijl achtergrondlawaai 
onderdrukt wordt. De Naída CI is compatibel met CII en 
HiRes90K implantaten. 
Daarnaast werkt Advanced Bionics met Phonak aan een 
nieuwe elektrode die de haarcellen niet beschadigt bij 
implantatie. 

Waterpret	met	Cochlear
Met je CI zwemmen in zee, in het zwembad of met je CI 
onder de douche; dat is doorgaans niet zo verstandig. 
Cochlear zocht daarvoor een oplossing en komt nu met 
de Nucleus Aqua Accessoire, waarmee de Nucleus 5 
processor waterdicht wordt. De plastic verpakking sluit 
de geluidsprocessor, kabel en zendspoel af van water. 
De toetsen blijven bedienbaar. Er zit een gaatje in de 
verpakking voor een veiligheidskoord. Met de afsluitbare 
plastic verpakking kunnen alleen oplaadbare batterijen 
worden gebruikt. 
Cochlear werkt ook aan de opvolger van de Nucleus 5; de 
Nucleus 6. Wanneer deze op de markt komt, is nog niet 
bekend. Onlangs werd wel de website www.cool2hear.
com gelanceerd; een informatieve website en interactief 
platform voor jongeren met een Cochlear-CI.

Nieuwe	website	OPCI
De website www.opciweb.nl van het Onafhankelijk 
Platform CI (waarin de NVVS actief participeert, zie de 
pagina hiernaast), is compleet vernieuwd. Afgezien van 
een nieuwe lay-out zijn er ook andere nieuwigheden. Zo 
is er nu een plek voor CI-ervaringsverhalen, zijn cijfers 
en andere wetenswaardigheden over het aantal implan-
taties per ziekenhuis te vinden en is er een handig over-
zichtskaartje met de locaties van de diverse CI-centra in 
Nederland. Verder heeft het OPCI-forum een prominen-
tere plek gekregen. 

CI	bij	eenzijdige	doofheid
MED-EL heeft een zogenoemde CE-goedkeuring ontvan-
gen voor een cochleair implantaat bij eenzijdige doofheid. 
Personen met eenzijdig gehoorverlies ondervinden hinder bij 
het spraakverstaan in rumoerige luistersituaties en bij het 
bepalen waar een geluid vandaan komt. Een CI werd eigenlijk 
alleen als een hooroplossing gezien voor mensen met twee-
zijdig gehoorverlies. Op basis van langdurig onderzoek in 
samenwerking met de Universiteit van Antwerpen is nu ook 
aangetoond dat een CI effectief kan zijn voor mensen met 
eenzijdige doofheid. Een CI bij eenzijdige doofheid wordt in 
Nederland momenteel niet vergoed door zorgverzekeraars.

MED-EL	komt	met		
‘alles-in-één-processor’	
CI-fabrikant MED-EL brengt een nieuwe processor op de 
markt; de Rondo. Voor het eerst zijn de processor, bat-
terijhouder en antenne gecombineerd in één behuizing. 
Hierdoor kunnen CI-gebruikers nu kiezen voor een pro-
cessor waarbij niets op het oor wordt gedragen.

Nieuws	over	CI

Bronnen: www.opciweb.nl, www.medel.com, www.advancedbionics.com, 

www.cochlear.com, nieuwsbrief Onafhankelijk Informatiecentrum over 

Cochleaire Implantatie (België).
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PontoTM 

Een reeks mogelijkheden  
voor gebruikers van  

botverankerde hoortoestellen

•	 	Heeft	u	problemen	met	uw	uitwendige	oor	
of	middenoor?

•	 	Heeft	u	last	van	chronische	oorontsteking	
(chronische	otitis	media)	of	eczeem	in	uw	
gehoorgang?

•	 Of	bent	u	doof	aan	één	oor?

Als uw gehoorverlies veroorzaakt wordt door problemen  
in uw uitwendige oor of middenoor of als u éénzijdig doof  
bent, informeer dan bij uw audioloog of een botverankerd  
hoortoestel een oplossing voor u kan zijn.

Botverankerde hoortoestellen zijn ontworpen om gebruik te 
maken van het aangeboren vermogen van uw lichaam om 
geluid over te brengen via beengeleiding. Het hoortoestel  
pikt geluid op, zet dit om in trillingen en verstuurt deze  
trillingen via uw schedelbot rechtstreeks naar uw binnenoor. 
Daarmee worden eventuele problemen in uw gehoorgang of 
middenoor omzeild.

Natuurlijk	geluid	en	een	comfortabel	gebruik
Er zijn vele voordelen – in de eerste plaats een uitzonderlijk 
helder en veel natuurlijker geluid. Het is ook een comfortabele 
oplossing als u last heeft van chronische oorontsteking of 
irritatie in de gehoorgang, omdat de gehoorgang volledig open 
blijft. Waar een gewone hooroplossing vaak niet mogelijk is 
vanwege een geïrriteerde gehoorgang, biedt PontoTM uitkomst.

Doof	aan	één	oor?
Als u éénzijdig doof bent, kan een botverankerd hoortoestel 
geluiden oppikken aan de dove kant en overbrengen naar uw 
goede oor. Dit verhoogt het bewustzijn over uw omgeving en 
over wat er gebeurt aan uw dove kant en maakt het eenvoudi-
ger om spraak te verstaan.

PontoTM is een botveranderd hoorsysteem van Oticon Medical 
met de meest geavanceerde technologie in geluidsverwerking. 
PontoTM is ontworpen om geluidskwaliteit, verstaanbaarheid 
van spraak en draagcomfort in zowel rustige als Rumoerige 
omgevingen te verbeteren.

Neem voor meer informatie contact op met een audiologisch 
centrum bij u in de omgeving of kijk op onze website voor 
adressen van Audiologische Centra: www.oticonmedical.nl

Lees meer over PontoTM en botverankerde hoorsystemen op: 
www.oticonmedical.nl

advertentie
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h o o r h u l p m i d d e l e n

Horen	via	beengeleiding;	
wat	is	het	en	voor	wie?
Chronische oorontstekingen aan haar enige horende oor leidden ertoe dat Jokelien (41) 

steeds slechter ging horen. De oplossing was om te gaan horen via beengeleiding. Sinds 

een paar maanden draagt zij een Bone Anchored Hearing Implant (BAHI). In HOREN vertelt 

zij haar verhaal en legt ze uit hoe horen via beengeleiding werkt. 

tekst: Jokelien Vles | beeld: Oticon Medical

Mijn rechteroor is sinds mijn geboorte helemaal 
doof. Omdat ik niet anders gewend ben, heb ik 
daar nooit mee gezeten. Mijn goed horende lin

keroor en ik zorgden er altijd voor dat ik met mijn goede 
oor was waar het geluid vandaan kwam. Zo liep of fietste 
ik altijd aan de rechterkant. En als er dan toch eens iemand 
op ‘mijn’ plek zat, dan legde ik het even snel uit en verwis
selden we van stoel. Helaas kreeg ik door de jaren heen te 
maken met een paar flinke oorontstekingen aan mijn goede 
oor. Daardoor ontstond een groot gat in mijn trommelvlies. 
Ik ging steeds slechter horen, maar heb erg lang gedaan 
alsof er niets aan de hand was. De doorslag kwam tijdens 
een vakantie drie jaar geleden. Terwijl iedereen ’s avonds 
buiten nog gezellig zat te praten, zei ik dat ik moe was en 
naar bed ging. Maar de echte reden was, dat ik nauwelijks 
iets van hun gefluister kon volgen! 

