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Eric van Puffelen:  
“Eindelijk heb ik de brughoektumor geaccepteerd”

Hersenstamimplantaat ABI nu ook bij jonge kinderen  
geïmplanteerd 

Nieuw project NVVS, FOSS, SH-Jong & FODOK:  
ook slechthorende en dove kinderen willen erbij horen!

Diëtiste Anousha Fortuin over  
overgewicht en slechthorendheid
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Dagelijks merken veel mensen dat ze 
moeite hebben om gesprekken te volgen. 
Ze horen de  spreker wel, maar verstaan 
niet goed wat er gezegd wordt. De oor -
zaak is vaak een beschadiging in het 
binnenoor. Hierbij maken omgevings-
geluiden, slechte akoestiek, onduide lijke 
sprekers en achtergrondmuziek het ver-
staan extra lastig.  

Beschadiging binnenoor
Haarcellen in het binnenoor zorgen voor 

aanpassingen in het geluid. Als deze cellen 

beschadigd zijn, hoort u zachte geluiden 

nog zachter en harde geluiden juist harder! 

Door hinderlijke omgevingsgeluiden zijn 

gesprekken dan niet goed te verstaan. De 

revolutionaire hoortoestellen van Selectic 

lossen dit probleem doeltreffend op.  

Optimale compensatie
Hoortoestellen van Selectic herkennen en 

analyseren geluiden razendsnel en zeer 

nauwkeurig. Dit maakt het mogelijk om 

exact de juiste versterking te geven die 

nodig is voor optimale compensatie van 

de beschadiging in het binnenoor. Horen 

wordt weer verstaan. 

Sublieme geluidskwaliteit
De speciaal in de Verenigde Staten ont-

wikkelde Selectic toestellen zijn voor -

zien van de meest geavanceerde techno-

logie. Hierdoor is het geluid van een 

ongeëvenaarde kwaliteit. Het geluids-

spectrum is zeer breed, tot wel 14 kHz. 

Andere merken komen meestal niet 

verder dan 10 of 12 kHz. Hier komt bij 

dat de krachtige luidspreker zeer dicht 

bij het trommelvlies zit. Dit zorgt voor 

een optimale geluidsoverdracht en een 

ultieme hoorervaring. Zo geniet u weer 

van alle gesprekken! Bovendien zorgt 

het unieke zachte materiaal voor een 

hoog draagcomfort. U merkt nauwelijks 

dat u een hoor toestel draagt.  

Testpersonen gezocht!
Selectic is in Nederland uitsluitend 

verkrijgbaar bij Schoonenberg. Voor dit  

revolutionaire hoortoestel zoeken wij 

testpersonen. Herkent u de beschre-

ven situatie, wilt u weer goed horen 

en de nieuwe technologie in de prak-

tijk testen? Dan nodigen we u uit voor 

ons onderzoek. U kunt dan de Selectic 

toestellen 2 weken gratis en vrijblij-

vend uitproberen in verschillende 

luistersituaties. Het onderzoek sluiten 

we af met een kort interview. Hierin 

vragen we u naar uw bevindingen.

Bent u geïnteresseerd?
Meld u nu aan via: 

www.schoonenberg.nl/aanmelden 

of kom langs in onze winkel. Deelname 

is gratis en geheel vrijblijvend! Ontdek 

zelf welke grote voordelen de nieuwe 

Selectic voor u heeft. Meld u vandaag 

nog aan!

Ik merkte dat ik gesprekken niet goed 
meer kon volgen. Heel vervelend. 
Dankzij Schoonenberg kan ik weer 
volop genieten. Ik adviseer iedereen 
om mee te doen aan de test en het 
verschil zelf te ervaren!

Ik merkte dat ik gesprekken niet goed “ 
om mee te doen aan de test en het 
verschil zelf te ervaren!”

U hoort goed, maar 
u verstaat slecht?
Test nu nieuw revolutionair hoortoestel uit de VS. Ervaar 
zelf de ongeëvenaarde geluidskwaliteit en het optimale 
draagcomfort. Gratis en vrijblijvend.

Meld u nu aan!
Gratis en vrijblijvendwww.schoonenberg.nl/aanmelden
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4	 Leven met een brughoektumor

Ruim vier jaar weet Eric van Puffelen (53) 
dat hij een brughoektumor heeft. Ook al 
voelt hij zich niet ziek, toch ondervindt 
Eric in het dagelijks leven de gevolgen 
van deze tumor.

14 Horen met een ABI

Het hersenimplantaat (ABI) is relatief 
nieuw. Inmiddels kregen vier kinderen 
in het LUMC zo’n ABI aangemeten, als 
eersten in Nederland. 

18 Erbij horen 

NVVS gaat met FOSS, FODOK en 
SH-Jong tips & trucs over ‘Erbij horen’ 
achterhalen, zodat kinderen zelf 
praktische handvatten krijgen hoe zij 
lekker in hun vel kunnen komen te zitten.

24 Slechthorendheid en voeding

Uit onderzoek blijkt dat overgewicht 
meer voorkomt bij slechthorenden dan 
bij anderen. Diëtiste Anousha Fortuin-
Barlag (zelf slechthorend) vindt dat niet 
zo verwonderlijk.
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Tijd	voor	wat	nieuws!

En zo sukkelen we voort. Er komt eens een nieuw 
modelletje solo-apparatuur bij. Misschien dat ergens 
een theater een ringleidinkje legt. En bij hoge uit-
zondering ondertitelt een bioscoop een keer een 
Nederlandstalige film. En zo ploeteren we door….
Nou, mooi niet!
Er lijkt opeens een storm van innovatie door het land 
te waaien die revolutionaire voordelen gaat bieden 
aan iedereen die wat minder goed hoort. En deze 
HOREN besteedt daar natuurlijk uitgebreid aandacht 
aan. Bijvoorbeeld aan de voorstelling ANNE in Theater 
Amsterdam. Daar kunnen de bezoekers op een tablet 
meelezen met wat er op het podium gezegd wordt. 
In het Duits, Frans, Engels… maar ook gewoon in het 
Nederlands. Geweldig voor slechthorenden en doven! 
NVVS-vrijwilligers deden mee aan een experimentele 
avond en waren laaiend enthousiast over deze nieuwe 
manier van ‘ondertitelen’. Kijk snel op p.30.
Een tweede voorbeeld: in deze HOREN beschrij-
ven we welke nieuwe technieken er zijn om geluid 
rechtstreeks naar uw hoortoestel te krijgen. U kent 
natuurlijk de ringleiding, maar de techniek schrijdt 
voort en maakt het mogelijk om diverse apparaten 
aan uw hoortoestel te koppelen: uw mobiel of uw 
iPad, om maar wat te noemen. En voor de muziek- en 
theaterliefhebbers onder u: er komen nu ook snel 
meer mogelijkheden om het geluid in stereo aan uw 
toestellen door te geven (want ringleiding is altijd 
mono). Bij een enkel merk kan zo’n koppeling zelfs 
zonder streamer of halslus maar rechtstreeks tussen 
bijvoorbeeld mobiel en hoortoestel. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk snel op p.35 of lees het uitgebreide 
artikel op www.nvvs.nl/horenmagazine.
Dit nummer van HOREN biedt u nog meer nieuws. 
Nieuwe implantaat-mogelijkheden als een CI niet 
mogelijk is: het hersenstamimplantaat. Een nieuwe 
NVVS-eisenlijst aan zorgverzekeraars, als het om hoor-
hulpmiddelen gaat. Er komen ook nieuwe vrijwilligers 
aan het woord die zich sinds een tijdje met hart en ziel 
inzetten voor de NVVS (lees bijvoorbeeld de verhalen 
op p. 4 en p. 33). En we schrijven over een nieuw pro-
ject van NVVS, FOSS, FODOK en SH-Jong om slecht-

horende jongeren weerbaarder 
te maken tegen pesterijen en 
sociaal isolement – een project 
waar u zelf aan kunt bijdragen. 
Kortom; tijd voor wat nieuws!

joop beelen
directeur NVVS, j.beelen@nvvs.nl
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bij ingeschoten. Terugkijkend op de 
afgelopen jaren, moet ik bekennen 
dat ik mezelf niet wilde laten kennen 
en vooral niet wilde laten merken aan 
mijn gezin, vrienden en collega’s dat 
de impact van een brughoektumor op 
mijn leven groter is dan ik had ver-
wacht. Ook al ben ik open over mijn 
aandoening, toch had ik er moeite 
mee om hulp te vragen of aan te geven 
dat ik met mijn rechteroor slechtho-
rend ben. Misschien schaamde ik me 
onbewust. Ik wilde niet zielig worden 
gevonden. Van mijn kno-arts heb ik 
geleerd dat het niet erg is om hulp te 
vragen of voor mezelf op te komen. 
Dat heb ik echt moeten leren. Dat zit 
niet in de aard van het beestje. Nu geef 
ik het aan dat ik op een bepaalde plek 
wil zitten tijdens een vergadering. Of 

vraag ik of mensen hun zegje willen 
herhalen. Het is fijn om te merken dat 
iedereen dat accepteert en begrijpt.” 

Wait	&	scan-beleid
“Het stelt me gerust dat de tumor 
sinds de diagnose niet zichtbaar is 
gegroeid. Ik ben blij met het wait 
& scan beleid, want een risicovolle 
hersenoperatie zie ik in dit stadium 
niet zitten. Nu ga ik eens per jaar op 
controle voor een MRI-scan en een 
audiologische test. Ook psychisch heb 
ik er geen last van dat er iets in mijn 

hoofd zit dat er niet thuishoort. De 
achteruitgang van mijn gehoor en de 
tinnitus vind ik een stuk vervelender, 
maar ook daar heb ik mee leren leven. 

54

‘Eindelijk	heb	ik	de	brug-
hoektumor	geaccepteerd’
Ruim vier jaar weet Eric van Puffelen (53) dat hij een brughoektumor in zijn hoofd heeft.  

De tumor is stabiel. Ook al voelt hij zich niet ziek, toch ondervindt Eric in het dagelijks leven 

de gevolgen van deze tumor.

tekst: Weija Steffens | fotografie: Paul Schuitemaker

“Ik kon niet meer staan, ik kon me alleen kruipend 
voortbewegen en ik had constant het gevoel dat 
de wereld scheef stond. In bed moest ik me aan 

de randen vasthouden omdat mijn hoofd dacht dat het bed 
scheef stond en ik eruit zou glijden. Ik wist meteen: er is 
iets stuk in mijn hoofd. Bang was ik niet, wel verkeerde 
ik in een lichte vorm van paniek: wat is er aan de hand? In 
eerste instantie stelde de huisarts mij gerust: een virus had 
mijn evenwichtsorgaan aangetast. Zware medicatie legde dit 
orgaan lam en even kwam ik tot rust en voelde ik me beter. 
Maar al snel waren de duizelingen terug. Ik voelde ze rechts 
in mijn hoofd. Bij de huisarts drong ik aan op een MRI-
scan. Ik weet niet waarom, maar ik had het gevoel alsof er 
iets geknapt was in mijn hoofd. Een MRI-scan wees uit dat 
ik een goedaardige brughoektumor met een omvang van 1 
à 2 centimeter in mijn hoofd heb. Ik besefte al gauw dat ik 
op de slechthorendheid na prima kan leven met deze tumor. 
Toch hakte de diagnose erin.” 

Duizelingen	uitbannen
“De eerste zes maanden na de diagnose was ik vooral bezig 
met het accepteren van deze aandoening. Het was fijn dat 
ik van mijn werkgever de ruimte en tijd kreeg om dingen 
op een rijtje te zetten. Wat betekent de brughoektumor voor 
mijn huidige levenswijze? Kan ik mijn werk blijven doen? 
Kan ik blijven sporten? In hoeverre kan ik normaal blijven 
functioneren? Ook ging ik werken aan de duizelingen. Met 
een speciale fysiotraining is het me gelukt om mijn even-
wichtsorganen te trainen en de duizelingen uit te bannen. 
Met een tiental oefeningen werd de duizeligheid bewust 
opgewekt, bijvoorbeeld door iets op te pakken van de grond, 
snel op te staan van een stoel of omhoog komen in bed bij 

het opstaan. Door de oefeningen vaak achter elkaar te doen, 
neemt het goedwerkende evenwichtsorgaan op den duur 
de taken van het andere orgaan over. Eigenlijk ben ik nu zo 
goed als van mijn duizelingen af. Natuurlijk ben ik nog wel 
eens duizelig, maar dan doe ik een van mijn oefeningen en 
dan is het weer over.”

Moe	en	knorrig
“Het accepteren was een ander verhaal. Ik bleef op de oude 
voet doorgaan. Ik ging weer fulltime aan het werk en in mijn 
vrije tijd was ik druk met het coachen van de hockeyteams van 
mijn kinderen en nam ik deel aan allerlei clubcommissies. 
Maar de laatste tijd begint het te knagen. Ik merk toch dat 
mijn werk – ik geef leiding aan een afdeling van elf man – 
veel energie vreet, en ook de activiteiten voor de hockey-
club. Daardoor ben ik best vaak moe en soms ook knorrig. 
Dat is natuurlijk niet leuk voor mijn gezin. Daarom heb ik 
onlangs besloten mijn energie anders te verdelen zodat ik 
meer puf heb om leuke dingen met mijn gezin te doen en 
thuis ook wat gezelliger ben. Dat is er voorheen wel eens 

Eric	van	Puffelen
Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Capelle a/d IJssel 
Relatie: getrouwd, 4 kinderen tussen 9 en 24 jaar
Beroep: afdelingsmanager Koninklijke BAM Groep
Hobby’s: lezen, gitaar spelen, muziek luisteren,  
hardlopen, ’s zomers ook tennissen en golfen
Levensmotto: Willen is kunnen

m i j n  v e r h a a l

“Onlangs heb ik besloten mijn energie anders te verdelen zodat ik meer puf heb om leuke dingen met mijn gezin te doen en thuis ook wat gezelliger ben.”

‘Ik wilde niet laten merken welke impact  

de brughoektumor op mijn leven heeft’

Tips	van	Eric:
• Doe wat bij je past 
• Vraag om hulp/begrip indien 

nodig, zoek een klankbord 
• Accepteer dat wat er is zonder 

oordelen 
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Al met al gaat het nu hartstikke goed met me. Ik probeer 
zo veel mogelijk uit het leven te halen en in het moment te 
leven. Niet te veel vooruitlopen op dingen die nog niet zeker 
zijn. Of zelfs nooit gaan gebeuren.”

Specsavers vindt dat goed horen gewoon betaalbaar hoort te zijn. Daarom vergoeden wij voor het eerste 
hoortoestel altijd de volledige eigen bijdrage van 25%. Daardoor kan uw hoortoestel helemaal gratis zijn. 
Sommige andere audiciens bieden echter soms heel andere voorwaarden aan. Wij adviseren u daarom 
altijd onderstaande checklist te gebruiken, voordat u een hoortoestel aanschaft.

H
et m
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REW

 25666120
 €79

Tip: Vergelijk 
altijd de 
voorwaarden!

Doe de check voor een 
’Gratis Hoortoestel’

SPECSAVERS CHECKLIST!

Specsavers betaalt uw eigen bijdrage van 25% voor maximaal 
1 hoortoestel binnen de gebruikstermijn en de categorie waarin 
u ingedeeld bent door het ZN protocol.

Betaalt uw audicien ook uw eigen bijdrage van 25%?

Specsavers heeft contracten met alle zorgverzekeraars. 
Hierdoor ontvangt u altijd de maximale vergoeding van 75% van 
uw zorgverzekeraar als u uw eigen risico heeft betaalt.

Heeft uw audicien geen contract met uw zorgverzekeraar? 
In dat geval wordt er vaak minder dan 75% vergoed.

Specsavers betaalt de 25% eigen bijdrage op al haar typen 
hoortoestellen.

Voor welke hoortoestellen geldt het aanbod van uw audicien?

Specsavers betaalt de eigen bijdrage van maximaal 1 hoortoestel. 
Ook als u er maar 1 koopt.

Is het aanbod geldig als u maar 1 hoortoestel aanschaft?

Voor meer informatie of uw dichtstbijzijnde audicien, zie www.specsavers.nl/horen

2350.14.008 Gratis Hoortoestel Adv Audicien FC 210x297_HOREN.indd   1 31/07/14   11:19
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“Ik ben blij met het wait & scan beleid. Psychisch heb ik er geen last van dat er iets in mijn hoofd zit dat er niet thuishoort.”

