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Ernstige geluidshinder koploper bij 
klachten over afsteken van vuurwerk

Onder de naam “te veel, te vroeg, te hard” heeft het meldpunt vuurwerk-

overlast (een initiatief van 17 lokale GroenLinks-fracties) rapport uitge-

bracht van de meldingen die gedaan zijn op de site vuurwerkoverlast.nl.

tekst: Karel Gillissen

Het afsteken van vuurwerk 
bij de jaarwisseling staat al 
geruime tijd ter discussie. 

Niet alleen vanwege de letselschade 
die het met zich mee brengt, maar ook 
vanwege de geluidsoverlast. Het rap-
port laat dat ook duidelijk zien: bijna 
de helft van de klachten betreft over-
last van harde knallen (vuurwerkbom-
men). Ernstige geluidshinder is daar-
mee de koploper van alle klachten. 

Gehoorklachten
De wettelijk maximaal toegestane 
geluidssterkte van consumenten-
knalvuurwerk is 156 dB (A). Dat is 
voor veel mensen eigenlijk al veel te 
hard, laat staan voor diegenen met 
hyperacusis-klachten. Illegaal vuur-
werk gaat daar nog eens een aantal 
malen bovenuit. Ter vergelijking: 
akoestische trauma’s kunnen al 
optreden bij eenmalige blootstelling 
aan geluid met piekniveaus van 150 
dB (A). Bijvoorbeeld bij defensie- of 
politiepersoneel die onvoldoende 

gehoorbescherming dragen bij schiet-
oefeningen. 
Het is natuurlijk goed dat de overheid 
eisen en regels stelt aan de eigen-
schappen van consumentenvuurwerk, 
maar het handhaven van deze regels 
blijkt in de praktijk nagenoeg ondoen-
lijk. Ieder jaar weer blijken grote 
partijen illegaal vuurwerk de weg te 
vinden naar de consumenten met als 
gevolg dat er jaarlijks na de jaarwis-
seling zo’n 20.000 mensen zich bij 
artsen melden met gehoorklachten ten 
gevolge van harde knallen.

Consumenten
De NVVS-Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis pleit voor een alge-
heel verbod van knalvuurwerk door 
consumenten. Dit vuurwerk moet 
evenals het grote siervuurwerk meer 
op daarvoor centraal aangewezen 
plaatsen door de overheid worden 
afgestoken. Dit naar het voorbeeld van 
bijvoorbeeld een land als Australië. 
In plaats van knalvuurwerk zou het 

kleinere siervuurwerk door consumen-
ten afgestoken kunnen worden. De 
Commissie beveelt aan het afsteken 
van dit kleinere siervuurwerk meer te 
stimuleren.

In het rapport van het meldpunt 
Vuurwerkoverlast worden echter 
geen aanbevelingen van dergelijke 
aard gedaan. Het rapport geeft wel 
het advies zwaar en illegaal vuurwerk 
strenger aan te pakken en hiervoor 
Europese regelgeving op te stellen. Er 
zijn landelijk al enkele veiligheidsini-
tiatieven rondom vuurwerk, zoals de 
actie ‘Nederland Oogletselvrij’ waarbij 
zogenoemde ‘vuurwerkbrillen’ uitge-
deeld worden aan scholieren om ze 
bewust te maken van het veilig afste-
ken van vuurwerk. De NVVS hoopt dat 
mensen echter niet alleen hun ogen 
beschermen tijdens de jaarwisseling, 
maar zeker ook hun oren! 

VN Verdrag NU Samen Waarmaken in 2015 geratificeerd

Aan de Landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag 
NU Samen Waarmaken van vrijdag 27 september 
namen meer dan 300 mensen uit het hele land 

deel. Zij lieten zich informeren, legden verbindingen en 
onderzochten hoe het VN verdrag al waargemaakt kan 
worden en wat daarbij van belang is. Staatssecretaris Van 
Rijn zei ervoor te zorgen dat het VN Verdrag voor rech-
ten van mensen met een beperking in 2015 getekend zal 
worden.

