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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: Ont-zet-tend leuk!! 
#WNF krijgt 'Zoen vd Maand' van de 
NVVS Midden-NL 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 lay-out. 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


