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Dagelijks merken veel mensen dat ze 
moeite hebben om gesprekken te volgen. 
Ze horen de  spreker wel, maar verstaan 
niet goed wat er gezegd wordt. De oor -
zaak is vaak een beschadiging in het 
binnenoor. Hierbij maken omgevings-
geluiden, slechte akoestiek, onduide lijke 
sprekers en achtergrondmuziek het ver-
staan extra lastig.  

Beschadiging binnenoor
Haarcellen in het binnenoor zorgen voor 

aanpassingen in het geluid. Als deze cellen 

beschadigd zijn, hoort u zachte geluiden 

nog zachter en harde geluiden juist harder! 

Door hinderlijke omgevingsgeluiden zijn 

gesprekken dan niet goed te verstaan. De 

revolutionaire hoortoestellen van Selectic 

lossen dit probleem doeltreffend op.  

Optimale compensatie
Hoortoestellen van Selectic herkennen en 

analyseren geluiden razendsnel en zeer 

nauwkeurig. Dit maakt het mogelijk om 

exact de juiste versterking te geven die 

nodig is voor optimale compensatie van 

de beschadiging in het binnenoor. Horen 

wordt weer verstaan. 

Sublieme geluidskwaliteit
De speciaal in de Verenigde Staten ont-

wikkelde Selectic toestellen zijn voor -

zien van de meest geavanceerde techno-

logie. Hierdoor is het geluid van een 

ongeëvenaarde kwaliteit. Het geluids-

spectrum is zeer breed, tot wel 14 kHz. 

Andere merken komen meestal niet 

verder dan 10 of 12 kHz. Hier komt bij 

dat de krachtige luidspreker zeer dicht 

bij het trommelvlies zit. Dit zorgt voor 

een optimale geluidsoverdracht en een 

ultieme hoorervaring. Zo geniet u weer 

van alle gesprekken! Bovendien zorgt 

het unieke zachte materiaal voor een 

hoog draagcomfort. U merkt nauwelijks 

dat u een hoor toestel draagt.  

Testpersonen gezocht!
Selectic is in Nederland uitsluitend 

verkrijgbaar bij Schoonenberg. Voor dit  

revolutionaire hoortoestel zoeken wij 

testpersonen. Herkent u de beschre-

ven situatie, wilt u weer goed horen 

en de nieuwe technologie in de prak-

tijk testen? Dan nodigen we u uit voor 

ons onderzoek. U kunt dan de Selectic 

toestellen 2 weken gratis en vrijblij-

vend uitproberen in verschillende 

luistersituaties. Het onderzoek sluiten 

we af met een kort interview. Hierin 

vragen we u naar uw bevindingen.

Bent u geïnteresseerd?
Meld u nu aan via: 

www.schoonenberg.nl/aanmelden 

of kom langs in onze winkel. Deelname 

is gratis en geheel vrijblijvend! Ontdek 

zelf welke grote voordelen de nieuwe 

Selectic voor u heeft. Meld u vandaag 

nog aan!

Ik merkte dat ik gesprekken niet goed 
meer kon volgen. Heel vervelend. 
Dankzij Schoonenberg kan ik weer 
volop genieten. Ik adviseer iedereen 
om mee te doen aan de test en het 
verschil zelf te ervaren!

Ik merkte dat ik gesprekken niet goed “ 
om mee te doen aan de test en het 
verschil zelf te ervaren!”

U hoort goed, maar 
u verstaat slecht?
Test nu nieuw revolutionair hoortoestel uit de VS. Ervaar 
zelf de ongeëvenaarde geluidskwaliteit en het optimale 
draagcomfort. Gratis en vrijblijvend.

Meld u nu aan!
Gratis en vrijblijvendwww.schoonenberg.nl/aanmelden
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4	 “Ik ben goed zoals ik ben”

Zelf een instrument bespelen lukt niet 
vanwege zijn aangeboren gehoorverlies, 
maar Toine de Jong (24) haalt veel 
voldoening uit het bezoeken en zelf 
organiseren van metalconcerten.

20 Nieuwe voorzitter

Op de najaars-ALV werd Egon Berendsen 
verkozen tot nieuwe NVVS-voorzitter. 
Ondanks zijn korte tijd in het bestuur, 
spat zijn betrokkenheid en gedrevenheid 
er vanaf.

26 Op zoek naar stilte

Mensen met hyperacusis 
(overgevoeligheid voor geluid) zoeken 
vaak een ‘vluchtadres’ om zich terug 
te kunnen trekken uit onze dagelijkse 
herriemaatschappij. Maar waar vind je 
nou zo’n echt stille plek?

28 Communicatie 

Patiëntvriendelijkheid staat in 
ziekenhuizen hoog op de agenda. 
Toch valt er aan de omgang met 
slechthorenden nog heel wat te 
verbeteren, blijkt uit de ervaringssessies 
over dit thema. 
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Mieters

De NVVS is enig in haar soort. Van de NVVS bestaat 
maar één exemplaar. En dat is niet het enige: de 
NVVS schijnt ook ‘onvergelijkelijk formidabel’ te 
zijn, ‘buitengewoon’, ‘fameus’ en (u raadt het niet) 
‘mieters’. Ik verzin dit niet zelf. Op internet zijn dit 
de definities die ik vind als ik naar de betekenis van 
‘uniek’ zoek.
‘Mieters’, daar zou ik zelf nou niet zo snel opko-
men. Maar uniek vind ik de NVVS zeker, zoals ik 
ook schrijf in de contributiebrief bij deze HOREN. 
Deze editie is er weer een overtuigend bewijs van, 
met bijvoorbeeld het levensverhaal van metal-fan 
Toine die (juist niet door die snoeiharde muziek) 
slechthorend is. Of de zoektocht van Annette en 
Paul naar een stilteplek, waar ze minder gecon-
fronteerd worden met hun overgevoeligheid voor 
geluid. Of onze nuchtere uitleg over wat tinnitus 
nu eigenlijk is, samen met ons uitgebreide aanbod 
aan voorlichtingsbijeenkomsten – duizenden men-
sen per jaar komen daar op af, ook dit jaar weer. 
Bovendien blijven we knokken voor goede hoorzorg 
voor slechthorenden. Waar anderen soms blijven 
steken in de rol van beste stuurlui aan de wal, 
zijn wij in de stuurhut gesprongen. Zo hebben we 
behoorlijk wat verbeteringen voor elkaar weten te 
krijgen in het befaamde (en volgens sommigen: 
beruchte…) hoortoestel-protocol. 
Maar dat is niet een verdienste van de NVVS alleen. 
Dat is juist aan u te danken – en dat vind ik nu pas 
echt ‘mieters’. Want u steunt de NVVS als lid. U 
biedt uw feedback en uw ervaringen zodat wij de 
beste koers kunnen varen. U heeft misschien ook 
uw klacht neergelegd bij ons Hoorwijzer-meldpunt 
over hoortoestellen, die we nu kunnen gebruiken 
om scherp aan te geven waar het beter moet. En u 
heeft ons massaal uw steun gegeven naar aanlei-
ding van de brief bij de vorige HOREN, zodat we in 
staat blijven om uw stem te laten horen bij zorgver-
zekeraars, audicienbedrijven, zorginstellingen en 
waar al niet meer. 
Met de jaarwisseling in zicht wens ik u een fijne 
jaarwisseling (zonder vuurwerklast!). We gaan 

samen met onze federatie-
partners (zie p. 23 van deze 
HOREN) op weg naar een 
‘onvergelijkelijk formidabel’ 
nieuw jaar. Mieters!

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