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4 Slechthorendheid op de werkvloer

Caroline van Dijk werkt in de 
televisiewereld, waar het draait om beeld 
en geluid. Haar hoorprobleem staat haar 
daarbij niet in de weg.

12 Onderzoek hoortoestelafstelling

Monique Boymans en Wouter Dreschler 
vergeleken de twee methodes van 
fijnafstelling van hoortoestellen om 
erachter te komen bij welke methode de 
hoortoesteldrager uiteindelijk het meest 
tevreden is. 

30 Betrokken bij slechthorenden

De ABN AMRO Foundation organiseerde 
in het kader van maatschappelijke 
betrokkenheid een sportieve activiteit 
voor 150 leerlingen van de Amsterdamse 
vestigingen van Kentalis Signis. 

32 Waar is de brand?! 

NVVS-vrijwilligers van de afdeling 
Oost-Gelderland deden mee aan 
een grootschalige oefening zodat 
hulpverleners konden oefenen in 
het omgaan met mensen met een 
gehoorbeperking.
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Slapeloze nachten
Dat wordt er nooit bij gezegd als je een vakantie 
boekt: dat slechthorendheid na je vakantie tot sla-
peloze nachten kan leiden. Mijn vrouw, die uitste-
kende oren heeft, kan u er alles over vertellen. Dat 
zit als volgt:
Ik was een week met vrienden op stap in de ber-
gen. Geen probleem: mijn vrouw sliep thuis als 
een roos. En haar nachtrust had er ook niet onder 
te lijden toen mijn reisgezelschap in het holst van 
de laatste vakantienacht opstond om de lange reis 
naar huis in één keer te rijden. Terwijl wij tussen 
de donkere Alpen de auto startten, lag mijn vrouw 
thuis nog heerlijk te slapen.
Maar toen ik eenmaal thuis was, was het gedaan 
met de nachtrust. Na een paar dagen meldt mijn 
vrouw dat ze midden in de nacht wakker wordt 
‘van een raar geluid’. Ik hoorde natuurlijk niks. We 
gingen op onderzoek uit. Zou het een technisch 
onderdeel van het huis kunnen zijn? Een zoektocht 
met hoortoestellen op de hoogste volumestand 
leverde niets op. Zijn het misschien vogels op 
het dak? Er vond zelfs noodoverleg plaats met de 
buren, want als het beesten zouden zijn, hadden 
zij er misschien ook last van. Maar de buren had-
den nergens last van. 
Na drie weken werd mijn vrouw nog steeds wakker 
van dat rare geluid, in het holst van de nacht. Nu 
had ze een patroon ontdekt: het was elke nacht 
rond vier uur. Oké, dan gaan we het oplossen: 
hoortoestellen bij de hand en de wekker op kwart 
voor vier.
Wekker op kwart voor vier? Daarmee viel het kwart-
je. Dat is precies de tijd die ik drie weken geleden 
instelde toen ik in het holst van de nacht uit de 
bergen vertrok. Op mijn wekker. Mijn reiswekker. 
Een trilwekker. Met repeteerfunctie. Die in de ven-
sterbank in het voorkamertje ligt. En inderdaad: 
die sinds mijn vakantie elke nacht braaf zijn werk 
doet. Brrr brrr brrr en na een minuut nog eens brrr 
brrr brrr. Elke nacht om 3.45 uur. En dan even 24 
uur niks. 

Sindsdien slaapt mijn vrouw 
weer goed. En ik dus ook. 
Nee, dat wordt er nooit bij 
gezegd als je een vakantie 
boekt.

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