Hoortoestel
Het werd tijd om een hoortoestel uit te proberen. Een wereld 
ging voor mij open. De kinderen konden weer gewoon tegen 

me praten, terwijl ik in de keuken bezig was en zij aan tafel 
zaten te tekenen. Ook op het werk had ik er veel baat bij. 
Voorheen moest ik me in een vergadering héél goed concen
treren om alles te verstaan, nu hoorde ik alles weer prima. 
Soms zette ik tijdens een presentatie het geluid zelfs wat 
zachter! Maar na een jaar met veel plezier het hoortoestel 
gebruikt te hebben, kreeg ik plotseling de ene oorontsteking 
na de andere. Zodra het weer mocht van mijn knoarts, pro
beerde ik weer mijn toestel te gebruiken, maar na meerdere 
oorontstekingen, tientallen ziekenhuisbezoeken, behan
delingen en oordruppels was de maat vol en moest er een 
andere oplossing komen. 

Nu heb ik altijd gedacht dat je alleen kunt horen met behulp 
van je oren en heb ik nooit goed begrepen dat er twee 
manieren zijn! De manier waarbij je je oren nodig hebt, 
maakt gebruik van luchtgeleiding. Geluid wordt opgevan
gen en gaat via de gehoorgang naar het middenoor. Daar 
worden de trillingen doorgegeven aan het trommelvlies 
en aan de gehoorbeentjes achter het trommelvlies. Vanaf 
hier gaan de trillingen door naar het binnenoor waar het 
slakkenhuis zit. De haarcellen in het slakkenhuis zetten de 
trillingen om in een signaal dat via de gehoorzenuw wordt 
doorgegeven aan de hersenen. 

Beengeleiding
De tweede manier van horen is via een in het bot verankerd 
hoortoestel, een Bone Anchored Hearing Implant (BAHI). 
Dit systeem bestaat uit drie delen; een geluidsprocessor 
(Bone Conduction Device of BCD), een koppelstuk (abut

ment) en een titaniumschroef (implantaat). Het uitwendige 
toestel vangt het geluid op en versterkt het. De trillingen 
worden vervolgens via het koppelstuk en de titanium
schroef, dat als implantaat in het schedelbot is verankerd, 
rechtstreeks naar het slakkenhuis geleid. De gehoorgang en 
het middenoor worden dus niet gebruikt voor de geleiding 
van het geluid.

Er zijn een aantal verschillende hoorproblemen waarbij deze 
manier van horen dé oplossing kan zijn. Voorwaarde is wel 
dat het binnenoor redelijk goed moet functioneren. Het kan 
een uitkomst zijn voor mensen die geen gewoon hoortoestel 
verdragen. Ook mensen met een aangeboren incomplete 
of soms geheel afwezige gehoorgang kunnen horen met 
behulp van een een dergelijk implantaat, omdat de gelei
ding via het schedelbot gaat en niet via de gehoorgang en 
het middenoor. Tot slot kunnen ook mensen met éénzijdige 
binnenoordoofheid en aan de andere zijde een goed func
tionerend oor gebruik maken van horen via beengeleiding. 
In de praktijk is echter gebleken dat niet iedereen met deze 

Een implantaat en abutment om te kunnen horen via beengeleiding. 

Cochlear	en	Oticon	Medical
In de volksmond wordt een in het bot verankerd hoor-
toestel veelal een Baha® genoemd. Deze afkorting staat 
voor Bone anchored hearing aid en is een product van 
de firma Cochlear. Cochlear was ruim 30 jaar de enige in 
Nederland met dit soort hoortoestellen. Sinds 2009 is er 
echter een tweede fabrikant bijgekomen. Naast de Baha 
van Cochlear is er nu ook de firma Oticon Medical. Zij 
bieden de in het botverankerde hoortoestellen aan onder 
de merknaam Ponto®. Er zijn dus twee merken Bone-
Anchored Hearing Implants. Zie voor meer informatie 
over de verschillende fabrikanten:www.cochlear.com/nl 
en www.oticonmedical.com.

‘Het idee om permanent een titanium 

schroef in mijn hoofd te hebben, 

vond ik eng. Maar het bleek voor mij 

wel de oplossing’

Onderzoek	UMC	St	Radboud
In het UMC St Radboud in Nijmegen is het dit jaar 25 
jaar geleden dat het eerste implantaat werd geplaatst 
destijds door prof. C. Cremers. Dr. Myrthe Hol is er kno-
arts, otoloog en gepromoveerd op het gebied van Bone 
Anchored Hearing Implants. Ze vertelt: “Het UMC St 
Radboud was destijds het eerste ziekenhuis in Nederland 
dat deze specifieke patiëntengroep kon voorzien van een 
in het bot verankerd hoortoestel. Tegenwoordig vinden 
hier jaarlijks zo’n 125 operaties plaats. Naast het plaat-
sen van deze implantaten, wordt hier nog steeds veel 
onderzoek gedaan met onder andere als doel om de kans 
op huidreacties te verminderen en om te voorkomen dat 
het implantaat verloren gaat (als het bot niet vergroeid 
met het implantaat). Zo zijn er studies die zich bezig-
houden met het uittesten van nieuwe types implantaten 
met bijvoorbeeld een bredere schroef of een bepaald type 
coating. Ook wordt er onderzoek gedaan met geluids-
processors waarbij er geen implantaat door de huid 
heen steekt.” Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 
100.000 mensen die via botgeleiding horen. In het UMC 
St Radboud zal dit jaar bij de 1500ste patiënt een BAHI 
worden geplaatst.
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h o o r h u l p m i d d e l e n

aandoening hier baat bij heeft. Uitgebreide testen door een 
knoarts en audioloog en het uitproberen door middel van 
een proefaanpassing zijn daarom van groot belang. 