Tijdens de bijeenkomst stond het verbinden van lokale en 
landelijke ontwikkelingen centraal, waarbij de uitkomsten 
van het project VN verdrag om de hoek een belangrijke rol 
speelden. Rennie van Moolenbroek en Marcel Bobeldijk 
waren namens de NVVS aanwezig en spraken met diverse 
partijen en brachten het onderwerp gehoorverlies ter spra-
ke. Ook de aanwezigheid van een schrijftolk en gebaren-
tolk zorgde voor de nodige aandacht voor dit onderwerp. 
Meer informatie: www.vnverdragwaarmaken.nl/om-de-hoek.
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Tinnitusinitiatief in de 
schijnwerpers, maar buiten 
de prijzen

Anita Witzier maakte op 6 november bekend 

dat Ellen Sijbers de winnaar is van de IZZ Mooi 

Mens Verkiezing 2013. Neuropsycholoog Olav 

Wagenaar was vanwege zijn cursus Controle 

over Tinnitus en zijn boek Eerste Hulp Bij 

Oorsuizen één van de 13 genomineerden, maar 

viel helaas buiten de prijzen.

In de ogen van Olav Wagenaar is oorsuizen niet 
zomaar iets onbehandelbaars waar je maar mee 
moet zien te leven. Tinnitus is niet te genezen, 

maar hulpverleners kunnen patiënten wél helpen om 
negatieve gevolgen zoals depressie te voorkomen, 
meent hij. De afgelopen veertien jaar heeft Wagenaar 
zich ingezet om patiënten, huisartsen, kno-artsen, psy-
chologen en andere hulpverleners hiervan te overtui-
gen. Hij ontwikkelde de cursus Controle over Tinnitus 
en schreef het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen, initia-
tieven die de NVVS van groot belang vindt voor mensen 
met tinnitus (en hyperacusis). 

Wagenaar was genomineerd voor de Mooi Mens 
Verkiezing 2013 van zorgverzekeraar IZZ, waarbij op 
zoek gegaan wordt naar bijzondere zorgmedewerkers 
die een inspiratiebron zijn voor anderen. Wagenaar 
viel uiteindelijk buiten de prijzen, maar zijn inspan-
ningen op het gebied van tinnitus zijn wel in de schijn-
werpers gezet. 
De juryprijs ging naar Ellen Sijbers vanwege haar ini-

tiatief de zalfpoli op te zetten 
in het Catharina Ziekenhuis te 
Eindhoven. Willy Schuurman 
uit Papendrecht won de 
publieksprijs met haar initiatief 
om een beleeftuin voor demen-
terenden op te richten.

Meer lezen over omgaan met tinnitus 

en hyperacusis? Bestel het boek Eerste 

Hulp Bij Oorsuizen via nvvs.nl/winkel. 

Hoortoestel als blikvanger

Onlangs vond in Amsterdam de tweede International 
Conference on Disability Studies plaats. Het thema 
was ‘The art of belonging’. Op de conferentie gaf 

Petra van der Kaa (Balancine) een digitale presentatie van 
portretfoto's van slechthorenden om de beeldvorming over 
slechthorendheid te verbe-
teren en de schaamte over 
het dragen van hoortoestel-
len te doorbreken. 

Dit deed zij met behulp van 
accessoires die ze zelf ont-
wierp en waarin hoortoestel-
len en oordoppen verwerkt 
zijn. “Dat zijn de blikvan-
gers op de foto’s die de aan-
dacht trekken en de nadruk 
leggen op een ander deel 
van de identiteit dan slecht-
horend zijn. Bijvoorbeeld 
werk, hobby’s, familie, 
sport etc. Ondertussen 
zorgen ze er wel voor dat 
de (h)oorhulpmiddelen 
ook gezien worden”, vertelt 
Petra. “Het gaat over iden-
titeit. Slechthorend zijn is 
daar een deel van, maar het 
gaat om de mensen, niet om 
hun handicap. Ik heb van 
Phonak en Oticon dummies 
van hoortoestellen ontvan-
gen waar ik de sieraden 
van heb gemaakt. Om te 
laten zien dat hoortoestel-
len mooi kunnen zijn en ze 
gezien mogen worden als je 
ze draagt. Ik ben er namelijk 
geen voorstander van om ze 
te verstoppen. Jezelf ervoor 
schamen is ongezond.”

Meer informatie:  

http://www.facebook.com/balan-

cine.nl of www.balancine.nl. 
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Milou doet aan jazzballet. 