Eric	als	lid	van	de	NVVS-Commissie	
Brughoektumor:
“Ik vind het zeer nuttig om kennis te maken met andere 
mensen die – net als ik – een brughoektumor hebben 
en om hen daar waar mogelijk te ondersteunen. De 
Commissie Brughoektumor van de NVVS is zich aan het 
herstructureren. Ik probeer daar een positieve bedrage 
aan te leveren. Zo zet ik de verzekeringskwestie meer op 
de kaart. Ik heb zelf ervaren dat op basis van een medi-
sche verklaring en keuring, ik hogere premies zou moeten 
gaan betalen, terwijl de premies momenteel juist worden 
verlaagd. Een brughoektumor wordt door de verzekerings-
maatschappijen als een bedreigende en wellicht dodelijke 
aandoening beschouwd. Geheel ten onrechte en vooral op 
gebrek aan kennis gebaseerd. Bij het woord ‘tumor’ gaan 
gelijk de alarmbellen rinkelen. Ik vermoed dat meer lotge-
noten tegen dit probleem aanlopen. Daarom wil ik vanuit 
de NVVS een voorlichtingscampagne starten om meer 
bekendheid te geven aan de brughoektumor bij verzeke-
ringsmaatschappijen. Ook ben ik als ervaringsdeskundige 
beschikbaar voor spreekbeurten in het land. Daarvoor heb 
ik een training bij de NVVS gevolgd. Mijn eerste lezing 
houd ik in september in het Radboudumc in Nijmegen, 
zie ook nvvs.nl/hooragenda.”

Meer	lezen	over	de	brughoektumor?	
Download gratis de flyer en/of kinderfolder over brug-
hoektumor op onze website nvvs.nl/winkel. Kijk ook eens 
op nvvs.nl/oefeningentegenduizeligheid voor meer  
informatie over oefeningen bij evenwichtsproblemen.

‘Ik probeer zo veel mogelijk  

uit het leven te halen  

en in het moment te leven’
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a c t u e e l

Veldnorm	cochleaire	
implantatie	herzien

Het Onafhankelijk Platform CI (OPCI), waarin ook 
de NVVS participeert, meldt op www.opciweb.
nl dat de zogenoemde Veldnorm voor cochleaire 

implantatie is herzien. In deze nieuwe versie staan de kwa-
liteitseisen die volgens de betrokken partijen aan het gehele 
CI-zorgtraject gesteld moeten worden. Met zo’n Veldnorm 
wordt gewaarborgd dat cochleaire implantatie wordt uitge-
voerd in een samenhangend zorgtraject; van selectie via de 
chirurgische ingreep tot en met revalidatie en nazorg.

De herziening van de Veldnorm vond plaats in goed overleg 
tussen de betrokken veldpartijen, waaronder OPCI. Deze 
versie is ook voorzien van een handboek voor visitaties, 
waarin wordt beschreven hoe de ziekenhuizen elkaar contro-
leren op de naleving van de kwaliteitscriteria. Ook OPCI zal 
hierin een rol spelen: we kijken dus mee over de schouders 
van de CI-teams. OPCI acht de naleving van deze Veldnorm 
van groot belang om cochleaire implantatie in Nederland 
met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren. 

De aanpassingen van de Veldnorm zijn niet groot en zijn 
voornamelijk het gevolg van voortschrijdend inzicht. 
Daarom zal de nieuwe Veldnorm voor u als CI-gebruiker 
geen merkbare gevolgen hebben. Mocht u twijfels hebben 
over de CI-zorg die u van het ziekenhuis ontvangt of heeft u 
vragen over de nieuwe Veldnorm? Neem dan contact op met 
OPCI: info@opciweb.nl.

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zetten zich 
gezamenlijk via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder CI.

Afsteektijd	vuurwerk	wel	beperkt,	verkoopperiode	niet	

Minister Opstelten en staatssecretaris Mansveld 
wilden de periode waarbinnen vuurwerk rond de 
jaarwisseling mag worden verkocht, terugbren-

gen tot twee dagen. De Kamer handhaaft echter de huidige 
periode van drie verkoopdagen. Wel is de wijziging aange-
nomen dat vuurwerk op 31 december alleen na 18.00 uur 
mag worden afgestoken, in plaats van na 10.00 uur. 

VVD, PvdA, CDA en D66 in de Tweede Kamer zijn bang 
dat beperking van de verkooptijden leidt tot meer handel 
in illegaal vuurwerk. Het kabinet deelt die vrees niet, zo 
meldt de NOS. Staatssecretaris Mansveld zei dat men-
sen niet opeens hun toevlucht nemen tot illegaal vuur-
werk, alleen maar omdat er één dag minder kan worden 
gekocht. “En op het moment dat de verkoop begint, 
begint de overlast.” Ondanks die argumenten blijft de ver-
koopperiode dus drie dagen.

Er gingen ook stemmen op om gemeenten zelf te laten 
bepalen of ze vuurwerk willen verbieden. Maar het kabinet 
ziet daar niets in. Gemeenten mogen wel vuurwerkvrije 
zones aanwijzen. Daar is zeker animo voor. Hilversum wil 
bijvoorbeeld de komende jaarwisseling al zorgen voor een 
vuurwerkvrij centrum. 

De NVVS juicht het toe als de overheid stappen onder-
neemt om het risico op gehoorschade door vuurwerk te 
verminderen. Lees op nvvs.nl/gehoorschade meer over 
gehoorschade en ons vuurwerkstandpunt. 

Klachtencommissie	voor	
gebaren-/schrijftolk-
gebruikers	online

Als u niet tevreden bent over het verloop van een 
tolkopdracht en het lukt niet om het probleem 
op te lossen door met de tolk in gesprek te gaan, 

dan kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen. Dat 
is sinds enige tijd mogelijk bij een speciale klachten-
commissie. 

De klachtencommissie is een onafhankelijke commis-
sie die aan gebruikers van tolken gebarentaal (NGT, 
NmG, vierhandengebaren) en aan schrijftolkgebruikers 
de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen over 
het functioneren van een tolk. De klachtencommissie 
kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of een 
uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van 
een klacht. Formele uitspraken van de klachtencom-
missie worden, met inachtneming van de privacy van de 
betrokkenen, gepubliceerd op de website van de klach-
tencommissie: www.klachttolk.nl.

De klachtencommissie dient daarnaast ook als signale-
ringspost voor wat er aan klachten leeft bij de klanten 
van tolken gebarentaal en schrijftolken. De commissie 
kan deze klachten indien nodig bespreken met betrok-
ken organisaties, om de tolkdiensten en samenwerking 
in het algemeen te verbeteren.

Klachttolk.nl
U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier 
op www.klachttolk.nl in te vullen en via de verzendknop 
onderaan het formulier in te sturen naar de klachten-
commissie. Lees voordat u een klacht indient eerst de 
informatie op de website goed door. 

beeld
: sh

utterstock

Draag	uw	steentje	bij	aan	de	technologische	
ontwikkelingen	van	CI

Nieuwe technologische ont-
wikkelingen maken steeds 
betere CI-zorg mogelijk. 

Waar kijkt u reikhalzend naar uit? En 
op welke ontwikkeling zit u absoluut 
niet te wachten? Laat het OPCI (waar 
de NVVS in participeert) weten en vul 
de enquête in.

In het kader van het Europese SHiEC-
project (Supported Hearing in Elderly 
Citizens) heeft OPCI (Onafhankelijk 
Platform CI) deze enquête ontwikkeld. 
OPCI is een van de partners binnen 
dit project en heeft de taak de wensen 
van CI-gebruikers te onderzoeken. Dit 
zullen ze doen door bijeenkomsten 
met een focusgroep te organiseren, 

vragenlijsten te verspreiden en nieuwe 
producten samen met gebruikers te 
testen. Deze vragenlijst is de eerste 
stap die gezet is om de wensen van 
u als gebruiker in beeld te brengen. 
Uw deelname aan deze enquête is 
belangrijk. Het geeft OPCI inzicht in 
zaken die u als gebruiker belangrijk 
vindt. OPCI kan met deze gegevens in 
de hand uw wensen doorgeven aan de 
onderzoekers en producenten. 

Vragenlijst
De technologische ontwikkeling 
rondom CI staat niet stil. Er is steeds 
meer mogelijk. Zo zou u gemakkelijk 
thuis via internet hoortraining kunnen 
doen, of testen kunnen uitvoeren om te 

kijken of uw CI nog goed is ingesteld. 
Binnen handbereik ligt de mogelijk-
heid om op afstand te communiceren 
met uw CI-team. Ook kunt u zich 
steeds meer op maat laten adviseren 
over de juiste instellingen van uw CI in 
verschillende situaties. Onderzoekers 
buigen zich over de mogelijkheden 
om de CI-zorg te verbeteren. Maar wat 
vindt u belangrijk? Help mee in kaart te 
brengen wat u graag verbeterd zou wil-
len zien en vul de enquête in.

De enquête is bedoeld voor CI-gebruikers. 
Het invullen van de enquête kost ongeveer 
15-20 minuten. De enquête is tot 1 septem-
ber in te vullen op: Vragenlijst.dezorgvraag.
nl/Ci_en_technologie. 

foto: d
ream

stim
e
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a c t u e e l

Doe	mee	aan	onderzoek	UMC	Utrecht	naar	cochleaire	
implantatie	bij	eenzijdige	doofheid

De afdeling KNO van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht is een onderzoek gestart naar een 
nieuwe behandeling van eenzijdige doofheid, ofwel 

single-sided deafness (SSD). Het gaat om een behandeling 
met een cochleair implantaat (CI). Er worden nog mensen 
gezocht die mee willen doen aan het onderzoek. 

Van SSD spreken we wanneer u met één oor goed hoort 
(gehoordrempel ≤30dB) en met het andere oor slecht 
tot niets (gehoordrempel ≥70 dB). Mensen die doof of 
ernstig slechthorend zijn aan één oor ondervinden daar 
dagelijks hinder van: met twee oren kun je immers beter 
bepalen uit welke richting een bepaald geluid komt 
en is het makkelijker om in een rumoerige omgeving 

spraak te verstaan. De signalen uit beide oren gaan via de 
twee gehoorzenuwen naar de hersenen toe. Bij mensen met 
SDD gebeurt dat maar aan één kant.

Omweg
Bij patiënten met eenzijdige doofheid wordt momenteel 
getracht het gehoor te verbeteren door middel van een 
Contralateral Routing of Signals (CROS) of een botgeleidend 
hoortoestel; Bone Conduction Device (BCD). Echter, deze 
apparaten bieden het geluid via een omweg aan het goede 
oor aan, waardoor het slechte oor alsnog niet gestimuleerd 
wordt. De signalen naar de hersenen komen nog steeds 
slechts van één oor.

CINGLE-studie
Daarom is het UMC Utrecht gestart met de CINGLE-studie. 
Het doel van dit onderzoek is om de huidige opties bij 
eenzijdige doofheid te vergelijken met een toepassing die 
momenteel al veel gebruikt wordt bij mensen die doof zijn 
aan twee oren, namelijk cochleaire implantatie. Een coch-
leair implantaat genereert weer een geluidsimpuls aan de 
dove zijde, waardoor de situatie van horen met twee oren in 
bepaalde mate hersteld wordt.

Interesse?
Bent u eenzijdig doof en bent u geïnteresseerd in deelname, 
heeft u aanvullende vragen of wilt u extra informatie? Neem 
dan contact op met de arts-onderzoekers die verbonden zijn 
aan dit project via CINGLE@umcutrecht.nl. Uw huisarts of 
behandelend kno-arts kan u ook doorverwijzen naar de poli-
kliniek KNO van het UMC Utrecht, waar beoordeeld wordt 
of u een geschikte kandidaat bent.

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

Met	CI	naar	de	Rolling	Stones	op	Pinkpop

Sinds 1976 was ik er bijna elke keer bij, als de Stones een con-
cert gaven in Nederland. Drie keer daarvan met mijn oudste 
dochter (de eerste keer dat we samen gingen was ze 7). In 
die periode was ik al slechthorend en droeg een hoortoestel. 
Mijn gehoor ging steeds meer achteruit en in 2005 kreeg ik 
een CI. Daar was ik blij mee, maar muziek luisteren… dat viel 
erg tegen. Het klonk gewoon niet mooi. Ik werd bang dat 
een concertbezoek op een teleurstelling zou uitlopen, dus het 
Stones-concert in 2007 liet ik aan me voorbij gaan. 

Maar je bent Stones-liefhebber of niet. Dus ik ben wel steeds 
muziek blijven luisteren en sinds ik drie jaar geleden een 
nieuwe processor heb gekregen, begin ik er steeds meer 
van te genieten. Met de speciale muziekstand en met een 
directe verbinding naar mijn CI werd het alleen maar beter. 
Dus toen begin dit jaar de geruchten de ronde deden dat de 
Stones naar Pinkpop kwamen, ben ik er meteen weer over 
na gaan denken om er toch naar toe te gaan. Uiteindelijk de 
beslissing: we gaan! Nu met mijn beide dochters. 

Om te horen hoe het zou klinken, heb ik in de week voor 
Pinkpop een aantal keren geluisterd zonder directe verbin-
ding, dus gewoon via de boxen. Oef, dat viel tegen. Hoe 
zou dat op 7 juni zijn? Ik twijfelde of ik de goede keuze had 
gemaakt.

Op Pinkpop ben ik eerst maar eens gaan luisteren naar 
The Scene. Dat viel zwaar tegen. Ik kon er moeilijk muziek 
van maken, terwijl ik The Scene goed ken. Ik troostte me 
met de gedachte dat dit optreden in een tent plaatsvond en 
daardoor, voor mij althans, niet tot zijn recht kwam. Op het 
hoofdpodium trad daarna John Mayer op. Wat een opluch-
ting; dat klonk in ieder geval al een heel stuk beter!

En toen begon het wachten… het duurde even voordat ik het 
herkende, maar ik kon het daarna goed oppakken: Jumpin’ 
Jack Flash!. Zo ging het eigenlijk het hele Stones-concert: 
soms hoorde ik met de eerste akkoorden welk nummer het 
was en soms had ik de hulp van mijn dochters nodig om dit 
te weten. Wanneer ik het herkende, ging het goed en kon ik 
ook meezingen en dansen (of dat zingen de moeite waard 
was, laat ik in het midden). Uiteraard waren er nummers die 
ik direct herkende, maar die hebben dan ook zo’n bekend 
intro: Honky Tonk Women en als allerlaatste nummer  
I can’t get no Satisfaction. Ik heb met volle teugen genoten 
en vond het geweldig! 

Dat ik na afloop nog tot 4.30 uur in de trein heb gezeten 
voordat ik kon slapen, deed daar niks aan af. Ik ben ook 
heel blij dat ik al die jaren heb volgehouden om naar muziek 

te luisteren en niet heb gedacht: het is niet mooi, ik doe het 
niet meer. Ik had dit voor geen goud willen missen. De vol-
gende keer dat de Stones naar Nederland komen (wie weet, 
gebeurt dat nog eens…) ben ik er zeker weer bij!

Hennie Epping

Hennie Epping is vrijwilliger bij de NVVS en voorzitter van OPCI 
(Onafhankelijk Platform CI), zie www.opciweb.nl. 

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 15 euro.
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troleren of hun verzekerden die keuzemogelijkheden daad-
werkelijk hebben gekregen. Wanneer uit verkoopgegevens 
blijkt dat een audiciengroep nagenoeg maar één merk heeft 
verkocht, moeten verzekeraars ze hierop aanspreken.
Daarnaast krijgt Nederland in 2015 mogelijk te maken met 
een aanpassing in de wet: zorgverzekeraars hoeven niet 
langer zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te 
vergoeden. Wij vinden dat geen goed idee! Maar mocht 
deze wetswijziging toch doorgaan, dan dringen wij er bij de 
zorgverzekeraars op aan om ook bij de basispolissen straks 
voldoende keuzevrijheid te garanderen. We roepen hen op 
om met meerdere audicienketens/-groepen contracten af te 
sluiten.  

