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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. 
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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.


