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i n f o r m a t i e  &  v o o r l i c h t i n g

heldere informatie voor een eerste kennismaking met het onderwerp 

Kent u de HOORagenda-
bijeenkomsten al? 
De NVVS organiseert het hele jaar door themabijeenkomsten over diverse hooraandoeningen 

op diverse plaatsen in Nederland. Tinnitus, een brughoektumor, de ziekte van Ménière, hyper-

acusis, CI, otosclerose, slechthorendheid; een hoorprobleem heeft u niet alleen! Wilt u meer 

weten over een bepaalde hooraandoening? Kom dan eens naar een HOORagenda-bijeenkomst! 

Wat kunt u verwachten?
Tijdens deze bijeenkomsten wordt door medisch- en erva-
ringsdeskundigen uitleg gegeven over het ontstaan van de 
aandoening, krijgt u tips om hier beter mee om te kunnen 
gaan en is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen met 
lotgenoten. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen 
aan de deskundigen en is er veel informatiemateriaal aanwe-
zig in de vorm van brochures en boeken. 

“De ervaringsdeskundige was fantastisch, zijn verhaal over hoe  

hij het voor elkaar gekregen heeft om vrienden te worden met de 

tinnitus kan voor mij niet uitgebreid genoeg zijn.”  

(Tinnitus, Zwolle 02-09-14)

Henk de Graaf,  
NVVS-ervaringsdeskundige Ménière: 
“Tijdens de HOORagenda-bijeenkomst op 30 oktober in 
Den Helder vertelde ik over mijn ervaringen met de ziekte 
van Ménière. Een heel goede avond. 
Er was een goede informatiestand van de NVVS met een 
actieve bemensing. Een goede zaal, veel ruimte, goede 
gastvrouw, lekkere koffie en koekjes erbij. Een niet te grote 
groep, ruim 50 mensen (30 mensen met Ménière en 20 
partners, familieleden etc.). Een prima kno-arts, met een 
korte heldere presentatie. En heel goed reagerend op vra-
gen uit de zaal.
Door de niet te grote groep kon er een goede uitwisseling 
plaatsvinden met de zaal over de ziekte en hoe ermee om 
te gaan. Over ermee leren leven, hoe moeilijk dat ook is. 
De rol van medicijnen kwam aan de orde, de prismabril. En 
autorijden; of het mocht? En kon? En hoe dan? Over behan-
deling met gentamicine. Over de angst voor een aanval. 
Over duizeligheid en evenwichtsoefeningen.
Iemand kwam met het voorstel een kleine informatiemap te 
maken voor de Arbo-arts en UWV over de ziekte van Ménière. 

Er is nog te vaak een worsteling om erkenning van de ziekte. 
Het blijft een goede zaak zo’n informatie- en voorlichtings-
avond met een kno-arts en een ervaringsdeskundige.”

NVVS-ervaringsdeskundige Henk de Graaf, kno-arts dr. Douwes Dekker 

en event manager HOORagenda Nicole van Dalen van de NVVS tijdens 

de Ménière-bijeenkomst in Hengelo. 
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Waar & wanneer?
De bijeenkomsten vinden zo veel mogelijk plaats in een 
regio waar geen lokale NVVS-afdeling is en zo veel mogelijk 
afwisselend in alle delen van het land. Kijk achterin deze 
HOREN voor een overzicht van de bijeenkomsten die begin 
2015 op de agenda staan, of neem een kijkje op nvvs.nl/
hooragenda. Voorlopig niets in uw regio? Geen nood, er vol-
gen gedurende het jaar nog meer bijeenkomsten, wellicht is 
er dan wel één in uw omgeving. 

“Ga zo door! Informatie en lotgenotencontact is belangrijk.” 

