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

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.
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