‘Wow-moment’
Toen mijn knoarts de mogelijkheid van een in het bot 
verankerd hoortoestel met mij besprak, wilde ik er in eer
ste instantie niets van weten. Het idee om permanent een 
titaniumschroef in mijn hoofd te hebben vond ik eng. Toch 
wilde ik het toestel wel uitproberen om erachter te komen 
in welke mate mijn gehoor zou verbeteren door te gaan 
horen via beengeleiding. Gedurende tien dagen droeg ik 
een softband. Dat is een soort haarband waaraan een BCD is 
bevestigd die tegen je schedelbot drukt en daar de trillingen 
aan doorgeeft. Er komt dus nog geen implantaat aan te pas, 
maar het lijkt al erg veel op ‘the real deal’. Al vanaf het eerste 
moment, beleefde ik het ene ‘wowmoment’ na het andere. 
Het verschil was enorm. En doordat ik weer veel beter 
kon horen, voelde ik letterlijk de spanningen uit mijn hele 
lichaam verdwijnen. Ook mijn man en kinderen merkten het 
meteen; het was ineens weer een stuk gezelliger in huis! Na 
tien dagen heb ik met een sip gezicht mijn proefaanpassing 
weer ingeleverd. Ook al zag ik niet uit naar de operatie, mijn 
besluit stond vast. 

Oorontstekingen	verleden	tijd
In december was het dan eindelijk zover. Een paar uur na 
de operatie mocht ik met een groot drukverband om mijn 
hoofd weer naar huis. Enkele dagen later moest ik terug 
voor controle en konden de hechtingen er uit. Omdat het 
bot tijd nodig heeft om te vergroeien met het titanium 
implantaat duurde het nog weer een paar weken voor ik de 
geluidsprocessor kon gaan gebruiken. Inmiddels draag ik 
mijn in het bot verankerde hoortoestel al bijna een half jaar. 
Ik hoor er goed mee en de chronische oorontstekingen zijn 
verleden tijd! Ik moest wel wennen aan het feit dat er perma
nent iets in je hoofd vastzit, dat blijft toch iets aparts. Maar 
de gehele ingreep is mij erg meegevallen. Ook de dagelijkse 
verzorging van de schroef en de huid eromheen is, dankzij 
de hulp van mijn man, heel goed te doen. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer over dit onderwerp te weten komen, kijk 

dan ook eens op: www.kno.nl/patienteninfo/bcd of http://www.single-

sided-deafness.com/phpBB3/index.php (forum). Voor alle Nijmeegse 

patiënten bestaat er een forum op MijnZorgnet, hier wordt de naam BI 

(bot implantaat of bone implant) gebruikt. 

In HOREN Magazine juni 2012 (te downloaden via nvvs.nl/horenma-

gazine) staat een uitgebreid artikel over eenzijdig gehoorverlies, waarbij 

onder andere wordt ingegaan op een protocol om te bepalen of een hoor-

toestel via beengeleiding een goede oplossing kan zijn.

Een Bone Anchored Hearing Implant met aangesloten processor. 

Vergoedingen
Omdat een botverankerd hoortoestel met softband 
gedragen om het hoofd vaak een tijdelijke oplossing 
is voor jonge kinderen totdat bepaald kan worden voor 
welke definitieve oplossing men kiest, hebben zorg-
verzekeraars met elkaar besloten om het botverankerd 
hoortoestel met softband in bruikleen te verstrekken. 
Hiervoor geldt dan dus geen eigen bijdrage van 25%. 
Wordt in een later stadium gekozen voor implanteerbare 
toestellen, dan valt dit onder ziekenhuiszorg en is er 
evenmin sprake van een eigen bijdrage. 
Kiest men als latere oplossing voor hoortoestellen, dan 
is er vooralsnog*) wel sprake van 25% eigen bijdrage. 
Door deze wijze van handelen wordt voorkomen dat 
ouders binnen afzienbare tijd twee keer een eigen bij-
drage van 25% moeten betalen. 

*) NVVS vindt dat voor hooroplossingen voor kinderen nooit een 

eigen bijdrage moet worden betaald en dringt samen met andere 

partijen bij het ministerie aan op reparatie van de wetgeving op dit 

terrein. Zie pagina 12.

l e z e r s p a g i n a

Ondertussen	op	Twitter….

@DaantjeJacobs Je hoeft niet hard 
te praten om voor mij verstaanbaar 
te zijn. Met de tips van @slechtho
rend_nl komen we al heel ver! nvvs.nl/
CmsData/Flyers…

@wnfnederland: Ontzettend leuk!! 
#WNF krijgt 'Zoen vd Maand' van de 
NVVS MiddenNL voor ons 'excellente 
ondertitelingsbeleid'. 

@FranniGalli Trek net een kopje kof
fie uit de vertrouwde machine en hij 
maakt ineens geluid! Haha. Nieuwe 
instelling van mijn #cochleairimplan
taat

Onmisbaar
“Ik ben al sinds 2002 in het bezit van een WatchPilot (als horloge vermomde 
afstandsbediening voor hoortoestel) voor mijn Phonak MicroPower. Het is voor 
mij een hele positieve ervaring: geen losse afstandsbediening, geen lus om mijn 

nek, gewoon met de knopjes mijn hoortoestel instel
len op de programma's, ook de ringleiding en de 
geluidsterkte. Super. Helaas wordt de WatchPilot als 
zodanig bij Phonak niet meer gemaakt. Dat vind ik 
erg jammer. Voor mij is het in elk geval een onmis
baar hulpmiddel bij het bedienen van mijn hoortoe
stel, zeker omdat ik als vrouw zijnde niet altijd zak
ken heb om een afstandsbediening in te dragen en 
gewoon een mooie ketting wil dragen in plaats van 
een lus om mijn nek. Ik hoop dat er snel soortgelijke 
horloges op de markt komen.”
Corry Berends

Phonak laat in een reactie weten dat de WatchPilot inderdaad niet meer wordt gemaakt. “De 
horloges voldeden niet meer aan de eisen van de huidige afstandsbedieningen. Bovendien 
kwamen er steeds meer verzoeken om andere modellen, andere typen polsbanden, etc. en daar 
konden we niet aan voldoen.” Phonak heeft in de nabije toekomst geen plannen om een soort-
gelijke afstandsbediening te maken.

Compliment
“Ik wilde graag een compli
ment geven voor het folder
materiaal van de NVVS in 
audiologische centra. Goede 
teksten (dat vindt ook mijn 
vriendin die communicatie adviseur is) en een nette, 
overzichtelijke en eigentijdse layout. Ik vind het daarnaast 
goed dat jullie zo informatie geven over verschillende gehoor
beperkingen en aanverwante zaken en zo mensen in contact 
brengen met de NVVS.”
Cliff Lesmeister

De NVVS is stelt dit compliment erg op prijs. We doen ons best zoveel 
mogelijk mensen van informatie te voorzien en onze folders bij zieken-
huizen, huisartsen, audiologische centra en audiciens onder de aan-
dacht te brengen zodat u zo goed mogelijk geholpen wordt! 
Via nvvs.nl/winkel zijn diverse folders te bestellen en/of te downloaden; 
zoals de medicijnwijzer (alleen voor leden), communicatietips, diverse 
informatieve folders over tinnitus, hyperacusis, brughoektumor, de 
ziekte van Ménière, CI en nog veel meer. Neem gerust eens een kijkje! 

Hoort u geluiden die anderen niet horen?