Misschien dat er door de oor-

dopjes en de fietsbel in haar 

haar ook een belletje gaat rin-

kelen bij jongeren met een goed 

gehoor…

Chantal is er trots op dat ze 

het tot universitair student 

strafrecht geschopt heeft. Haar 

ketting vormt een associatie 

met haar mogelijke toekomstige 

beroep van advocaat. 
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Eerste patiënt geïmplanteerd met ‘magneetversie’ Baha

Voor het eerst is bij een patiënt met gehoorproblemen een zogeheten 'Baha Attract' geplaatst. Het is een 

hoortoestel dat door middel van een geïmplanteerde magneet op het hoofd kan worden aangebracht.

Een Baha is een in het bot 
verankerd hoortoestel van 
fabrikant Cochlear. De tra-

ditionele Baha wordt vastgeklikt op 
het abutment (koppelstuk) aan de 
buitenkant van het hoofd achter het 
oor. Dat geeft de trillingen die het 
uitwendige toestel opvangt door aan 
een titanium schroef die als implan-
taat in het schedelbot is verankerd 
en rechtstreeks naar het slakken-
huis geleid. De nieuwe variant werkt 
met een magneet in plaats van het 
abutment. Achter het oor, onder de 
huid, wordt door de kno-chirurg 
een magneet geplaatst, die daar 
blijft zitten. Het hoortoestel kan 
aan de buitenkant van het hoofd op 

de magneet worden geplaatst. Dit 
zorgt voor minder kans op infecties 
en het is prettiger voor de gebrui-
ker, omdat er geen pinnetje uit het 
hoofd steekt wanneer de Baha niet 
in gebruik is. 

Test
Deze ‘magneetvariant’ is nog niet 
algemeen beschikbaar. Fabrikant 
Cochlear test de nieuwe techniek 
op dit moment op kleine schaal, 
om ervaringen van patiënten te ver-
zamelen en klinische ervaring op 
te bouwen. Het Albert Schweitzer 
ziekenhuis is één van de nog zeer 
weinige ziekenhuizen in Europa 
waarmee Cochlear dit nu samen 

doet. Als uit de eerste plaatsingen 
blijkt dat patiënten tevreden zijn, 
gaat Cochlear op grotere schaal 
dit systeem leveren. Dat is op zijn 
vroegst halverwege 2014. Fabrikant 
Oticon Medical, van het botveran-
kerd hoortoestel Ponto, werkt (nog) 
niet met een magneetversie. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft op de 
website www.asz.nl een aantal vragen en 
antwoorden over deze ontwikkeling op een 
rijtje gezet en ook het Algemeen Dagblad 
berichtte over deze ontwikkeling. Meer lezen 
over horen via beengeleiding? Download 
het verhaal van Jokelien uit HOREN 4 op 
www.nvvs.nl/horenmagazine. 

Ogen & Oren

De NVVS heeft een bijdrage gele-
verd aan de publicatie ‘Alles over 
Ogen & Oren’ van Pulse Media 

Groep. Deze publicatie werd op 9 decem-
ber verspreid onder 300.000 huishoudens 
en daarnaast digitaal aangeboden via 
ad.nl, volkskrant.nl, trouw.nl, parool.nl 
en gezondheidsnet.nl. 

De publicatie is bedoeld om aandacht te 
vragen voor het feit dat een steeds groter 
wordende groep binnen de Nederlandse 
samenleving problemen ondervindt op 
het gebied van horen en zien. Het artikel 
waaraan de NVVS heeft meegewerkt, gaat 
onder andere in op gehoorschade, slecht-
horendheid en tinnitus.

Eenvoudig en toch slimmer
voor een zorgeloos leven

Het Cochlear ™Nucleus ® 6 systeem past zich automatisch
aan veranderende luisteromgevingen aan. Een optimaal 
gehoor geeft u de vrijheid om volop van het leven te genieten.

Nucleus 6 is eenvoudig in gebruik en
gemakkelijk aan te passen naargelang
uw gehoor verder evolueert. 
Waar u ook bent, het SmartSound   iQ
systeem past zich automatisch aan uw
omgeving aan met de best mogelijke
hoorresultaten. Relax en geniet volop
van het leven, zonder zorgen.

 
®

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, SmartSound and the elliptical logo are either 
trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited.

Voor advies, verwijzen we graag
naar uw arts of audioloog.

www.cochlear.nl

N36243F_ISS1_EN_Consumer_Seniors.indd   1 12.04.13   11:07Nucleus 6_A4.indd   1 1/10/2013   14:02:48

be
el

d
: s

h
ut

te
rs

to
ck


