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Uw hoortoestel direct thuis uitproberen!
Als u een auto koopt, maakt u eerst een proefrit om te zien of hij bevalt. Dat kan nu ook met hoortoestellen. 

Bij Schoonenberg krijgt u ze direct na het adviesgesprek mee naar huis. Om zelf uit te proberen. In het verkeer 

bijvoorbeeld. Gratis.

Kies voor zekerheid. Maak snel een afspraak. Kijk op www.schoonenberg.nl voor een winkel in de buurt.

www.schoonenberg.nl 
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4	  Hulp bij omgaan met tinnitus

Joost Treebusch (67) was in de 
veronderstelling dat hij prima kon 
leven met tinnitus. Toch veranderde 
hij langzaam in een chagrijnige en 
teruggetrokken man. Hij zocht hulp.

16 Passie voor CI

Het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van slechthorenden en doven was al in de 
jaren zeventig de missie van dr. Ingeborg 
Hochmair bij het ontwikkelen van het 
cochleair implantaat, en is dat vandaag de 
dag nog steeds.

21 Hyperacusis; waar kunt u terecht?

Doen rinkelende kopjes pijn aan uw 
oren? De NVVS-werkgroep Hyperacusis 
is in overleg met diverse instanties om te 
zorgen dat er veel meer mogelijkheden 
voor hulpverlening komen voor mensen 
die overgevoeligheid zijn voor geluid. 

30 Self-Fit 

Het aanpassen van een hoortoestel is een 
tijdrovende procedure. Een nieuw type 
hoortoestel doet het daarom zelf.
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Boem!	
Over een paar weken gillen de keukenmeiden 
weer door uw straat. Niet echt mijn kopje thee, al 
die rotjes, donderklappers en lawineknallers. Ik 
probeer er altijd ver van te blijven. Mijn mooiste 
Oud & Nieuw was op een stille uitkijktoren in een 
nachtelijk bos: ver weg boven de boomtoppen 
klom het siervuurwerk de lucht in, prachtig  
uiteenspattend – nauwelijks geluid. Kijken: 
prachtig. Knallen: bah.
Mijn dapperste Oud & Nieuw maakte ik mee toen 
ik nog op een straathoek midden in een volks-
buurtje in Utrecht woonde. De vriend die bij ons 
op bezoek was, had geen enkele last van vuur-
werkangst. Hij liep rond middernacht opgetogen 
door straten vol oorverdovend, trommelvliesver-
scheurend geknal –vrolijk ‘Gelukkig Nieuwjaar’ 
roepend tegen iedereen die (net als hij) een bier-
tje in de hand had. Ik liet me niet kennen en ben, 
zo goed en zo kwaad als het ging, meegelopen 
in het ‘feest’ van vuurwerkrook. Tot op de dag 
van vandaag snap ik niet hoe hij zich zo onver-
stoorbaar tussen al dat vuurwerk begaf. Alsof hij 
een superheld uit een Hollywood-actiefilm was, 
onkwetsbaar voor de granaten die om hem heen 
ontploften.
Dan maar een held op sloffen. Met uitzondering 
van die ene avond, loop ik mijn hele leven met 
een grote boog om vuurwerk heen. Ik ben geen 
Arnold Schwarzenegger of Bruce Willis. Als ze bij 
mij ‘boem’ doen, duik ik weg om m’n oren, m’n 
ogen, m’n ledematen te beschermen. Ik loop lie-
ver niet het risico dat mijn gehoorverlies en mijn 
tinnitus door één domme knal opeens veel erger 
worden. Beter een held op sokken die heel is, dan 
een ‘echte’ held die een stuk van z’n lijf of zintui-
gen mist. Zeker weten dat ik over een paar weken 
weer ergens op een nachtelijke uitkijkpost sta: op 
veilige afstand genieten van de oplichtende ver-
gezichten. Misschien zie ik uw vuurpijlen dan wel 
de lucht in gaan. Ik wens u in ieder geval een heel 
goed begin van het nieuwe jaar – zonder scha-
dend of storend geluid.

P.S. Lees op pagina 8 meer 
over het vuurwerkstandpunt 
van de NVVS en laat ons 
weten hoe u erover denkt 
door de poll op nvvs.nl in te 
vullen.

joop beelen
directeur NVVS, j.beelen@nvvs.nl
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