(Tinnitus Symposium Maastricht 23-01-14)

      

En verder? 
Wilt u nog meer weten over het onderwerp? Of dieper 
ingaan op uw persoonlijke ervaringen? Na afloop van de 
informatiemiddag/-avond kunt u zich inschrijven voor een 
“Meer Over”-avond. Dit twee uur durende programma 
volgt enkele weken na de informatiebijeenkomst.  NVVS en 
GGMD bieden hiermee geïnteresseerden de mogelijkheid 
voor een nog meer persoonlijke benadering van zijn/haar 
hoorprobleem. 

“Wij gaan zéker naar de vervolgavond.” 

(Tinnitus, Tiel 03-04-14)

Cijfers & zo
In 2014 werden er 18 informatiebijeenkomsten geor-
ganiseerd; 11 over tinnitus, 4 over Ménière, 1 over 
brughoektumor, 1 over implanteerbare devices bij slecht-
horendheid en 1 over otosclerose. Deze bijeenkomsten 
trokken zo’n 1500 belangstellenden, waarvan 75 
mensen na afloop besloten graag lid te willen worden  
van de NVVS.

Eric van Puffelen,  
NVVS-ervaringsdeskundige brughoektumor: 
“Op 19 september mocht ik mijn ervaringen rond brug-
hoektumor delen tijdens een HOORagenda-bijeenkomst 
in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. De arts gaf een 
gedetailleerde lezing over ervaringen met de brughoektu-
mor en de mogelijke aanpakken. Uit de vragen bleek dat 
men daar het meeste mee ‘worstelt’: wat is de beste aan-
pak en wat zijn de persoonlijke consequenties. Die vraag 
blijft terugkomen. Dergelijke vragen zie ik ook vaak terug 
via de NVVS-website. Iedere situatie is persoonlijk en 
afhankelijk van meerdere factoren. Wel is gebleken is dat 
er in Nederland, en zelfs in Europa, geen eenduidig beleid 
is vastgesteld in de aanpak van een brughoektumor. Ieder 
ziekenhuis heeft een eigen voorkeur en aanpak. Dat maakt 
het voor ons als patiënten op voorhand al lastig een keuze 
voor een ziekenhuis te bepalen. Het is niet inzichtelijk 
welke ziekenhuis welke aanpak volgt. Daar kom je pas 
achter na een bezoek. Ik zou verwachten dat ieder zieken-
huis alle drie de opties mogelijk maakt en afhankelijk van 
de persoonlijke situatie van de patiënt een keuze maakt. 
Werk aan de winkel dus. Voor de ziekenhuizen en voor ons 
als patiënten. Om zowel persoonlijk als via de NVVS dui-
delijk aan te geven wat we nodig hebben!”     

Wat vonden anderen? 
“Het voldeed echt aan mijn verwachtingen en heeft  

positief bijgedragen aan mijn acceptatie van tinnitus.” 

(Tinnitus symposium, Maastricht 23-01-14) 

“Erg fijn dat er voorlichtingsavonden zijn. 

 Je bent niet alleen met tinnitus.” 

(Tinnitus, Roosendaal 05-02-14)

“Goed dat er op zo'n manier aandacht aan de  

ziekte van Ménière besteed wordt. TOP!”  

(Ménière, Ede 10-03-14)

“Heel goed verzorgd. Ik wil als lid best betalen voor dit  

soort bijeenkomsten of extra doneren aan de NVVS.”  

(Tinnitus, Tiel 03-04-14)

“Professioneel georganiseerd. Warm welkom.” 

(Tinnitus, Tiel 03-04-14)

“De verschillende antwoorden op vragen en de  

uitleg hebben me een gevoel gegeven goed om  

te gaan met de tinnitus.” 

(Tinnitus, Tiel 03-04-14)

“Prima verzorgde en informatieve bijeenkomst:  

To the point, goede balans medische info en  

input ervaringsdeskundige.” 

(Implanteerbare devices bij slechthorendheid, Venlo 04-11-14)

Positieve & zinvolle avond, hopelijk voldoende 

deelnemers voor de ‘Meer over…-bijeenkomst’

te Leeuwarden! 

(Ménière, Drachten 05-11-14)