OorsuizenEen ruis, piep of gebrom. Een hoge toon of een lage toon. Een enkele keer 

een heel muziekstuk. Continu of afwisselend. Oorsuizen ofwel tinnitus kent 

allerlei vormen. De geluiden zijn er in werkelijkheid niet, maar u hoort ze wel. 

Dat voortdurende geluid in uw hoofd kan er in hele lichte vorm zijn, maar ook 

allesoverheersend. Tinnitus kent vele oorzaken. Naar schatting heeft 1 miljoen 

mensen in Nederland een vorm van oorsuizen. Het aantal mensen met tinnitus 

neemt de laatste jaren toe.

“Begrip maakt al een 
wereld van verschil!”

Voor een goed gesprek met iemand die niet goed hoort

Communicatietips
De uitdrukking ‘een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig’ gaat vaak 

noodgedwongen op voor iemand die slechthorend is. Als je niet alles goed verstaat, 

wordt het voeren van een gesprek een kunst van gemiste woorden raden. Zelfs met 

het beste hoortoestel blijven er luistersituaties, waarin de slechthorende moeite 

kan hebben om alles goed te verstaan. Bijvoorbeeld als veel mensen tegelijk praten, 

als mensen snel en onduidelijk praten of regelmatig hun gezicht afwenden. Of in 

situaties met muziek of ander achtergrondgeluid. Toch wil iedereen, goedhorend of 

slechthorend, op gezette tijden een gesprek met anderen aanknopen. Met wederzijds 

begrip komt u er wel. Doe daarom uw voordeel met de volgende tips.

“Een kleine wederzijdse inspanning, kan soms het 

verschil maken tussen erbij horen of erbuiten staan.”

Overzicht van gebouwen met communicatievoorzieningen 

voor slechthorenden op Hoorwijzer.nl

Met uw hoortoestel 
op stap? 

Steeds meer openbare gebouwen zijn voorzien van communicatievoorzieningen 

voor slechthorenden. Gewone geluidsinstallaties met luidsprekers zijn 

namelijk vaak niet toereikend voor u als hoortoesteldrager. Voorzieningen 

als ringleidingen, infrarood- of FM-installaties zorgen er echter voor dat u het 

geluid ongestoord kunt waarnemen. Zo kunt ook u optimaal horen in theaters, 

concertzalen en filmhuizen, maar ook in buurthuizen, gemeentehuizen, 

collegezalen en kerken. Op www.hoorwijzer.nl achterhaalt u of er in een zaal 

waar u naar toe gaat, een voorziening aanwezig is. 

“Met de T-stand op mijn hoortoestel 

geniet ook ik van theater.”

Waarom	Wereld	Natuur	Fonds	van	NVVS-
afdeling	Midden-Nederland	de	zoen	van	de	
maand	juli	2013	kreeg:	
“Een organisatie die al haar contacten serieus neemt, 
dus inclusief slechthorenden en doven. Daarom die zoen. 
Kom en ervaar het zelf. De SH-ervaringsdeskundigen van 
NVVS-afdeling Midden-Nederland nodigen u hartelijk 
uit op donderdag 10 oktober.”
Van 10.30 - 12.00 uur bent u welkom bij het Wereld 
Natuurfonds (Driebergseweg 10, Zeist; goed bereikbaar 
met openbaar vervoer).
Info bij Ben Schut, tel./ fax 0343 518 290
Aanmelden bij Nelly Jacobs; nellyjacobs@planet.nl
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energie weer wakker wordt. Iedere keer dat u deze app 
gebruikt, wordt er een nieuw geluid gegenereerd. Geschikt 
voor de iPhone en iPad, kosten ¤ 5,49. Ook verkrijgbaar voor 
Android voor ¤ 7,64 voor de gecombineerde Sleep/Energizer 
versie.

Pzizz Sleep https://itunes.apple.com/nl/app/pzizz-sleep/
id341324632?mt=8
Pzizz Energizer https://itunes.apple.com/nl/app/pzizz-energizer/
id326427471?mt=8
Pzizz Bundel https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.pzizz.bundle

Het	aantal	decibel	meten	met	uw	telefoon
Vaak ontstaat gehoorschade door te vaak en te lang luiste
ren naar te harde muziek. Om dit laatste te meten zijn er 
tegenwoordig allerlei toepassingen voor de mobiele telefoon 
beschikbaar. Deze apps, die u op de smartphone installeert, 
meten het aantal decibel (dB). Nu is heel eenvoudig  in 
de disco, op een festival of op de werkvloer – te meten hoe 
groot het gevaar is. Veel apps hebben ook een mogelijkheid 

om het resultaat van de meting door te mailen. Zo kunt u 
instanties en organisaties makkelijk op de hoogte brengen 
van het geluidsniveau op de betreffende locatie. 

Wat	u	moet	weten	over	het	meten
Voordat u aan de slag gaat met een decibelmeter, is het goed 
om te weten dat de geluidsdruk exponentieel toeneemt. 
Wanneer het volume met 3 dB stijgt, betekent dit een ver
dubbeling van het geluid. U neemt het misschien niet als 
verdubbeling waar, maar het gehoor wordt dubbel zo zwaar 
belast. 

Bij	hoeveel	decibel	is	het	veilig?
Wanneer u heeft gemeten, wilt u natuurlijk weten of het vei
lig is. Een veilige norm voor vrijetijdsgeluid is 88 dB. Hierin 
kunt u 8 uur lang, 5 dagen per week 'veilig' verblijven. Een 
volume van 103 dB is nog maar één uur per week verant
woord. Draag daarom altijd boven de 88dB oordoppen. 
Meer informatie, over bijvoorbeeld oordoppen, kunt u vin
den op www.hoorstichting.nl en www.oorcheck.nl.

t i n n i t u s

De	mobiele	telefoon	als	
tinnitus	-maskeerder	of	
decibelmeter

Mobiele applicaties (apps) om gehoorschade 
te voorkomen of om te helpen omgaan met 
tinnitus (oorsuizen) zijn populair in de ‘app

stores’. VUmc (afdeling KNO) biedt bijvoorbeeld een 
gratis podcast (audiofragment) aan met informatie over 
tinnitus (https://itunes.apple.com/nl/podcast/tinnitus/
id427166379?i=123949844&mt=2). Ook zijn er diverse apps 
die helpen de aandacht van de tinnitustoon af te leiden en 
die als een tinnitusmaskeerder te gebruiken zijn of die het 
aantal decibel op de werkvloer of in een uitgaansgelegenheid 
meten. De NVVSCommissie Tinnitus & Hyperacusis en de 
Nationale Hoorstichting selecteerden enkele handige apps.

Wat	is	een	tinnitusmaskeerder?
Sommige mensen met tinnitus hebben baat bij een tinni
tusmaskeerder of ruisgenerator, bijvoorbeeld in hun hoor
toestel (tinnitusinstrument) of los. De gedachte is dat door 
het tinnitusgeluid te maskeren met een tegengeluid, de tin
nitustoon minder hoorbaar wordt. Dit kan soms helpen om 
bijvoorbeeld te ontspannen of in slaap te komen. 

