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Toine de Jong: “Ik geniet nog steeds van muziek en metal,  
maar op een andere manier” 

Nieuwe NVVS-voorzitter Egon Berendsen:  
“Meer bereiken door meer samenwerken” 

Zoek de stilte! Maar waar?

Communicatie met slechthorenden 
in het ziekenhuis kan beter!  
Ervaringen en tips voor u verzameld.



HOREN december 2014 / januari 2015

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

1007.01.529 SB 210x297 Adv Testpersonen Selectic.indd   1 23-07-14   15:36

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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Al van kinds af aan speelt muziek 
zo’n grote rol in mijn leven dat het me 
redelijk wat moeite kostte te accepte-
ren dat muziekbeleving op die manier 
niet voor mij is weggelegd. Ik heb een 
tijdje trompet gespeeld, maar dat was 
alleen maar frustrerend als het wéér 
niet lukte. Nu weet ik dat het niet haal-
baar is en daar heb ik me bij neerge-
legd. Gelukkig kreeg ik via mijn broer 
de kans om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan in de muziekwereld. Een 
tijd lang werkte ik als coördinator in 
Artishock, het culturele hart van Soest. 
Daar organiseerde ik iedere maand 
een metalconcert. Helaas besloot het 
bestuur onlangs de stekker eruit te 
trekken. Daar baal ik enorm van. Maar 
deze ervaring heeft mijn zelfvertrou-
wen een enorme boost gegeven. Ik 
voel me een volwaardig mens die kan 
meedraaien in de horende maatschap-
pij. Ik weet nu dat ik goed ben zoals ik 
ben en ik ben heel tevreden met wat ik 
tot nu al bereikt heb in mijn leven. Het 
gaat te ver om te zeggen dat ik trots op 
mezelf ben, maar het komt wel in de 
buurt.”

Metalconcerten
“Natuurlijk geniet ik nog steeds van 
muziek en metal, maar op een andere 
manier. Ik vind het fantastisch om 
concerten en festivals te bezoeken. 
Mijn vrienden weten als muzikant wat 

de gevolgen kunnen zijn van geluid 
en dragen altijd op maat gemaakte 
oordoppen. Zelf doe ik meestal mijn 
hoortoestel uit als het concert begint. 
De muziek raakt me nog meer als het 
puur, en niet vervormd, bij me binnen-
komt. Doordat het geluid vaak zo hard 
staat, kan ik het goed horen. Ik moet 
wel oppassen dat ik mijn restgehoor 

niet beschadig. Ik vind het ook altijd 
vervelend als in een kroeg de muziek 
dusdanig hard staat dat je tegen elkaar 
moet schreeuwen. Dat doet zo’n pijn 
aan mijn oren. Dat soort cafeetjes 
mijd ik liever. Dat klinkt natuurlijk 
heel tegenstrijdig. Omdat ik ook naar 
metalconcerten ga. Maar in een kroeg 
speelt het sociale karakter mee, een 

54

“Ik	ben	goed	zoals	ik	ben”
Muziek, en met name metal, speelt een grote rol in het leven van de slechthorende Toine de 

Jong (24). Zelf een instrument bespelen lukt niet vanwege zijn aangeboren gehoorverlies, 

maar hij haalt veel voldoening uit het bezoeken en zelf organiseren van metalconcerten. 

tekst: Weija Steffens | fotografie: Paul Schuitemaker

“Ik ben slechthorend geboren. Mijn ouders vertelden 
me dat ik als klein ventje niet of amper reageerde 
op omgevingsgeluid. Ze hadden echter geen idee 

dat ik blijvend slechthorend ben. Buisjes werden geplaatst. 
Ik verliet het ziekenhuis toen achter mij een ballon kapot 
knapte. Ik verblikte of verbloosde niet. Want ik had het 
niet gehoord. Toen wisten mijn ouders dat er meer aan de 
hand was. De diagnose slechthorendheid werd snel gesteld. 
Hoeveel gehoorschade ik heb, weet ik eigenlijk niet. Wel 
is mijn slechthorendheid al jaren stabiel. Ik weet niet beter 
dan dat ik in beide oren hoortoestellen draag. Ik was geloof 
ik twee jaar toen ik mijn eerste setje aangemeten kreeg. Ik 
heb er nu geen problemen meer mee, maar dat is wel anders 
geweest. Ook al heb ik me - mede dankzij mijn opa Toon - 
altijd thuis gevoeld in de horende wereld. Mijn opa bereidde 
me spelenderwijs voor op het regulier onderwijs. We lazen 
veel boekjes, zongen liedjes samen, puzzelden veel en deden 
quizjes. Dat zorgde ervoor dat ik al heel vroeg kon lezen en 
schrijven. Ik kan goed verstaanbaar praten, in die zin merk 
je niet aan me dat ik slechthorend ben, en als het nodig is 
kan ik liplezen. Toch had ik op de basisschool een enorm 
laag zelfbeeld.”

Anders	dan	anderen
“Thuis wist iedereen wat er met me aan de hand was, waar-
door ik me niet anders voelde dan anderen. Op de (regu-
liere) basisschool drong het voor het eerst tot me door dat 
ik niet was zoals de rest. Ook al was ik nog maar een klein 
jochie, blijkbaar maakte dat veel indruk op mij. Ik keerde 
in mezelf en werd juist daardoor een makkelijk doelwit. 
Niet dat ik enorm werd gepest, maar mijn eerste jaren op de 
basisschool waren geen feestje. Ik zat niet lekker in mijn vel 
en zocht mijn weg buiten school. Daar kwam verandering 
in toen ik op voetbal ging. Ik kreeg meer zelfvertrouwen, 
voelde me geaccepteerd door mijn vriendjes en mijn zelf-

beeld werd positiever. Als puber – en dus op de middelbare 
school – wilde ik niet opnieuw geconfronteerd worden met 
mijn slechthorendheid. In de brugklas heb ik heel kort extra 
hulpmiddelen – microfoontje – ingezet, maar ik wilde niet 
weer anders zijn dan de rest. Liever zat ik op de tweede rij 
vooraan, dan redde ik me wel. Buiten school had ik een 
extreem hechte vriendengroep. Alto’s, alternatievelingen. 
Doordat zij zelf ook niet doorsnee waren, voelde ik me bij 
hen gelijk thuis en geaccepteerd. Het hielp ook dat ik een 
tijdje naar bijeenkomsten ben geweest voor contact met 
slechthorende jongeren van dezelfde leeftijd. Voor het eerst 
merkte ik dat meer leeftijdsgenoten slechthorend waren 
en met dezelfde uitdagingen te maken hadden als ik. Die 
herkenbaarheid was enorm fijn. Inmiddels heb ik mezelf 
helemaal geaccepteerd zoals ik ben en heb ik geen behoefte 
meer aan lotgenotencontact.”

Muzikaal	nest
“Ik voel me nu niet meer anders dan anderen, maar ik vind 
het ontzettend jammer dat ik door mijn slechthorendheid 
geen muziekinstrument kan bespelen. Ik kom uit een muzi-
kaal nest en ook veel van mijn vrienden spelen in bandjes. 

Toine	de	Jong
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Soest 
Beroep: koerier, op zoek naar baan als pedagogisch 
medewerker 
Hobby’s: concerten bezoeken, skateboarden, poolen, 
uitgaan met vrienden
Levensmotto: nee heb je, ja kan je krijgen

m i j n  v e r h a a l

“Natuurlijk geniet ik nog steeds van muziek en metal, maar op een andere manier.”
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m i j n  v e r h a a l

gesprek voeren met zijn tweetjes. Bij een concert doe ik mijn 
toestel uit en word ik één met de muziek.”
“Mijn slechthorendheid heeft dus vooral in mijn jonge jaren 
invloed gehad op mijn leven. Al vormt de beperking waar-
schijnlijk voor een groot deel ook de basis van hoe en wie ik 
ben geworden. Het speelt nu eigenlijk geen grote rol meer 
in mijn leven. Ik voel me thuis in de horende wereld. Mijn 
vrienden vergeten soms dat ik niet alles kan verstaan – en 
dat beschouw ik als een compliment - en roepen dan vanuit 
de keuken iets naar me. Dat versta ik dus niet. Waar ik nog 
wel aan ga werken, zijn wat hulpmiddeltjes in huis. Ik woon 
sinds kort op mezelf en ik kan bijvoorbeeld de wekker niet 
horen. Nu wekt mijn moeder me niet meer om op tijd op 
mijn werk te zijn. Daarom wil ik binnenkort een weksysteem 
aanschaffen zodat mijn bed gaat trillen. Dan kom ik in ieder 
geval nooit meer te laat op mijn werk!”

Hoogwaardige 
oog- en hoorzorg 
onder één dak

(advertorial)

Uitstekende oog- en hoorzorg onder één dak, dat is de kracht van Specsavers. Want naast pro fessionele 
oogzorg biedt Specsavers ook hoorzorg van hoge kwaliteit. Deze combinatie biedt veel  voordelen voor 
de consument. In meer dan 120 winkels door heel Nederland stemmen gediplomeerde audiciens hoor-
toestellen met zorg af op ieders persoonlijke omstandigheden. Cindy Egging, audicien bij Specsavers, 
vertelt er meer over. “Wij willen professionele en betaalbare hoorzorg voor iedereen bereikbaar 
 maken. Daar zetten we ons iedere dag met hart en ziel voor in.”

Kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke 
aandacht staan hoog in het vaandel bij 
Specsavers. Cindy: “Wat ik zo mooi vind aan 
werken bij Specsavers is dat je als audicien als 
zelfstandige partner verant woordelijk bent voor 
je eigen winkel. Hierdoor heb je een sterkere 
binding en persoonlijk contact met je klanten. Om 
ervoor te zorgen dat onze klanten de beste 
hooroplossing krijgen, stellen wij hoge eisen aan 
de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit wordt 
gewaar borgd doordat alle audiciens bij 
Specsavers ge diplo meerd en StAr-geregistreerd 
zijn. Daarnaast werken we volgens het ZN- en 
triage-protocol en zijn we volledig triage 
bevoegd. Uiteraard zijn er gevallen waarbij de 
expertise nodig is van een KNO-arts. Om klanten 
de best mogelijke hoorzorg te bieden, werken 
we daarom intensief samen met specia listen.”

Hoogwaardige hoortechnologie
Bij Specsavers gaat deskundigheid van de 
 audicien hand in hand met hoogwaardige hoor-
technologie. “Onze hoortoestellen worden 
 geproduceerd door internationale markt-
leiders in hoortechnologie, zoals Siemens, die 
wij onder het Specsavers-merk advance uit-
brengen. Veel winkels hebben inmiddels een 
geluidscabine voor mensen met complexere 
hoorproblemen. En alle winkels zijn uitgerust 
met REM-apparatuur om IG-metingen te kunnen 
uitvoeren. Bovendien streeft Specsavers 
 ernaar om de kwaliteit niet alleen te waar-
borgen, maar ook continu te verbeteren. Daar-
om vinden er regelmatig interne audits plaats.”

Pro� teren van schaalvoordeel
Naast kwaliteit en professionaliteit, zijn de 
scherpe prijzen een essentieel onderdeel van het 
Specsavers-concept. Specsavers is een groot 
internationaal bedrijf met wereldwijd 1.700 
winkels die gezamenlijk miljoenen hoortoestel-
len per jaar verkopen. Door deze op grote schaal 
in te kopen, kan Specsavers de inkoopprijzen van 
haar producten laag houden. Dit voordeel wordt 
weer doorgegeven aan de klant. Op deze manier 
maakt Specsavers professionele en kwalita-
tieve hoorzorg voor iedereen bereikbaar.

Cindy Egging
StAr geregistreerde 
audicien

Specsavers vergoedt 
eigen bijdrage
Specsavers heeft contracten met 
alle zorgverzekeraars. Bovendien 
vergoedt Specsavers als enige audicien 
de volledige eigen bijdrage van 25% 
voor het eerste hoortoestel. In welke 
categorie het hoortoestel ook valt. 

2350.15.053 Advt Horen FC 210x297.indd   1 24/09/14   13:45
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Tips	van	Toine:
• Laat je door je slechthorendheid niet tegenhouden om 

je dromen na te jagen en nieuwe dingen uit te proberen.
• Probeer zoveel mogelijk oplossingsgericht te denken; 

soms is de oplossing dichterbij dan je denkt.

“Mijn slechthorendheid heeft vooral in mijn jonge jaren invloed gehad op mijn leven. Al vormt de beperking waarschijnlijk voor een groot deel 

ook de basis van hoe en wie ik ben geworden.”

‘Ik heb nu geen problemen met het 

feit dat ik slechthorend ben, maar dat 

is wel anders geweest’
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Liever	gewekt	door	een	
trilwekker	of	door	de	geur	
van	wasabi?

In de rubriek ‘Gezond’ onderzocht de Volkskrant waar-
om we niet niezen en hoesten in onze slaap. Het blijkt 
dat dergelijke reflexen doorgaans onderdrukt worden 

wanneer we slapen. Als de stimulans van buitenaf echter 
sterk genoeg is, zullen we toch overgaan tot niezen of hoes-
ten. Maar daar worden we wel eerst wakker voor. Japanse 
onderzoekers maakten van dat fenomeen gebruik om een 
nieuw type rookmelder te ontwikkelen. 

Het ding is zelfs geschikt voor doven en slechthorenden, 
zo schrijft de Volkskrant, want in plaats van een snerpend 
geluid verspreidt de rookmelder een sterk indringende geur. 
Van de 15 proefpersonen bij wie de werking werd getest, 
werden er 14 wakker - eentje had een verstopte neus. De 
Japanners testten de rookmelder met honderden soorten 
geuren, waaronder die van rotte eieren. Maar het best uit 
de test kwam wasabi, het scherpe gifgroene goedje uit de 
sushikeuken. De stof die wasabi zo scherp laat smaken, irri-
teert de neus zo zeer dat mensen ervan wakker worden. Het 
Japanse onderzoeksteam won voor deze studie in 2011 de 
ludieke Ig Nobelprijs voor chemie.

Wie toch liever gealarmeerd wil worden door flitslicht of tril-
lingen in plaats van door de geur van wasabi, verwijzen wij 
graag naar hoorwijzer.nl voor meer informatie over wek- en 
waarschuwingssystemen. Bij Oorakel en GGMD Oorzaken 
kunt u (op afspraak) deze hulpmiddelen uitproberen.

