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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 
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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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