Wat	doen	de	maskeer-apps?
De applicaties die u op uw telefoon kunt installeren, bieden 
meestal een breed scala aan geluiden die u kunt kiezen. 
Bijvoorbeeld vogelgeluiden of geluiden van muziekinstru
menten. Deze kunt u dan afspelen op uw telefoon, vaak 
gedurende een vooraf ingestelde tijd. Bij sommige apps kunt 
u verschillende geluiden zelf mixen tot een geluid dat bij u 
past en dat u prettig vindt. Vaak zijn de basisversies gratis, 
maar moet u betalen voor een uitgebreider pakket aan gelui
den of meer ‘doehetzelf’functies. 

Apps	om	te	helpen	ontspannen	als	u	last	heeft	
van	tinnitus
De NVVSCommissie Tinnitus en Hyperacusis heeft 3 apps 
voor u geselecteerd (maar wat specifiek bij uw tinnitus goed 
werkt, is natuurlijk persoonlijk). 

Tinnitus
Hele simpele app met enkel ‘white noise’ 
(witte ruis). Over het algemeen een goed geluid 
om uw eigen tinnitus naar de achtergrond te 

dringen. U kunt ook een statistiek bijhouden van de tijd 
dat u naar dit white noise geluid luistert, handig wanneer 
u bijvoorbeeld adviezen van de audioloog heeft gehad om 
een bepaalde tijd naar ruis te luisteren als therapie. Gratis 
beschikbaar via iTunesstore (iPhone) en Google Playstore 
(Android).

https://itunes.apple.com/nl/app/tinnitus/id428954411?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.topclass
computertechnologies.tinnitus

White	noise/nature	sounds
U kunt kiezen uit allerlei geluiden, zoals: blik
sem, regenwoud, oceaan, white noise, krekels, 
enz. Grappig is dat er bij deze app een visuele 

begeleiding is bij de diverse geluiden: schelpen, veertjes, 
bladeren, bloemen. Deze bewegen heel langzaam gewicht
loos over het display. Door er met uw vinger een zetje aan 
te geven, blijven ze zweven. Deze combinatie van beeld en 
geluid kan een kalmerende invloed hebben. Beschikbaar 
voor iPhone en iPad voor ¤ 0,89. 

https://itunes.apple.com/nl/app/white-noise-nature-sounds/
id396477928?mt=8 

Pzizz	Sleep	en	Pzizz	Energizer
De Pzizzapps zijn niet specifiek gericht op 
mensen met tinnitus, maar kunnen een goede 
hulp zijn bij het slapen of ontspannen. Deze 

apps gebruiken Binaural Beats (een technologie die een 
aparte toon voor het linker en voor het rechteroor inte
greert) om te helpen ontspannen. De Sleepapp heeft rustige 
geluiden die u helpen bij slaapproblemen en met behulp van 
de Energizer kunt u een korte ‘power nap’ doen (instelbaar 
tussen 10 minuten en anderhalf uur, aanbevolen tijd tus
sen 20 en 40 minuten) waarvan u verfrist en met nieuwe lees verder op pagina 39
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Mobiele applicaties (apps) om bijvoorbeeld in een café het aantal decibels te meten of om te helpen omgaan met tinnitus zijn populair in de ‘app-stores’.
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Neem snel contact op met Sanja Lageweg op +31(0)6 528 63 164, 
mail naar sanja.lageweg@specsavers.com of ga naar 
vacatures.specsavers.nl om een afspraak te maken.

3 REDENEN 
OM BIJ SPECSAVERS 
TE KOMEN WERKEN;
ZEKERHEID, PROFESSIONALITEIT 
EN VRIJHEID

‘ De belangrijkste reden voor werken bij Specsavers is vrijheid, 
ondernemen en vooruitgang. Door zelf te ondernemen moet 
je niet alleen als Audicien bijblijven maar ook de vaardigheden 
van ondernemen jezelf eigen gaan maken. Door jezelf daarin 
te ontwikkelen kan je als zelfstandig ondernemend Audicien 
alleen maar beter worden.’

Danny Jonkers
audicien (StAr gecertifi ceerd)
Specsavers Purmerend

1

‘ De belangrijkste reden voor werken bij Specsavers is dat ik alle 
mogelijkheden krijg om mijn vak als Audicien professioneel uit te 
voeren. Daarnaast wordt er een ondernemersmentaliteit en veel 
zelfstandigheid verwacht. Het is dus meer dan het Audiciens vak 
alleen. Je runt je eigen bedrijf, waarbij je gebruik kunt maken van 
alle gemakken van een groot en georganiseerd bedrijf.’

Dennis van der Stam 
audicien (StAr gecertifi ceerd)
Specsavers Huizen

2

‘ Ik heb gekozen voor werken bij Specsavers vanwege de 
professionaliteit. Bij Specsavers draait het niet om snelheid 
en omzet alleen. De organisatie zet de Audicien centraal en 
geeft je de vrijheid maar ook de sturing om je vak goed uit 
te kunnen oefenen. Ik ben erg blij met mijn overstap naar 
Specsavers. Ik heb plezier in mijn werk en dit straal ik weer 
uit naar de klant. Zo krijgt de klant een goed advies op maat 
en dat is waar het om draait in dit vak!’

Hennie Holwerda
audicien (StAr gecertifi ceerd)
Specsavers Dokkum

3
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Apps	om	het	aantal	decibel	te	meten
De Nationale Hoorstichting heeft 3 apps geselecteerd waar
mee geluid kan worden gemeten. 

Oorveilig	dB	meter
Met deze gratis app is bij het uitgaan te testen 
hoe hard het geluid staat. De app geeft u per
soonlijk advies over de situatie en wat u kunt 

doen om de risico’s te beperken. Beschikbaar voor iPhone, 
iPad en iPod touch. 

https://itunes.apple.com/nl/app/oorveilig/id485749678?mt=8

FNV	decibelapp	
Met de gratis app van de FNV meet u hoeveel 
herrie er is op uw werkplek. Aan de hand van 
het gemeten aantal decibel geeft de app een 

advies. Beschikbaar voor iPhone, iPad, iPod touch en appa
raten met het besturingssysteem Android. 

https://itunes.apple.com/nl/app/fnv-decibelmeter/
id591038238?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.fnv.decibel-
meter

SafeNoise
Deze gratis app meet het geluidsniveau en geeft 
aan hoe lang u in dat geluidsniveau mag verblij
ven voordat het schadelijk kan worden. De app 

waarschuwt met een alarmlicht in het display. Zo weet u wan
neer het tijd is om weg te gaan of om gehoorbescherming te 
gaan dragen. Beschikbaar voor iPhone, iPad en iPod touch. 