Omgaan	met	tinnitus	met	behulp	van	een	computerspel	

Door de klap van de bomaanslag bij de marathon van 
Boston in 2013 zijn er opeens veel meer tinnituspa-
tiënten in Boston (V.S.). Er zijn zelfs wachtlijsten 

ontstaan, zo meldt de lokale krant Boston Globe. Een deel 
van de mensen op de wachtlijsten gaat nu als testpersoon 
meewerken aan de ontwikkeling van een computerspel 
dat het hinderlijke geluid dat mensen met tinnitus ervaren 
minder hard moet maken. NVVS-afdeling Alkmaar schreef 
onlangs over het computerspel in de afdelingsnieuwsbrief.

Het computerspel is eigenlijk een puzzel op een tablet. 
Eerst zijn de puzzelstukjes niet te zien. Die zijn te vin-
den door spelletjes te doen die gericht zijn op geluid. 
Vervolgens komen de puzzelstukjes beetje bij beetje 

tevoorschijn en kan er gepuzzeld worden. Elke speler 
krijgt zijn eigen geluiden aangeboden. Via het spel bekij-
ken de onderzoekers welke geluiden het best aansluiten 
bij de tinnitus die de persoon heeft. Met die geluiden zou-
den de zenuwcellen - die uit balans zijn geraakt door de 
tinnitus- weer in balans gebracht kunnen worden. Door 
het beperkte gebruik van visuele elementen, worden de 
spelers gedwongen om op hun gehoor te vertrouwen. 

Inmiddels is het onderzoek van start gegaan met tachtig 
proefpersonen. Het budget voor het onderzoek komt uit 
een fonds dat is opgezet voor slachtoffers van de bomaan-
slag. De NVVS blijft de ontwikkelingen rond dit spel met 
interesse volgen. 

Combinatie	gentherapie	
en	cochleaire	implantatie	
moet	zorgen	voor	beter	
gehoor

Door via een cochleair implantaat gentherapie 

toe te passen in het slakkenhuis zou het gehoor 

verbeterd kunnen worden. Dat ontdekten onder-

zoekers van de Universiteit van New South 

Wales in Sydney, Australië. OPCI en de Vlaamse 

CI-organisatie ONICI maken er melding van, op 

basis van een artikel in het wetenschappelijk 

tijdschrift 'Science Translational Medicine' in 

april van dit jaar. 

Als de haarcellen in het slakkenhuis afsterven, 
vermindert ook de werking van aangrenzende 
neuronen (zenuwcellen). Zo ontstaat er een 

soort gat tussen deze zenuwcellen en de elektroden 
van het implantaat. Daarom gebruikten de onderzoe-
kers een proces dat 'elektro-poratie' genoemd wordt. 
Terwijl een cochleair implantaat wordt geplaatst, wordt 
er DNA in het slakkenhuis geïnjecteerd. Door impul-
sen via de elektroden van het CI ontstaan poriën in de 
celwanden, waardoor het DNA (neurotrophine gen) 
de cellen kan binnendringen. Zo wordt de groei van 
zenuwcellen richting de elektrodenbundel van het CI 
gestimuleerd. Hierdoor wordt het gat overbrugd. 

Testresultaten
Deze procedure werd uitgetest op marmotten en na 
enkele weken stelden de onderzoekers al vast dat de 
gehoorzenuw van deze dieren sneller reageerde op 
geluidssignalen van het implantaat, wat zou kunnen 
leiden tot beter horen. Het onderzoeksteam werkt nu 
samen met CI-firma Cochlear om in klinische studies 
deze techniek toe te passen bij mensen die geïmplan-
teerd worden.

Helft	muziekspelers	
voldoet	aan	EU-norm

Van de 31 door de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) geteste muziekspelers voldoen er 
slechts 16 aan alle Europese veiligheidsvoorschriften 

die zijn ingesteld om gehoorschade terug te dringen.

Sinds januari 2013 gelden binnen de Europese Unie nieuwe 
veiligheidsvoorschriften voor muziekspelers (mp3-speler, 
iPod, smartphone etc.) die na deze datum op de markt zijn 
gebracht. Deze nieuwe norm stelt dat een muziekspeler met 
bijbehorende hoofdtelefoon niet meer dan 85 decibel (dB) 
produceert. Indien niet aan deze grens wordt voldaan, moet de 
muziekspeler de volgende aanvullende bescherming bieden: 
een voorziening tegen onbedoeld hoog volume; een standaard 
volume van <85dB; een actieve waarschuwing bij volume 
>85dB; een maximum van 100 dB en een waarschuwingstekst 
en symbool op de speler, verpakking of in de handleiding.

Onderzoek	NVWA	
Uit onderzoek van de NVWA vorig jaar bleek dat 80% van de 
31 geteste muziekspelers niet volledig voldeed aan de nieu-
we norm. Voordat het onderzoek, inclusief productnamen, 
openbaar kon worden gemaakt, zijn fabrikanten van de 
onderzochte spelers in de gelegenheid gesteld te reageren 
op het onderzoek en eventueel aanvullende informatie aan 
te dragen. Naar aanleiding hiervan zijn de resultaten bijge-
steld en voldoet nu 50% aan de EU-norm. Check de tabel op 
hoorstichting.nl. Op www.mp3check.nl kunt u testen hoe 
veilig u naar muziek luistert.

Na	tweemaal	‘wat	zeg	je?’	
geven	we	het	op

Meer dan de helft van de Nederlanders vraagt maar 
één of twee keer of de ander een zin wil herhalen 
voordat ze besluiten te doen alsof ze het begrij-

pen. Bovendien doet 5% zelfs direct alsof ze hun gespreks-
partner snappen. Dit blijkt uit onderzoek van Van Boxtel 
hoorwinkels en Multiscope onder ruim 1000 respondenten.

Slechts drie op de tien Nederlanders zijn zo aanhoudend 
dat zij net zo lang doorgaan tot ze hebben begrepen wat de 
ander zegt. Driekwart geeft het direct eerlijk aan als zij hun 
gesprekspartner niet kunnen verstaan. 

Ongemak
Het niet goed kunnen verstaan wat anderen zeggen, laat 
de slechthorende Nederlander niet onberoerd. Vaak voelt 
deze een plaatsvervangend ongemak voor de gesprekspart-
ner (20%), raakt geïrriteerd (12%) of heeft het gevoel te 
falen (7%). Opvallend is dat deze emoties vooral in jongere 
leeftijdsgroepen voorkomen. Eenmaal ouder, blijken slecht-
horenden de gehoorproblemen met name op zichzelf te 
betrekken. Zo geven de 55-plussers aan zich oud, eenzaam 
en onbegrepen te voelen als zij moeite hebben met het vol-
gen van gesprekken.

Vraagt u om herhaling tot u het heeft verstaan? Of heeft u een tactiek

 om niet te laten merken dat u het niet begrepen heeft? De NVVS is 

benieuwd! Deel uw communicatie-ervaringen op Ervaringrijk.nl en 

lees daar ook de verhalen van anderen met een hoorprobleem.

foto: sh
utterstock
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hoogleraar sophia kramer:

“Gehooronderzoek?	
Ook	naar	de	ogen	kijken!”	
“Als je luistert, kost het meer moeite om een storende spreker op de achtergrond te nege-

ren dan een luid zoemende airco”, meent prof. dr. Sophia Kramer. “Dit verschil kun je zien 

aan de grootte van iemands pupillen tijdens het luisteren.” De afdeling audiologie van 

VUmc heeft hiermee een nieuwe manier ontwikkeld om te achterhalen hoeveel moeite het 

kost om te luisteren in een rumoerige omgeving. Sophia Kramer is sinds 1 januari 2014 

hoogleraar Auditief functioneren en Participatie in het VU medisch centrum en sprak op 12 

september haar oratie uit. NVVS was erbij en vroeg Sophia Kramer om er in HOREN over te 

vertellen. Daar gaf ze graag gehoor aan. 

tekst: Sophia Kramer | beeld: Peter Valckx

In haar oratie gaf Sophia Kramer aan dat, naast de oren, 
het brein ook een belangrijke rol speelt bij het horen. En 
dat kost energie. Naarmate iemand minder goed hoort, 

moeten zijn hersenen harder werken. Een veelgehoorde 
klacht van slechthorende mensen is niet voor niets dat 
luisteren zoveel inspanning kost. Dit veroorzaakt stress en 
vermoeidheid en kan leiden tot ziekteverzuim en soms tot 
maatschappelijke uitval.

Pupilmeting
Het is volgens de onderzoekers dus niet terecht om enkel 
iemands oren te onderzoeken als hij of zij slechthorend is. 
Iemands cognitieve functioneren, oftewel de werking van 
iemands brein tijdens het luisteren, zou ook meegenomen 
moeten worden. Daarom is de afdeling audiologie van 
VUmc begonnen met de ontwikkeling van cognitieve tests 
die de werking van het brein tijdens luisteren zouden kun-
nen meten. Daarnaast werken zij ook aan de ontwikkeling 
van een nieuwe methode om luisterinspanning te meten: via 
de pupil in het oog. De mate waarin de pupil zich verwijdt 
tijdens luisteren, geeft aan in hoeverre iemand zich aan 
het concentreren is. Deze methode kan luisterprocessen in 
kaart brengen die niet met standaard gehoortests te meten 
zijn. Zo is aan de hand van pupillometrie aangetoond wat 
veel slechthorenden uit ervaring weten: dat het inspan-

nender is om een storende spreker op de achtergrond te 
negeren, dan een luid zoemende airco. Dit terwijl de spraak-
verstaanbaarheid in beide situaties identiek is.  

De pupilmeting opent nieuwe mogelijkheden. Het uitein-
delijke doel is om met de opgedane kennis slechthorenden 
nog beter te kunnen helpen en hoortoestellen verder te ver-
beteren. Daartoe moet deze methode echter eerst nog verder 
ontwikkeld worden. Er zal bijvoorbeeld gekeken moeten 
worden in hoeverre de veranderingen in de instelling van 
het hoortoestel ook terug te zien zijn in de pupilmetin-
gen. Dat is nog niet onderzocht. VUmc gaat de komende 
jaren samenwerken met een hoortoestellenfabrikant in 
Denemarken om dat verder uit te zoeken en deze methode 
verder te ontwikkelen en toe te passen.

Leestest
Het is nog te vroeg om de pupilmeting in de patiëntenzorg te 
gebruiken. Wel kan er al rekening gehouden worden met het 
feit dat niet alleen de oren, maar ook het brein meedoen bij 
luisteren. Dat kan door bij de diagnose niet alleen te kijken 
naar de score op een audiogram, maar ook naar de score 
op een vragenlijst. Als er bijvoorbeeld een verschil is tussen 
beide scores en de zelf gerapporteerde beperking is groter 
dan men zou verwachten op basis van het toonaudiogram, 

dan zou dit kunnen betekenen dat de oren zelf nog relatief 
goed zijn. Het hoorprobleem zou dan vooral veroorzaakt 
kunnen zijn door een verminderd cognitief functioneren.

De onderzoekers van het VUmc hebben dit ook aangetoond 
met behulp van een leestest die ze hebben ontwikkeld. Bij 
de leestest worden de zinnen niet door een hoofdtelefoon 
aangeboden, maar op een computerscherm. De zinnen zijn 
‘verstoord’ door een balkenpatroon dat voor de zin geplaatst 
is, vergelijkbaar met de achtergrondruis in de luistertest. De 
onderzoekers hebben ontdekt dat er een overlap is tussen 
deze lees- en luistertest. Op basis van iemands score op de 
leestest kunnen we al een heel klein beetje voorspellen in 
hoeverre iemand in staat is om spraak in achtergrondruis te 
verstaan. Dat komt best raar over, omdat bij de leestest de 
oren helemaal niet gebruikt worden. Het toont echter aan 
dat een gedeelte van iemands score op de spraakverstaan-
baarheidstest veroorzaakt wordt door deze niet-auditieve 
(cognitieve) component. Elementen die in die leestest zitten, 
zijn: gebruikmaken van context, aandacht en concentratie, 
en taalverwerkingscapaciteit. 

Met een hoortoestel ‘behandelen of verbeteren’ we dus voor-
al de oren, terwijl we andere ‘behandelingen’ nodig hebben 
om die cognitieve component te verbeteren. Voorlopig kan 
dat door het aanleren van de welbekende hoorstrategieën. 
Bijvoorbeeld: zorg voor context-informatie. Als je het 
onderwerp van het gesprek van tevoren al weet, dan is je 
spraakverstaanbaarheid beter. Of: maak optimaal gebruik 
van spraakafzien. Ook dat is context. Richt de omstandighe-
den zo in dat de luisteromstandigheden voor jou optimaal 
zijn. Geen achtergrondrumoer dus. Dan hoeven je hersens 
minder hard te werken, simpelweg omdat je meer hoort en 
je hersens minder van de gemiste informatie moeten invul-

len of compenseren. Dat soort zaken. Dat is allemaal van 
invloed op de luisterinspanning met betrekking tot horen. 

De hele oratie is te vinden op YouTube en op http://www.vu.nl/nl/
onderzoek/onderzoekers/university-research-chair/kramer/index.asp.

Leerstoel	‘Auditief	functioneren	en	participatie’			
Op 1 januari 2014 is Sophia Kramer benoemd tot hoogle-
raar op de afdeling KNO/Audiologie van VUmc binnen het 
prestigieuze University Research Chair (URC)- programma 
van de Vrije Universiteit. De titel van haar leerstoel (leer-
opdracht) is ‘Auditief functioneren en participatie’. Dit is 
het onderwerp waarop de hoogleraar de komende jaren 
onderzoek naar gaat doen. De URC-benoeming is voor vijf 
jaar en zal daarna omgezet worden in een vaste aanstelling. 
Kramer: “Het mooie van deze benoeming is dat slechtho-
rendheid weer eens op de kaart staat. Na de oratie kwamen 
er veel positieve reacties van mensen die vertelden dat ze 
niet wisten dat onderzoek naar slechthorendheid zo inte-
ressant en veelzijdig kon zijn. Audiologie is bij uitstek een 
multidisciplinair vakgebied. Ik hoop daarom dat wij met ons 

onderzoek jonge onderzoekers vanuit allerlei verschillende 
disciplines kunnen enthousiasmeren voor dit vakgebied.” 
Met het aspect van ‘luisterinspanning’ en de mogelijkhe-
den om het te meten, wil Kramer de komende jaren verder. 
Ook wil zij het Nationaal Hooronderzoek verder uitbreiden. 
Dat is onderzoek naar hoe slechthorendheid van invloed 
is op de maatschappelijke participatie van volwassenen 
(www.hooronderzoek.nl). Daarnaast is zij van plan om, 
naast het Arbo Audiologisch spreekuur, andere innovaties 
in de zorg voor mensen met hoorproblemen te realiseren 
en de effectiviteit ervan te onderzoeken. Een belangrijke 
ontwikkeling in dat kader is de implementatie van de 
Amsterdamse Vragenlijst in het nieuwe protocol functie-
gericht voorschrijven van hoortoestellen. 

