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Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 novem-
ber jl. kwamen de NVVS-leden en het bestuur 
bijeen in Hilversum. De ALV nam de begroting 

voor het (financieel)beleid en activiteiten voor de peri-
ode 2014-2016 aan.

Verder werd er na 12 jaar afscheid genomen van Rennie 
van Moolenbroek als lid van het bestuur. Zij werd 
bedankt voor haar inzet en toewijding en werd benoemd 
tot erelid van de NVVS. De ALV stemde daarna in met 
de benoeming van Anne de Rooij als nieuw bestuurslid. 
Zij heeft onder andere bestuurlijke ervaring in de lokale 
politiek en is werkzaam bij de Provincie Noord-Holland. 
Tevens is ze ervaringsdeskundige op het gebied van 
Ménière. “Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten 
om de NVVS te vernieuwen, zodat mensen met hoor-
problemen op veel plaatsen (letterlijk) gehoord kunnen 
worden. Ik zet daar graag mijn politieke netwerk voor 
in. Ik vind het leuk om persoonlijke verhalen te kop-
pelen aan beleidsdoelen”, zo liet zij onder andere weten 
in haar motivatiebrief. Het bestuur werd compleet 
gemaakt met de herbenoeming van Hans de Wit.
Na de ALV was er een vrijwilligersmiddag met presenta-
ties over diverse hooraandoeningen en over audiogram-
men. Op 17 mei 2014 is de volgende ALV (met vrijwilli-
gersmiddag). Daarover wordt nog nader bericht.

Rennie van Moolenbroek 

werd benoemd tot erelid.

Anne de Rooij werd verwel-

komd als nieuw bestuurslid.

Audiciens in 2012:  
deskundig, maar er zijn 
verschillen en verbeterpunten

Bijna 10.000 mensen hebben in 2012 via Hoorwijzer.

nl hun ervaringen met audiciens gedeeld. Die gege-

vens zijn nu geanalyseerd. De algemene waardering 

voor audiciens in 2012 loopt uiteen van een 7,3 tot 

een 9,2. Als gevraagd wordt of men de eigen audi-

cien ook zou aanbevelen aan een ander, dan zijn de 

verschillen groter. Het onderzoek werd uitgevoerd 

op initiatief van drie grote verzekeraars (Achmea, CZ 

en VGZ) en stichting HoorProfs.

Uit de resultaten blijkt dat de audicien over het alge-
meen beleefd is en deskundig op het gebied van 
hoortoestellen. Eindcontrole en reparaties kunnen 

beter. Ook de deskundigheid over andere hooraandoeningen 
dan slechthorendheid laat nog wel eens te wensen over. Eén 
op de vijf mensen die een hoortoestel heeft aangeschaft in 
2012 had graag uit meer merken en modellen willen kiezen.

HoorProfs en Streukens meest gewaardeerd
Vrijgevestigde audiciens aangesloten bij HoorProfs en 
de kleinere audicienketen Streukens worden het meest 
gewaardeerd, gevolgd door HoorPartners, Specsavers en 
Beter Horen. Het laagst, maar dus wel voldoende, scoren 
Schoonenberg, Hans Anders en Van Boxtel. Op Hoorwijzer.
nl bij ‘zoek&kies een audicien’ kunt u zien welke cijfers aan 
de diverse vestigingen zijn toegekend.

Nieuwe zorgstelsel
De resultaten van dit onderzoek beperken zich tot degenen 
die in 2012 een hoortoestel hebben aangeschaft. Vanaf begin 
dit jaar is er een nieuwe wijze van verstrekken en vergoeden 
van hoortoestellen geïntroduceerd. Minstens zo interessant 
is wat de ervaringen met audiciens en hoortoestellen zijn in 
deze nieuwe situatie. Hiervoor lopen diverse onderzoeken. 
De NVVS houdt u op de hoogte.
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Successen gerapporteerd van cochleaire implantatie bij 
eenzijdige doofheid en tinnitus

In meerdere door vakgenoten getoetste lange termijn-
studies heeft een team van wetenschappers van het UZA 
(België), onder leiding van prof. dr. Van de Heyning, 

bewijs geleverd voor de positieve impact van cochleaire 
implantatie bij de behandeling van eenzijdige doofheid door 
middel van spraakperceptie en tinnitusonderdrukking. 
Het team toonde onlangs tijdens een lezing aan dat 
patiënten met ernstige tinnitus bij eenzijdige doofheid 
baat hebben bij een cochleair implantaat. Daarmee verte-
genwoordigen zij een volledig nieuwe indicatiegroep in 
de behandeling met cochleaire implantaten. Alle deelne-
mers rapporteerden een stabiele reductie van de tinnitus-

gradatie van ernstig naar licht. Hugo de Grijp en Guus 
Wanders waren namens de NVVS-Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis bij de lezing aanwezig. De resultaten wer-
den gepresenteerd na een studie van acht jaar. MED-EL 
ondersteunde dit onderzoeksproject door alle benodigde 
hoorimplantaatsystemen aan te leveren.

In hoeverre cochleaire implantatie ook daadwerkelijk als 
‘behandeling’ bij tinnitus beschikbaar komt, is nog niet 
bekend. In het volgende nummer van HOREN Magazine 
hopen we nader in te gaan op de ontwikkelingen op dit 
gebied. 

De vernieuwde Medicijnwijzer 
is uit!

Heeft u of iemand in uw omgeving last van hoorproblemen? 
En wilt u weten of dit veroorzaakt of versterkt kan zijn door 
een bepaald medicijn of wilt u juist weten welk medicijn hier 

tegen kan helpen? Download dan de brochure Weet wat u slikt. In de 
brochure vindt u meer informatie over medicijnen die worden ingezet 
om oorsuizen, de ziekte van Ménière of plotsdoofheid te behandelen. 