3.	 Zorgverzekeraars	moeten	niet	op	de	stoel	
van	de	voorschrijver	gaan	zitten

Om ervoor te zorgen dat ook in ‘complexe situaties’ goede 
hoorzorg wordt gegeven, hebben wij begin 2013 met scuces 
aangedrongen op het introduceren van een ‘extra zorgaan-
vraag’. Wij zijn blij dat deze aanvraag mogelijk is, maar de 
procedure en criteria hiervan zijn nog niet officieel vastge-
steld en derhalve onvoldoende bekend in de branche. Hier 
moet snel verandering in komen. 
Ook moet de verzekeraar ervoor waken niet teveel op de 
stoel van de voorschrijver te gaan zitten, d.w.z. ze moeten 
het oordeel van de specialisten volgen en dat oordeel niet 
gaan overrulen met eigen inzichten. Waar heb je anders spe-
cialisten voor? Extra zorgaanvragen van audiologen moeten 
sowieso bindend zijn, bij aanvragen van audiciens moet 
alleen gekeken worden of zij de procedure hebben gevolgd 
en argumenten hebben aangedragen. Bij twijfel over de 
argumenten moet een second opinion bij een audioloog 
aangevraagd worden. Ook de mening van de slechthorende 
moet daarbij een rol spelen. Het is immers niet altijd objec-
tief aan te tonen waarom iemand met het ene hoortoestel 
niet en met het andere hoortoestel wel kan functioneren. 
Het kan niet zo zijn dat een verzekeraar eenzijdig beslist dat 
een extra zorgaanvraag niet gehonoreerd hoeft te worden. 

4.	Zorgverzekeraars	moeten	niet	nog	
scherpere	prijzen	afdwingen

Verzekeraars hebben sinds 2013 de prijsdruk opgevoerd. Uit 
oogpunt van concurrentie steken audicienbedrijven boven-
dien soms met lage prijzen de onderhandelingen met de 
zorgverzekeraar in, om toch een contract binnen te halen. 
Gevolg is een omzetderving bij de audiciens. 
Die omzetderving moet niet worden doorgerekend naar de 
slechthorende. Het moet niet zo zijn dat de slechthorende 
via allerlei wegen toch meer gaat betalen wanneer dat niet 
nodig is. Wij roepen verzekeraars op hun verzekerden hier-
tegen te beschermen, maar wellicht ook de audiciens tegen 
zichzelf in bescherming te nemen. Spreek reële prijzen af 

met elkaar. Want als dat niet gebeurt, gaat de kwaliteit van 
hoorzorg daar onherroepelijk onder lijden. Met name in de 
hogere categorieën lijkt dit te gebeuren, omdat vanuit deze 
groep de meeste klachten komen. Wij pleiten er dan ook 
voor dat verzekeraars de inkoopprijzen in 2015 niet nog 
verder omlaag brengen en de bedragen voor categorie 4 en 5 
zelfs verhogen, zodat het voor fabrikanten ook aantrekkelij-
ker wordt om nieuwere modellen toe te voegen. 

5.	 Zorgverzekeraars	worden	verzocht	de	
richtlijnen	voor	overige	hoorhulpmiddelen	
over	te	nemen

We zijn bezig om de laatste afspraken af te ronden rondom 
het verstrekken en vergoeden van overige hoorhulpmid-
delen. Wij vragen verzekeraars om deze nieuwe regels al in 
2015 over te nemen en volgens deze regels hun inkoopbe-
leid te regelen. Daarbij vragen wij extra aandacht voor de 
‘connectiviteit’ van diverse hoorhulpmiddelen. Een geïnte-
greerde hooroplossing moet het uitgangspunt zijn, met niet 
alleen aandacht voor sec het hoortoestel maar juist ook voor 
alle communicatie- en waarschuwingsapparatuur die aan 
het toestel gekoppeld kan worden. Verzekeraars kunnen dit 
stimuleren door zorgaanbieders te contracteren die meerde-
re hoorhulpmiddelen (dus ook aanvullende hulpmiddelen) 
kunnen aanbieden als totaaloplossing. 
NVVS houdt u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelin-
gen, zie ook Hoorwijzer.nl, nvvs.nl en onze social media. 

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

Ons	wensenlijstje	voor	
hoorhulpmiddelen	in	2015
Sinterklaas is nog in Spanje, de Kerstman op de Noordpool en wij genieten van de (na)

zomer in ons kikkerlandje en toch … toch hebben wij ons wensenlijstje voor 2015 alweer 

ingeleverd. Onze punten ten aanzien van het inkopen van hoorhulpmiddelen door zorgver-

zekeraars. Dan kunnen ze dat deze zomer meenemen bij hun onderhandelingen met audi-

cienbedrijven over de afspraken in 2015.

In het algemeen zijn wij best 
tevreden over de wijze waarop 
zorgverzekeraars de wetgeving 

van functiegerichte verstrekking van 
hoorhulpmiddelen hebben vertaald in 
een protocol en thans uitvoeren. De 
meeste mensen die hoorzorg nodig 
hebben, blijken tevreden te zijn over 
het systeem van verstrekken en ver-
goeden van hoorhulpmiddelen. Ook 
ervaren wij bereidwilligheid bij zorg-
verzekeraars om verbeteringen in het 
systeem door te voeren en verder uit te 
breiden. Desondanks maken wij ons 
op een aantal punten zorgen. Deze 
aandachtspunten, wensen, maar ook 
eisen hebben wij voorgelegd aan alle 
zorgverzekeraars, zodat zij er rekening 
mee kunnen houden bij het inkopen 
van hoorhulpmiddelen voor 2015. De 

vijf belangrijkste punten worden hier-
onder toegelicht.

1.	Zorgverzekeraars	dienen	
zich	aan	de	afspraken	te	
houden

Zorgverzekeraars, audicienbedrijven, 
specialisten en NVVS hebben afspra-
ken gemaakt over wat gezien wordt 
als kwalitatief goede en verantwoorde 
hoorzorg. Deze afspraken zijn er niet 
voor niets. We willen immers zo veel 
mogelijk voorkomen dat er bijvoor-
beeld een medisch probleem over het 
hoofd wordt gezien of dat niet tijdig 
de link wordt gelegd tussen iemands 
gemoedstoestand en zijn of haar 
gehoorverlies. Sommige verzekeraars 
houden zich echter niet aan de afspra-
ken. Omdat we in een overgang zaten 

van het ene naar het andere vergoe-
dingssysteem zijn we de afgelopen 
twee jaar nog coulant geweest, maar 
nu vinden wij het tijd dat alle verzeke-
raars zich aan de afspraken houden. 
Bijvoorbeeld naar wie u toe moet gaan 
als u een hoortoestel wilt aanschaffen. 
De afspraken zoals die thans zijn, ziet 
u in het schema. We hebben zorgver-
zekeraars gevraagd om deze afspraken 
nu nauwgezet na te leven. Want goede 
hoorzorg begint bij een verantwoorde 
verwijzing naar specialisten, wanneer 
dat nodig is.

2.
	Zorgverzekeraars	
horen	voldoende	
keuzemogelijkheden	te	
bieden

Zoals u in onze eerdere publicaties 
heeft kunnen lezen, maken wij ons 
zorgen om de keuzevrijheid die steeds 
verder onder druk komt te staan. 
Wij merken dat steeds meer mensen 
maar één hoortoestelmerk krijgen 
aangeboden, of richting een voor-
keursmerk worden geleid. Wij vragen 
verzekeraars daarom contractueel vast 
te leggen dat audiciens minimaal drie 
merken moeten voeren en keuzemo-
gelijkheden qua modellen moeten 
voorleggen. Verzekeraars moeten dat 
niet alleen afspreken in hun contrac-
ten, maar ze moeten ook achteraf con-

0 t/m 17 jaar Via huisarts naar kno 
en audiologisch centrum

Naar audiologisch centrum

18 t/m 67 jaar Via huisarts naar kno
en/of audiologisch centrum

Naar audicien

68 jaar of ouder Naar audicien Naar audicien

    Wensenlijstje
Beste verzekeraars, 

Voor 2015 willen wij graag ons wensenlijstje  
bij u indienen:

1. Houd u aan de afspraken
2. Bied keuzemogelijkheden
3. Ga niet op de stoel van de voorschrijver zitten
4. Scherp uw prijsbeleid niet verder aan
5. Neem richtlijnen voor overige  

hoorhulp middelen over

Alvast heel hartelijk dank!

FOSS, SH-jong, FODOK, Jongerencommissie,  
Stichting Plotsdoven, Dovenschap en NVVS

Naar	wie	moet	u	toe	gaan	als	u	een	hoortoestel	wilt	aanschaffen?

 Eerste aanschaf Herhaalaanschaf
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tie om het in te brengen”, vertelt Frijns. “Je moet achter het 
oor langs en dan de kleine hersenen optillen. Dat doet een 
neurochirurg. Het plaatsen luistert nauw, want in de hersen-
stam liggen niet alleen zenuwcellen die gehoor verwerken, 
maar ook zenuwcellen voor andere functies. Daardoor kun-
nen elektroden bijvoorbeeld tintelingen veroorzaken.”

Tijdens deze operaties doet een audioloog een BERA om 
de chirurg te ondersteunen bij het plaatsen. Na de operatie 
volgt een complexe afregeling, vertelt Briaire, die meteen 
na de operatie begint: “We gaan dan na welke elektroden 
een gehooreffect geven en schakelen de andere uit. Later 
bepalen we voor de goede elektroden welke toonhoogten ze 
moeten doorgeven.”

Oefenen	en	revalideren	
Tot nu toe hebben in Leiden drie volwassen patiënten een 
hersenstamimplantaat gekregen. Marly Vlaar (48) kreeg 
er zelfs twee. Ze had aan beide zijden een brughoektumor. 

Vlaar mailt: “In 2008 werd de linker brughoektumor wegge-
haald. Daardoor zou ik aan die kant doof worden. Omdat ik 
in de toekomst waarschijnlijk ook rechts doof zou worden, 
besloten we om bij de operatie meteen een hersenstam-
implantaat te plaatsen.” 

Een jaar later moest ook de rechter tumor eruit en werd 
ze inderdaad helemaal doof. “Bij die tweede operatie is de 
elektrode waarschijnlijk iets verschoven. Het implantaat 
had het aardig gedaan, maar werkte nu heel slecht en werd 
zelfs hinderlijk. De arts stelde voor aan de rechterkant een 
nieuw hersenstamimplantaat te plaatsen. Ik vond dat heel 
spannend. Het zou opnieuw een langdurige en risicovolle 
operatie worden met een maandenlange revalidatie. Maar ik 
heb de stap gezet. Vorig jaar ging ik weer onder het mes.” 
Toen de audioloog vier weken later het implantaat aansloot, 
bleken zeven elektroden bruikbaar te zijn. “Ik ben er heel 
blij mee. Ik kan meer verstaan, maar het gaat niet zonder 
mondbeeld en kost veel energie. Televisie en muziek hoor ik 

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

Hersenstamimplantaat	
ABI	nu	ook	bij	jonge		
kinderen	geïmplanteerd	
Het echte gehoor is vooralsnog niet te evenaren, weten kno-artsen. Toch kan een kunst-

matig gehoor in de vorm van een implantaat voor dove patiënten een uitkomst zijn. In het 

LUMC krijgen volwassenen en kinderen regelmatig een cochleair implantaat aangemeten, 

waarbij elektroden het slakkenhuis stimuleren. Relatief nieuw is het hersenimplantaat, 

waarbij direct het gehoorcentrum in de hersenen wordt aangesproken. Inmiddels kregen 

vier kinderen in het LUMC zo’n ABI aangemeten, als eersten in Nederland. Mats Van (6) is 

een van hen.

tekst: Willy van Strien | fotografie: Arno Massee

De zesjarige Mats Van uit Amsterdam lijkt zich hele-
maal thuis te voelen op de afdeling audiologie. 
Hij komt er vaak, als een van de vier Nederlandse 

kinderen die een hersenstamimplantaat dragen om te kun-
nen horen. Energiek bouwt hij een hoge toren van kleurige 
blokken terwijl zijn moeder, Ellen van Ruler, vertelt hoe 
moeilijk ze de beslissing vond om hem de hersenoperatie 
te laten ondergaan waarmee het implantaat werd aange-
bracht. “Maar achteraf gezien was het de juiste beslissing”, 
zegt ze. Ook kno-arts prof. ir. Johan Frijns vond het een 
stap om hersenstamimplantaten bij jonge kinderen te gaan 
plaatsen. “Pas toen ze er elders succes mee hadden, zijn wij 
eraan begonnen.”

Sinds 1985 plaatsen Nederlandse kno-artsen gehoorimplan-
taten bij mensen die niet of nauwelijks kunnen horen. Tot 
voor kort waren dat altijd cochleaire implantaten, die een 
deel van het hoorproces overnemen. Als de haarcellen in het 
binnenoor beschadigd zijn, kan een cochleair implantaat ze 
soms vervangen. Kinderen die doof geboren worden kunnen 
ook zo’n cochleair implantaat krijgen. Frijns: “Het slak-
kenhuis groeit na de geboorte niet meer, dus we kunnen de 
elektroden meteen goed plaatsen. Hoe eerder we dat doen, 
hoe beter het is, want een kind kan de eerste twee jaar goed 

taal leren.” Audioloog dr. ir. Jeroen Briaire vertelt dat het 
afregelen bij kinderen anders gaat dan bij volwassenen. Met 
een BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry, of her-
senstamaudiometrie), een EEG van het hersengebied waar 
het gehoor wordt verwerkt, kunnen audiologen vaststellen 
of kinderen geluid waarnemen als de elektroden een signaal 
geven. Briaire: “We letten ook op hun reactie, bijvoorbeeld 
of ze met hun ogen knipperen bij een hard geluid.” De kin-
deren komen vervolgens zes keer een week terug voor verder 
afregelen, gehoortrainingen en logopedie, en daarna nog 
twee keer per jaar. 

Hersenstamimplantaat
Voorwaarde voor succes met een cochleair implantaat is dat 
slakkenhuis en gehoorzenuw goed functioneren. Anders 
gaat het geluidssignaal alsnog verloren. Maar sinds 2007 
is er in het LUMC voor volwassenen een gehoorimplantaat 
beschikbaar dat ook dat deel van het hoorproces overneemt: 
het hersenstamimplantaat. Dat ziet er uit als een cochleair 
implantaat, maar de elektroden eindigen in een matje. “Dat 
plaatsen we op de hersenstam, op de plek waar het signaal 
van de gehoorzenuw verwerkt wordt”, zegt Frijns. Het 
hersen stamimplantaat (ABI: auditory brainstem implant) 
vraagt specialistenwerk. “Het is een veel ingrijpender opera-

Linksboven een cochleair implantaat, dat in het slakkenhuis geschoven wordt. Het ‘gaasje’ daarnaast is een ABI, een hersenimplantaat. De ronde ont-

vangstspoel ontvangt draadloos het signaal van de uitwendige geluidsontvanger.
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h o o r h u l p m i d d e l e n

niet, telefoneren lukt niet. Het wordt nooit meer als vroeger. 
Maar door veel oefenen thuis en revalideren in het zieken-
huis ben ik een heel eind gekomen.”

Eerst	genezen
Het echte oor blijkt vooralsnog niet te evenaren, en een 
hersenstamimplantaat geeft een slechter resultaat dan een 
cochleair implantaat. Omdat een hersenstamimplantaat 
bovendien makkelijk verkeerde functies stimuleert, voelde 
Frijns er aanvankelijk niet voor om deze apparaatjes bij kin-
deren te implanteren. Maar toen bleek uit onderzoek elders 
dat een hersenstamimplantaat betere resultaten gaf bij vol-
wassenen die geen brughoektumor hadden. “En bij jonge 
kinderen bij wie slakkenhuizen of gehoorzenuwen ontbra-
ken behaalden artsen in Ankara verbluffende resultaten”, 
vertelt Frijns. “Onze resultaten bij volwassenen met brug-
hoektumoren bleken overigens ook niet slecht. We vermoe-
den dat het komt doordat we de operatie in twee stappen 
zijn gaan doen. We verwijderen eerst de tumor, en pas een 
paar maanden later, als dat genezen en tot rust gekomen is, 
brengen we het implantaat in.” In 2011 durfde hij het aan 
om ook bij kinderen zonder slakkenhuis of gehoorzenuw 
een hersenstamimplantaat te plaatsen. Het LUMC is het 
enige ziekenhuis in Nederland dat deze ingreep doet. En dat 
zal waarschijnlijk ook zo blijven, want er zijn maar weinig 
kinderen die een hersenstamimplantaat nodig hebben.

