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v r i j w i l l i g e r  v r a a g t  v r i j w i l l i g e r

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 e-mail 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 
NVVS-Commissie 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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Wilt u net als Rob weten wat een hoortoestel kost? Beter Horen is er 
graag helder over. Met een handige calculator kunt u snel en eenvoudig 
berekenen wat u betaalt voor een hoortoestel. En belangrijker nog, wat 
u daar allemaal voor mag verwachten. 

Bij Beter Horen zijn naast het hoortoestel ook de service van de audicien 
en het periodieke onderhoud bij de prijs inbegrepen. Zonder onverwachte 
kosten achteraf. Omdat wij contracten hebben met alle zorgverzekeraars, 
wordt uw hoortoestel bij Beter Horen bovendien altijd voor minimaal 
75% vergoed afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Uw 25% eigen 
bijdrage zal liggen tussen de € 0,- en maximaal € 370,- per hoortoestel. 
Houd hierbij wel rekening met eventueel nog openstaand eigen risico.
U vindt onze calculator op: www.beterhoren.nl/hoortoestel

Meer weten?
Wilt u meer weten over kosten, vergoedingen of de service van Beter  
Horen? Bezoek dan een van onze winkels of bel gratis 0800 - 0200 159.

Helderheid over wat een hoortoestel echt kost
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