De NVVS, Stichting Plotsdoven en het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik gaven in 2006 al een ‘Medicijnwijzer’ uit. Deze 
is nu herzien, geactualiseerd en aangevuld, met medewerking van 
onder andere de NVVS-Commissie Ménière, de NVVS-Commissie 
Tinnitus en Hyperacusis, en diverse deskundigen uit de kno-wereld. 

De eerste druk van deze uitgave 
wordt mede mogelijk gemaakt 
Fonds PGO, fonds voor patiënten-, 
en gehandicaptenorganisaties 
en ouderenbonden en door 
Zorgverzekeraar CZ. De NVVS-
afdeling Venlo heeft daarnaast een 
financiële bijdrage geleverd.
De brochure Weet wat u slikt is in 
een eigentijds jasje gestoken en 
wordt digitaal beschikbaar gesteld 
via nvvs.nl/medicijnwijzer.  

Weet wat u slikt
Medicijnen bij oorsuizen, Ménière en plotsdoofheid

De NVVS ontving al 180 inzendingen voor de Landal-actie! Deelnemen kan nog tot en met 6 januari 2014 via nvvs.nl/landal. 
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In memoriam 
Arie Bouma, oud-voorzitter van de afdeling West-Friesland

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden 
van Arie Bouma op 6 november 2013. Hij was de stu-
wende kracht achter de afdeling West-Friesland, onder 
andere als voorlichter en redacteur. Arie verzorgde tot 
twee maanden voor zijn overlijden maar liefst 21 jaargan-
gen van het afdelingsperiodiek met 4 uitgaven per jaar. 
Ook nadat hij uit het bestuur was, bleef hij zich inzetten 
om de slechthorende medemens niet in een isolement te 

laten komen. Vanwege zijn inzet voor de NVVS werd Arie 
in 2005 benoemd tot lid van verdienste van de NVVS.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor het vele werk 
dat hij voor onze afdeling heeft verricht. Onze gedach-
ten en medeleven gaan uit naar Willemien, kinderen en 
kleinkinderen.

Bestuur en leden NVVS afd. West-Friesland

Toegankelijkheids-Award voor Fries Scheepvaartmuseum

Het Fries Scheepvaart-
museum in Sneek heeft de 
eerste Toegankelijkheids-

Award van de gemeente Súdwest 
Fryslân in ontvangst mogen nemen. 
Deze award wordt verstrekt door 
de gemeentelijke CIG (Commissie 
Integraal Gehandicaptenbeleid) op 
basis van een toets op toeganke-
lijkheidsaspecten voor mensen met 
een beperking. Hiertoe is door de 
CIG een handboek opgesteld: ‘Kom, 
Hoor en Zie – toegankelijkheid naar 
en in gebouwen’. 

Het doel is dat bij het maken en de 
realisatie van toekomstige bouwplan-
nen van een openbaar gebouw reke-
ning wordt gehouden met mensen 
met verschillende functiebeperkin-
gen. Tijdens de bijeenkomst werd de 
hoop uitgesproken dat ook andere 

gemeenten dit voorbeeld zullen vol-
gen. Daarbij wordt ook gehoopt op 
snelle ratificatie van het VN-verdrag 
voor rechten van mensen met een 
beperking, zodat er betere regelge-
ving komt op het gebied van toegan-
kelijkheid. De komende tijd zal de 
CIG aan de hand van het opgestelde 
eisenpakket verschillende bestaande 
openbare gebouwen toetsen op hun 
toegankelijkheid.
 
Lange adem
Al meer dan 10 jaar is Marten de 
Rapper uit Sneek namens Hoor 
Friesland (samenwerking tussen 
NVVS en Friese Doven) actief als 
vrijwillig toegankelijkheidsadviseur 
voor slechthorenden en doven. Sinds 
vorig jaar heeft hij versterking gekre-
gen van Henk Eiling. Zij hebben 
zitting in de CIG van de gemeente 

Súdwest Fryslân (SWF). Mede dank-
zij de voortdurende inzet van de 
CIG is de gemeente SWF bezig om 
een actief toegankelijkheidsbeleid 
te ontwikkelen voor mensen met 
een beperking. Een goed voorbeeld 
hiervan is het ringleidingproject van 
Hoor Friesland in de gemeente SWF 
waarbij de komende maanden 37 
dorpshuizen worden voorzien van 
een ringleiding. 
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NVVS bedankt stemmers voor waardering  
NVVS-vrijwilligerswerk

De NVVS was in de race voor de vrijwilligersprijs 2013. We ontvingen veel 

stemmen en dus waardering voor onze vrijwilligers en het werk dat zij doen. 

Helaas was dat niet voldoende om genomineerd te worden voor de ‘Meer 

dan handen’-vrijwilligersprijs 2013. 

De NVVS heeft zich aangemeld voor de ‘Meer dan 
handen’ vrijwilligersprijs om onze vrijwilligers 
en het werk dat zij doen in het zonnetje te zet-

ten. NVVS hoopte genomineerd te worden om zo kans te 
maken op de prijs van ¤ 5.000, die we weer zouden kun-
nen investeren in onze vrijwilligers. De NVVS dankt alle 
vrijwilligers voor hun inzet en wil iedereen bedanken die 

op ons gestemd heeft. Er was een recordaantal van 423 
inzendingen waaruit 24 projecten zijn genomineerd in  
4 categorieën. Bekijk wie er genomineerd zijn op  
www.vrijwilligerswerk.nl. 

Wilt u zich ook als vrijwilliger inzetten voor de NVVS? Neem dan contact 

op met Jeanette Noordhof via j.noorhof@nvvs.nl.