Hoogleraar Sophia Kramer: “Het mooie van deze benoeming is dat 

slechthorendheid weer eens op de kaart staat.”
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l e z e r s c o l u m n

advertenties

Moeten?	Van	wie	dan?

“Ik heb nu al vier keer het woord ‘moeten’ van je gehoord,
zelfs net nog zei je: ‘Ik zal wel moeten’,
terwijl jij tegen iedereen vertelt dat ‘moeten’
niet meer in jouw vocabulaire voorkomt.”
Dat krijg ik terug van mijn echtgenoot,
na vier dagen zo draaiduizelig te zijn dat ik
het stilzitten en stilliggen hélemaal zat ben.

Ik heb het niet zien aankomen.
Wat is de bedoeling van deze veel te lange aanval?
Om mij er even weer van bewust te maken hoe Ménière op 
mij inwerkt?

Het lukt even allemaal niet meer.
Ik kan nauwelijks lopen, ik heb steun nodig
en anders kruip ik over de grond naar de badkamer.
Ik kan, ik durf, de trap niet alleen af.
Even niet lezen, niet computeren, geen tv, geen muziek.
Even niet werken…
Dat is zo vreemd, want ik kan eigenlijk op elk moment 
werken.
(Mijn zoon merkt nu op dat het zelfs iets te veel van het 
goede is).

Alles ligt stil, tot zelfs mijn gedachten aan toe. 
Of nee, ik heb nog wel gedachten, maar die kan ik 
nauwelijks ordenen. 
Het is chaos in mijn hoofd, maar dan zonder concrete 
woorden.
Zo’n ongelooflijke tegenstelling.
De tinnitus is deze dagen één grote stoorzender.
Die dendert door alle gedachten en duizelingen heen.
De hele wereld om me heen beweegt.
Ik heb er alleen totaal geen controle over.

En ik kan alleen stil zijn,
omdat ik echt niet anders kan.
Als ik mij dan heel even beweeg, 
een miniem schokje met mijn hoofd, 
shhh, dan begint het weer van voren af aan, lijkt het wel.
Hoe lang gaat het dit keer duren?
Van tevoren is het niet te bepalen en niet te regelen.

Uw	column
Wilt u met uw column in HOREN Magazine? E-mail uw column naar horen@nvvs.nl of stuur een brief naar NVVS/HOREN, 
Postbus 129, 3990 DC Houten. Misschien ziet u uw column dan (geredigeerd) terug in HOREN Magazine. Hiervoor krijgt u 
een cadeaubon thuisgestuurd ter waarde van 15 euro.

Er is een innerlijk verzet aan de gang,
terwijl ik het allemaal zo goed wil doen,
zelfs het ‘ziek zijn’.
Want stiekem wil ik natuurlijk dat het over is,
zodat ik weer kan werken en mijn afspraken na kan komen.
Nu ben ik zo nutteloos.
Er komt niets uit mijn handen.
Ik kan er zelfs niet zijn voor een ander.
 
Aan den lijve ervaar ik weer
wat de Ménière voor impact op me heeft
en mij wijst op mijn grenzen en tekortkomingen.

Ik ben er nog lang niet klaar mee.
Er valt nog genoeg te leren van de Ménière,
waarbij ‘moeten’ niet werkt, want
moeten is de toekomst
en de Ménière wijst me op het NU.

Paula Hijne
http://meniereblog.wordpress.com/ 

Paula maakte deze kaart, die voor haar past bij het gevoel van een  

aanval van draaiduizeligheid. 

Gerard Oudenhoven (67)

BETER HOREN  
BEGINT MET EEN 
EERLIJK VERHAAL

Beter horen begint met

“Uw gehoor wordt nooit meer 100%. Dat was de conclusie  
bij mijn eerste bezoek aan Beter Horen. Niet leuk om te horen.  
Toch was ik wel verrast door die nuchtere boodschap. Ik kreeg een 
apparaat aangemeten, maar kon er niet aan wennen. De audicien  
en ik hebben samen toen net zolang gepuzzeld totdat het mijn eigen 
toestel was. En dan gaat er een wereld voor je open. Dan merk je 
de impact van gehoorverlies. Hoeveel geluid je in de loop der jaren 
gaat missen. Het meest aansprekende was het gekwinkeleer van  
de vogels in de vroege ochtend. Dat was ik volstrekt kwijtgeraakt.  
En daar was ik me pas van bewust toen ik het weer hoorde.”

We zeggen het eerlijk. Uw gehoor krijgt u niet helemaal terug.  
Maar onze audiciens zijn er voor u. Wilt u ook beter horen?  
Kom naar beterhoren.nl of doe een gratis hoortest in een winkel  
bij u in de buurt.
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 Naast onze siliconen maatoorstukjes leveren we 
 nu micro maatoorstukjes in acryl materiaal voor 
 de R.I.C. toestellen.

- Door de fl exibele verbinding kunnen 
 verschillende receivers uitgeprobeerd worden 
 met dit maatproduct.
- Ze worden geleverd in vijf kleuren. 
-  Geen schaamtegevoel meer als het toestel uit 

het oor gehaald wordt. 
- Mooi van kleur en toch onzichtbaar in het oor.

     Met de kwaliteit van FORMAAT

Formaat Micro Maatoorstukjes 

www.labformaat.nl  |  info@labformaat.nl

2133759_Formaat_Advertentie_Horen.indd   1 06-11-13   13:58
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h o o r h u l p m i d d e l e n

Samen	werken		
aan	verbeteringen
Vanaf de introductie begin 2013 lag de nieuwe manier van hoortoestelverstrekking  

(het zogenaamde hoorprotocol) flink onder vuur. Tegenover de partijen die dit systeem een 

kans willen geven, waaronder de NVVS, stonden partijen die er schande over spraken of 

helemaal geen protocol wilden. Maar na anderhalf jaar discussie lijkt er nu een stap in de 

goede richting te komen. Audiciens, audiologen, verzekeraars en de patiëntenverenigingen 

hebben zich gebogen over verbeteringen. Er wordt nu gekeken of sommige audiciens de 

verbetervoorstellen willen testen in de praktijk. 

De NVVS heeft de nodige pogingen gedaan om alle 
partijen mee te laten denken over dat protocol. Want 
wij vinden: hoortoestelgebruikers zijn gebaat bij 

goede samenwerking en niet bij strijd tussen audiciens, fabri-
kanten, audiologen en verzekeraars. Pogingen om partijen 
om de tafel te krijgen, liepen echter op niets uit. 
Tot twee maanden geleden enkele audicienketens de impasse 
doorbraken door mee te willen denken over een verbeterde 
versie van het protocol. Ook de audiologen hebben hun 
standpunt bepaald en op papier gezet, waarbij men de bereid-
heid uitsprak om gezamenlijk te gaan voor verbeteringen. Alle 
partijen zijn het eens over verbeteringen in de manier waarop 
de slechthorende wordt ingedeeld in één van de vijf catego-
rieën. De meningen lopen nog uiteen over hoe een hoortoe-
stel te selecteren. Moet je die selectie overlaten aan audiciens, 
want het enige dat telt is het resultaat: als je hoortoestel maar 
goed is! Of willen we dat audiciens (en ook audiologen) vast-
leggen hoe ze tot hun keuze komen? Dat laatste maakt dat 
ook wij als slechthorenden meer inzicht krijgen en beter mee 
kunnen beslissen. Het biedt bovendien de mogelijkheid om 
onderzoek te doen en zo verbeteringen in de hoorzorg door 
te voeren. Maar sommige audiciens zeggen dat aan registratie 
ook veel bezwaren kleven en dat zij niet tot registratie ver-
plicht zijn. Dit laatste wordt uitgezocht. Er wordt vervolgens 
gekeken of enkele audicienbedrijven willen starten met een 
proef om te onderzoeken of de aanpassingen in het protocol 
daadwerkelijk tot verbetering van hoorzorg leiden. 

Veel	van	onze	wensen	worden	meegenomen
De NVVS is altijd positief geweest over de wetgeving achter het 
protocol. Immers: die zorgt ervoor dat hoortoestellen en ande-

re hoorhulpmiddelen in de basisverzekering blijven en dat het 
bedrag dat u moet bijbetalen een stuk lager is dan voorheen. 
Bovendien zou het uitgangspunt van ‘functiegerichte verstrek-
king’ moeten leiden tot helderheid over maatwerk: eenvoudig 
waar dat kan, complex waar dat nodig is. Wat betreft de wet-
geving staat nog één punt hoog op onze wensenlijst: 100% 
vergoeding van hoortoestellen voor kinderen. Daar heeft de 
minister nog steeds geen groen licht voor gegeven.
Wat betreft het protocol was ons wensenlijstje wat langer. 
Logisch: het protocol gaat over de praktische werkwijze in de 
winkel van de audicien. Daar komt veel bij kijken. In de tabel 
ziet u welke van onze wensen inmiddels zijn gerealiseerd of 
in de proef worden meegenomen en welke nog op ons lijstje 
blijven staan. Onze tussentijdse conclusie: met de meeste 
wensen wordt rekening gehouden in de proef. Dat is een hele 
verbetering. Laten we hopen dat in 2015 de proef van start 
kan gaan en blijkt dat dit aangepaste protocol goed werkt. 

Maar	kritische	houding	blijft	nodig
De NVVS blijft zich zorgen maken over de bezuiniging die 
is doorgevoerd bij het invoeren van het protocol. Dat heeft 
de financiële ruimte voor audicienbedrijven en fabrikanten 
flink onder druk gezet. Dat mag niet ten koste gaan van 
keuzemogelijkheden en/of de kwaliteit. Want er moet vol-
doende financiële ruimte overblijven om een diversiteit aan 
toestellen aan u aan te bieden en om voldoende uren voor de 
audicien te kunnen bekostigen om u adequaat te helpen. 

Ons streven is dat zowel de wetgeving, het protocol als het 
inkoopbeleid van zorgverzekeraars leiden tot goede hoor-
zorg, waarbij kwaliteit en keuzemogelijkheden voorop staan. 

Wens Status Toelichting

Categorisering	
Bij de indeling van slechthorenden 
in categorieën moet met meer reke-
ning worden gehouden dan alleen 
met lastige luistersituaties (score 
op vragenlijst).

De manier van categoriseren wordt uitgebreid. Voorbeeld: er zal in de 
proef niet alleen gevraagd worden ‘hoort u de vogeltjes fluiten?’ maar 
ook: ‘wilt u dat horen?’ of ‘hoe belangrijk is dat voor u?’. Er wordt beter 
doorgevraagd naar situaties die u vermijdt of waarin u beperkingen 
ervaart vanwege uw slechthorendheid. Formuleringen van vragen zijn ver-
beterd en tijdens de proef kan de lijst ook vooraf thuis worden ingevuld. 
De uitkomst is een indicatie. De audicien mag op basis van zijn/haar 
professionele oordeel, gemotiveerd, afwijken van deze indicatie. Indien 
het nodig is een toestel te kiezen dat 2 of meer categorieën afwijkt, dan 
wordt het oordeel gevraagd van een audioloog van een audiologisch 
centrum. Een lagere categorie mag altijd als de eventuele nadelen zijn 
besproken en in het dossier is vastgelegd dat dit op uitdrukkelijk verzoek 
is van de slechthorende.

Extra	zorgaanvraag	
Een extra zorgaanvraag moet moge-
lijk zijn om zo voor iedereen maat-
werk te kunnen leveren.

In bijzondere situaties waarbij het werken volgens het protocol niet 
mogelijk blijkt te zijn, bestaat de mogelijkheid dat de audicien en/of 
audioloog een extra zorgaanvraag doet bij een zorgverzekeraar. In de 
proef wordt duidelijker omschreven wanneer een extra zorgaanvraag 
mogelijk is en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. 

Voor	iedereen	
Iedereen moet binnen het huidige 
systeem goed geholpen kunnen 
worden.

Het streven is dus dat het protocol voor de meeste mensen direct goed 
werkt, en dat bijzondere situaties die vragen om speciale oplossingen via 
een extra zorgaanvraag worden ondervangen. Of het ook in de werkelijk-
heid zo gaat, moet ook blijken uit het onderzoek dat gedaan wordt naar 
aanleiding van de bij NVVS binnengekomen klachten. Resultaten van dit 
onderzoek kunnen ook weer verbeterpunten opleveren voor het protocol. 

Niet	geclassificeerd	
Ook vergoeding van niet geclassifi-
ceerde hoortoestellen moet moge-
lijk zijn als deze nodig zijn om te 
functioneren.

Alle verzekeraars hebben aangegeven dat dit mogelijk is, indien gehou-
den wordt aan procedure en eisen van extra zorgaanvraag. Deze werkwij-
ze is nu al van toepassing en zal in de proef ook worden meegenomen.

Hoorhulpmiddelen	
Wij willen dat vanaf het begin geke-
ken wordt welke andere hoorhulp-
middelen dan alleen het hoortoestel 
tot de mogelijkheden behoren.

In de proef wordt gelijk vanaf het begin gekeken of er ook andere hoor-
hulpmiddelen dan het hoortoestel of aanvullende hoorhulpmiddelen 
mogelijk of nodig kunnen zijn. 

Indeling	hoortoestellen	
openbaar		
Wij willen als slechthorenden kun-
nen zien welke hoortoestellen in 
welke categorie zijn ingedeeld en 
welke eigenschappen ze hebben.

Helaas mogen wij als slechthorenden nog steeds niet weten welke hoor-
toestellen in welke categorie zijn ingedeeld. De database waarin dit 
overzicht is opgenomen mag van fabrikanten vooralsnog niet openbaar 
gemaakt worden.

Goede	voorlichting	
Er moet goede voorlichting komen 
richting slechthorenden, maar ook 
richting professionals.

Rondom de proef wordt een communicatieplan gemaakt. Ook bij de 
mogelijke landelijke invoer is goede voorlichting essentieel. We zullen 
hierop blijven hameren. Er doen nu te veel indianenverhalen de ronde in 
plaats van nuchtere feiten.

 voldaan                             kritisch volgen                              wordt onderzocht                            niet voldaan
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h o o r h u l p m i d d e l e n

Hoe	zit	het	met		
uw	zorgverzekering	
in	2015?

