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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.

foto: arn
o m

assee
beeld

: veen
h

uis/w
id

ex
foto: paul sch

uitem
aker

En verder
p. 8-10 Actueel
p. 11 Lezerscolumn 
p. 12,13 Vergoedingen
p. 20,21 NVVS in actie 
p. 22 Lezerspagina 
p. 23 Rapport over hersenstimulatie als tinnitusbehandeling
p. 28 Verslag bijeenkomst brughoektumorpatiënten 
p. 29 In een notendop: de ziekte van Ménière
p. 30 Toegankelijke theatervoorstelling ANNE
p. 32 Project Kwaliteit TeleTolk afgesloten
p. 33 Vrijwilliger vraagt vrijwilliger
p. 35 Connectiviteitsmogelijkheden nader bekeken
p. 36 Uit de oude doos: 100 jaar hoortoestellen
p. 37,38 Agenda
p. 39 Adressen & colofon

In dit nummer

3

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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