Groot	moment
Mats is de oudste van de vier kinderen die inmiddels zo’n 
implantaat dragen. Daar ging een lange weg aan vooraf, 
vertelt zijn moeder, Ellen van Ruler. “Al kort na de geboorte 
bleek Mats doof te zijn. Een MRI-scan aan het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam liet zien dat Mats slechts 
één slakkenhuis en gehoorzenuw had, en dat slakken-
huis was onvolledig. De artsen stelden voor een cochleair 
implantaat te plaatsen. Dat vonden we ingrijpend, maar we 
wilden het proberen. Mats was toen net een jaar oud.”
Maar het mislukte. Een flinke tegenvaller dus, en het verve-
lende was dat pas na een paar jaar zeker was dat het implan-
taat geen effect had. Mats ging inmiddels naar een doven-
school en Van Ruler leerde gebarentaal, net als de vader en 
het oudere zusje van Mats. 

Anderhalf jaar geleden lazen Mats’ ouders in de krant 
over het hersenstamimplantaat en ze namen contact op 
met Frijns. Pas een jaar na de eerste gesprekken in Leiden 
durfden ze een beslissing te nemen. Van Ruler: “Het zou 
een zware operatie worden zonder garantie op succes.” 
Ze besloten uiteindelijk om het te doen en wapenden zich 

geestelijk tegen een nieuwe teleurstelling. “We waren 
enorm opgelucht toen na de operatie bleek dat hij er goed 
was doorgekomen en geen uitvalverschijnselen had.”
Afgelopen december werd het implantaat aangesloten. Toen 
bleek dat Mats op geluiden reageerde, was dat een groot 
moment. “Hij zal waarschijnlijk nooit zonder liplezen een 
gesprek kunnen voeren. Ik denk dat hij blijft aangewezen 
op gebarentaal. Maar hij wil nu alles horen en kan inmid-
dels al wat woordjes nazeggen.”

Kijk voor meer informatie over het hersenstamimplantaat op  
www.lumc.nl. 

Dit artikel stond eerder in CICERO, het nieuwsmagazine van het 
Leids Universitair Medisch Centrum, nr. 2, 2014. 

Audioloog Jeroen Briare: “Het afregelen van een implantaat gaat bij 

kinderen anders dan bij volwassenen.”

Neem ook de stap en maak kennis met de 
onzichtbare hoortoestellen van Beter Horen. 
Vraag een gratis voorbeeldexemplaar aan op beterhoren.nl 
of bel gratis 0800 0200 159.

Vandaag Beter Horen 

Ik zie ’m 
niet zitten...

...in m’n oor.

advertenties

Beter door de dag
met doofheid of hoorproblemen

GGMD voor doven en slechthorenden | telefoon 0800 - 337 46 67 (gratis) | teksttelefoon 0800 - 337 48 57 (gratis)

sms 06 - 10 908 606 | e-mail contact@ggmd.nl | website www.ggmd.nl | GGMD heeft locaties door heel Nederland.

Nieuw tinnitusprogramma 
‘Werken aan tinnitus’

Het nieuwe tinnitusprogramma van GGMD 
bestaat uit een: 
cursus ‘Controle over tinnitus’
Deze cursus is ontwikkeld door neuropsycho-
loog Olav Wagenaar. In twee bijeenkomsten 
krijgt u informatie over wat de oorzaken en 
gevolgen van tinnitus kunnen zijn en hoe u de 
gevolgen beheersbaar kunt maken.

training ‘Werken aan tinnitus’
Heeft u na de cursus meer hulp nodig, dan kunt 
u een vervolgtraining doen. Afhankelijk van de 
klachten is dat een basistraining of een inten-
sieve training.

Meer informatie
GGMD biedt het nieuwe tinnitusprogramma 
‘Werken aan tinnitus’ in heel Nederland aan. Kijk 
op www.ggmd.nl voor meer informatie of vraag 
de flyer ‘Werken aan tinnitus’ aan.

Ontvang bij de cursus 
‘Controle over tinnitus’ het boek 
‘Eerste hulp bij oorsuizen’ van 
Olav Wagenaar.

Adv.Tinnitus2.indd   1 18-07-14   09:55
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s l e c h t h o r e n d h e i d

NVVS	zet	zich	ervoor	in	dat	ook	
slechthorende	en	dove	kinderen	
erbij	horen:	doet	u	mee?

Doe mee met het project ‘Erbij horen’ en help slechthorende en dove kinderen en jongeren 

weerbaarder te maken! Kinderen met een hooraandoening in het reguliere onderwijs heb-

ben het sociaal vaak moeilijk en krijgen daardoor, vaker dan hun goedhorende leeftijdge-

noten, psychische en sociale problemen. Diverse onderzoeken tonen dit aan, maar wat zijn 

de ‘tips en trucs’ voor een slechthorend of doof kind om ervoor te zorgen dat jij er ook bij 

hoort? Die gaan wij in een gezamenlijk project met FOSS, FODOK en SH-Jong achterhalen, 

zodat kinderen zelf praktische handvatten krijgen hoe zij lekker in hun vel kunnen komen te 

zitten. Op deze manier maken we slechthorende en dove kinderen weerbaarder in hun con-

tacten met leeftijdgenoten! Maar wij kunnen het project pas starten als al het geld binnen 

is en daarom hebben we uw steun nodig om de laatste euro’s bijeen te brengen. 

Elk kind wil ‘gewoon’ zijn en 
bij een groep horen. Sociaal 
contact en sociale acceptatie 

zijn basisbehoeften van de mens en 
zeker van opgroeiende kinderen. 
Goed communiceren is een voor-
waarde hiervoor. Maar wat als door 
een hooraandoening communiceren 
lastig is? Wat als je een hoorbeper-
king hebt en niet (alles) goed kan 
verstaan? Het gevolg is dan vaak irri-
tatie, sociale uitsluiting of soms zelfs 
slachtoffer worden van pestgedrag. 
Slechthorende en dove kinderen in 
het reguliere onderwijs voelen zich 
dan ook vaker dan hun goedhorende 
leeftijdgenoten onzeker, eenzaam en 
kunnen hierdoor psychische proble-
men krijgen. Problemen die invloed 
kunnen hebben op de rest van hun 
leven. Bovendien beseffen deze kinde-
ren lang niet altijd dat hun sociale uit-

sluiting het gevolg is van hun beper-
king (en niet te maken heeft met hun 
persoon) en dat zij niet de enige zijn 
die hiermee te maken hebben. 

Zelf	de	regie	in	handen	
krijgen
Veel onderzoeken tonen de problemen 
aan. Maar hoe zorg je dat het niet zo 
ver komt? En hoe ga je er mee om als 
je als kind met deze problemen wordt 
geconfronteerd? Wat kan je kind zelf 
doen? Wat werkt nu juist goed en wat 
werkt averechts in het aangaan en 
onderhouden van sociale contacten als 
je niet alles goed hoort?
Wij gaan tips & trucs verzamelen 
door ervaringssessies verspreid over 
het land te organiseren. Alle erva-
ringskennis die we tijdens die sessies 
boven tafel krijgen, brengen wij in 
een toegankelijke vorm via diverse 

media (denk aan Twitter, informatie 
op internet en/of via een folder) bij de 
slechthorende en dove kinderen, zodat 
zij de tips & trucs kunnen gebruiken. 
Bovendien moeten kinderen erva-
ringen kunnen (blijven) toevoegen. 
Elkaar ontmoeten draagt bij aan ken-
nis en begrip. Zo zorgen wij ervoor dat 
deze kinderen zelf handvatten krijgen 
om te leren hoe ‘mee te doen’. Zodat 
ook zij straks voluit kunnen zeggen: 
‘Yes, ik hoor er ook bij!”. 

Helpt	u	ons	met	een	
donatie	of	het	aandragen	
van	een	sponsor?
De Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind en de Cornelia 
Stichting hebben al een flinke 
donatie toegezegd om dit project 
te realiseren. Voorwaarde is wel 
dat we zelf ook geld inbrengen. 
Wij missen nog ¤ 4.750,- om de 
begroting rond te krijgen. Wilt u 
ons helpen door een donatie te 
doen? Elk bedrag, hoe klein ook, 
is welkom. Want vele kleine bedra-
gen maken samen het verschil. Of 
wellicht weet u een sponsor die 
ons kan helpen deze laatste euro’s 
bijeen te brengen. 

Voor het doneren kunt u terecht  
op www.nvvs.nl/erbijhoren.  
Op deze pagina vindt u een link 
naar de JustGiving-site om een 
donatie te doen. 
Organisaties die interesse heb-
ben om te sponsoren, kunnen 
contact opnemen met projectma-
nager Angélique van Lynden via 
a.vanlynden@nvvs.nl 

Doe mee met het project ‘Erbij horen’ en help slechthorende en dove kinderen en jongeren weerbaar-

der te maken!
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“Mama, ben ik slecht?” 
“Huh! Hoe kom je daar nu bij?” 
“Nou, ik ben toch slechthorend!” 

“Ja, jouw oren kunnen niet alles horen, maar jij 
bent helemaal goed zoals je bent!” 

“Maar mama, waarom schelden kinderen mij 
dan uit voor stommerd en gaan ze liever 

met iemand anders spelen?”

“Als er vroeger in de klas 
werd gelachen en ik vroeg mijn buurjongen 

waarom, dan zei hij: ‘oh, om niets bijzonders’ en 
draaide zich weer om. Nu zie ik dat ik toen veel

 meer voor mezelf had moeten opkomen. Ik heb spijt 
dat ik dat niet heb gedaan. Ik heb sociale 

contacten gemist.”

“Door haar hoorbeperking 
wordt onze dochter afwachtend en angstig. 
Zij durft nu ook geen nieuwe dingen meer te 
proberen. Zeker nu haar ‘rugzakje’ is komen 

te vervallen, mist ze sociaal-emotionele 
ondersteuning.”

“Ik zie onze slechthorende zoon 
en zijn schoolresultaten wegzakken. 

Sluipend gaat dat. Hij heeft inmiddels zo’n 
negatief zelfbeeld. Hoe slecht moet het met hem 

gaan, voordat er actie wordt ondernomen. 
Er moet iets gebeuren!”
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n v v s  i n  a c t i e

NVVS-Commissie	Toegankelijkheid	test	ringleidingen	in	
aula's	van	crematoria

Meneer De Graaf is slecht-
horend en heeft een heel 
droevige ervaring opgedaan. 

Zijn vrouw is overleden en bij de uit-
vaartdienst heeft hij niets verstaan van 
de herinneringen die zijn kinderen 
ophaalden over hun overleden moe-
der. In de aula van het crematorium 
was geen ringleiding aanwezig. Of 
deze was er wel, maar werkte niet. 

Gelukkig zijn er aula's in crematoria 
en uitvaartcentra die wel voorzien zijn 
van een ringleiding, zodat slechtho-
renden de diensten kunnen bijwonen. 
Uitvaartondernemingen Dela en 
Yarden zijn goede voorbeelden hier-
van. Recent heeft de NVVS-Commissie 

Toegankelijkheid opdrachten ontvan-
gen om de aanwezige ringleidingen in 
crematoria en uitvaartcentra van Dela 
en Yarden te keuren op goede werking 
of te adviseren over de aanleg daarvan.

Het is van cruciaal belang dat de ring-
leidinginstallatie goed werkt en het 
gesproken woord en muziek onver-
vormd en helder de slechthorende met 
hoortoestel op de ringleidingstand (T) 
bereiken. Op die manier had meneer 
De Graaf ook kunnen horen wat zijn 
kinderen zich herinnerden van hun 
moeder.

Wilt u weten in welke uitvaart centra 
voorzieningen voor slechthoren-

den aanwezig zijn? Kijk dan op 
Hoorwijzer.nl bij Zoek & Kies. Voor 
overige vragen of meer informatie 
kunt u contact opnemen met de com-
missie via toegankelijkheid@nvvs.nl.

‘Defensie	moet	meer	doen	aan	preventie		
van	gehoorschade’

Defensie moet veel meer doen 
aan de preventie van gehoor-
schade. Bewustwording 

van de mogelijke situaties die 
gehoorschade (ook bij medemili-
tairen) kunnen veroorzaken, moet 
al vanaf de basisopleidingen aan 
de orde komen. Dat bleek onlangs 
tijdens een NVVS-ervaringssessie 
voor (oud)militairen en veteranen. 
Defensievakbond AFMP, die samen-
werkt met de NWS, had haar leden 
opgeroepen om hierbij aanwezig te 
zijn en doet in haar blad OpLinie ver-
slag van de bijeenkomst.

Aan de groep deelnemers werd 
door de gespreksleidster gevraagd 

hun eigen ervaringen en tips over 
het dagelijkse leven met oorsuizen 
(tinnitus) of slechthorendheid te 
vertellen. Bij de meeste deelnemers 
is het hoorprobleem ontstaan tij-
dens hun diensttijd. De wens dat 
Defensie meer doet aan preventie 
blijkt dan ook sterk te leven onder 
de deelnemers. Ook kwam naar 
voren dat het vaak een heikel punt 
is om aan te tonen dat de gehoor-
schade/tinnitus dienstgerelateerd 
is. Tenslotte viel op dat sommi-
gen er bewust voor kiezen om de 
hooraandoening niet bekend te 
maken aan de werkgever uit angst 
om de baan te verliezen, of ander-
soortig werk te moeten gaan doen. 

Bij sommigen heeft de continue 
inspanning die het vergt om de 
hooraandoening niet te laten opval-
len geleid tot vermoeidheidsklach-
ten of zelfs burn-out.

Lees	er	meer	over	op	
Ervaringrijk.nl.
De deelnemers gaven aan het bij-
zonder prettig en waardevol te 
hebben gevonden om met elkaar 
ervaringen en tips uit te wisselen 
en voorlichting te krijgen. De erva-
ringen zullen anoniem worden 
verwerkt in de nieuwe website 
Ervaringrijk.nl. Deze site zit boor-
devol met tips en ervaringen over 
het leven met een (hoor)beperking. 

Voorlichter	voor	de	klas

NVVS-vrijwilligers hebben het er maar druk mee. Een 
training/voorlichting hier, een gastles geven daar… 
Onlangs was NVVS-vrijwilligster Rianne Veurman 

al op onze Facebook-pagina te bewonderen (facebook.
com/nvvs.nl) met foto’s en een leuk stukje over een gastles 
‘Spraak- en Kraakverstaan’ die zij met haar kleindochter 
in haar klas gaf. Zie ook de lezerspagina. Ook vrijwilli-
ger Harry van de Mortel bracht ons op de hoogte van zijn 
initiatieven voor onder andere het ROC in Boxmeer, het 
VMBO – Metameer in Stevensbeek en de basisscholen in 
Sint Anthonis en Stevensbeek. De voordrachten verzorgt hij 
namens de NVVS en de Nationale Hoorstichting.

Harry heeft de afgelopen maanden op twee basisscholen 
vijf voordrachten verzorgd voor groep 7-8 en ook nog zes 
voordrachten op het ROC in Boxmeer voor studenten Zorg 
en Welzijn. “Het is heel erg leuk om voor deze doelgroe-
pen een voordracht te verzorgen omdat deze leerlingen/
studenten nu allemaal nog een goed gehoor hebben en ik 
ze als ervaringsdeskundige kan wijzen op de gevolgen die 
gehoorbeschadiging met zich mee kan brengen. Ik gebruik 
dan ook het motto ‘beter voorkomen dan niet te genezen’. 
Vooral de gevolgen van slechthorendheid en gehoor-
beschadiging hebben veel indruk gemaakt en ook het feit 
dat bijvoorbeeld een ‘piep’ in het oor vervelende gevolgen 
kan hebben, was een eyeopener.”

Leerlingen en studenten reageerden zeer positief op de voor-
dracht en er waren ook veel vragen over:
• wanneer kun je gehoorbeschadiging oplopen?
• wat kun je er aan doen om het te voorkomen?
• welke hulpmiddelen zijn er?
• wanneer naar de huisarts?
• wat doet een audicien?
• wat controleert men op een audiologisch centrum?
• gaat een piep in het oor weer vanzelf over? 
• enz.
  