Patiëntenfederatie NPCF, waar de NVVS bij aangeslo-
ten is, is een bewustwordingscampagne begonnen 
rondom zorgverzekeringen. Veel mensen kijken 

vooral naar de hoogte van de premie en vertrouwen er blin-
delings op dat die verzekering een goede dekking geeft tegen 
medische kosten. Dat blijkt in de praktijk echter nog wel 
eens anders uit te pakken. En er gaat ook veel veranderen in 
de keuzevrijheid bij de verschillende polissen. Daarom is het 
belangrijk om, ook al is het nog zulke ingewikkelde materie, 
wel goed te kijken naar wat uw polis nou daadwerkelijk ver-
goed. Ook als het gaat om vergoeding van hoorzorg.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met de audicien, kno-
arts of het ziekenhuis van uw keuze? Wordt eventuele niet-
gecontracteerde zorg wel, deels of niet vergoed? Moet u van 
uw verzekeraar als u ingedeeld wordt in categorie 4 of 5 altijd 
langs een AC? Uit hoeveel merken mag u van uw zorgverzeke-
raar minimaal kiezen? Hoe gaat uw zorgverzekeraar om met 
bijbetaling voor een hoortoestel in een hogere categorie dan 
waar u bent ingedeeld? Welke nazorg is al ingekocht via uw 
audicien en hoeft u niet meer apart voor te betalen?  
Wat zijn de regels ten aanzien van overige hoorhulpmiddelen? 
Wat wordt er vergoed vanuit aanvullende verzekeringen als 
het gaat om hoorhulpmiddelen? Vergoedt uw verzekeraar 
de contributie van uw NVVS-lidmaatschap?  
Dit zijn vragen die bepalend kunnen zijn bij het kiezen  
van een zorgverzekeraar. 

Vrije	keuze	wordt	beperkt
De premies voor 2015 die bekend zijn geworden, lijken een 
steeds grotere kloof te scheppen tussen vrije keuze voor 
zorgverlener (restitutiepolis) en alleen gecontracteerde zorg-
verleners (naturapolis). Aan het zelf kunnen kiezen naar 
welke audicien of kno-arts u wilt, hangt vaak een prijskaartje. 
Kijk daarom niet alleen naar welke polis het goedkoopst is, 
maar ook of het aansluit bij uw wensen en situatie. 

Lezerstip:	Zwak	en	wisselend	geluidsvolume	bij	gebruik	van	
halslus	en	T-stand?	Gebruik	oorhaken!	

Gebruikers van de halslus en de 
T-stand van de hoortoestellen geven 
vaak aan dat het geluidsvolume zwak 
en wisselend is. Het kan helpen om de 
halslus dan over de oren te draperen, 
maar ja… echt flatteus en handig is 
dat niet. Er is echter een andere oplos-
sing. Minder bekend, maar het werkt: 
het gebruik van inductieve oorhaken 
(fig. 1). Deze zijn onder de naam 
Music Link verkrijgbaar via www.
multicaresystems.nl. De werking is 
hetzelfde als bij de halslus, maar nu 
wordt in elk van de twee haakjes een 
apart zwak elektromagnetisch veld 
opgewekt dat ruim voldoende is om 
door de T-spoelen van de hoortoestel-
len te worden opgevangen. Ook bij 
kleinere audioapparaten zoals tablets, 

mp3- spelers en smartphones. Een 
ander groot voordeel is dat die twee 
haakjes het linker en rechter geluids-
signaal van een stereo geluidsbron 
gescheiden, dus in stereo, door kun-
nen geven.  
Probeer zelf even uit in welke positie 
het rechte stuk van de haak t.o.v. de 
hoortoestellen het hoogste geluids-
volume geeft. Als dat rechte stuk over 
het midden van het hoortoestel loopt 
is het resultaat in de meeste gevallen 
maximaal. De afstand van achter het 
oor tot het rechte stuk van de haak kan 
dan opgevuld worden met een stukje 
zelfklevend tochtband o.i.d. (fig. 2). 
Veel luisterplezier!

Gerard van der Ploeg 

Naar	hartenlust	communiceren;	zoveel	mogelijkheden!

Ruim 55 jaar geleden heb ik een 
gehoorbeschadiging aan beide oren 
opgelopen. Onbewust heb ik mijn 
gehoorverlies altijd afdoende opge-
vangen door spraakafzien, waardoor 
ik heel visueel ingesteld geworden 
ben. Ongeveer 15 jaar word ik nu 
geholpen door hoortoestellen aan 
beide zijden. Door het tijdperk waar-
in wij leven, met computers, e-mail, 
sms en WhatsApp, kan ik naar har-
tenlust communiceren. Maar er zijn 
nog veel meer mogelijkheden! 

Afgelopen zomer heb ik kennisge-
maakt met Nederlands met onder-
steunende gebaren (NmG). Mijn 
twee kleinzoons leren dit ook omdat 
zij een slechthorend klasgenootje 
hebben. Dat vind ik fantastisch: ik 
hoop dat er zo een nieuwe generatie 
komt die dit goed beheerst, wat een 
verrijking zal dat zijn voor horende 
en minder goed horende mensen.  

Voor mij ging er een wereld open 
tijdens het NmG-oefengroepje van 
Marja de Putter. Plezierige mensen 
met veel geduld, humor, respect en 
tijd voor elkaar! Vanaf de tweede 
bijeenkomst was daar een schrijftolk 
bij aanwezig. Wat een openbaring. 
Door Marja ben ik in contact geko-
men met Pierre Demacker van 
NVVS-afdeling Gelre en heb een 
fijn gesprek met hem gehad over 
apparatuur, telefonie, schrijftolken 
en CI. Marja en Pierre hebben mij 
laten zien dat er nog tal van moge-
lijkheden zijn waarop ik een beroep 
kan doen om zelfstandig en goed 
te kunnen blijven functioneren, 
als mijn gehoor onverhoopt verder 
achteruit gaat. Dit geeft vertrouwen 
in een goede toekomst voor mij. 
Ondertussen ben ik dankbaar voor 
alle goede dingen in mijn leven en 
geniet daar voluit van.
Thea Meerstadt

l e z e r s p a g i n a

Ondertussen	op	Twitter….

@DennisdeWit: @NS_online @
Arriva_NL Waarom bij evenwichts-
stoornis niet zelfde rechten in OV als 
zwangeren? Staan gaat vaak niet goed. 
Missch. kunnen jullie info inwinnen 
bij @meniere_nl?

@margrietvanloon: @NVVS_ ALV in 
Hilversum druk bezocht, bestuurs-
leden nemen afscheid of treden aan. 
Vanmiddag workshops. Goede bijeen-
komst!!!

@GGMD_NL: I.s.m. @NVVS_ hebben 
we een webpagina gemaakt waar je n 
logopediste kunt vinden die spraak-
afzien geeft: ggmd.nl/aanbod/com-
muni… #slechthorend

Fig. 1

Fig. 2

Heeft u tijdens vergaderingen of brainstormsessies 

moeite om uw collega‘s te verstaan? Bent u na 

afloop van een vergadering vermoeid door de extra 

inspanning en leest u vaak pas in de notulen wat er 

nu eigenlijk besproken is? Laat u dan adviseren over 

hoorhulpmiddelen op de werkplek. 

Met de speciale conferentiemicrofoon voor 

slechthorenden op tafel vergadert u meer 

ontspannen doordat u iedereen goed hoort. Zo 

wordt vergaderen een prettige aangelegenheid. 

Vergoeding mogelijk 

Een werkplekaanpassing wordt veelal volledig 

vergoed door uw zorgverzekeraar. Neem contact 

met ons op via telefoon 088-6008850 of kijk op de 

speciale website www.vergoedingsolo.nl

Blijft vergaderen 
een uitdaging?

advertentie

Kijk voor meer informatie over vergoedingen van hoor-
hulpmiddelen op onze website Hoorwijzer.nl. Algemene 
tips van de NPCF bij het kiezen van een zorgverze -
kering vindt u op http://zorgverzekering.npcf.nl/
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In een notendop:	tinnitus
Wat	is	het?	Tinnitus is het waarnemen van een piep, 
brom, fluit, suis of ander geluid in het hoofd, of in één of 
beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig 
is. Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Lange 
tijd is gedacht dat tinnitus ontstond in de haarcellen van 
het gehoororgaan. Inmiddels denken onderzoekers dat 
het geluid in de hersenen ontstaat. Gehoorschade kan 
een oorzaak zijn. Vaak wordt er ook geen aanwijsbare 
oorzaak gevonden. Tinnitus kan sterk variëren in gradaties 
van indringendheid en luidheid. Check onze cd met 
tinnitusgeluiden (verkrijgbaar via nvvs.nl/winkel) voor 
voorbeelden. Wellicht herkent u uw eigen piep, brom of suis 
en kunt u ’m aan anderen laten horen. 

Hoe	te	herkennen?	U hoort een toon in uw oor.  
U heeft het al eens eerder gehoord, maar toen ging het 
weer weg. Dit keer houdt de toon aan en klinkt deze veel 
harder. Uitleggen aan een ander kunt u het niet, want de 
toon zit enkel en alleen in uw hoofd! Is bovenstaande bij u 
het geval, dan kunt u het beste zo snel mogelijk uw huisarts 
raadplegen. Die kan u doorverwijzen naar de kno-arts. 
De afdeling KNO in het ziekenhuis kan vervolgens een 
diagnose stellen op basis van lichamelijk onderzoek, een 
gehoortest en andere specialistische tests.

En	dan?	Na de diagnose en het advies van de kno-arts 
staan diverse instanties voor u klaar om u te begeleiden 
en te adviseren over hoe u het beste kunt omgaan met uw 
tinnitus. Dat zijn bijvoorbeeld het Tinnitusloket (0800 84 
66 48 87), GGMD (www.ggmd.nl), audiologische centra 
(www.fenac.nl), GGZ-instelling Pro Persona De Riethorst 
(www.propersona.nl/ riethorst) en natuurlijk de NVVS. Tot 
op heden bestaat er geen medische behandeling die voor de 
grote groep mensen met tinnitus effectief is. Bij specifieke 
oorzaken kan in uitzonderlijke situaties een medische 
behandeling leiden tot flinke vermindering van de tinnitus. 
Als er medisch niets te doen valt aan uw tinnitus, kunnen 
trainingen om te leren omgaan met tinnitus behulpzaam 
zijn, net als tinnitustherapie. Uit onderzoek blijkt dat een 
geïntegreerde aanpak van counseling en geluidsverrijking 
het beste zou werken. Psychologische hulp kan uitkomst
bieden, vooral als u er zelf niet (meer) uitkomt. 
Ontspanningstrainingen maken dikwijls onderdeel uit van 
de training. Lees meer op nvvs.nl/tinnitus. Check daar ook 
de veelgestelde vragen in de Vraagbaak.  

Wist	u	dat?
… naar schatting 1 miljoen mensen in Nederland een 

vorm van oorsuizen hebben? Het aantal mensen met 
tinnitus neemt de laatste jaren toe.

… u de klachten die uit tinnitus voortkomen, (deels) zelf 
kunt beïnvloeden? Spanning en vermoeidheid bijvoor-
beeld kunnen de klachten verergeren. Ook veel aan-
dacht geven aan de tinnitusgeluiden geeft verergering. 

… tinnitus een bijwerking kan zijn van sommige medicij-
nen? Zie nvvs.nl/medicijnwijzer of www.lareb.nl voor 
meer informatie.

… tinnitus sinds 2012 kan worden gemeld als beroeps-
ziekte? Recent is hiervoor een beroepsziekteregistra-
tierichtlijn gepubliceerd. Zie beroepsziekten.nl. 

Vragen?	Advies	nodig?	NVVS	helpt!
De NVVS biedt voorlichting, ondersteuning en advies 
en kan u nieuwe inzichten geven via de ervaringen van 
anderen die tinnitus hebben. Kijk bijvoorbeeld eens op 
ons Tinnitus & Hyperacusis forum (nvvs.nl/forum) en op 
ervaringrijk.nl/nvvs. NVVS organiseert ook regelmatig 
informatiebijeenkomsten over tinnitus. Zie nvvs.nl/hoor-
agenda voor informatie en aanmelden. Daarnaast zet de 
NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis zich in voor 
betere zorg voor mensen met tinnitus.
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Eenvoudig en toch slimmer
voor een zorgeloos leven

Het Cochlear ™Nucleus ® 6 systeem past zich automatisch
aan veranderende luisteromgevingen aan. Een optimaal 
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egon berendsen nieuwe voorzitter nvvs

“Door	meer	samenwerken	kan	
er	nog	meer	bereikt	worden!”
 

Tijdens de voorjaars-ALV trad Egon Berendsen toe tot het NVVS-bestuur. Een half jaar 

later wordt hij op de najaars-ALV verkozen tot nieuwe voorzitter. Ondanks zijn korte tijd in 

het bestuur, spat zijn betrokkenheid en gedrevenheid er vanaf. Hij zou makkelijk de halve 

HOREN kunnen volschrijven over zijn plannen en ambities met betrekking tot de NVVS. Nu 

stelt hij zichzelf aan u voor aan de hand van vijf vragen.

Wat	heeft	u	met	gehoorproblematiek?
“Ik ben me er zo’n vijftien jaar bewust van dat ik slechtho-
rend ben. Ik heb een genetische afwijking aan het COCH-
gen. Deze afwijking leidt tot gehoorverlies dat je over het 
algemeen rond je 40e voor het eerst echt merkt. Ander 
nadeel is dat ook mijn evenwichtsorgaan is aangetast. Het 
gehoorverlies is progressief en de verwachting is dat ik over 
enige tijd een cochleair implantaat (CI) zal krijgen. Ik heb 
deze genetische afwijking van mijn moeder, zij heeft een CI. 
Mijn kinderen hebben 50% kans dat ze ook slechthorend 
worden (de oudste heeft het laten testen en heeft deze afwij-
king niet). 

Natuurlijk heb ik last van mijn slechthorendheid. Maar aan 
de andere kant trek ik me er niet al te veel van aan. Sommige 
dingen vermijd ik. Je zult mij niet snel aantreffen in een 
druk café of op een groot feest. Als ik uit eten ga, probeer 
ik een rustig restaurant te vinden. In mijn werk gaan som-
mige dingen ook niet meer zo gemakkelijk. Het leiden van 
een workshop kost veel energie en ik werk liever niet meer 
in een anderstalige omgeving. Gelukkig zijn er steeds betere 
hulpmiddelen. Zo heb ik veel profijt van mijn solo-appara-
tuur en daaraan gekoppelde microfoons.” 