https://itunes.apple.com/nl/app/safenoise/id464042309?mt=8 

Zoek-het-zelf
In iTunes en Google Play kunt u uiteraard ook zelf zoeken 
naar handige apps. Het zoekwoord ‘tinnitus’ of ‘decibel-
meter’ is echter niet altijd toereikend. Probeer ook eens 
woorden als slapen, geluid meten, ontspannen etc. Vaak 
staan dergelijke apps in de categorieën als ‘Medisch’ of 
‘Gezondheid & Fitness’. 
Op http://www.digitalezorggids.nl/ zijn diverse apps te 
vinden per trefwoord. Voor tinnitus zijn er al diverse apps 
in het overzicht opgenomen. 
Op www.nvvs.nl/horenmagazine worden nog enkele door 
de Commissie Tinnitus & Hyperacusis uitgezochte 
apps toegelicht (alleen voor leden).

advertentie

www.hoorprofs.nl

Vakmanschap,
ondernemerschap
en ervaring

U geniet met volle teugen van het leven. Een goed werkend gehoor is daarbij  

ontzettend belangrijk. Logisch dat u daar zuinig op bent. De HoorProfs vakaudicien 

neemt de tijd voor u. En omdat de HoorProfs vakaudicien zelfstandig is, heeft u keuze 

uit álle merken hoortoestellen.

Uw vakaudicien gaat dus altijd op zoek naar de hooroplossing die het best bij u past. 

De HoorProfs vakaudicien vindt u op meer dan plekken in heel Nederland. 

U herkent ze aan de HoorProfs sticker op de winkeldeur. Kijk op www.hoorprofs.nl 

voor meer voordelen en de HoorProfs vakaudicien bij u in de buurt.

U wilt toch niets missen?

HoorProfs is een kwaliteitslabel voor zelfstandige audicienbedrijven. Het label is een 
bewijs van kwaliteit, vakmanschap en merkonafhankelijkheid. Al onze vakaudiciens zijn 
StAr gecertificeerd en werken met volledig gediplomeerde audiciens.
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Inloopspreekuren
Alkmaar
Wanneer: Elke 4e woensdag van de maand
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Heerhugo -  
 waard; Parelhof 1a, 1703 EW Heerhugowaard 
Informatie: tel. 072-512 19 69

Breda
Wat:  inloop en advies
Wanneer:  11 september 2013
Tijd:  9.30 – 12.00 uur
Locatie:  Amphia Langendijk, Breda, zaal 1 en 2 
Informatie:  breda.voorzitter@nvvs.nl of via tel. 06 - 16410603 

Den	Haag
Wanneer: Elke 1e vrijdag van de maand
Tijd: 12.00 - 13.30 uur
Locatie:  Audiologisch Centrum, Westeinde 128,  
 4e verdieping 
Informatie: m.h.houwink@zonnet.nl, tel. 070-324 57 27

Eindhoven
Wanneer:  Elke 2e en 4e donderdag van de maand
Tijd:  10.00 - 12.00 uur
Locatie:  Aula van Sint Marie, Castiliëlaan 8, Eindhoven
 (Blixembosch)
Informatie:  Jopie Verdonk, tel. 040-281 10 88

Hengelo
Wanneer:  1e vrijdag van februari, april, juni, september en
 november
Tijd:  14.00 - 16.00 uur
Locatie:  ZGT Hengelo, vergaderkamer K16, ingang bij
 Boerhaavelaan 65
Informatie:  Elly Claas, ellyclaasdeklein@hotmail.com

Leeuwarden
Wat:  Ringleidingspreekuur
Wanneer:  Elke 1e dinsdag van de maand (vrije inloop)
Tijd:  10.00 -12.00 uur
Locatie: Verlengde Schrans 35 (bij Audiologisch Centrum 
 Friesland) 
Informatie:  Tel. 058-213 05 37 of info@hoorfriesland.nl 

Tilburg
Wat:  inloopuur hoorproblemen
Wanneer:  6 september 2013
Tijd:  10.00-11.30 
Locatie:  Rode Kruisgebouw, Leonard van Vechelstraat 2, 
 5014 HD Tilburg 
Informatie:  013-5703325 of tilburg@nvvs.nl.

Voorburg
Wat:  Inloop en advies
Wanneer: Elke 1e dinsdag van de maand 
Tijd:  13.30-15.00 uur 
Locatie:  Diaconessenhuis, KNO-poli, Fonteynenburghlaan 5
Informatie:  Tel. 070-387 22 10 of m.c.a.vanjaarsveld@xs4all.nl

Vorden	(Gld)
Wat:  Inloopspreekuur hoorproblemen
Wanneer:  Elke 2e donderdag van de maand (m.u.v. augustus)
Tijd:  10.00-12.00
Locatie:  Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6 
Informatie:  ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl 

Zoetermeer
Wat:  Inloop en advies
Wanneer:  Elke 2e dinsdag van de maand
Tijd:  11.00 - 13.00 uur
Locatie:  Hoofdbibliotheek, Stadhuisplein 2
Informatie:  jannelies@wanadoo.nl, tel. 079-331 81 27

In de volgende editie van HOREN Magazine publiceren 
we alle activiteiten die tussen 19 oktober en 13 december 
2013 plaatsvinden. Een inloopspreekuur opgeven? Mail 
de redactie vóór 12 september 2013 via horen@nvvs.nl en 
vergeet niet het thema van de bijeenkomst, de locatie, 
datum, tijd en contactgegevens te vermelden.

l o t g e n o t e n c o n t a c ta g e n d a

Informatie	en	
voorlichting	
21	september
OPCI-contactdag	CI	en	telefoneren	in	
Heythuysen
De dag is bedoeld voor mensen met een CI en voor hen die 
een CI overwegen. Ook de ouders van kinderen met een CI 
en die kinderen zelf zijn van harte welkom. Het thema is: “CI 
en telefoneren”. Er zijn presentaties van Oorakel en GGMD 
OORzaken. Ook zullen de leveranciers met hun eigen infor-
matie aanwezig zijn. 
Tijd: 12.30 - 18.00 uur | Locatie Restaurant “De Busjop”, 
Busschopsweg 9, 6093 AA Heythuysen | Kosten: ¤ 14,00 per 
persoon (kind ¤ 6,00). Dit is inclusief koffie en gebak, een buffet 
en twee drankjes | Aanmelden: vóór 15 september 2013 via peter.
helmhout@opciweb.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk uw naam, 
adres en het aantal personen. De aanmelding is pas definitief na 
ontvangst van uw deelnemersbedrag. U kunt dit overmaken op 
ING-bankrekeningnummer 4341034, ten name van Hoorfonds 
Nederland te Houten onder vermelding van CI-contactdag 
Heythuysen | Informatie: Geert Hanssen (OPCI Regionaal Contact 
Persoon Maastricht), Wingerdstraat 9, 6093 AG Heythuysen, 
e-mail: geert.hanssen@opciweb.nl | Schrijftolk aanwezig.