Zonnebloem
Harry is ook druk bezig met het organiseren van voorlich-
tingsbijeenkomsten voor KBO-afdelingen en binnenkort 
gaat hij ook een voordracht verzorgen voor de vrijwilligers 
van de Zonnebloem in Sint Anthonis. De Zonnebloem helpt, 
samen met ruim 40.000 vrijwilligers, mensen met een fysieke 

beperking om erop uit te gaan. De medewerkers komen ook 
regelmatig mensen met gehoorproblemen tegen. 

“Het contact met de Zonnebloem is via een vriendin tot 
stand gekomen. Na een kort gesprek werd duidelijk dat 
het zeer zinvol zou zijn om de vrijwilligers op de hoogte te 
brengen van de vele facetten die slechthorendheid met zich 
meebrengt, zowel voor diegene die slechthorend is als voor 
diegene die als vrijwilliger daarmee te maken krijgt”, vertelt 
Harry. De voordracht voor deze vrijwilligers staat met name 
in het teken van hoe je zo goed mogelijk kunt leren omgaan 
met mensen die slechthorend zijn. Tips zijn bijvoorbeeld:
• mensen aanspreken met de naam
• goed in het licht gaan staan zodat je goed zichtbaar bent
• niet met de hand voor de mond praten
• langzaam en duidelijk spreken
• rustig moment uitkiezen of rustige plek opzoeken
• vragen of e.e.a. goed te horen is
• houd een notitieblokje bij de hand om evt. op te schrijven 

wat je bedoelt
• enz. 

NVVS is uiteraard erg blij met al onze vrijwilligers die 
(gevraagd en ongevraagd!) hun kennis en ervaringen over 
slechthorendheid, tinnitus enzovoorts aan anderen over-
brengen. Dankzij de inspanningen van Harry en onze andere 
vrijwilligers is er weer wat meer kennis en begrip voor 
mensen met een gehooraandoening. Top! Lees meer over 
gehoorschade en gehoorbescherming op nvvs.nl/gehoor-
schade en op hoorstichting.nl. 

Leerlingen groep 7+8 van basisschool Pater Eyemard te Stevensbeek.
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Zorginstituut	Nederland:	
geen	vergoeding	voor	hersenstimulatie	
als	behandeling	van	tinnitus

Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft onlangs 
een rapport opgesteld over hersenstimulatie als 
behandeling van ernstige tinnitus. Het beschrijft de 

stand van de wetenschap en praktijk met betrekking tot 
directe en indirecte vormen van hersenstimulatie bij tin-
nitus. Het Zorginstituut concludeert dat de diverse vormen 
van hersenstimulatie die in het rapport zijn bekeken niet 
voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dat 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) ze daarom niet vergoedt. De 
NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis stuurde onlangs 
als reactie een brief waarin gevraagd wordt ook recente 
onderzoeksgegevens (met name rond CI & tinntus) erbij 
te betrekken en experimentele behandelingen met hersen-
stimulatie wel te blijven vergoeden.  

De NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis onderschrijft 
het streven naar een gedegen inzicht in de effectiviteit 
van hersenstimulatie bij de behandeling van tinnitus. “Als 
ervaringsdeskundigen weten wij bij uitstek hoe ingrijpend 
en belastend tinnitus kan zijn. Juist vanwege deze hoge 
ziektelast, is het van het uiterste belang dat behandelingen 
zorgvuldig worden beoordeeld op hun effectiviteit.” Het 
Zorginstituut legt daarover nu een gedegen rapport neer, 
een update van standpunten die CVZ eerder in de periode 
2007-2010 heeft uitgebracht over deze interventies. In het 
nieuwste rapport staat dat ‘Transcraniële magnetische 
stimulatie, Elektrische (corticale) stimulatie en andere 
vormen van neuromodulatie (zoals acoustic coordinated 
reset modulation, TENS, etc.) en cochleaire implantatie als 
behandelmethoden voor ernstige tinnitus niet voldoen aan 
de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee niet val-
len onder de te verzekeren zorg in het kader van de Zvw’.  
De Commissie plaatst daar twee opmerkingen bij: 

1.		Gebruik	recente	onderzoeksgegevens
Wij missen een aantal belangrijke referenties over de effec-
tiviteit van hersenstimulatie. Er is het nodige onderzoek 
op met name het gebied van CI (Cochleaire Implantatie) 
waar wèl positieve resultaten te melden zijn met betrek-
king tot tinnitus. Deze werden onlangs gepresenteerd op 
het International Tinnitus Symposium op 21-24 mei jl. 
in Berlijn, waar de NVVS bij aanwezig was (een verslag 
is te vinden op nvvs.nl/tinnitus). Deze gegevens heeft 

Zorginstituut Nederland niet meegenomen, maar bieden 
nieuwe inzichten op dit (zich snel ontwikkelende) ter-
rein. Dat geldt ook voor de abstracts over het onderzoek 
in Maastricht. Wij dringen er daarom bij Zorginstituut 
Nederland op aan om deze recente ontwikkelingen en 
onderzoeksbevindingen mee te nemen in het advies. 

2.	 Experimentele	behandeling	met	
hersenstimulatie	moet	mogelijk	blijven

Zorginstituut Nederland geeft aan dat hersenstimulatie-
behandelmethoden voor ernstige tinnitus niet onder de te 
verzekeren zorg in het kader van de Zvw kunnen vallen. 
Wij nemen aan dat hiermee reguliere behandeling bedoeld 
wordt. De NVVS dringt er sterk op aan dat, ook al ontbreekt 
wetenschappelijk bewijs om dit als reguliere behandeling te 
vergoeden, diverse vormen van hersenstimulatie mogelijk 
blijven als experimentele behandeling (met vergoeding voor 
de patiënt). Dat is essentieel om relevante inzichten en  
langetermijneffecten in kaart te kunnen blijven brengen.

De Commissie heeft nog geen reactie ontvangen van 
Zorginstituut Nederland. 

Spraak-	en	Kraakverstaan
Mijn oudste kleindochter Sarah zit in groep 8 van de 
Ceciliaschool in Amersfoort. Zij verzorgt samen met mij, 
haar slechthorende oma, een gastles.
Ik vertel iets over slechthorendheid en gehoorbeschadiging 
door lawaai. Daarbij haak ik in op de leuke activiteiten die 
de groep nog te wachten staan: een weekend op kamp, de 
uitvoering van de musical en de bruiloft van meester Wouter 
met juf Els.
Bij een dropping in het donker kan ik niet liplezen. Een 
musical is pas leuk als iedereen duidelijk zingt en een goede 
mimiek heeft. En op een rumoerig feest versta ik weinig. 

Sommige leerlingen vertellen hun ervaring met oorbuisjes 
en een enkeling heeft al piepjes in de oren... Meester Wouter 
mag de cd met tinnitus-geluiden houden.
De groep krijgt oordoppen van Sarah (haar vader is audi-
cien, zodoende).
We gaan aan de slag met vingerspelling en dierengebaren 
en oefenen mét oordoppen en zónder stem... geworstel 
in stilte. Daarna gaan we zogenaamd een bruiloft vieren. 
Sarah kan vier moppentappers overhalen om veel grappen te 
vertellen. Alle “bruiloftsgasten” krijgen een bakje popcorn. 
Ze mogen krakend en smakkend rondlopen, luidkeels com-
municeren en desondanks proberen de rumoerige moppen-
tappers te verstaan. In deze genoeglijke chaos konden de 
meeste feestvierders niet meer dan twee moppen verstaan.
Sarah zingt-zonder-stem een paar liedjes tot de groep ze 
herkend heeft en ik ben ontzettend trots op haar. Met dank 
aan Meester Wouter kan ik terugzien op een unieke gastles.

Rianne Veurman

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

Gedicht

Gevonden
zo bijzonder
een ideale stek
mijn vakantie-plek!
Meertje in mijn bos
bij de waterval
kwetteren vogels erop los
Tja, geluid is er overal
Mijn “stil” verdriet
Ik “geniet”
Van ”rust”
Op de ideale stek 
Mijn “plek”

Elly Oosterholt-Duyghuisen
een Ménière/hyperacusis/tinnitus-vrouw

Ondertussen	op	Twitter

@NVVS_: Constant blijven is ook mooi! Blij weer in de top 
10 patiëntenorganisaties op social media te staan: ow.ly/
y8eqy

@AutismeSpecNL: Hoikentalis.nl nieuwe site voor kinderen 
en jongeren die doof(blind) of slechthorend zijn, TOS of 
#autisme hebben. nvvs.nl/Items/nl-NL/Ni…

@Onverhard: @NVVS_ Handig! Nieuwe TV met #spraak-
zoom. Versta opeens veel meer. De NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis hoopt dat Zorginstituut 

Nederland experimentele behandelingen met hersenstimulatie bij ernstige 

tinnitus blijft vergoeden. 

beeld
: sh
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zij minder sporten. ‘Sociale’ sporten 
(bijvoorbeeld in teamverband) zijn 
nu eenmaal meestal niet gericht op 
doven en slechthorenden. Doven en 
slechthorenden kunnen ook meer 
gaan eten door vermoeidheid, want 
het kan uiterst vermoeiend zijn om 
goed te luisteren.” 

Schade
“Overgewicht kan slechthorendheid 
veroorzaken of verergeren”, vervolgt 
Anousha, “dus als er bij iemand met 

overgewicht al sprake is van slechtho-
rendheid, is het van belang om verde-
re schade te voorkomen. Mogelijk zijn 
ontstekingsreacties, die door overge-
wicht worden veroorzaakt, de boos-
doener. Maar dat is wetenschappelijk 
nog niet helemaal duidelijk. Ook 
diabetes, hoge bloeddruk en een hoog 
cholesterolgehalte kunnen slechtho-
rendheid verergeren. Het is sowieso 
belangrijk om die ziektebeelden goed 
aan te pakken. Nu ik weet dat het 
invloed kan hebben op het gehoor is 

dat voor mij een extra motivatie om 
ermee aan de slag te gaan.” 

Hypes
Het zijn lang niet alleen mensen met 
overgewicht die een diëtiste opzoe-
ken, weet Anousha. “Tegenwoordig 
hebben veel mensen last van hun 
buik. Dat komt veelal door alle toe-
voegingen die we binnen krijgen, 
maar ook door ons snelle eetgedrag. 
Ik ben zelf voorstander van zo natuur-
lijk mogelijk eten. Al die pakjes en 
voorbewerkte voedingsmiddelen zou 
ik laten liggen. Daar zitten zoveel 
smaakstoffen in dat het verzadigd 
gevoel wordt onderdrukt en de eetlust 
zelfs wordt gestimuleerd.” 
Ze vervolgt: “Standaard adviezen 
werken nooit lang. Daarom werk ik 
individueel gericht. Wat is haalbaar 
voor de persoon? Ik maak geen keu-
zes voor de cliënten, ik help ze zelf 
keuzes te maken en coach ze naar het 
gewenste eetpatroon en eetgedrag. 
Ikzelf kook het liefst simpel en vers. 
Vaak wordt dan gezegd dat gezond 
eten veel duurder is, maar dat is ten 
dele een fabeltje. Ik zie het als sport 
om gezond te eten en toch binnen het 
budget te blijven, zelfs met biologi-
sche ingrediënten! Daar help ik men-
sen ook graag bij.”

“Er zijn momenteel veel hypes op 
voedingsgebied: je mag geen brood 
meer eten en geen koolhydraten. Maar 
ik laat de mensen er vooral op letten 
dat ze dan toch een volwaardige maal-

s l e c h t h o r e n d h e i d  e n  v o e d i n g

Onder	slechthorenden	meer	
overgewicht	dan	bij	anderen
Diëtiste	Anousha	Fortuin:	‘Door	te	gaan	snoepen	reageren	slechthorenden	hun	problemen	af’	

Uit onderzoek van het Brigham and Womens Hospital in Boston blijkt - en dat is hoogst 

opmerkelijk - dat overgewicht meer voorkomt bij slechthorenden dan bij anderen. Diëtiste 

Anousha Fortuin-Barlag (39) vindt dat niet zo verwonderlijk. “Mensen kunnen zich vaak 

eenzaam en geïsoleerd voelen door hun beperking en reageren dat af door te gaan snoe-

pen of meer te eten.” 

tekst: Nelly Jacobs | beeld: privé, Dreamstime

Anousha is zelf zwaar slechthorend, evenals haar 
grootvader, moeder, oom en haar dochtertje van vier. 
“Wij hebben allemaal een mutatie in het DFNA5 

gen. Daar is onderzoek naar verricht in het AMC. Omdat het 
een interessant geval is voor wetenschappers is het doorge-
stuurd naar prof.dr. Guy van Camp, biomedisch hoogleraar 
aan de Universiteit van Antwerpen. Het komt namelijk maar 
heel zelden voor. In Nederland heeft één familie het en er is 
nog één familie in China met dit gen.”

Anousha ontvangt mij in haar woning in Abcoude. Van haar 
slechthorendheid is niets te zien doordat haar haren de 
hoortoestellen bedekken. Los haar vindt Anousha mooier 
staan bij zichzelf, maar ze vindt het wel jammer dat de toe-
stellen dan niet opvallen. Het gesprek verloopt met spraak-
afzien van beide kanten probleemloos. 

Spreekuur
Pas op haar achtste jaar werd werk gemaakt van haar audi-
tieve beperking en ging zij naar een slechthorenden school 
in Zuid-Afrika en later in Nederland. “De overgang naar 
het Nederlandse onderwijs, na de strenge Zuid-Afrikaanse 
kostschool met heel veel discipline, was gigantisch. Het 
Nederlandse systeem is veel losser.”

Anousha heeft zich nooit laten beperken door haar gehoor. 
Ze koos voor een opleiding tot schoonheidsspecialiste en 

werkte twaalf jaar als visagiste bij fotoshoots, reclameop-
drachten en televisieopnames. Eénmaal was ze zelf model 
voor een mannenparfum. “Maar ik wilde meer voor mensen 
betekenen. Ik ontdekte steeds meer dat het niet echt mijn 
wereld was. Bovendien ook een te snelle wereld voor mij 
met mijn slechthorendheid.”
Anousha ging daarop voeding en diëtiek studeren en werkt 
nu als diëtiste bij DieetPlaneet, dat vestigingen heeft in 
diverse plaatsen. “Ik houd in Amsterdam-West sinds kort 
een speciaal spreekuur voor doven en slechthorenden. 
Daarbij kan een gebarentolk of schrijftolk worden ingezet, 
maar dat is meestal niet nodig omdat ikzelf NmG beheers 
en weet hoe ik met slechthorenden en doven moet praten. 
De consulten zijn ook aangepast. Een één-op-één gesprek 
met een doof iemand is dus altijd mogelijk. Mensen vin-
den het vaak al een hele stap om naar een diëtiste te gaan 
om over hun problemen te praten en slechthorenden en 
doven ondervinden een dubbele drempel. Dat probeer 
ik samen met hen op te lossen. Eén van de oorzaken dat 
slechthorenden vaker last hebben van overgewicht is dat 

‘Overgewicht kan slechthorendheid 

veroorzaken of verergeren’

Slechthorende diëtiste Anousha Fortuin: 

“Nu ik weet dat overgewicht invloed kan heb-

ben op het gehoor, is dat een extra motivatie 

om ermee aan de slag te gaan”
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tijd binnen krijgen. Dus als je minder 
brood wilt eten, vervang het dan wel 
door peulvruchten, zaden of noten. 
Het belangrijkste is dat je door gezon-
dere tussendoortjes te kiezen al vaak 
minder koolhydraten binnen krijgt.”

GGMD
Anousha is niet alleen bij DieetPlaneet 
actief, de organisatie gaat ook met 
de GGMD in Utrecht en Amsterdam 
samenwerken. “Ik kijk er naar uit om 
mijn aanpak met persoonlijke bege-
leiding ook bij deze dienst voor doven 
en slechthorenden onder te brengen. 
Ik verwacht daar heel veel van”, blikt 
Anousha Fortuin-Barlag vooruit. 