Waarom	wilt	u	voorzitter	zijn	van	de	NVVS?
“Ik moet me verbonden voelen met wat ik doe. Met de NVVS 
voel ik betrokkenheid vanwege mijn eigen gehooraandoe-
ning. Daarom heb ik me vorig jaar aangemeld als kandidaat-

bestuurslid. Ik kende de NVVS al 
langer. Mijn moeder is al jaren lid en 
ikzelf ook al zo’n tien jaar. Het is goed 
als mensen met gehoorgerelateerde 
problemen een organisatie hebben 
waar ze terecht kunnen om informatie 
te krijgen of om anderen met dezelfde 
problemen te ontmoeten. En dan is 
er natuurlijk belangenbehartiging. 
Daarin doet de NVVS goede dingen. 
Ik verwacht dat met alle bezuinigings-
druk vanuit overheid en zorgverzeke-
raars de NVVS nog sterker moet gaan 
inzetten op belangenbehartiging. Aan 
dat alles draag ik graag bij.”

Hoe	ziet	u	de	NVVS?
“De NVVS is een echte vrijwilligers-
organisatie met een professioneel 
bureau. De mensen zetten zich met 
veel enthousiasme in. Ik heb dat 
gemerkt op de laatste ALV en aanslui-
tende vrijwilligersmiddag. Het is toch 
prachtig om daar meer dan negen-
tig mensen actief te zien. En ik heb 
het gemerkt in de gesprekken die ik 
gevoerd heb met afdelingsbestuurders 
en commissieleden, allemaal men-

sen met hart voor de NVVS-zaak. Die 
gesprekken heb ik als zeer zinvol erva-
ren en ga ik zeker voortzetten.
Er gebeurt veel in onze vereniging. 
Er zijn mooie websites waar zeer veel 
informatie staat, allerlei bijeenkom-
sten en activiteiten worden georgani-
seerd, projecten worden uitgevoerd en 
invloed wordt op allerlei niveaus uit-
geoefend. En dat allemaal met vrijwil-
ligers en een in aantal medewerkers 
beperkt bureau. Voor mij is dat toch 
wel iets waar de gehele NVVS trots op 
mag zijn.”

Wat	zijn	uw	ambities	en	
uitdagingen	bij	de	NVVS?	
“Ik denk dat er nog meer bereikt kan 
worden door meer samen te werken. 
Dat kan door te leren van succesvolle 
activiteiten van anderen en door in 
verschillende samenstellingen geza-
menlijk activiteiten te ontplooien. Ik 
wil me dan ook vooral richten op het 
bevorderen van die onderlinge samen-
werking. Daarbij zie ik mijn rol (en 
die van het NVVS-bestuur in het alge-
meen) als ondersteunend en facilite-

rend. Als bestuur moeten we proberen 
al onze vrijwilligers en het bureau zo 
goed mogelijk in staat te stellen om 
de belangrijke dingen voor de leden te 
kunnen doen. 
Onze successen moeten we ook (blij-
ven) uitdragen, zodat niet-leden met 
gehoorgerelateerde problemen zien 
wat voor goede dingen de NVVS doet 
en dan ook lid worden. Immers, hoe 
meer leden de NVVS krijgt hoe meer 
we kunnen bereiken. Daar zit overi-
gens wel een uitdaging. Als we kijken 
naar ons ledenbestand, dan is dat toch 
overwegend 50+. Het zou goed zijn 
als het zou lukken om een qua leeftijd 
wat diverser ledenbestand te krijgen.” 

Wat	verwacht	u	van	de	
federatie?	
“NVVS kan via de kanalen van FOSS 
en SH Jong andere doelgroepen 
bereiken. En andersom kunnen FOSS 
en SH Jong natuurlijk gebruik gaan 
maken van kanalen van de NVVS.  
Dat is meteen een eerste voordeel van 
de federatie.
En ook hier geldt wat volgens mij 
ook binnen de NVVS speelt: samen-
werking leidt tot meer resultaat. 
Natuurlijk zal de federatievorming 
niet vanzelf gaan. De drie verenigin-
gen verschillen van elkaar en zullen 
aan elkaar moeten wennen. Door alle 
drie zal in de federatievorming geïn-
vesteerd moeten worden, wil het een 
succes worden. Ook het vertrouwen 
in elkaar zal moeten groeien. Dat alles 
kost tijd. We mogen dus niet meteen 
per 1 januari 2015 verwachten dat de 
federatievruchten geplukt kunnen 
worden. Ik ga er echter wel vanuit dat 
dat na enige tijd zal gebeuren.”

Egon	Berendsen	uitgelicht
Leeftijd: 58 jaar
Gezinssituatie: getrouwd met Diana, al 36 jaar. Drie kin-
deren, die al langere tijd op zichzelf wonen. 
Woonplaats: Ouderkerk aan de Amstel.
Opleiding: Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de 
Universiteit Utrecht en een postdoctorale Master in HR 
Leadership aan de Rotterdam School of Management.
Beroep: Na mijn afstuderen heb ik aan de Universiteit 
Utrecht gewerkt, o.a. als universitair docent. Mijn pro-
motieonderzoek betrof fonologie (klankleer). Later heb ik 
ook onderzoek gedaan naar taal- en spraaktechnologie 
(sprekende computers).
Na bij verschillende werkgevers in loondienst gewerkt 
te hebben ben ik sinds 2011 ZZP-er. Ik voer bij klanten 
opdrachten uit op het gebied van organisatie, bedrijfs-
voering en HRM. Ik doe dat in verschillende rollen, als 
adviseur en interim manager, maar ook als klankbord 
voor bestuurders, directeuren en HR-professionals. Veel 
van mijn opdrachten komen uit het onderwijs, waar-
schijnlijk vanwege mijn laatste vaste baan als directeur 
HRM van Hogeschool Inholland. 
Hobby’s: werken in de moestuin, koken, op safari gaan 
in Afrika. Over mijn ervaringen in het Krugerpark heb  
ik een boek geschreven, Op safari door het Krugerpark.  
Dit boek is in de boekhandel te krijgen of via  
www.mijnbestseller.nl/egonberendsen. 

“Ik moet me verbonden voelen met wat ik doe. Met de NVVS voel ik betrokkenheid vanwege mijn 

eigen gehooraandoening. De NVVS doet goede dingen, onder andere op het gebied van belangen-

behartiging. Daar draag ik graag aan bij.”
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“Dat	heb	ik	al	100	keer	verteld!”	
Als hun boodschap maar niet lijkt te blijven hangen, verzuchten men-

sen wel eens dat ze dat ‘al wel honderd keer verteld hebben’. NVVS-

ervaringsdeskundige Peter van der Ende heeft letterlijk al wel honderd 

keer verteld over tinnitus en hyperacusis. En dat doet hij graag nog  

honderd keer. 

Peter vertelt onder andere 
tijdens de HOORagenda-
bijeenkomsten van de NVVS 

over hoe hij zelf heeft leren omgaan 
met tinnitus. Dat maakt vaak enorme 
indruk op de aanwezigen. Velen 
herkennen situaties die hij schetst 
of gevoelens die hij beschrijft. Ook 
geeft hij voorlichting bij bedrijven 
over gehoor, gehoorschade, preven-
tie en tinnitus. Onlangs gaf hij voor 
het personeel van Patheon Softgels in 
Tilburg vier lezingen. “De eerste van 

deze vier was tevens mijn 100e lezing 
die ik sinds 2005 namens de NVVS 
mocht verzorgen!”, vertelt Peter. “Ik 
heb met heel veel plezier voor de 
NVVS-afdelingen, de HOORagenda-
bijeenkomsten, vrijwilligersdagen, 
verenigingen, onderwijsinstanties, 
bedrijven en de audiciensopleiding 
verhalen mogen delen over medische 
en persoonlijke aspecten van tinnitus 
en hyperacusis. Als ik er de gezond-
heid voor krijg, hoop ik het nog lang 
te mogen doen!”

De NVVS bedankt Peter hartelijk 
voor zijn inzet, mede namens alle 
mensen met tinnitus en hyperacusis 
die iets hebben gehad aan de erva-
ringen die hij deelt. We zijn trots 
op al onze vrijwilligers die, net als 
Peter, hun persoonlijke ervaringen 
en opgedane kennis inzetten om 
anderen te helpen en –als het nodig 
is– hun verhaal wel honderd keer 
vertellen! 

Groen	licht	voor	onze	federatie

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zette op  
8 november jl. het licht definitief op groen voor 
een federatie van de NVVS met twee collega-orga-

nisaties. Met het aannemen van statuten, activiteitenplan en 
begroting ging de ALV definitief akkoord met de krachten-
bundeling met de vereniging van ouders van slechthorende 
kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
(FOSS) en met de organisatie van slechthorende jongeren 
(SH-Jong).

Federatie	start	in	het	nieuwe	jaar
De federatie zal niet lang op zich laten wachten: per 1 janu-
ari 2015 zal deze een feit zijn. Met deze bundeling kunnen 
we een sterker geluid laten horen, meer naamsbekendheid 
krijgen en (niet onbelangrijk in een tijd van teruglopende 
subsidies) hebben we meer kansen om projectgelden en 
sponsors binnen te halen. Daarom hebben we er dit jaar de 
vaart in gezet. 

Aan	het	roer
Eduard Cohen (in mei jl. afgetreden als NVVS-voorzitter) 
is inmiddels aangetreden als voorzitter van het federatie-
bestuur. NVVS-bestuurder Anne de Rooij en onze nieuwe 
penningmeester Krijn Olthof vormen samen met twee 
mensen van FOSS resp. SH-Jong vooralsnog het federa-
tiebestuur en geven leiding aan het opbouwen van deze 
nieuwe koepel. 

Ook binnen het NVVS-bestuur verschenen nieuwe roergan-
gers. Egon Berendsen werd door de ALV benoemd als nieu-
we NVVS-voorzitter en volgt daarmee de vertrekkend (wnd.) 
voorzitter Hans de Wit op. Op pagina 20 stellen we deze 
kersverse voorzitter aan u voor.  Penningmeester Tienus 
Mepschen werd opgevolgd door Krijn Olthof, die dus met-
een ook penningmeester van de federatie zal worden.  

Leden	van	Verdienste
Op de ALV werden Hans de Wit en Tienus Mepschen 
benoemd tot Leden van Verdienste. Bij de NVVS-afdeling 
IJmond-Noord reikte op 9 oktober jl. de wethouder van 
Heemskerk, Cees Beentjes, het NVVS Lidmaatschap 
van Verdienste uit aan Tiny van der Pal - Schoot (afde-
lingsvoorzitter) en Agatha Koper - Adrichem (afdelings-
bestuurslid). Zij zetten zich al bijna dertig jaar in voor 
slechthorenden, vooral door middel van voorlichting. 
Binnenkort zal ook Ineke Luttik het Lidmaatschap van 
Verdienste ontvangen vanwege haar inzet als cursusleid-
ster NmG en oefengroepleidster NmG en Spraakafzien in 
de regio Noord-Holland.

Aansluitend aan de ALV was er een vrijwilligersmiddag met 
diverse interessante workshops, onder andere over het pro-
ject Ervaringskennis en de nieuwe Commissie SH (zie ook 
pg 25). De volgende ALV is op 13 juni 2015. Meer informatie 
leest u tegen die tijd in HOREN.

Ondertitel-vrijwilligers	enthousiast	van	start	met	project	Help888	

Om ook doven en slechthorenden de mogelijkheid 
te geven om van Nederlandstalige televisieklas-
siekers te genieten, hebben KRO/NCRV, SOAP! 

en TT888 Ondertiteling het project Help888 opgezet. Met 
Help888 wordt de hulp ingeroepen van vrijwilligers om 
het prachtige archief van de Publieke Omroep voor toe-
komstige generaties doven en slechthorenden toeganke-
lijk te maken. Maar liefst 120 mensen uit alle windstreken 
hadden zich opgegeven als ondertitel-vrijwilliger. Een 
selectie van 25 deelnemers is uiteindelijk uitgenodigd voor 
de training op het Media Park in Hilversum. 

Tijdens deze training leerden de vrijwilligers hoe ze met 
de computer, vanuit huis, ondertitels kunnen maken. Bij 
het maken van de ondertiteling wordt er gebruikgemaakt 
van automatische spraakherkenning. De ondertiteling 
voortkomend uit deze automatische spraakherkenning is 

de basis waarmee de vrijwilliger aan de slag gaat. De vrij-
willigers kunnen zich volledig richten op het verbeteren 
en corrigeren van de basisondertiteling. Dat scheelt ont-
zettend veel tijd en energie. 

Proefperiode
Help888 is een pilot-project. De komende maanden 
gelden als een proefperiode waarin bekeken wordt hoe 
het project verloopt en waar er verbeteringen nodig zijn. 
Als blijkt dat Help888 een succesvolle manier is om het 
enorme archief van de Publieke Omroep van ondertiteling 
te voorzien, zal in 2015 het project voortgezet worden. 
Kijk voor meer informatie op www.ondertiteling.nu, de 
website van SOAP!. 

SOAP! is een Samen-Sterk-project van de belangenorganisaties 
voor doven en slechthorenden, waaronder de NVVS. 

Netwerkborrel	van	Grow2work	zoomt	in	op	blik		
van	werkgever	op	solliciteren	
Op uitnodiging van Grow2work belichtte Achmea, één van de grootste werkgevers van Nederland met 15.000 

werknemers, haar kant van het sollicitatieproces tijdens een netwerkborrel die in het teken stond van solliciteren. 

Wanneer geef je tijdens een 
sollicitatie aan dat je doof 
of slechthorend bent? 

Esther Verstraaten, HR specialist bij 
Achmea, gaf antwoord op de veel 
gestelde vraag. “Ik heb niet dé gouden 
tip, maar doe datgene wat goed voelt. 
Meld het wel, maar houd het positief.” 
Haar collega Pim Zoutendijk beaamt 
de strekking: “Bij Achmea zijn we op 
zoek naar talent en dat is wat we in 
eerste plaats willen zien. En door je 
goed voor te bereiden op eventuele 
moeilijke vragen rondom je gehoor-
beperking, zorg je ervoor dat je het 
gesprek positief kan houden.”

Doel
“Sollicitatiegesprekken zijn spannend. 
Voor de sollicitant zelf én voor degene 
die het interview afneemt. Mocht het 
tot een gesprek komen, bedenk je 
dan goed dat de interviewer ook maar 
een mens is.” Esther Verstraaten legt 
uit dat sollicitanten soms onnodig 
een ondergeschikte rol aannemen. 
“Solliciteren is een spel van vraag en 
aanbod. Jij wilt een baan en de werk-
gever wil een vacature invullen, jullie 
hebben dus allebei een doel.”

