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mo b i l i t e i t

Veilig en relaxed onderweg? 
Check eerst deze drie tips!
Niet alleen wordt het in deze tijd van het jaar weer vroeg donker, ook wind, regen en sneeuw 

zijn weer vaste prik! Daardoor kan het soms een uitdaging zijn om veilig van A naar B te 

komen. Een verminderd gehoor kan daarbij extra lastig zijn. De NVVS verzamelde drie han-

dige tips om veilig mobiel te zijn en te blijven, ook als de weersomstandigheden tegenzitten. 

1 Limited Hearing-bordje
Limited Hearing staat voor Beperkt Horen. Met dit 
bordje laat u andere weggebruikers weten dat u hen 

wellicht niet hoort toeteren of bel-
len als u op de fiets zit of ergens 
wandelt. Andere weggebruikers 
kunnen nu met een boogje om u 
heen gaan. Dit voorkomt onnodige 
irritaties en vervelende schrikreac-
ties. Dit bordje is voor kinderen, 
jongeren en volwassenen die hun 
eigen auditieve beperking zicht-
baarder willen maken op de weg, 

fietspad of skipiste. Met als doel: veilig en relaxed onder-
weg zijn! Het bordje is een internationale variant van het 
SH-bordje (ooit in de Nederlandse verkeersveiligheidsregels 
opgenomen als hét symbool voor weggebruikers met een 
gehoorbeperking). Zowel het Limited Hearing bordje als het 
SH-bordje zijn verkrijgbaar via nvvs.nl/winkel. 
Bianca van der Horst (100procentslechthorend.nl) nam 
samen met de plotsdove Cor Toonen en de slechthorende 
accountingstudent Remco Veldhuis het initiatief voor ont-
wikkeling en productie van het bordje. Zie www.worldwide-
visible.com voor meer informatie. 

2 Blijf Veilig Mobiel
In het programma ‘Blijf Veilig Mobiel’ werken  
9 organisaties (waaronder de NVVS) op landelijk 

niveau samen om u te stimuleren en helpen langer veilig en 
fit mobiel te blijven. Het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu ondersteunt het samenwerkingsverband inhoudelijk 
en financieel. De NVVS geeft in de kerngroep van Blijf Veilig 
Mobiel input zodat er ook rekening gehouden wordt met 
mensen met gehoorproblemen. NVVS-vrijwilligster Rennie 
van Moolenbroek heeft bijvoorbeeld bij een InspiratieLab 
Veilig Fietsen bezoekers verteld over de mogelijkheden van 

een SH- of LH-bordje achter op de fiets en de mogelijkheid 
een spiegel te monteren. Ook is op ons advies ondertiteling 
toegevoegd aan de introductievideo’s over de driewielfiets 
(die bijvoorbeeld ook door Ménière-patiënten gebruikt kan 
worden om in beweging te blijven), E-bike en scootmobiel. 
Zie www.blijfveiligmobiel.nl. 

3 Steffie.nl
Op www.steffie.nl, een initiatief van koepelor-
ganisatie Ieder(in) (waar ook de NVVS lid van 

is), worden 
verschillende 
onderwerpen 
uit het dage-
lijkse leven in 
heldere taal 
besproken en 
uitgelegd. Hoe 
gaat bankieren 
of veilig inter-

netten bijvoorbeeld in z’n werk? De website biedt ook toe-
gankelijke informatie over de OV-chipkaart. Voor doven en 
slechthorenden is Steffie een uitkomst; de gesproken woor-
den bij de beelden staan namelijk ook in tekst weergegeven. 
Ook zijn er overzichtelijke tekeningen bij.
De OV-chipkaart is handig, maar u moet wel weten hoe het 
werkt. Op Steffie.nl vertelt Steffie er alles over, in eenvou-
dige woorden en met tekeningen. Bijvoorbeeld waar u de 
OV-chipkaart kunt kopen of wat u moet doen als u een keer 
vergeten bent uit te checken. Via de website kunt u ook oefe-
nen met het opladen bij de automaat en met het in- en uit-
checken. De site over de OV-chipkaart is een samenwerking 
van Ieder(in), NS (Nederlandse Spoorwegen) en het NOVB 
(Nationaal Openbaar Vervoer Beraad).  
Zie www.uitlegov-chipkaart.nl/ en www.uitlegovchipkaart.nl.  