Gezondheid	en	gehoor
Dat niet roken, veel bewegen, gezond eten en weinig stress bijdragen aan een 
goede algemene gezondheid is nauwelijks meer een verrassing. Ook voor het 
gehoor is een gezonde levensstijl van groot belang. 
Stress vermijden is natuurlijk voor iedereen aan te raden, maar zeker ook voor 
mensen met tinnitus, hyperacusis of de ziekte van Ménière. En ook bewegen 
heeft doorgaans een goede invloed op de algemene (fysieke) gesteldheid. En 
op je gehoor in het bijzonder, zo blijkt uit onderzoek van het Brigham and 
Women’s Hospital in Boston (V.S.). 
Het onderzoek laat zien dat overgewicht het risico op gehoorverlies kan vergro-
ten. Vrouwen met een BMI (Body Mass Index) tussen de 30 en 34 hebben een 17 
procent hoger risico op gehoorverlies dan vrouwen met een BMI van onder de 25. 
Soortgelijke resultaten vonden de onderzoekers voor buikomvang. 
Bewegen lijkt het risico te verkleinen. Vrouwen die meer dan twee uur per week 
wandelden, kregen 15 procent minder vaak te maken met gehoorverlies dan 
vrouwen die minder dan een uur per week liepen.

Het tijdschrift Medisch Dossier publiceerde al eens een artikelenreeks over eten 
en (h)oren (NVVS-leden kunnen dit lezen via nvvs.nl/horenmagazine). Veel 
bewegen en gezonde voeding kunnen dus het gehoor beschermen. 

Dat niet roken, veel bewegen, gezond eten en weinig stress bijdragen aan een goede algemene gezondheid is nauwelijks meer een verrassing. Ook voor 

het gehoor is een gezonde levensstijl van groot belang. 

foto: d
ream
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eSPECSAVERS HEEFT JOU NODIG OM 

DE VERDERE GROEI VAN DE ORGANISATIE 
IN NEDERLAND TE REALISEREN!

‘ ONDERNEMERSCHAP 
WORDT BIJ SPECSAVERS 
BELOOND!’
 Doug Perkins, Oprichter en eigenaar Specsavers

“De afgelopen jaren zijn voor iedereen in optiekland bevlogen jaren. Dit heeft veel uitdagingen gegeven, maar tegelijkertijd veel kansen. 
Bij Specsavers hebben we kunnen profi teren van een verschuivende markt, waardoor de periode van recessie voor ons minder pijn deed als bij 
sommige concurrenten. In de tussentijd hebben wij ons goed voor kunnen bereiden door te investeren in de toekomst. Wij hebben bijvoorbeeld 
een eigen Academy opgericht om ons personeel vakkundig op te leiden tot volleerd opticien-contactlensspecialist, wij hebben tientallen winkels 
geopend, verbouwd, verhuisd en opgefrist en zijn fl ink gegroeid in ons personeelsbestand. In 2013 begonnen zich hier de vruchten van af te 
werpen en 2014 is tot op heden een groot succes voor Specsavers.”

Om onze groei verder door te kunnen zetten zijn wij doorlopend op zoek naar minimaal MBO-gediplomeerde opticiens die de ambitie hebben om 
mee te groeien met Specsavers. Laat onze successen je overtuigen om aan boord te stappen...

Onze successen in Nederland voor 2013 / 2014:
• In 2013 hebben bijna 375.000 consumenten één of meerdere aankopen gedaan bij Specsavers 
• Wij hebben binnen de optiekbranche ruim 20% aan volumegroei gerealiseerd
• Ons personeelsbestand is inmiddels gegroeid tot ruim 300 gediplomeerde opticiens en optometristen
• Wij hebben op dit moment bijna 100 leerling-opticiens in de organisatie werken 
• Wij hebben een eigen Specsavers Academy met 12 compleet ingerichte oogmeetruimtes
• In 2013 hebben wij ruim 1000 medewerkers getraind en/of MBO-opgeleid binnen onze Academy

Als Specsavers partner heb je een gegarandeerd maandinkomen en deel je mee in de winst van de winkel. 
Er zijn diverse mogelijkheden door het land voor een bestaande winkel of een nieuwe winkel. Bovendien 
is de kans groot dat je kan starten als opticien om vervolgens door te stromen naar het partnerschap! 
Twijfel dus niet langer en bel met Tim de Vries voor een strikt vertrouwelijk gesprek: 035 711 85 74 of ga 
naar onze website: vacatures.specsavers.nl of www.spectrum-blog.nl.

2350.11.010 Recruitment Doug Perkins FC 210x297.indd   1 18/07/14   12:31

advertentie
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In een notendop:		
de	ziekte	
van	Ménière
Wat	is	het?	De ziekte van Ménière is een chronische 
binnenoorziekte. Mensen met de ziekte van Ménière hebben 
een combinatie van 3 klachten :
• aanvallen van draaiduizeligheid, gepaard gaand met zwe-

ten en braakneigingen (tenminste tweemaal langer dan 
20 minuten)

• gehoorverlies 
• tinnitus (oorsuizen)

Hoe	wordt	de	diagnose	gesteld?	Bij het vaststellen 
van de diagnose van de ziekte van Ménière maken kno-
artsen vaak gebruik van het Diagnostisch Protocol 
Groningen. Dit protocol, opgesteld door dr. N. Mateijsen 
in 2001, is gebaseerd op de Definitie Ménière Groningen 
2001. In het protocol staat hoe een kno-arts idealiter iemand 

onderzoekt bij wie het vermoeden bestaat van de ziekte van 
Ménière. Het diagnostisch onderzoek van de kno-arts is ook 
bedoeld om bekende ziektes of aandoeningen uit te sluiten 
die vergelijkbare klachten geven, zoals een brughoektumor, 
de ziekte van Lyme of syfilis.

En	dan?	Leven met Ménière is een lastige opgave. Zeker in 
het begin. Ontspanning en positief denken zijn belangrijk. 
Een verandering in levensstijl is vaak onvermijdelijk. Hét 
geneesmiddel is nog niet uitgevonden, helaas. U heeft 
wel keuze tussen reguliere en, als u wilt, alternatieve 
behandelmethodes die de symptomen kunnen bestrijden 
en uw last en hinder van Ménière kunnen verminderen. 
Bij ernstige duizeligheidsaanvallen die het dagelijks leven 
ontwrichten is behandeling met medicatie mogelijk. Ook 
op psychologisch vlak kunt u hulp krijgen. Probeer in 
beeld te krijgen wat voor u helpt, denk hierbij ook aan 
hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een hoortoestel tegen het 
gehoorverlies, een tinnitusmaskeerder tegen oorsuizen en 
een speciale prismabril tegen de duizeligheid. Ook zijn er 
specifieke evenwichtsoefeningen die u kunnen helpen met 
de balans. Zie nvvs.nl/meniere voor meer informatie. 

Wist	u	dat?
… het vaststellen van de diagnose van de ziekte van 

Ménière een lastig proces is. De diagnose kan name-
lijk pas worden gesteld wanneer alle drie de sympto-
men zijn opgetreden. Bij de één treden deze sympto-
men tegelijk op, terwijl een ander bijvoorbeeld eerst 
last heeft van gehoorverlies en tinnitus en pas later 
aanvallen krijgt.

… er in de NVVS-webshop speciale kaartjes verkrijgbaar 
zijn waar op staat dat u Ménière heeft en wat een 
omstander kan doen als u een aanval van duizeligheid 
hebt. Daarop kunt u ook een telefoonnummer zetten 
dat omstanders kunnen bellen. Zie nvvs.nl/winkel.

… uit onderzoek blijkt dat na twee jaar bijna 60% van 
de patiënten vrijwel geen last meer heeft van duize-
ligheidsaanvallen, ongeacht de behandeling. Na acht 
jaar is dit 80%. Helaas is niet te voorspellen hoe de 
ziekte zich bij een individuele patiënt zal gedragen.

… ervaringen uitwisselen met lotgenoten u kan helpen 
bij het acceptatieproces. Neem eens een kijkje op het 
forum (http://forum.nvvs.nl/forum/meniere/) of op 
Ervaringrijk.nl. 

Uit	de	Vraagbaak
Welke medicijnen zijn slecht voor de ziekte van 
Ménière (bijwerkingen)?
Met alle medicijnen die ook tinnitus veroorzaken,  
moet u voorzichtig zijn. Raadpleeg de Medicijnwijzer  
(nvvs.nl/medicijnwijzer) voor meer informatie en over-
leg met uw arts.
Zie voor meer vragen en antwoorden de Vraagbaak op  
nvvs.nl/meniere.

beeld
: sh
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Professionals	vertellen	over	behandelingen	
en	(hoor)hulpmiddelen	voor	mensen	met		
een	brughoektumor
Eens per jaar organiseert Coby Borst, coördinator Schedelbasiswerkgroep LUMC, in samen-

werking met Anke Wedel van de site www.brughoektumor.nl een bijeenkomst voor mensen 

met een brughoektumor en hun naasten. Carla Kop, die met de NVVS de folder ‘Als papa of 

mama een bolletje in het hoofd heeft’ ontwikkelde, maakte samen met Coby Borst onder-

staand artikel naar aanleiding van zo’n bijeenkomst. 

Het doel van de bijeenkomsten is om zoveel moge-
lijk informatie over de laatste ontwikkelingen te 
delen en elkaar als lotgenoten te ontmoeten. Op de 

brughoektumorbijeenkomst in mei jl. waren diverse spre-
kers uitgenodigd, waaronder:

Dr.	A.G.L.	van	der	Mey	(kno-arts) 
Dr. Van der Mey vertelde dat meestal een wait en scan 
beleid voorgesteld wordt. Door middel van MRI-beelden 
van patiënten is goed te zien hoe groot de verschillen zijn. 
Bevlogen vertelde hij verder hoe bijzonder de samenwerking 
is tussen de artsen (neurochirurg, kno-arts) onderling en 
hoe voorzichtig en met grote concentratie de tumor opera-
tief wordt verwijderd zonder de aangezichtszenuw te raken. 
Een andere mogelijke behandeling is bestraling. 

Geke	Soulier	(arts in opleiding)
Er is door Bibian van Leeuwen (arts-assistent) en Geke 
Soulier (arts in opleiding) onder 922 patiënten van het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van leven van mensen met een brughoektu-
mor. Er is gekeken naar de kwaliteit van leven voor en na de 
behandeling (operatie, bestraling of tijdens het wait en scan 
protocol). Het onderzoek is maar één keer gedaan en er kun-
nen op dit moment nog geen officiële conclusies uit getrok-
ken worden. Hopelijk vindt er vervolgonderzoek plaats.

Kilian	Treurniet	(co-assistent)
Kilian is co-assistent en hield een presentatie over de aange-
zichtszenuw. De afgelopen jaren zijn er verschillende onder-
zoeken geweest hoe een aangezichtszenuw te herstellen, 
mocht deze beschadigd zijn tijdens de operatie. Uit nieuw 
onderzoek is gebleken dat de aangezichtszenuw te testen 
is op functioneren en mogelijk herstel. De mate van herstel 

bepaalt of de aangezichtszenuw verder te redden is. Door 
een nieuwe verbinding te maken tussen de aangezichtsze-
nuw en de omliggende zenuwen is de kans op herstel ver-
beterd.

Dr.	Saskia	de	Bruijn	(audioloog)
Wat de audioloog vooral duidelijk maakte, is dat het 
belangrijk is dat u de diverse hoortoestellen, waaronder de 
beengeleidingssystemen Baha (Cochlear) en Ponto (Oticon 
Medical) en het cros-toestel zelf uitprobeert. De audioloog 
heeft een lijst met vragen waardoor het inzichtelijk wordt 
welk toestel het meest geschikt zou kunnen zijn. Er is sinds 
kort een nieuw toestel op de markt; de Baha Atrract. Deze 
wordt op dit moment uitgetest. Bij deze versie van de Baha 
kan de huid intact blijven bij het plaatsen van het implan-
taat. Het implantaat en de processor zijn met een magneet 
aan elkaar verbonden.

Opticien	Ik	wil	Beter	Zien	(van beterzien.info)
Sommige mensen die een brughoektumorbehandeling heb-
ben ondergaan, hebben last van hun ogen. Ze hebben het 
gevoel dat er voortdurend zand in hun ogen zit. Dit komt 
doordat de traanbuis niet meer goed werkt. Al enige tijd is 
de kappenbril op de markt. Dit is een bril die aan de zijkan-
ten plastic heeft zodat de ogen uit zichzelf vochtig blijven. 
Dhr. Van der Does maakt er gebruik van en is er erg tevre-
den over, zo vertelde hij op de bijeenkomst.

Kijk op nvvs.nl/brughoektumor voor meer informatie 
over brughoektumor en houd brughoektumor.nl in de 
gaten voor de data van de volgende bijeenkomst.  

Van	
15-21	september	
is	het	Balance	Awareness	Week.	Zie	nvvs.nl/meniere,	Twitter	en	Facebook	voor	meer	informatie	

en	acties!
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Theater Amsterdam heeft aangegeven aan deze opmerkin-
gen te werken. Theaterbezoekers die slechthorend of doof 
zijn, kunnen in Theater Amsterdam binnenkort en praktisch 
zonder beperkingen gaan genieten van de unieke, multi-
mediale voorstelling ANNE. De productie van de theater-
voorstelling ANNE heeft de NVVS bovendien benaderd met 
de vraag of we willen kijken naar de ringleiding in de thea-
terzaal. De Commissie Toegankelijkheid gaat hiermee aan 
de slag.

Voor meer informatie http://www.theateramsterdam.nl/nl/
meertalig-vertaalsysteem. Daar is ook een filmpje beschik-
baar met een korte uitleg van het vertaal- annex ondertitel-
systeem. 

Over	ANNE
ANNE is een theatervoorstelling over het leven van Anne 
Frank. U ziet niet alleen de twee lange jaren die Anne met 
haar familie en de overige onderduikers in het Achterhuis 
doorbracht, maar wat ook daarvoor en daarna gebeurde. In 

een levensgroot decor komen Annes woorden, die zo tref-
fend de spanning en tragiek van haar bestaan weergeven, tot 
leven. Zo ervaren de toeschouwers hoe een eenzaam meisje 
tegen alle verdrukking in opgroeit tot jonge vrouw en geta-
lenteerd schrijfster. 

ANNE is de eerste theatervoorstelling over Anne Frank die 
is gebaseerd op alle versies van haar dagboeken, zowel de 
ongecensureerde als de door Anne zelf bewerkte versie en is 
te zien in het nieuw gebouwde Theater Amsterdam. ANNE 
kwam tot stand op initiatief van en in samenwerking met 
het Anne Frank Fonds in Bazel. Dit door Otto Frank opge-
richte fonds is universeel erfgenaam van de familie Frank. 
Het zet de inkomsten die uit de nalatenschap voortvloeien in 
voor educatieve en charitatieve doeleinden overal ter wereld.

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.theateramsterdam.nl. 
Het reserveren van de tablet kan tijdens het online bestellen, maar 
ook nog in het theater zelf.

t o e g a n k e l i j k h e i d

Theater	Amsterdam	maakt	voorstelling	ANNE	

met	uniek	vertaalsysteem	toegankelijk	voor	

doven	en	slechthorenden	

Theater Amsterdam heeft voor de theatervoorstelling ANNE, een toneelstuk over het leven 

van Anne Frank, een vertaalsysteem ontwikkeld voor buitenlandse bezoekers. De teksten 

zijn echter ook beschikbaar gemaakt in het Nederlands, waardoor ook doven en slechtho-

renden de voorstelling goed kunnen volgen. De teksten van de voorstelling kunnen via een 

tablet, die in een steun aan de theaterstoel is bevestigd, worden gevolgd in het Nederlands 

(en zeven andere talen). 

De NVVS, en ook de samen-
werkingsverbanden SOAP! 
(ondertiteling) en Signaal 

(toegankelijkheid) zijn uiteraard zeer 
te spreken over dit initiatief. Het is 
immers helaas niet vanzelfsprekend 
dat er bij theatervoorstellingen ook 
aan doven en slechthorenden wordt 
gedacht. Theaterdirecteur Peter 
Voortman: “Theater Amsterdam werkt 
nauw samen met het Anne Frank 
Fonds, haar maatschappelijke partner 
UNICEF en educatieve partner het 
Joods Historisch Museum om met de 
bijzondere theatervoorstelling ANNE 
een breed en ook nieuw publiek te 
bereiken. Eén van de manieren waarop 
dat gebeurt, is de invoering van een 
uniek vertaalsysteem, waarbij het 
publiek via een beschikbaar gestelde 
tablet in maar liefst acht talen ‘live’ 

via ondertiteling de voorstelling kan 
volgen. Daarnaast kan men via een 
audiokanaal het theaterstuk in Engelse 
of Duitse gesproken taal beluisteren.” 