Naast de presentatie van Achmea 
werden er ook tips gegeven voor het 

schrijven van een aantrekkelijke solli-
citatiebrief én werden er inspirerende 
werkervaringen gedeeld. 

Netwerkborrel	over	
Participatiewet
Grow2work organiseerde op vrijdag 
12 december een netwerkborrel die in 
het teken stond van de Participatiewet. 
Meer informatie en een verslag vindt u 
op www.grow2work.nl.

Grow2work is een gezamenlijk project van 
de belangenorganisaties voor doven en 
slechthorenden, waaronder de NVVS.
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v r i j w i l l i g e r  v r a a g t  v r i j w i l l i g e r

Angelien	Jacobs:	“Door	het	vrijwilligerswerk	leer	je		
je	beperking	om	te	zetten	in	iets	positiefs”

De NVVS telt 300 actieve vrijwilligers. In deze rubriek, waarin vrijwil-

ligers elkaar bevragen, leert u ze kennen. Angelien Jacobs vertelt 

deze keer aan Adrie Sonke over haar vrijwilligerswerk voor de NVVS.

Ben	je	zelf	slechthorend?	
Of	wat	heb	je	met	
slechthorendheid/
hoorproblemen?
Vanaf 1993 heb ik een paar jaar in 
Brazilië gewoond. Door een ongeluk-
kige val brak ik mijn kaak. Na de ope-
ratie hoorde ik bijna niets meer. Dat 
was goed schrikken, maar langzaam 
herstelde mijn gehoor. Totdat het 
na een paar maanden weer achteruit 
ging. Uit onderzoek bleek dat ik  
otosclerose (verbening in het midden-
oor) had. Al snel kreeg ik mijn eerste 
hoortoestellen, maar mijn gehoor 
bleef achteruit gaan. Toen ik in 1998 
weer terug in Nederland was, heb 
ik een stapedotomie operatie gehad 
(waarbij de bovenkant van de stijgbeu-
gel door een prothese wordt vervan-
gen), wat slechts kort resultaat had. 
Ik ben al die jaren continu met mijn 
gehoor bezig geweest en was erg blij 
toen ik in 2009 in aanmerking kwam 
voor een Cochleair Implantaat. 

Wat	is	je	functie	binnen	de	
NVVS?	
Er is sinds kort een Commissie 
Slechthorendheid opgericht. 
Hierin zijn onder andere de NVVS-
Commissies Ouderenzorg en 
Slechthorendheid, Internationale 
Zaken, Totale Communicatie en 
Toegankelijkheid opgegaan. Ik zit 
in de werkgroep ‘Bijeenkomsten’ 
en ben secretaris van de werkgroep. 
Wij houden ons bezig met voorlich-
ting over slechthorendheid bij onder 

andere HOORagenda-bijeenkomsten 
in ziekenhuizen en voorlichting bij 
ouderenbonden, verzorgingshuizen 
en MBO- en HBO-opleidingen voor 
aankomend verzorgend personeel. 

Wat	was	(en	is	nog	steeds)	
je	motivatie	om	vrijwilliger	
te	worden	bij	de	NVVS?	
Doordat mijn gehoor zo snel  
achteruit ging, kon ik mijn werk als 
secretaresse niet meer doen en ging 
ik op zoek naar vrijwilligerswerk.  
Het geeft mij veel voldoening om  
op deze manier toch secretarieel 
werk te kunnen doen en het wordt  
erg gewaardeerd. 
Als je lid wordt van de NVVS en vrijwil-
ligerswerk gaat doen, merk je dat je er 
niet alleen voor staat en je krijgt veel 
tips en steun van andere slechthoren-
den. Het heeft mij zelf enorm gehol-
pen om mijn beperking te accepteren. 
Ik hoop dat ik anderen op deze manier 
ook kan overtuigen dat het leuk is om 
met lotgenoten samen te werken.

Wat	voor	vereniging	is	
volgens	jou	de	NVVS		
(qua	sfeer,	mensen	etc.)?	
Vooral door het vrijwilligerswerk leer 
je steeds meer mensen kennen en 
dat heeft mij leuke vriendschappen 
opgeleverd. Tijdens vergaderingen en 
voorlichtersbijeenkomsten is er ook 
veel gezelligheid. Ik sta er vaak van te 
kijken hoeveel enthousiasme en ken-
nis er onder de vrijwilligers aanwezig 
is, het is dus echt geen ‘grijze’ club!

Wie	zou	je	voor	de	volgende	
keer	willen	voordragen	
(buiten	je	eigen	commissie	of	
afdeling	om)?	En	heb	je	daar	
een	speciale	reden	voor?
De volgende keer zou ik iets willen 
vragen aan Nel van Aggelen van de 
afdeling Tilburg. Zij is al zo lang actief 
en gaat nu binnen de Commissie 
Slechthorendheid de kerntaak lot-
genotencontact leiden. Daar zou ik 
graag meer over willen weten.

Angelien	Jacobs	
Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Leersum
Privé: getrouwd, twee zoons
Vrijwilliger: NVVS-Commissie 
Slechthorendheid; werkgroep bij-
eenkomsten
Hobby’s: fietsen, sporten en boet-
seren/beeldhouwen

SPECSAVERS HEEFT JOU NODIG OM 
DE VERDERE GROEI VAN DE ORGANISATIE 
IN NEDERLAND TE REALISEREN!

‘ ONDERNEMERSCHAP 
WORDT BIJ SPECSAVERS 
BELOOND!’
 Doug Perkins, Oprichter en eigenaar Specsavers

“De afgelopen jaren zijn voor iedereen in optiekland bevlogen jaren. Dit heeft veel uitdagingen gegeven, maar tegelijkertijd veel kansen. 
Bij Specsavers hebben we kunnen profi teren van een verschuivende markt, waardoor de periode van recessie voor ons minder pijn deed als bij 
sommige concurrenten. In de tussentijd hebben wij ons goed voor kunnen bereiden door te investeren in de toekomst. Wij hebben bijvoorbeeld 
een eigen Academy opgericht om ons personeel vakkundig op te leiden tot volleerd opticien-contactlensspecialist, wij hebben tientallen winkels 
geopend, verbouwd, verhuisd en opgefrist en zijn fl ink gegroeid in ons personeelsbestand. In 2013 begonnen zich hier de vruchten van af te 
werpen en 2014 is tot op heden een groot succes voor Specsavers.”

Om onze groei verder door te kunnen zetten zijn wij doorlopend op zoek naar minimaal MBO-gediplomeerde opticiens die de ambitie hebben om 
mee te groeien met Specsavers. Laat onze successen je overtuigen om aan boord te stappen...

Onze successen in Nederland voor 2013 / 2014:
• In 2013 hebben bijna 375.000 consumenten één of meerdere aankopen gedaan bij Specsavers 
• Wij hebben binnen de optiekbranche ruim 20% aan volumegroei gerealiseerd
• Ons personeelsbestand is inmiddels gegroeid tot ruim 300 gediplomeerde opticiens en optometristen
• Wij hebben op dit moment bijna 100 leerling-opticiens in de organisatie werken 
• Wij hebben een eigen Specsavers Academy met 12 compleet ingerichte oogmeetruimtes
• In 2013 hebben wij ruim 1000 medewerkers getraind en/of MBO-opgeleid binnen onze Academy

Als Specsavers partner heb je een gegarandeerd maandinkomen en deel je mee in de winst van de winkel. 
Er zijn diverse mogelijkheden door het land voor een bestaande winkel of een nieuwe winkel. Bovendien 
is de kans groot dat je kan starten als opticien om vervolgens door te stromen naar het partnerschap! 
Twijfel dus niet langer en bel met Tim de Vries voor een strikt vertrouwelijk gesprek: 035 711 85 74 of ga 
naar onze website: vacatures.specsavers.nl of www.spectrum-blog.nl.

2350.11.010 Recruitment Doug Perkins FC 210x297.indd   1 18/07/14   12:31

advertentie
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h y p e r a c u s i s 

Zoek	de	stilte!	Maar	waar?	
Eind oktober was er al de Dag van de Stilte met diverse stilteactiviteiten door het hele land. 

Maar één dag per jaar is voor veel stiltezoekers niet genoeg. Bijvoorbeeld voor mensen met 

hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Zij zoeken vaak een ‘vluchtadres’ om zich terug 

te kunnen trekken uit onze dagelijkse herriemaatschappij. Maar waar vind je nou zo’n echt 

stille plek? Annette Reinboud van de NVVS-Werkgroep Hyperacusis bezocht onlangs Paul 

Chmielowski op bungalowpark L’air Pur in Baarle-Nassau, waar Paul graag ‘onderduikt’. 

Annette doet hieronder verslag. 

tekst en beeld: Annette Reinboud 

Stilte heeft voor de één een andere inhoud dan voor 
de ander, omdat de geluidsbelasting voor iedereen 
anders is. Toch heeft iedereen behoefte aan (een 

vorm van) stilte. Er schuilt veel wijsheid in de uitspraak dat 
stilte een helende bron is die niet gemist kan worden. Stilte 
is echter niet het ontbreken van geluiden. De wereld IS 
geluid. Ook in stilte kan geluid aanwezig zijn, bijvoorbeeld 
geluiden van de natuur. Mensen met hyperacusis en ook 
met tinnitus (oorsuizen) willen zich als het even kan graag 
met dat soort natuurlijke geluiden omringen. Zij willen zich 
kunnen terugtrekken uit de dagelijkse herriemaatschappij. 
Dat kan bijvoorbeeld in stiltegebieden of rustige vakantie-
parken. Maar waar vind je die stille plekken… en hoe stil is 
het daar eigenlijk?

Stilte	verplicht
Paul Chmielowski ging vanwege zijn tinnitus en hypera-
cusis ook op zoek naar zo’n ‘vluchtadres’. Paul is musicus 
en geluidtechnicus geweest en weet daarom ook als vak-
man veel van decibellen en frequenties. Deze kennis kwam 
goed van pas in zijn zoektocht naar een stille plek waar het 
voor hem goed toeven zou zijn. Hij vond dit uiteindelijk in 
Baarle-Nassau, vlakbij de grens met België. Zoals eigenlijk 
bij elk park is ook hier omgevingsgeluid en hoor je geluid 
van bijvoorbeeld honden en spelende kinderen, maar toch 
heeft L’air Pur iets bijzonders. In de statuten staat namelijk 
expliciet dat stilte een vereiste is. Is er toch geluidsoverlast 
op het park, dan kunnen de beheerders er maatregelen 

tegen nemen, aangezien alle bezoekers akkoord zijn gegaan 
met de regels en deze hebben ondertekend. De NVVS-
Werkgroep Hyperacusis is hier erg enthousiast over en 
hoopt dat meerdere vakantieparken en campings dit voor-
beeld zullen volgen. 

Onderzoek	naar	stilte		
in	stiltegebieden
Stilte is in een dichtbevolkt land 
niet meer vanzelfsprekend. Toch 
zijn mens en natuur gebaat bij 
gebieden zonder verstorende 
geluiden. Alle provincies hebben 
daarom stiltegebieden aangewe-
zen, een soort beschermingsgebie-
den voor natuurlijk geluid. 
De Bèta Wetenschapswinkel van 
de Rijksuniversiteit Groningen 
deed in opdracht van de provincie 
Fryslân onderzoek naar hoe stil 
de acht stiltegebieden in de noor-
delijke provincies van Nederland 
daadwerkelijk zijn. In 2005, 2009 
en 2012 werden metingen gedaan 
en alle verstorende geluiden gedu-
rende de metingen werden geno-
teerd. Op sommige meetmomen-
ten bleek er zelfs 80% meer lawaai 
te zijn dan je mag verwachten in 
een stiltegebied! De bronnen van 
‘onnatuurlijk geluid’ zijn vaak 
duidelijk traceerbaar: snelwegen, 
vliegverkeer, motorbootjes van 
recreanten. 
‘Stil’ is gedefinieerd als een 
gemiddeld geluidsniveau van 
maximaal 40 dB(A). Die waarde 
wordt alleen gehaald op Vlieland, 
Schiermonnikoog en op de 
Delleboersterheide. In andere 
stiltegebieden is meer geluid, 
tot 50 dB(A) in het Drents-Friese 
Wold. Uit vergelijking met de 
resultaten uit 2005 en 2009 blijkt 
dat het geluidsniveau in alle 
gebieden ongeveer gelijk blijft. 
Schiermonnikoog is steeds het 
stilst, gevolgd door Vlieland. De 
verstoring in Friesland neemt niet 
toe, tot genoegen van de provin-
cie. Nu is de vraag wat ze kan 
doen om geluidsbronnen in de 
verstoorde gebieden te verstillen. 
(AvdH)
bron: Wetenschapswinkel Courant 
Posterbijlage 2014

Goed	voorbereid	de	feestdagen	in
Voor velen is het einde van het jaar de tijd van gezellig-
heid en leuke dingen doen. Mensen met hyperacusis 
en anderen die houden van rust en stilte denken daar 
vaak anders over. Daarom drie tips voor de aankomende 
feestdagen:
• Op www.hoorfriesland.nl wordt aan het einde van het 

jaar altijd een overzicht geplaatst van locaties waar op 
Oudjaarsdag met carbid wordt geschoten (zodat u dat 
kunt vermijden). 

• Kijk ook eens op http://www.bungalowspecials.nl/
type/vuurwerkvrije-parken.html voor als u een (rela-
tief ) rustige vakantiebestemming zoekt voor tijdens 
de jaarwisseling.

• Zoekt u niet per se stilte, maar wel een omgeving waar 
u als slechthorende goed uit de voeten kunt tijdens 
de kerstvakantie? Kijk dan eens op landal.nl/slechtho-
rend voor informatie over een bungalow met voorzie-
ningen voor slechthorenden. (AvdH)

Stille	woonomgeving
Een bungalowpark met ‘verplichte 
stilte’ is zeker een optie voor mensen 
met hyperacusis, wanneer ze tenmin-
ste financieel de middelen hebben. 
Paul ziet graag meer lotgenoten op 
het park. Er staan nog bungalows te 
koop, zo laat hij weten. 
Voor mensen die hiervoor niet de mid-
delen hebben, is het een stuk moei-
lijker om een goede plek te vinden 
waar het rustig genoeg is. Gemeentes 

hebben vaak nog onvoldoende oog 
(en oor!) voor stille woningen en een 
omgeving die daaraan bijdraagt.  
De Werkgroep Hyperacusis wil hier 
graag verandering in brengen. Voor 
nu zijn ‘vluchtadressen’ zoals dat van 
Paul in elk geval nog zeker nodig. 
Wij zijn benieuwd naar andere stille 
plekken. Andermans zoektochten en 
ideeën omtrent een stille woonomge-
ving zijn van harte welkom via  
hyperacusis@nvvs.nl.