HOORagenda
8	oktober
Informatiebijeenkomst	over	Ménière	
(draaiduizeligheid)	in	Etten-Leur
Op dinsdagavond 8 oktober 2013 organiseert de NVVS i.s.m. 
het Franciscus Ziekenhuis in Etten-Leur een bijeenkomst over 
Ménière voor mensen met Ménière, partners en andere geïn-
teresseerden. Tijdens de bijeenkomst wordt er ingegaan op de 
oorzaken, behandelmethodes en vertelt een ervaringsdeskun-
dige. Daarnaast worden adviezen gegeven over het omgaan 
met de ziekte van Ménière.
Tijd: zaal open vanaf 18.45 uur, de bijeenkomst vindt plaats 
van 19.30 - 21.30 uur | Locatie: Franciscus Ziekenhuis Etten-
Leur, aula van de poli Etten-Leur, Schoonhout 215, 4872 MC 
Etten-Leur | Sprekers: dhr. dr. J. Clement (kno-arts Franciscus 
Ziekenhuis) en dhr. H. de Graaf (ervaringsdeskundige NVVS) 
| Aanmelden: toegang alleen na aanmelding bij de NVVS via 
formulier op nvvs.nl/hooragenda of telefoonnummer (030) 635 
40 07 | Entree: gratis | Schrijftolk en ringleiding aanwezig.

10	oktober
Informatiebijeenkomst	tinnitus	in	
Amersfoort	
Op donderdag 10 oktober 2013 organiseert de NVVS i.s.m. het 
Meander Medisch Centrum in Amersfoort een bijeenkomst 
over tinnitus (oorsuizen) voor mensen met tinnitus, partners 
en andere geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst wordt er 
ingegaan op de oorzaken, behandelmethodes en vertelt een 
ervaringsdeskundige. Daarnaast worden adviezen gegeven 
over het omgaan met tinnitus, wanneer medische behande-
ling niet mogelijk is.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur, ontvangst vanaf 19.15 uur | Locatie: 
Meander Medisch Centrum Amersfoort, aula locatie 
Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort | 
Sprekers: dhr. P. van der Ende (ervaringsdeskundige NVVS) 
en mw. dr. E.H. van den Akker (kno-arts Meander Medisch 
Centrum) | Aanmelden: toegang alleen na aanmelding bij de 
NVVS via formulier op nvvs.nl/hooragenda of telefoonnummer 
(030) 635 40 07 | Entree: ¤ 3,- per persoon, NVVS-leden gratis 
| Schrijftolk en ringleiding aanwezig.

Ervaringskennis
6	september
Ervaringssessie	over	vakantie-ervaringen
Wat doe je met je hoortoestellen als je een frisse duik in zee 
wilt nemen? Wat als je hoortoestellen op vakantie kapot gaan? 
Welke maatregelen moet je treffen als je wilt vliegen? Hoe reis 
je wanneer je hyperacusis hebt? Verergert vakantiestress je tin-
nitus? Help anderen door jouw gouden tip met ons te delen! 
Tijd: 10.30 tot 13.00 uur | Locatie: landelijk NVVS-bureau Houten 
| Aanmelden: stuur een mail naar l.laurens@nvvs.nl. Meer lezen 
over het project? Kijk dan op www.nvvs.nl/ervaringskennis.

20	september
Ervaringssessie	over	de	psychische	
gevolgen	van	slechthorendheid	en	andere	
hooraandoeningen
De NVVS organiseert in het kader van het project ervarings-
kennis een sessie over de psychische gevolgen van slechtho-
rendheid en andere hooraandoeningen. 
Tijd: 10.30 - 13.00 uur | Locatie: Landelijk NVVS-bureau Houten 
| Aanmelden: stuur een mail aan l.laurens@nvvs.nl. Meer lezen 
over het project? Kijk op www.nvvs.nl/ervaringskennis.

Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst? Heeft u 
een vraag? Wilt u op de hoogte gehouden worden van 
NVVS-bijeenkomsten in uw regio? Neem dan contact op 
met de NVVS via e-mail n.vandalen@nvvs.nl of  
tel.030 - 635 40 07

Lotgenotencontact
16	september
Lotgenotencontact	tinnitus	afdeling	
Tilburg
Tijd: 19.30-21.30 uur | Locatie: Rode Kruisgebouw, 
Leonard van Vechelstraat 2, 5014 HD Tilburg | Meer infor-
matie: 013-5703325 of tilburg@nvvs.nl

19	september
Lotgenotencontact	in	Goes
Tijd: 19.00-21.30 uur | Locatie: Auris, Nassaulaan 8 in Goes

4	oktober
Lotgenotencontact	Ménière	afdeling	
Tilburg
Tijd: 10.00-11.30 uur | Locatie: Rode Kruisgebouw, 
Leonard van Vechelstraat 2, 5014 HD Tilburg | Meer infor-
matie: 013-5703325 of tilburg@nvvs.nl

18	oktober
Lotgenotencontact	tinnitus	in	Hoensbroek
Tijd: 19.00 - 21.00, zaal open vanaf 18.30 uur |Locatie: 
Adelante (vergaderzaal 1), Zandsbergweg 111, Hoensbroek 
| Aanmelden: vóór 1 oktober 2013 via tinnitus.limburg@
nvvs.nl of tel. 045-5458873. | Kosten: ¤ 3,- voor NVVS-
leden, ¤ 4,- voor niet-leden (koffie/thee voor eigen reke-
ning) | Meer informatie: Paul Habets, NVVS-voorlichter, 
e-mail: tinnitus.limburg@nvvs.nl
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Oefengroepen
Combi	NmG	en	spraakafzien
Emmen Grietje Mulder 
 muldergrietje@home.nl 
Vlagtwedde (Gr) Rie Gottschall 
 0599 - 313 070

Spraakafzien
Borne Elly Claas
 ellyclaasdeklein@hotmail.com 
Boskoop Ineke van de Zwaard
 kgt.d@hotmail.com
Den Haag Marjet Houwink
 spraakafzien.denhaag@nvvs.nl 
Driebergen  Henriëtte Schut                  
 midden-nederland.spraakafzien@nvvs.nl
Ede Lieuwien Koster
 spraakafzien.ede@nvvs.nl
Eindhoven Rieky Verwimp
 rieky65@gmail.com 
Emmen Grietje Mulder
 muldergrietje@home.nl
Nijmegen Joke Cost Budde              
 spraakafzien.gelre@nvvs.nl
Udenhout Wil van Ierland van Iersel
 wilvaniersel@yahoo.com 
Wijk bij Duurstede  Henriëtte Schut                 
 midden-nederland.spraakafzien@nvvs.nl