Deze service kan (in principe) aan 
alle bezoekers (1101 stoelen maximale 
capaciteit) worden aangeboden. “De 
eerste reacties van gebruikers van het 
systeem, zowel buitenlandse gasten 
als dove bezoekers, waren zeer lovend. 
Inmiddels zijn ook de eerste veelbelo-
vende testen gedaan om het audiosy-
steem geschikt te maken voor slecht-
horenden, waarbij het audiosignaal uit 
de zaal via de ter beschikking gestelde 
tablet als een modern ringleidingsy-
steem kan worden gebruikt”, vertelt 
Carolien Overgaauw, die het project 
rond het vertaalsysteem begeleidt.

Gebruikersvriendelijk
Bij de ontwikkeling van het systeem 
is goed geluisterd naar de wensen en 
suggesties van potentiële gebruikers. 
Zo heeft een delegatie van de NVVS 
recentelijk het systeem mogen testen 
en heeft men daarbij waardevolle sug-
gesties en tips gegeven om het vertaal- 
cq. ringleidingsysteem te perfectione-

ren en nog gebruikersvriendelijker te 
maken. 

Pierre Demacker en Ben Schut (en 
anderen) waren namens de NVVS aan-
wezig bij het testen van het systeem. 
Hieronder hun reacties:
Pierre: “Het was een mooie show en 
unieke ervaringen op het gebied van 
toegankelijkheid voor slechthorenden. 
Met een all surround audio in de zaal 
had ik een perfect spraakverstaan, 
minstens zo goed als met de beste 
ringleiding. Waardering; een 10!”
Ben: “Het ondertitelsysteem is vrij-
wel perfect. Een nationale primeur. 
Uit alles blijkt dat Theater Amsterdam 
ook de laatste imperfecties weg wil 
hebben. Hier wordt de bezoeker seri-
eus genomen. En dus ook de dove en/
of slechthorende bezoeker. Er komt 
nog een ringleiding. Verder misschien 
nog een paar kleine wensen: werken 
met kleuren zodat de lezer weet wie 
wat zegt en niet alleen tekst ondertite-
len, maar ook andere podiumgeluiden 
tussen haakjes vermelden. Tip voor de 
bezoeker: ga niet vooraan, maar wat 
meer naar achteren zitten; je hebt dan 
een beter overzicht.”

Theaterbezoekers die slechthorend of doof zijn, kunnen in Theater Amsterdam binnenkort en praktisch zonder beperkingen gaan genieten van de unieke, 

multimediale voorstelling ANNE.

be
el

d
: k

ur
t 

va
n

 d
er

 e
ls

t

 'Hier wordt ook de 

dove of slechthorende 

bezoeker serieus 

genomen'
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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 rc o m m u n i c a t i e

Project	Kwaliteit	TeleTolk	succesvol	
afgerond	met	slotbijeenkomst

U heeft inmiddels vast al een kijkje genomen op 
www.kwaliteitteletolk.nl, de site van het project 
Kwaliteitscriteria TeleTolk (KTT) van Dovenschap. 

Teletolken is de overkoepelende benaming voor verschil-
lende vormen van tolken op afstand. In het project KTT 
zijn onder andere kwaliteitscriteria vastgesteld rondom het 
inzetten van teletolkdiensten door doven en slechthoren-
den. Op 20 juni organiseerde de projectgroep een slotbij-
eenkomst, waarbij vertegenwoordigers van organisaties 
voor doven en slechthorenden, tolkenorganisaties, testdeel-
nemers, medewerkers en (faciliterende) teletolkdienstverle-
ners aanwezig waren. In dit artikel doet (voormalig) project-
medewerker Wouter Bolier verslag. 

Projectleider Casper van der Velde opende de bijeenkomst 
met een korte terugblik. Hij somde de belangrijkste project-
resultaten op, waaronder een breed gedragen document met 
kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en 
teletolkgebruikers en een website (www.kwaliteitteletolk.
nl) met informatieve en ondertitelde filmpjes in gebarentaal 
over teletolken. Op de site is bovendien informatie te vinden 
over aanbevolen apparatuur, instructies voor het voorberei-
den van een tolksessie en tips voor de samenwerking tussen 
tolkgebruikers en tolken. Het omvangrijke driejarige project 
werd voor 350.000 euro gefinancierd door Fonds PGO en er 
waren ongeveer 200 personen bij betrokken, onder andere 
tolkgebruikers, tolken en vertegenwoordigers van doven- en 
tolkenorganisaties. 

Vervolgens gaf Van der Velde het woord aan Karin Ursinus 
van Signcall. Signcall is leverancier van Total Conversation-
software en voert in opdracht van KPN de beeld- en tekstbe-
middelingsdienst KPN Teletolk uit. Ursinus vertelde over de 
oprichting van de betrekkelijk nieuwe bemiddelingsdienst, 
die momenteel door 750 gebruikers vooral ‘functioneel 
wordt gebruikt; voor op het werk, de huisarts of het bestel-
len van een pizza.’ Ze noemde een aantal technische en 
organisatorische uitdagingen waaraan hard is gewerkt en/of 
nog wordt gewerkt. Hierna vertelde Eelco Kroos van Tolknet, 
dat voorlichting en advies geeft over de inzet van (doven)tol-
ken en bemiddelt tussen tolken en tolkgebruikers, over het 
gebruik van een tolk op afstand op afspraak via Tolkmatch. 
Zowel Ursinus als Kroos gaven aan de kwaliteitscriteria die 
in het project KTT zijn opgesteld (tot op zekere hoogte) te 
gebruiken bij het leveren en faciliteren van teletolkdiensten. 

Het slotwoord was aan Benny Elferink, namens opdracht-
gever Dovenschap voorzitter van de projectstuurgroep. Hij 
gaf aan trots en tevreden te zijn over de projectresultaten en 
sprak zijn dankwoord uit aan de verschillende bij het project 
betrokken personen en partijen. Elferink vertelde verder blij 
te zijn dat KPN Teletolk en Tolknet de kwaliteitscriteria seri-
eus nemen. Ook benadrukte hij dat teletolken een welkome 
aanvulling kan zijn op de bestaande doventolkvoorziening. 
Hij noemde verder het ideaalbeeld dat een dove of slechtho-
rende tolkgebruiker op ieder moment en in iedere situatie 
een tolk kan krijgen. Dat ideaalbeeld kan nu werkelijkheid 
worden voor doven en slechthorenden die de nieuwe tele-
tolkdiensten gebruiken. Benut u de nieuwe voorzieningen 
en mogelijkheden al?!

De projectgroep wil bij deze graag iedereen bedanken 
die een bijdrage heeft geleverd aan het project Kwaliteit 
TeleTolk. Kijk voor meer informatie over Kwaliteit TeleTolk 
op: www.kwaliteitteletolk.nl 

De projectgroep van project Kwaliteitscriteria TeleTolk. Met van links 

naar rechts: Arnoud van Wijk, Rike Baas, Wouter Bolier, Suzanne Heuft 

en Casper van der Velde. 

Doe	mee!
De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden 
blijven ook na dit project actief bezig met teletolken. 
Zo heeft samenwerkingsverband SIGNAAL een Teletolk-
gebruikerspanel opgericht. Daarvoor zoeken we nog deel-
nemers. Iets voor u? Kijk voor meer informatie hierover  
op: http://www.kwaliteitteletolk.nl/teletolkpanel/.  

Martine	van	Hulst:	‘Ik	wil	mijn	steentje	bijdragen	aan		
het	informeren	en	horen	van	onze	leden’

De NVVS telt 300 actieve vrijwilligers. In deze rubriek, waarin vrijwilligers elkaar bevragen, 

leert u ze kennen. Jacqueline Maschino vroeg deze keer aan Martine van Hulst om te vertel-

len over haar vrijwilligerswerk voor de NVVS.

Ben	je	zelf	slechthorend?
Op 37-jarige leeftijd werd perceptief 
komvormig gehoorverlies aan mijn 
beide oren geconstateerd. Perceptief 
betekent dat de haarcellen in het slak-
kenhuis beschadigd zijn. Komvormig 
slaat op de vorm van de grafiek in 
mijn audiogram. Ik hoor wel hoge 
en lage tonen. De middentonen zak-
ken weg. Precies in dat gebied zit 
het stemgeluid. Zo gebeurde het dat 
ik in de keuken het lage geluid van 
de koelkastmotor waarnam als een 
normaal geluid, terwijl ik de stem van 
een spreker niet kon horen. In de loop 
der jaren werd de kom in mijn audio-
gram steeds dieper. Pas met de Varibel 
hoorbril kon ik weer goed horen. Een 
medewerkster van Varibel ontdekte 
dat minieme geluidsaanpassingen bij 
mij een enorme uitwerking op de ver-
staanbaarheid hebben. Mijn oren kun-
nen per frequentie de toe- en afname 
van 1dB waarnemen. 

Wat	was	je	motivatie	om	
vrijwilliger	te	worden	bij	de	
NVVS?	
Slecht horen maakte mij pas echt 
duidelijk hoe belangrijk communica-
tie is in ons leven. Als tekstschrijver 
heb ik ook voor een bedrijf gewerkt 
waar technische (hoorhulp)systemen 
werden ontwikkeld voor bijvoorbeeld 
scholen. Gepassioneerde mensen 
brachten verbetering aan in de wereld 
van de slechthorende. Ik voel die pas-
sie ook. Begin 2013 las ik een oproep 
voor actieve vrijwilligers in de regio 
Tilburg en ik meldde me aan. 

Wat	is	je	functie?
Ik heb de redactie en de vormgeving 
van HorenTilburg e.o. op me geno-
men. Die taken zijn me op het lijf 
geschreven. Het schrijven loopt als 
een rode draad door mijn leven. De 
vormgeving zie ik als een uitdagende 
hobby.

Wat	betekent	
vrijwilligerswerk	voor	je?
We kunnen elkaar steunen en samen 
kunnen we signaleren en aanzetten 
geven tot verbetering. Mijn missie? 
Samen bouwen! Een oog en een oor 
voor mensen die leven met een hoor-
probleem, leden met elkaar verbinden 
en de wereld verbeteren waar dat 
mogelijk is. 
Heel graag wil ik een steentje bijdra-
gen aan het informeren en horen van 
onze leden. 

Zijn	er	nog	andere	zaken	die	
je	wilt	vermelden?
Mijn start als actieve vrijwilliger viel 
samen met de wens van het landelijke 
NVVS-bureau om het uiterlijk van de 
regionale edities meer af te stemmen 
op de landelijke verschijningsvorm. 
Uniformiteit in kleurgebruik en uiter-
lijk maakt de NVVS overal herkenbaar. 
Het oogt professioneel. Ik zag hierin 
een uitdaging en heb met plezier 
gewerkt aan de nieuwe lay-out. 

Wat	betekent	de	NVVS	voor	
jou?
Al vele jaren ben ik lid van de NVVS. 
Ik heb respect voor de veelheid van 

onderwerpen die worden opgepakt 
en aangepakt. Ik pluk de vruchten 
van resultaten die landelijk worden 
bereikt. Ik denk daarbij aan ondertite-
ling op de televisie en verbetering van 
het vergoedingenstelsel. Heel waarde-
volle zaken.

Wie	zou	je	voor	de	volgende	
keer	willen	voordragen?	
Waarom?
Ik geef het stokje door aan Adrie 
Sonke, omdat hij zich namens de 
afdeling Zeeland op het twitteren 
heeft gestort en zich vast met nog veel 
meer bezighoudt binnen de NVVS.

Martine	van	Hulst
Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Tilburg
Privé: moeder van twee zoons
Beroep: eigenaar tekstbureau
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Connectiviteitsmogelijkheden		
van	hoortoestellen	nader	bekeken	

In HOREN deden we eerder een oproep om ervaringen 
op te sturen met apparatuur die een aanvulling is op uw 
hoortoestellen. Vervolgens hebben we in HOREN de 

binnengekomen ervaringen samengevat met tips voor bij 
de aanschaf van aanvullende hoorhulpmiddelen. Nu gaan 
we wat dieper in op de recente ontwikkelingen in de ver-
bindingsmogelijkheden (connectiviteit) van hoortoestellen: 
welke nieuwe technieken zijn er? En waarin verschillen ze 
in de praktijk?. Een uitgebreidere versie vindt u op nvvs.nl/
horenmagazine. 

Waarom	nieuwe	connectiviteitsmogelijkheden
De mogelijkheden om het hoortoestel met geluidsappara-
tuur te verbinden, waren tot een jaar of acht geleden nog 
beperkt tot de T-stand van het hoortoestel om een ringlei-
ding te gebruiken, met als variant de halslus met IR (infra-
rood) of FM zender-ontvanger. Daarnaast is er al jaren de 
mogelijkheid om FM-ontvangertjes te bevestigen (met een 
‘schoentje’) aan de hoortoestellen. Voor tv en radio waren 
die verbindingsmogelijkheden voor het weergeven van 
spraak acceptabel, maar voor muziek eigenlijk niet. Want 
het geluid werd met deze technieken niet in stereo weerge-
geven. De enige manier om muziek in stereo weer te geven, 
was beperkt tot de Direct Audio Input of tot inductieve oor-
haken en een stereo FM-ontvanger.
Met de komst van mobiele audioapparatuur zoals smart-
phones, mp3-spelers, laptops en tablets, schoten die tra-
ditionele mogelijkheden tekort of waren te omslachtig. 
Bovendien is het geluid voor anderen hoorbaar wanneer het 
over de luidspreker wordt gespeeld (en zijn hoofdtelefoons 
nodig). De hoortoestelindustrie heeft de afgelopen jaren 
hoortoestellen geïntroduceerd die samen met bijpassende 
accessoires een compleet systeem vormen, dat met vrijwel 
alle audioapparatuur verbonden kan worden. Een belangrijk 
bijkomend voordeel van een aantal van deze systemen is dat 
muziek in stereokwaliteit aan hoortoestellen kan worden 
doorgegeven.

Draadloze	overdracht	(stereo)
Er zijn twee duidelijk te onderscheiden technieken voor de draad-
loze overdracht van het geluid naar een hoortoestel: de Near 
Field Magnetic Induction (NFMI) en Radio Frequentie (RF). 
Het principe van de NFMI is te vergelijken met de gewone 
ringleidingtechniek, alleen is het digitaal en gecodeerd. 
NFMI werkt met een zender/streamer die de signalen van 

meerdere soorten audioapparaten ontvangt en doorgeeft aan 
de hoortoestellen. Er zijn streamers die ook als afstandsbe-
diening voor de hoortoestellen kunnen werken. 
Het digitale en gecodeerde draadloze principe van RF is te 
vergelijken met bijvoorbeeld wifi en Bluetooth. In de hoor-
toestellen zijn ontvangertjes ingebouwd die het signaal 
van de op de tv/radio/ aangesloten zender rechtstreeks en 
in stereo verwerken. Die zender is onderdeel van het hoor-
toestelsysteem en dus merkspecifiek. Voor andere mobiele 
apparaten zijn wel accessoires nodig, te vergelijken met een 
streamer. Ook die accessoires zijn onderdeel van een hoor-
systeem en merkspecifiek. Er zijn nu ook hoortoestellen 
die het RF-geluid van Apple-apparaten rechtstreeks, zonder 
accessoire, kunnen opvangen.

Keuze
Er bestaan duidelijke kwaliteitsverschillen tussen de produc-
ten/ merken waarbij eenzelfde techniek is toegepast. Zelfs 
als u zich beperkt tot het verbinden van tv/radio met het 
hoortoestel, is het al nuttig om bij uw hoortoestelkeuze reke-
ning te houden met de mogelijkheid om voor een compleet 
systeem te kiezen: met een streamer (NFMI) of rechtstreeks 
(RF).  Het is belangrijk om in de proefperiode niet alleen het 
hoortoestel maar ook de andere onderdelen van het systeem 
uit te proberen, voordat u uw definitieve keuze maakt. 