In de statuten van bungalowpark L'air Pur staat expliciet dat stilte een vereiste is.
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c o m m u n i c a t i e

Ziekenhuizen	moeten		
luisteren	naar	slechthorenden	
Patiëntvriendelijkheid staat in ziekenhuizen hoog op de agenda. Toch valt er aan de 

omgang met slechthorenden nog heel wat te verbeteren. Dit werd duidelijk tijdens de erva-

ringssessies met als thema ‘Communicatie met medici’. NVVS-vrijwilligster Martine van 

Hulst verwoordt in onderstaand artikel de knelpunten, oplossingen en tips die ter sprake 

kwamen tijdens de sessies. Op ervaringrijk.nl/nvvs zijn uitgebreide ervaringsverhalen en 

tips over dit onderwerp te lezen. 

tekst: Martine van Hulst | beeld: Shutterstock 

De NVVS organiseert regelmatig kleinschalige ses-
sies waar mensen met een hoorprobleem (soms 
ook partners, familieleden etc.) ervaringen en tips 

kunnen uitwisselen over een specifiek thema. Zie ook: nvvs.
nl/ervaringskennis. Voor het thema ‘Communicatie met 
medici’ was erg veel belangstelling. Daarom zijn er meer-
dere sessies aan dit thema gewijd. De deelnemers waren 
kritisch over artsen, verpleegkundigen, medewerkers van 
zorginstanties en ook over zichzelf. “Kan ik verwachten dat 
artsen, die goed horen, begrijpen wat ik nodig heb?”, vroeg 
een van de deelnemers zich af. “Aanvankelijk wist ik het zelf 
niet eens. Ik denk dat het geen onwil van een arts is. Artsen 
leren wel iets over communicatieve vaardigheden, maar in 
hun opleiding wordt natuurlijk vooral veel aandacht besteed 
aan de talloze ziektebeelden.” 

Knelpunten	en	oplossingen	
De deelnemers aan de sessies vertelden over hun ervaringen 
met knelpunten op het gebied van de communicatie in een 
ziekenhuis, bij de huisarts of bij de tandarts. Een aantal 
knelpunten in ziekenhuizen zijn op een eenvoudige manier 
op te lossen. 

Omroepen van naam in de wachtkamer 
Het komt nog steeds voor dat een slechthorende in de volle 
wachtkamer van een polikliniek blijft zitten, omdat hij niet 
hoort dat zijn naam wordt geroepen. Er zijn, ook daar, fac-
toren die de verstaanbaarheid verstoren. Omgevingsgeluid 
en nagalm spelen daarbij een belangrijke rol. Een spreker 
die ver weg staat of op een plek staat waar zijn lipbeeld niet 
te zien is, bereikt de oren van een slechthorende niet. Een 

eenvoudige patiëntvriendelijke oplossing is voorhanden, 
geven de deelnemers van de sessies aan. Vraag bij aankomst 
aan de slechthorende patiënt of hij wil dat zijn naam wordt 
afgeroepen of dat hij wil worden opgehaald. 

Lawaai tijdens MRI-scan 
Een luid bonkend geluid is het enige geluid dat slechthoren-
den horen tijdens een MRI-scan. Er mag geen hoortoestel 
gedragen worden. De hoofdtelefoon die men krijgt tijdens 
de scan is bedoeld om muziek of gesproken taal te beluiste-
ren. Slechthorende mensen horen en verstaan vaak niet wat 
er door de hoofdtelefoon klinkt. Er dient hiervoor een betere 
en toereikende oplossing gezocht te worden, wordt in de 
sessies gezegd. 

Voorzieningen in de kamer 
Een ziekenhuisbed is niet ingericht op het verblijf van een 
slechthorende patiënt. Er wordt een hoofdtelefoon aange-
reikt voor de televisie die boven het bed hangt. Voor een 
slechthorende is die hoofdtelefoon lang niet altijd toerei-
kend. Een mobiele ringleiding of ondertiteling op de tv kan 
dit probleem oplossen, suggereren sessie-deelnemers. 
Een telefoon wordt gratis ter beschikking gesteld. Zónder 
versterker. Ook slechthorenden willen telefoneren. Een 
patiëntvriendelijke oplossing is het beschikbaar stellen van 
telefoons mét een versterker. 

Verbeterpunten	zorginstanties	
Volgens de deelnemers aan de ervaringssessies valt er aan  
de omgang met slechthorenden nogal wat te verbeteren bij 
de zorgverleners. 

Het (intake)gesprek met de arts 
Artsen richten soms, al pratend, hun aandacht op het beeld-
scherm of op het toetsenbord. Het lipbeeld verdwijnt uit 
het oog en de kans op verstaanbaarheid daalt. Bij sommige 
onderzoeken moet het hoortoestel uit het oor. Artsen praten 
dan gewoon door, zonder zich te realiseren dat de patiënt het 
gesprek niet kan volgen. Goede communicatie met de slecht-
horende is júist in een ziekenhuis erg belangrijk. Het kan 
soms zelfs een kwestie zijn van leven of dood. Zorgverleners 
moeten zich daarvan bewust worden. Ze moeten dit onder-
werp serieus nemen en er afspraken over gaan maken. Eén 
van de deelnemers vertelde: “Ik had er niet aan gedacht had 
om van tevoren te vertellen dat ik slechthorend ben. Tijdens 
het dotteren lag ik achterover, zonder hoortoestellen. Ik hoor-
de dat er gesproken werd, maar ik verstond geen woord. Die 
mondkapjes zaten er ook tussen. Ik kreeg een vaatverwijdend 
middel waar ik niet tegen kan. Ik hapte naar adem en riep: 
‘Ik ben slechthorend.’ Het leek alsof niemand me begreep. 
Iedereen ging gewoon door. Het was een nachtmerrie.” 

Informatie in patiëntendossiers 
Patiëntendossiers geven bij personalia onder meer het 
geslacht aan. Een extra vakje waarin aangekruist wordt: 

slechthorend, is noodzakelijk. Communicatie met een 
slechthorende wordt dan vanaf de begroeting goed opge-
pakt. Het is belangrijk duidelijk te spreken met een zicht-
baar lipbeeld. Door te checken of alles is verstaan, ontstaan 
minder misverstanden. Er is geduld en begrip nodig om 
rustig te herhalen wat niet is overgekomen. 

Mondkapjes in de operatiekamer
Mondkapjes in de operatiekamer zijn funest voor een slecht-
horende. Ze bedekken het lipbeeld van arts en verpleegkun-
dige en dempen de stemmen. Zónder hoortoestellen en mét 
geluiden van mens, instrumentaria en machines wordt ver-
staan een moeilijke opgave. Toch moet communicatie in de 
operatiekamer mogelijk zijn. Er zijn eenvoudige oplossingen 
te bedenken, zo blijkt in de ervaringssessies. De patiënt kan 
bijvoorbeeld worden toegestaan om hoortoestellen te dragen 
tot hij onder narcose is. Of een verpleegkundige zonder mond-
kapje kan naast de patiënt gaan staan en de verantwoordelijk-
heid dragen voor de communicatie, werd als tip aangedragen. 

Communicatie tijdens een opname 
Artsen en verpleegkundigen dienen zich bewust te worden 
van de problemen die slechthorenden kunnen ondervinden 

Goede communicatie met de slechthorende is júist in een ziekenhuis erg belangrijk. Het kan soms zelfs een kwestie zijn van leven of dood.



31HOREN december 2014 / januari 2015

c o m m u n i c a t i e

TOESTELLEN
VOOR IEDEREEN

HOOR

Iedereen heeft zijn eigen wensen en behoeften als het gaat om
goed horen. Daarom heeft Hans Anders een uitgebreid assortiment
uit stekende hoortoestellen: van eenvoudig tot de nieuwste technologie.
En omdat niemand graag teveel betaalt, vindt u bij Hans Anders in iedere
categorie een hoortoestel waarvoor u geen eigen bijdrage betaalt,
ook als u twee van deze hoortoestellen koopt.*

Maak vandaag nog een afspraak met een van onze StAr-gediplomeerde 
audiciens voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Dat kan via het 
gratis telefoonnummer 0800 - 0075.
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met de communicatie tijdens een 
opname. Het is belangrijk om na te 
gaan wat er is verstaan. Signaleer ook 
of er hoortoestellen op het nachtkastje 
liggen. Wéét dat zelfs met een hoor-
toestel in het oor verstaanbaarheid 
niet altijd vanzelfsprekend is. Eén van 
de deelnemers aan de sessie onder-
ging een zware operatie. Ze vertelde: 
“Met tape werd op mijn bed een tekst-
strook bevestigd: SLECHTHOREND. 
De verpleging zag die tekststrook wel, 
maar in een kamer waar meerdere 
mensen in bed liggen, wordt in de 
nacht niet luid gecommuniceerd. Ze 
stelden me vragen. Ik verstond ze niet. 
’s Nachts kon ik de hoortoestellen 
niet uitdoen. Ik werd steeds wakker 

gemaakt om vragen te beantwoorden. 
De verpleegsters stonden dan in het 
donker. Ze spraken zacht en ik kon ze 
niet zien of horen. Ik vond de nachten 
het ergste.” 

Wat	kunnen	slechthorenden	
zélf	doen?	
Uiteraard kunnen ook slechthorenden 
een bijdrage leveren aan verbetering 
van de communicatie. Ter onder-
steuning heeft de NVVS ziekenhuis-
brochures gemaakt: één met tips voor 
de slechthorende zelf en één met tips 
voor de zorgverlener. Zie nvvs.nl/win-
kel. Uit de ervaringssessies kwamen 
belangrijke tips naar voren. Het is 
goed om méér tegen medici te zeggen 
dan alleen dat u een hoorbeperking 
heeft. U moet ook aangeven hóe een 
medicus tegen u moet praten. Niet 
verstaan? Onderbreek het gesprek en 
vraag om herhaling. 

Een deelnemer vertelde: “Nu ik dui-
delijk communiceer, verloopt de 
communicatie beter. IK moet dui-
delijk zijn in wat IK nodig heb. Ik 
bereid een bezoek aan een arts goed 
voor. Ik schrijf alles van tevoren op. 

Tegenwoordig durf ik meer te vragen 
als ik het niet begrijp. Ik vat vaak 
samen wat ik heb gehoord, ter con-
trole. Dat werkt heel goed. Artsen 
geven dan soms nog aanvullingen. Ik 
merk dat artsen op deze manier meer 
respect voor me hebben. Ze zien dat ik 
het wil weten en begrijpen.” 

Ervaringssessies	en	
belangenbehartiging	
NVVS vindt de ervaringsverhalen van 
de deelnemers erg nuttig. Er ontstaat 
zo een duidelijk beeld van de knelpun-
ten. Vaak komen slechthorenden zelf 
met oplossingen. Via ervaringrijk.nl 
kunnen andere slechthorenden hier 
kennis van nemen. De ervaringen 
dienen echter ook bij de zorgverle-
ners zelf terecht te komen. Artsen 
moeten handreikingen krijgen over 
de wijze waarop de communicatie 
met een slechthorende effectief kan 
verlopen. Veel patiënten verlaten nu 
de spreekkamer zonder alles te heb-
ben verstaan. Dat moet veranderen. 
Ik roep de ziekenhuizen op om hier 
een agendapunt van maken. De NVVS 
beraadt zich er nog op hoe dit verder 
aangepakt kan worden. 

Zo	kan	het	ook!	
Onlangs is er in Boxtel een speciale 
polikliniek voor doven en slechtho-
renden geopend. PoliDOSH biedt 
extra voorzieningen aan voor een 
optimale communicatie met doven 
en slechthorenden. Een afspraak 
kan per e-mail worden gemaakt. 
Lees meer op nvvs.nl/polikliniek. 
PoliDOSH heeft met belangstel-
ling kennis genomen van de tips 
en ervaringen vanuit de NVVS-
ervaringssessies. Wat de NVVS 
betreft zouden alle ziekenhuizen, 
poli’s, huisartsen, tandartsen etc. 
zich moeten afvragen of ze vol-
doende toegankelijk zijn voor doven 
en slechthorenden. Ze kunnen leren 
van de ervaringen van deze speciale 
polikliniek. U kunt overigens voor 
het maken van afspraken etc. ook 
een tolk (op afstand) inschakelen 
via Tolknet en hulpverleners kun-
nen telefonisch worden bereikt via 
beeld- en tekstbemiddelingsdienst 
KPN Teletolk. Bekijk op www.
kwaliteitteletolk.nl/teletolken/tele-
comtolken een filmpje over hoe de 
bemiddelingsdienst werkt.

Mondkapjes in de operatiekamer zijn funest voor een slechthorende.
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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)

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!”     

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. 

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)
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Second Opinion Hoortoestellen 
Engelserf 35
3843 BD Harderwijk
Tel.: 0341 - 768176
E-mail: info@SOH2.nl2Second 

Opinion
HOORTOESTELLEN www.SOH2.nl

Haal alles uit uw hoortoestellen met Second Opinion

Onze specialiteit 
Wij zijn gespecialiseerd in resultaatverbetering van 
hoortoestellen, die u misschien al jaren gebruikt.

Hoe doen we dat?

We meten uw gehoor uiterst zorgvuldig en nemen ruim de tijd 
voor de her-instelling van uw eigen hoortoestellen. Onze zeer 
ervaren audiciens werken met de meest moderne en uiterst 
professionele apparatuur en kunnen ieder merk hoortoestel 
optimaliseren. 

Verdere bijzonderheden
●   Geen verkoop van hoortoestellen

Merkonafhankelijk 
Alles onder unieke “niet goed, geld terug – garantie”

●   

●   

www.hoorprofs.nl

Vakmanschap,
ondernemerschap
en ervaring

U geniet met volle teugen van het leven. Een goed werkend gehoor is daarbij  

ontzettend belangrijk. Logisch dat u daar zuinig op bent. De HoorProfs vakaudicien 

neemt de tijd voor u. En omdat de HoorProfs vakaudicien zelfstandig is, heeft u keuze 

uit álle merken hoortoestellen.

Uw vakaudicien gaat dus altijd op zoek naar de hooroplossing die het best bij u past. 

De HoorProfs vakaudicien vindt u op meer dan plekken in heel Nederland. 

U herkent ze aan de HoorProfs sticker op de winkeldeur. Kijk op www.hoorprofs.nl 

voor meer voordelen en de HoorProfs vakaudicien bij u in de buurt.