NmG	
Bavel                   Anke Kley                  
 breda.gebaren@nvvs.nl
Borne Elly Claas
 ellyclaasdeklein@hotmail.com
Boskoop          Ineke van de Zwaard  
 kgt.d@hotmail.com
Doetichem Ina Kreike 
 inakreike@hetnet.nl
Doorwerth      Joke Cost Budde       
 jg.costbudde@planet.nl
Driebergen  Henriëtte Schut 
 benj.schut@hccnet.nl
Emmen Grietje Mulder
 muldergrietje@home.nl 
Huizen Anja Mateijsen
 jmateijsen@xs4all.nl 
Krommenie Ineke Luttik 
   en Noord-Ned. inekeluttik@hotmail.com
Wijk bij Duurstede  Henriëtte Schut      
 benj.schut@hccnet.nl

Colofon
Horen is een tijdschrift waarin slechthorend-
heid, Ménière, tinnitus, brughoektumor en 
hyperacusis aan bod komen, net als andere 
hoorzaken zoals CI.
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Lidmaatschap NVVS 2013
Lidmaatschap NVVS inclusief abonnement
HOREN magazine ¤ 32,00. Betaling na ont-
vangst van acceptgiro. Betaalt u via automati-
sche incasso, dan wordt de contributie rond de 
jaarwisseling afgeschreven.
Opzegging lidmaatschap of abonnement

per 1 januari of - zonder restitutie - per 1 juli,
met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste één maand.
Interesse in een bedrijfsabonnement? 
Neem contact op met de redactie. 
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zandvoort@bureauvanvliet.com. 
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ties berust geheel bij de adverteerders. Zie ook: 
www.nvvs.nl/horenmagazine.
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a g e n d a

Spraakafzien (liplezen) en Nederlands ondersteund met geba-
ren (NmG) kunnen u helpen bij het spraakverstaan. Zie ook 
www.nvvs.nl/spraakafzienNmG voor informatie en uitleg en 
onder andere de lijst met in spraakafzien gespecialiseerde 
logopedisten. Informeer ook eens bij een logopedist bij u 
in de buurt. Dit najaar worden er weer diverse cursussen en 
oefengroepen spraakafzien en NmG aangeboden door of in 
samenwerking met de NVVS.

Cursussen	
Spraakafzien
Amersfoort Karen vd Brink 
 logopediesoest@planet.nl
 www.logopediesoest.nl  
 035 - 603 00 89
Deventer Rita Meijer 
 rita@logopediemeijer.nl 
 www.logopediemeijer.nl  
 0570 - 536 617 
 06 - 215 463 99
Purmerend Marlien van Lunen 
 info@logopediewherestate.nl  
 logopediewherestate@live.nl 
 0299 - 430 933

NmG	
Bavel Anke Kley, vrijwilliger NVVS  
 breda.gebaren@nvvs.nl 
 0161 - 431 622
Krommenie Ineke Luttik, vrijwilliger NVVS  
  en Noord-Ned. Cursus voor beginners  
 0223 - 637 213
 inekeluttik@hotmail.com
Krommenie Ineke Luttik, vrijwilliger NVVS  
  en Noord-Ned. Cursus voor gevorderden  
 0223 - 637 213
 inekeluttik@hotmail.com
Nieuwegein Lida van Esch, vrijwilliger NVVS  
 lida.vanesch@hccnet.nl 
Oosterbeek Jacobien van Leersum  
 jacobienvanll@hotmail.com  
 026 - 333 31 37
Woerden Edith Swart, vrijwilliger NVVS  
     nvvswoerden46@gmail.com 
Heel Nederland Nienke Fluitman  
 www.gebaren.nl   
 06 - 516 928 08
Heel Nederland GGMD  
 www.ggmd.nl  
 0800 - 337 46 67

De NVVS heeft 
per 5 september 

een nieuw bezoekadres: 
De Randhoeve 221, 

3995 GA Houten

Informatiecentra	
Gehoor	Informatie	Centrum	(GIC)	Eindhoven
Onderdeel van Audiologisch Centrum Eindhoven waar u 
terecht kunt voor informatie over hulpmiddelen voor slecht-
horenden. Zie www.gice.nl. U kunt een afspraak maken via 
tel. 040-291 18 86 of e-mail: gic@ac-eindhoven.nl.

Pento	Hulpmiddelen	Informatiecentrum
Spreekuur hulpmiddelen in Assen: 
afspraak maken via AC Drenthe 
hicdrenthe@pento.nl of 0592-330641

Spreekuur technische hulpmiddelen in Leeuwarden: 
afspraak maken via AC Friesland
acfriesland@pento.nl of 058-280 15 86

Spreekuur hulpmiddelen in Zwolle:
afspraak maken via AC Zwolle 
k.vanderhoek@pento.nl of 038-421 87 11

Oorakel
Voor vragen over slechthorendheid, doofheid, spraaktaalmoei-
lijkheden en hoorhulpmiddelen. Adres: Oorakel Den Haag, 
Postbus 848, 2501 CV Den Haag. Tel: 070-3848308, fax: 070-
3805634, e-mail: info@oorakel.nl, website: www.oorakel.nl. 

OORzaken
GGMD-Informatiecentrum in Gouda over hulpmiddelen voor 
slechthorenden en doven. U kunt een afspraak maken via tel: 
0800 - 337 46 67, teksttel: 0800 - 337 48 57 of e-mail: oor-
zaken@ggmd.nl of een bezoek brengen tijdens de volgende 
spreekuren: 

Spreekuur OORzaken GGMD-kantoor Rotterdam: 
elke laatste vrijdag van de maand, 10.00-14.00 uur

Spreekuur OORzaken GGMD-kantoor Zoetermeer: 
elke tweede maandag van de maand, 14.00-17.00 uur.

a d r e s s e n



GELDT 
VOOR ALLE 
MODELLEN

OOK IN AANMERKING VOOR 
EEN GRATIS HOORTOESTEL?
Ja, dat is vaak mogelijk. Specsavers betaalt namelijk 
uw volledige eigen bijdrage van 25% voor uw eerste
hoortoestel. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% op 
een hoortoestel. Afhankelijk van hoeveel u reeds 
heeft betaald van uw wettelijk verplichte eigen risico, 
kan het eerste hoortoestel daarom helemaal gratis 
zijn voor u.

Gratis betekent dat Specsavers uw eigen bijdrage van 25% betaalt voor maximaal 1 hoortoestel binnen 
de categorie waarin u ingedeeld bent door het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De overige 75% 
wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wellicht nog een bedrag aan eigen risico dient te betalen, 
wordt dat bedrag door uw zorgverzekeraar op de 75% vergoeding in mindering gebracht. Voor sommige 
producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers. De actie is geldig t/m 31 
december 2013. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

n   Gratis en vrij blijvende hoortest

n    Alle audiciens zijn StAr geregistreerd

 n   Contracten met alle zorgverzekeraars

n   5 jaar garantie, service en oorstukjes

n   Specsavers claimt direct bij uw zorgverzekeraar

GRATIS HOORTOESTEL EN MEER:

2350.639 HC Inloopdag Horen Adv FC 210x297.indd   1 04-07-13   10:16