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

Zie nvvs.nl/horenmagazine voor uitgebreidere informa-
tie. Kijk ook eens op Hoorwijzer.nl voor informatie  
over aanvullende hoorhulpmiddelen. 
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Werkpad BV Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel 

Telefoon (073) 558 83 96 • Teksttelefoon (073) 558 83 98

Fax (073) 558 83 97 • Email info@werkpad.nl

Internet www.werkpad.nl voor horen, zien, taal en autisme

Werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed
kunnen horen of zien, esm of autisme hebben

Werkpad, een sterk merk voor werk

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

Opinion
HOORTOESTELLEN

www.SecondOpinionHoortoestellen.nl

Activiteiten van Second Opinion Hoortoestellen

Gespecialiseerd in

Ÿ  Het verbeteren van het resultaat met bestaande hoortoestellen 

Ÿ  Advies en/of verzorging van onafhankelijke proefperiodes met 
hoortoestellen

Ÿ  Het adviseren bij de aankoop van reservehoortoestellen 
(bijv. via Marktplaats) en het instellen hiervan

Ÿ  Het geven van trainingen aan audiciens

Niet tevreden

Geld terug!

Verdere bijzonderheden

Ÿ   Geen verkoop van hoortoestellen

Ÿ   Alles onder unieke “niet goed, geld terug – garantie”

advertenties

Ga	naar	nvvs.nl/erbijhoren	voor	
meer	informatie	en	om	te	doneren.

Help	mee	slechthorende	en	dove	kinderen	
weerbaarder	te	maken	en	steun	het	project	

‘Erbij	horen’	van	de	NVVS!	
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a g e n d au i t  d e  o u d e  d o o s

HOORagenda
11	september
Informatiebijeenkomst	over	Ménière	in	
Hengelo	Tijdens de bijeenkomst wordt er ingegaan op 
de oorzaken, behandelmethodes en vertelt men uit eigen 
ervaring. Daarnaast worden adviezen gegeven over het 
omgaan met de ziekte van Ménière. Plaats: A. Schweizerzaal 
van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) Hengelo, Geerdinksweg 141, 7555 
DL Hengelo | Tijd: 19.30 - 21.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur | 
Sprekers: dhr. dr. P.B. Douwes Dekker (kno-arts ZGT) en dhr. H. de 
Graaf (ervaringsdeskundige NVVS) | Aanmelden: toegang alleen na 
aanmelding bij NVVS via formulier op nvvs.nl/hooragenda of het 
speciale NVVS-reserveringsnummer (030) 635 40 07 | Entree: ¤ 3,- per 
persoon, NVVS-leden gratis | Schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig.

4	november	2014
Informatiebijeenkomst	over	implanteerbare	
devices	bij	slechthorendheid	(CI,	BAHA)	
Op dinsdag 4 november 2014 organiseert de NVVS i.s.m. VieCuri 
in Venlo een informatiebijeenkomst over implanteerbare devices 
bij slechthorendheid (CI, BAHA). Deze informatieavond is 
bedoeld voor mensen die slechthorend zijn en meer informatie 
willen hebben over de mogelijkheden van compensatie van 
gehoorverlies middels een Cochleair Implantaat, een BAHA 
(Bone Anchored Hearing Aid) of andere hooroplossingen. Locatie: 
Auditorium van VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg, Tegelseweg 
210, 5912 BL Venlo | Tijd: 19.20 - 21.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur 
| Sprekers: mw. dr. V. van den Heuvel-Verhaegen (kno-arts VieCuri), dhr. S. 
Hendrix (Bachelor of Audiology Adelante), mw. K. Stemkens (Audioloog 
Adelante) en dhr. H. Epping  (NVVS-ervaringsdeskundige) | Aanmelden: 
toegang alleen na aanmelding bij de NVVS via formulier op nvvs.nl/
hooragenda of tel. (030) 635 40 07 | Entree: ¤ 3,-, NVVS-leden gratis | 
Een schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig.

Informatie	en	voorlichting	
Hoe	het	ooit	begon:	de	eerste	
hoortoestellijn	van	Siemens
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste productlijn van Siemens verscheen: 

Phonophor. Het principe van de hoortoestellen stamde af van een vinding van Werner von 

Siemens in 1878, die de geluidskwaliteit van telefoontoestellen verbeterde door magneten 

toe te passen. 

tekst: Siemens/Bianca Braun (vertaald en bewerkt NVVS) | beeld: Siemens.com/history

Hoe	het	begon
In het begin van de 20ste eeuw waren 
er al hoortoestellen van andere fabri-
kanten op de markt. Deze toestel-
len waren aardig groot en zwaar. 
Ingenieur Louis Weber werkte aan 
luidsprekers en microfoons voor 
telefoonsystemen bij Siemens & 
Halske in Berlijn. In 1911 instrueerde 
manager August Raps hem om een 
onopvallend lichtgewicht hoortoe-
stel te maken voor bankiervriend 
Carl Kloenne. Na een aantal mis-
lukte pogingen, lukte het Weber om 
zijn ‘toestel voor slechthorenden’ 
te maken. In december 1913 was de 
combinatie van een ‘geluidsvanger 
met twee microfoons’ en een hoofd-
telefoon gereed voor serieproductie. 
De uitvinding werd ‘Esha-Phonophor’ 
genoemd, waarin de initialen ‘s’ en 
‘h’ van Siemens & Halske verwerkt 
zijn (es-ha). Onbedoeld ook passend 
bij de Nederlandse afkorting ‘sh’ 
(slechthorend). Het eerste ‘lichtge-
wicht’ hoortoestel was een feit.  

Ontwikkelingen
Na het ontwikkelen van de eerste 
Phonophor-lijn, werkte Weber aan 
systemen die een combinatie waren 
van hoortoestellen en telefoons. De 
toestellen werden omschreven als 

‘hoorsystemen voor meerdere gebrui-
kers’ en werden gebruikt in theaters, 
scholen, kerken en andere publieke 
(spreek)ruimtes. Met het bevestigen 
van dunne draden, konden deze kas-
tjes in het borstzakje van een colbert 
of blouse gedragen worden (1951), 
voor die tijd een behoorlijke innovatie.
In de tweede helft van de twintigste 
eeuw nam de relevantie van deze syste-
men af. Hoortoestellen werden krach-
tiger en pasten in een kleinere behui-
zing, die de slechthorende achter het 
oor kon dragen (1959), zoals we dat 
vandaag de dag ook kennen. Ook kwa-
men er zogenoemde ‘hoorbrillen’ op 
de markt (hoortoestel geïntegreerd in 
de poten van een bril). 

Omdat de onderdelen van de hoortoe-
stellen steeds kleiner werden, moesten 
er ook aanpassingen worden gedaan 
aan de werkplekken van de mede-
werkers in de fabriek. Zij hadden ver-
grootglazen en pincetten nodig om de 
verschillende onderdelen op de juiste 
plek te krijgen. Een vaste hand en oog 
voor detail waren onontbeerlijk! 

De jaren ’90 stonden in het teken van 
een grote digitalisering. Ook de hoor-
toestellen zelf werden gedigitaliseerd. 
Tegenwoordig kunnen ze draadloos 

verbinding maken met computers, 
televisies, smartphones etc. Ze kun-
nen dankzij speciale software hun 
omgeving herkennen en analyseren en 
de instellingen van het toestel daarop 
aanpassen. 

Blik	vooruit
Siemens borduurt nu voort op de 
innovaties van de afgelopen jaren. 
Het bedrijf blijft samenwerken met 
artsen, wetenschappers, universitei-
ten, audiologen en andere akoesti-
sche experts. De nieuwste ontwikke-
lingen op hoortoestelgebied worden 
in oktober gepresenteerd op een 
internationaal congres. 

Hoorsysteem met kastje in borstzak (1951). 

Overig
23	oktober	2014
Themabijeenkomst	‘Leven	met	Hyperacusis	
en	Tinnitus’	in	Drachten	Hoor Friesland (waarin 
de NVVS en Friese Doven samenwerken) organiseert een 
themabijeenkomst over leven met hyperacusis en tinnitus 
voor mensen met hyperacusis/tinnitus, hun partners 
en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt er ingegaan op de oorzaken van hyperacusis, 
behandelmethodes en vertelt men uit eigen ervaring. 
Daarnaast worden adviezen gegeven over het omgaan met 
hyperacusis, wanneer medische behandeling niet mogelijk 
is. Omdat hyperacusis in veel gevallen gepaard met tinnitus 
(oorsuizen) wordt hier ook veel aandacht aan besteed. Een 
schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig.Tijd: 19.30 - 21.30 
uur | Locatie: Bibliotheek van Drachten, Museumplein 1, 9203 DD 
Drachten | Spreker: mw. Wijke van der Kooij (ervaringsdeskundige 
NVVS) | Aanmelden/meer informatie: info@hoorfriesland.nl | Entree:  
¤ 6,- per persoon, leden ¤ 5,-.

7	november	2014
Lezing	over	sociaal-emotionele	problemen	
bij	slechthorenden	De NVVS in de regio Twente 
organiseert op vrijdag 7 november een lezing over sociaal-
emotionele problemen bij slechthorenden. De lezing wordt 
verzorgd door Marion van de Konijnenburg van de GGMD. 
Tijd: 19.00-21.30 | Locatie: AC Hengelo, Bornsestraat 5 | Entree:  
gratis | Aanmelden: voor 17 oktober bij Maarten Menko: maartenmen-
ko@hotmail.com of per post naar Hogeweg 165, 7582 CD Losser. 

Ervaringskennis
5	september	2014
Ervaringssessie	met	als	thema:	Mijn	
ouder	of	andere	naaste	wil	niet	aan	een	
hoortoestel,	maar	zo	gaat	het	niet	langer!
Uw slechthorende ouder, of andere naaste, heeft een 
hoorprobleem, maar wil geen stappen zetten. Zo gaat 
het niet langer! Herkent u dit? Wat heeft u gedaan, of 
juist niet gedaan, om dit aan te kaarten en op te lossen? 
Deel uw ervaringen met ons, zodat anderen daar weer 
hun voordeel mee kunnen doen. 
Tijd: 10.30 tot 13.00 uur | Locatie: landelijk NVVS-bureau in 
Houten | Aanmelden: mail naar l.laurens@nvvs.nl

19	september	2014
Ervaringssessie	over	communicatie		
met	medici
Voor mensen met een verminderd gehoor kan com-
municatie met artsen en verpleegkundigen tijdens 
ziekenhuisopname, op de poli, of bij de huisarts soms 
lastig gaan. Heeft u ervaring/tips met bijvoorbeeld een 
ziekenhuisopname waarbij u tijdelijk uw hoortoestel-
len niet kon gebruiken en toch moest communiceren 
met medici? Hoe deed u dat? Of u zit bij de huisarts met 
een klacht, al dan niet over uw gehoor, hoe zorgt u dat 
u optimaal kunt communiceren? Deel uw ervaringen in 
onze kleinschalige ervaringssessie. 
Tijd:10.30 tot 13.00 uur | Locatie: landelijk NVVS bureau in 
Houten | Aanmelden: mail naar l.laurens@nvvs.nl
 
Meer over het project Ervaringskennis en een overzicht 
van de sessies vindt u op nvvs.nl/ervaringskennis.
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Inloopspreekuren
Alkmaar
Wanneer: Elke 4e woensdag van de maand 
 (m.u.v. juli, aug. en dec.)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Bergen
Informatie: Tel. 072-512 19 69

Breda
Wat:  Inloop en advies
Wanneer: 10 september 2014
Tijd: 9.30-12.00 uur
Locatie: Amphia ziekenhuis Langedijk, Breda, zaal 1, 2
Informatie:  breda.voorzitter@nvvs.nl of tel. 06 - 16410603
 
Den	Haag
Wat: Inloop en advies
Wanneer: Elke 1e vrijdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd: 12.00-13.30 uur
Locatie: Audiologisch Centrum, 4e verdieping GGD-
 gebouw, achter MCH Westeinde, Westeinde 128
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

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:  14 november 2014
Tijd:  10.00-11.30
Locatie:  Rode Kruisgebouw, Leonard van Vechelstraat 2, 
 5014 HD Tilburg
Informatie:  tel. 013-5341131 of tilburg@nvvs.nl 

Voorburg
Wat:  Inloop en advies
Wanneer: Elke 1e dinsdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd:  13.30-15.00 uur 
Locatie: zalen Romulus en Remus, Diaconessenhuis, 
 Fonteynenburghlaan 5, Voorburg
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 

In de volgende editie van HOREN Magazine publiceren 
we alle activiteiten die tussen 17 oktober en 12 december 
2014 plaatsvinden. Een inloopspreekuur opgeven? Mail 
de redactie vóór 15 september 2014 via horen@nvvs.nl en 
vergeet niet het thema van de bijeenkomst, de locatie, 
datum, tijd en contactgegevens te vermelden. 

Informatiecentra	
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: oorzaken@
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.

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

Lotgenotencontact
15	september	
Lotgenotencontact	tinnitus	in	Tilburg
Tijd: 19.30-21.00 | Locatie: Rode Kruisgebouw, Leonard van 
Vechelstraat 2, 5014 HD Tilburg

20	september	
OPCI-contactdag	‘CI	en	Communicatie’
OPCI (Onafhankelijk Platform CI, waarin de NVVS is 
vertegenwoordigd) organiseert op 20 september 2014 
weer de jaarlijkse lotgenoten contactdag. Het thema van 
de dag is: “CI en Communicatie”. 
Locatie: Restaurant “De Busjop”, Busschopsweg 9, 6093 AA 
Heythuysen, www.debusjop.nl. “De Busjop” is goed bereikbaar 
met de auto en het openbaar vervoer | Tijd: 12.30 uur - 18.00 
uur | Prijs: ¤ 15,00 p.p., kind ¤ 6,00. (incl. koffie, gebak en buf-
fet) | Aanmelden: tot 15 september 2014 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 het bedrag overmaken op 
IBAN: NL54 INGB 0000 0662 69, t.n.v. NVVS te Houten onder 
vermelding van CI-contactdag Heythuysen. Meld u op tijd aan 
want: vol is vol. | Vragen: Geert Hanssen (contactpersoon OPCI 
regio Maastricht) Wingerdstraat 9, 6093 AG Heythuysen, e-mail: 
geert.hanssen@opciweb.nl | Schrijftolk aanwezig. 

18	september	en	16	oktober
Lotgenotencontact	in	Goes
Tijd: 19.00-21.30 uur | Locatie: Auris, Nassaulaan 8 in Goes

9	oktober
Lotgenotencontact	Ménière	in	Tilburg
Tijd: 14.00-15.30 | Locatie: Rode Kruisgebouw, Leonard van 
Vechelstraat 2, 5014 HD Tilburg

31	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 2014 via tinnitus.limburg@nvvs.nl of 
tel. 045-5458873 | Kosten: ¤ 3,- voor NVVS-leden,  ¤ 4,- voor 
niet-leden (koffie/thee voor eigen rekening) | Meer informatie: 
Paul Habets, NVVS-voorlichter, e-mail: tinnitus.limburg@nvvs.nl.

Zelhem
Wat:  inloopuur hoorproblemen
Wanneer:  2 oktober 2014
Tijd:  10.00-12.00 uur
Locatie:  Stichting Welzijn Zelhem, Locatie Oranjehof, 
 Pr. Beatrixstr.41
Informatie:  ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl.

Zoetermeer
Wat:  Inloop en advies
Wanneer:  Elke 2e dinsdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd:  11.00 - 13.00 uur
Locatie:  Hoofdbibliotheek, Stadhuisplein 2
Informatie: jannelies@online.nl

info@nvvs.nl
www.nvvs.nl
www.facebook.com/nvvs.nl
www.twitter.com/NVVS_



TOESTELLEN
VOOR IEDEREEN

HOOR

Iedereen heeft zijn eigen wensen en behoeften als het gaat om
goed horen. Daarom heeft Hans Anders een uitgebreid assortiment
uit stekende hoortoestellen: van eenvoudig tot de nieuwste technologie.
En omdat niemand graag teveel betaalt, vindt u bij Hans Anders in iedere
categorie een hoortoestel waarvoor u geen eigen bijdrage betaalt,
ook als u twee van deze hoortoestellen koopt.*

Maak vandaag nog een afspraak met een van onze StAr-gediplomeerde 
audiciens voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Dat kan via het 
gratis telefoonnummer 0800 - 0075.
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