U wilt toch niets missen?

HoorProfs is een kwaliteitslabel voor zelfstandige audicienbedrijven. Het label is een 
bewijs van kwaliteit, vakmanschap en merkonafhankelijkheid. Al onze vakaudiciens zijn 
StAr gecertificeerd en werken met volledig gediplomeerde audiciens.

H00R1006CorpAdv.185X132.indd   1 17-02-11   12:45

OPCI-Contactdag:	
dag	van	herkenning,	uitwisseling	van	
ervaringen	en	handige	informatie
In het Limburgse Heythuysen kwamen afgelopen september weer ruim 100 CI-dragers en 

overige geïnteresseerden bijeen voor de jaarlijks CI-contactdag. Deze werd georganiseerd 

door OPCI (Onafhankelijk Platform CI, waarin de NVVS participeert).

De gastvrijheid van Geert en Tiny Hanssen en de 
Limburgse vlaai zijn inmiddels vaste prik, net als 
de stands van CI-fabrikanten MED-EL, Cochlear en 

Advanced Bionics. Ook Meeús verzekeringen en Comfort 
Audio waren deze keer met een informatiestand aanwezig.
In het openingsgesprek werd teruggeblikt op de tv-uitzen-
dingen van Natascha Froger met haar programma Doof, 
waarin het CI centraal stond. In een van die uitzendingen 
werden de slechthorende Bas Poort en zijn vrouw Erika met 
hun kinderen gevolgd voor en tijdens het CI-proces. Het 
verhaal van Bas en zijn gezin zat voor veel CI-dragers en hun 
naasten vol herkenningspunten. Bas en Erika waren ook 
nog even aanwezig op de Contactdag en velen hebben nog 
een praatje met hen gemaakt.

KPN	Teletolk
Jan Willem Kroon en Pascal Ursinus van het bedrijf  Signcall 
waren uitgenodigd om meer te vertellen over telecomop-

lossingen voor doven en slechthorenden. Met de software 
van Signcall zijn handige diensten te bereiken, zoals KPN 
Teletolk. Met deze bemiddelingsdienst kunnen doven 
en slechthorenden bellen met tekst, spraak én beeld. De 
aanwezige tolken vertalen een telefoongesprek (met een 
goedhorend persoon) in tekst of gebarentaal, en andersom. 
Verder kunt u via deze bemiddelingsdienst bellen naar het 
alarmnummer 112. Dit werd door middel van een duidelijke 
demonstratie in beeld gebracht. Kijk voor meer informatie 
eens op www.signcall.nl en www.kpnteletolk.nl. 

Enquête
Na de pauze hebben de leveranciers van CI’s zich kort aan 
de aanwezige gasten voorgesteld en de laatste nieuwe snuf-
jes van hun producten laten zien. Ook Hennie Epping, de 
voorzitter van OPCI heeft nog kort gesproken. Hij deelde 
vers van de pers de uitslag mee van een onlangs gehouden 
enquête onder gebruikers van een CI. In die vragenlijst wer-
den vragen gesteld om erachter te komen wie de gemiddel-
de CI-gebruiker is en welke wensen deze heeft omtrent het 
gebruik van het cochleair implantaat. De resultaten van de 
enquête kon u al lezen in het vorige nummer van HOREN, 
maar zijn ook terug te vinden via nvvs.nl/ci en  
www.opciweb.nl. 

Daarna werd het officiële gedeelte van de middag afgesloten 
en konden de gasten de overige tijd zelf invullen door bij-
voorbeeld ervaringen uit te wisselen met elkaar, de stands 
te bezoeken of te genieten van een drankje op het terras. 
Afsluitend was er nog een buffet. 

Wanneer in 2015 de OPCI-contactdag plaatsvindt, leest u tegen  
die tijd natuurlijk weer in HOREN Magazine en op nvvs.nl en  
opciweb.nl. Tijdens de Contactdag was er onder andere een presentatie van Signcall 

over telecomoplossingen voor dove en slechthorenden.
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HOORagenda
15	januari	2015
NVVS-Informatiebijeenkomst	over	tinnitus	
in	Breda
Tijdens de bijeenkomst wordt er ingegaan op de oorzaken van 
tinnitus, behandelmethodes en vertelt men uit eigen ervaring.
Plaats: Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Molengracht 21, 
4818 CK Breda | Tijd: 19.30 - 21.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur | 
Sprekers: dhr. J. Companjen (kno-arts Amphia Ziekenhuis), dhr. P. van 
der Ende (ervaringsdeskundige NVVS) en mw. S. Brouwers (audioloog 
AC Breda) | Entree: gratis toegankelijk | Aanmelden: toegang alleen 
na aanmelding bij de NVVS via formulier op nvvs.nl/hooragenda of 
het speciale NVVS-reserveringsnummer (030) 635 40 07 | Schrijftolk 
en ringleiding aanwezig.

9	maart	2015
NVVS-Informatiebijeenkomst	over	Ménière	
in	Bergen	op	Zoom
Nadere informatie volgt binnenkort op nvvs.nl/hooragenda, 
of bel (030) 635 40 07.

19	maart	2015
NVVS-Informatiebijeenkomst	over	Ménière	
in	Zwolle
Nadere informatie volgt binnenkort op nvvs.nl/hooragenda, 
of bel (030) 635 40 07.

In het begin van 2015 zullen er ook nog enkele bijeenkomsten over 
tinnitus en slechthorendheid op het programma staan. Meer daarover 
leest u binnenkort op nvvs.nl/hooragenda of in het februarinummer 
van HOREN Magazine.

Informatie	en	voorlichting	

Lotgenotencontact
18	december	2014	en	
15	januari	2015
Lotgenotencontact	in	Goes
Tijd: 19.00-21.30 uur | Locatie: Auris, Nassaulaan 8 in Goes

21	januari
Lotgenotencontact	tinnitus	in	
Hoensbroek
Tijd: 19.00 - 21.00, zaal open vanaf 18.30 uur | Locatie: 
Adelante (vergaderzaal 1),  Zandsbergweg 111, Hoensbroek | 
Aanmelden: voor 10 januari via tinnitus.limburg@nvvs  of tel. 
045-5458873 | Kosten: ¤ 3,- voor NVVS-leden, ¤ 4,- voor niet-
leden (koffie/thee voor eigen rekening) | Meer informatie: Paul 
Habets, NVVS-voorlichter, e-mail: tinnitus.limburg@nvvs.nl.

m o b i l i t e i t a g e n d a

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.  

Ervaringskennis
Kijk voor sessies die deze winter plaatsvinden en voor  
meer informatie over het project Ervaringskennis op  
nvvs.nl/ervaringskennis.

fo
to

: d
re

am
st

im
e



38 39HOREN december 2014 / januari 2015 HOREN december 2014 / januari 2015

a g e n d a  &  a d r e s s e n

Inloopspreekuren
Alkmaar
Wanneer: Elke 4e woensdag van de maand 
 (m.u.v. juli, aug. en dec.)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Bergen
Informatie: Tel. 072-512 19 69

Breda
Wat:  Inloop en advies
Wanneer: 21 januari 2014
Tijd: 9.30-12.00 uur
Locatie: Amphia ziekenhuis Oosterhout, zaal 1 en 2
Informatie:  breda.voorzitter@nvvs.nl of tel. 06 - 16410603
 
Den	Haag
Wat: Inloop en advies
Wanneer: Elke 1e vrijdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd: 12.00-13.30 uur
Locatie: Audiologisch Centrum, 4e verdieping GGD-
 gebouw, achter MCH Westeinde, Westeinde 128
Informatie: m.h.houwink@zonnet.nl, tel. 070-324 57 27

Eindhoven
Wanneer:  Elke 2e en 4e donderdag van de maand
Tijd:  10.00 - 12.00 uur
Locatie:  Aula van Sint Marie, Castiliëlaan 8, Eindhoven
 (Blixembosch)
Informatie:  Jopie Verdonk, tel. 040-281 10 88

Leeuwarden
Wat:  Ringleidingspreekuur
Wanneer:  Elke 1e dinsdag van de maand (vrije inloop)
Tijd:  10.00 -12.00 uur
Locatie: Verlengde Schrans 35 (bij Audiologisch Centrum 
 Friesland) 
Informatie:  Tel. 058-213 05 37 of info@hoorfriesland.nl 

Tilburg
Wat:  inloopuur hoorproblemen
Wanneer:  6 februari 2015
Tijd:  10.00-11.30
Locatie:  Rode Kruisgebouw, Leonard van Vechelstraat 2, 
 5014 HD Tilburg
Informatie:  tel. 013-5341131 of tilburg@nvvs.nl 

Voorburg
Wat:  Inloop en advies
Wanneer: Elke 1e dinsdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd:  13.30-15.00 uur 
Locatie: zalen Romulus en Remus, Diaconessenhuis, 
 Fonteynenburghlaan 5, Voorburg
Informatie:  Tel. 070-387 22 10 of m.c.a.vanjaarsveld@xs4all.nl

Vorden	(Gld)
Wat:  Inloopspreekuur hoorproblemen
Wanneer:  Elke 2e donderdag van de maand (m.u.v. augustus)
Tijd:  10.00-12.00
Locatie:  Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6 
Informatie:  ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl 

Zoetermeer
Wat:  Inloop en advies
Wanneer:  Elke 2e dinsdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd:  11.00 - 13.00 uur
Locatie:  Hoofdbibliotheek, Stadhuisplein 2
Informatie: jannelies@online.nl

In de volgende editie van HOREN Magazine publiceren 
we alle activiteiten die tussen 13 februari en 10 april 
2015 plaatsvinden. Een inloopspreekuur opgeven? Mail 
de redactie vóór 15 januari 2015 via horen@nvvs.nl en 
vergeet niet het thema van de bijeenkomst, de locatie, 
datum, tijd en contactgegevens te vermelden.

Colofon
Horen is een tijdschrift waarin slechthorend-
heid, Ménière, tinnitus, brughoektumor en 
hyperacusis aan bod komen, net als andere 
hoorzaken zoals CI.

Uitgave: NVVS,  
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. 
Verschijning: zes keer per jaar
Oplage: 8.000

NVVS, Postbus 129, 3990 DC Houten
Randhoeve 221, 3995 GA Houten
Telefoon: (030) 261 76 16
Fax: (030) 261 66 89
Teksttelefoon: (030) 261 76 77
info@nvvs.nl
www.nvvs.nl
www.facebook.com/nvvs.nl
www.twitter.com/NVVS_ 

ING-bank (IBAN): NL54INGB0000066269 
Rabobank (IBAN): NL68RABO0326273948 
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Astrid van den Hoek, horen@nvvs.nl
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Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf BV,
Postbus 67, 3770 AB Barneveld

Lidmaatschap NVVS 2015
Lidmaatschap NVVS inclusief abonnement
HOREN magazine ¤ 32,50. Betaling na ont-
vangst van acceptgiro. Betaalt u via automati-
sche incasso, dan wordt de contributie rond de 
jaarwisseling afgeschreven.
Opzegging lidmaatschap of abonnement
per 1 januari of - zonder restitutie - per 1 juli,

met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste één maand.
Interesse in een bedrijfsabonnement? 
Neem contact op met de redactie. 

Advertentie-exploitatie
Neem contact op met Mariëlle Groot van 
Bureau Van Vliet B.V., Postbus 20, 2040 AA 
Zandvoort, tel. (023) 571 47 45, fax (023) 571 76 
80, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com. 

ISSN: 0925-160x

De NVVS is zeer zorgvuldig in haar keuze voor 
adverteerders. De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van de in dit blad geplaatste adver-
tenties berust geheel bij de adverteerders. Zie 
ook: www.nvvs.nl/horenmagazine.

© Copyright
Overname van artikelen is toegestaan na toe-
stemming van de hoofdredacteur en betrokken 
auteur.

Leden kunnen alle artikelen  
in deze HOREN downloaden  
via www.nvvs.nl/horenmagazineAdobe

PDF

Informatiecentra	
Oorakel
Voor vragen over slechthorendheid, doofheid, spraaktaalmoei-
lijkheden en hoorhulpmiddelen. Adres: Oorakel Den Haag, 
Postbus 848, 2501 CV Den Haag. Tel: 070-3848308, fax: 070-
3805634, e-mail: info@oorakel.nl, website: www.oorakel.nl. 

OORzaken
GGMD-Informatiecentrum in Gouda over hulpmiddelen voor 
slechthorenden en doven. U kunt een afspraak maken via tel: 
0800 - 337 46 67, teksttel: 0800 - 337 48 57 of e-mail: oorzaken@
ggmd.nl of een bezoek brengen tijdens de volgende spreekuren: 
Spreekuur OORzaken GGMD-kantoor Rotterdam: 
elke laatste vrijdag van de maand, 10.00-14.00 uur
Spreekuur OORzaken GGMD-kantoor Zoetermeer: 
elke tweede maandag van de maand, 14.00-17.00 uur.

Gehoor	Informatie	Centrum	(GIC)	Eindhoven
Onderdeel van Audiologisch Centrum Eindhoven waar u 
terecht kunt voor informatie over hulpmiddelen voor slecht-
horenden. Zie www.gice.nl. U kunt een afspraak maken via 
tel. 040-291 18 86 of e-mail: gic@ac-eindhoven.nl.

Pento	Hulpmiddelen	Informatiecentrum
Spreekuur hulpmiddelen in Assen: 
afspraak maken via AC Drenthe 
hicdrenthe@pento.nl of 0592-330641

Spreekuur technische hulpmiddelen in Leeuwarden: 
afspraak maken via AC Friesland
acfriesland@pento.nl of 058-280 15 86

Spreekuur hulpmiddelen in Zwolle:
afspraak maken via AC Zwolle 
k.vanderhoek@pento.nl of 038-421 87 11

Hoofdkantoor  Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel 

Contact  ZOC Kentalis,  Meerzichtlaan 300-302, 2716 NR Zoetermeer

Telefoon  079 32 94 553 of 06 51 36 97 67

Email  info@werkpad.nl • Website  www.werkpad.nl voor horen, zien, taal en autisme

Werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed
kunnen horen of zien, TOS of autisme hebben

Werkpad, een sterk merk voor werk

_adv_90x65_DH30092014.indd   1 01-10-14   10:45
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Voor een spetterende indruk 
met de SONNET Audio Processor.
Kinderen zijn kinderen, daarom hebben wij de  
SONNET ontwikkeld. Veilig en spatwaterbestendig.

medel.com

Beleef jouw 
moment.

Onderdeel van het Synchrony 
Cochleair Implantaat systeem.
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