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Han Manders vertelt over zijn karakterverandering 
door brughoektumor
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4 Karakterverandering door brughoektumor

Nadat bij Han Manders een 
brughoektumor werd geconstateerd, 
volgde een spannende tijd. Maar na een 
operatie en dertig bestralingen werd hij 
schoon verklaard. Sindsdien geniet Han 
nog meer van het leven dan voorheen.

8 Veranderingen in vergoedingen 

Per 1 januari 2013 komt er een nieuw ver-
goedingssysteem voor hoortoestellen en 
overige hoorhulpmiddelen. Wat houdt de 
nieuwe regeling in? En wat betekent  
dat voor u? 

28 Simpele oefeningen tegen duizeligheid

Er zijn aanwijzingen dat mensen met 
verschillende vormen van duizeligheid en 
evenwichtsstoornissen kunnen profiteren 
van oefeningen. De Commissie Ménière 
verdiepte zich hierin.

33 Al 50 jaar voldoening van vrijwilligerswerk

De Groningse dames Hilda Havinga en 
Rie Gottschall zetten zich al jaren in voor 
de NVVS. Reden genoeg om ze in dit 
jubileumjaar van de afdeling Groningen 
in het zonnetje te zetten.
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Glamour 
Door een vreemde samenloop van omstandigheden 
hebben wij thuis de laatste weken met regelmaat de 
dovenwereld op bezoek. Het gebeurt niet vaak dat 
baby’s in het ziekenhuis verwisseld raken, maar áls 
het dan een keer gebeurt en áls een van de twee dan 
doof blijkt en áls de beide gezinnen dan 15 jaar later 
bij elkaar komen, staat dat garant voor drama.  
U begrijpt: wij zitten al weken aan de buis gekluis-
terd als Switched At Birth wordt uitgezonden.
Switched At Birth blijkt niet alleen een onwaarschijn-
lijk drama, maar is bepaald goede publieksvoorlich-
ting. Daar kunnen we als NVVS nog een voorbeeld 
aan nemen. Tussen alle verwikkelingen door wordt 
duidelijk hoe belangrijk spraakafzien is als je niet 
goed kunt horen. We krijgen kijkenderwijs mee hoe 
het werkt met een gebarentolk. We zien een flitsbel 
in actie en we leren dat je door de trillingen toch ook 
van muziek kunt genieten, zelfs als je gehoor niet 
meewerkt. Zelfs het dreigende isolement van iemand 
die niet goed hoort, komt om de hoek kijken. 
Toch ga ik zelf ook een beetje ‘switchen’ van al die 
educatie. Is dit nou goed verpakte voorlichting of is 
het allemaal wat al te mooi? Want tjongejonge: wat 
kan de dove Daphne geweldig spraakafzien. Al praten 
andere personen nog zo opgewonden, al is het licht 
nog zo dramatisch duister… geen enkel probleem 
voor de dappere Daphne, ze begrijpt het allemaal 
perfect en in één keer. Als u het moet hebben van 
spraakafzien, weet u dat het zo makkelijk en feilloos 
niet werkt. En potjandosie: wat kan moeder Regina 
geweldig gebaren, ook al komt ze verder nauwelijks 
in contact met andere doven. Als u zelf al eens een 
gebarencursus heeft gevolgd, weet u hoe ontzettend 
moeilijk is om zo’n tweede taal (want dat is het) goed 
en vloeiend te leren. 
Maar laat ik geen spijkers op laag water zoeken. Uit 
een poll op onze website blijkt dat 63 % van de stem-
mers het hoog tijd vindt dat de NVVS de krachten 
bundelt met onze collega-organisaties van doven (zie 
p.21). Dat is reden genoeg om op woensdagavond de 
Amerikaanse glamour van de dovenwereld in actie te 

zien. Als er dan ook nog eens 
met een aantrekkelijke ver-
pakking voorlichting gegeven 
wordt over het leven met een 
gehoorbeperking, dan hoor 
je mij niet klagen. Kijken of 
opnemen dus, elke woensdag-
avond om 20.30 uur op Net5. 

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

Bij Schoonenberg Hoorcomfort draait alles om de klant. Om u dus. Daarom zetten we in onze winkels alles op alles om ú tevreden te stellen.

We hebben het dan niet alleen over de kwaliteit van onze hoortoestellen. Maar ook over de enorme keuze, de scherpe prijzen, de deskundige

advisering en de persoonlijke service. Die unieke en complete TevredenheidsGarantie ervaart u alleen bij Schoonenberg. Wilt u daar meer

over weten? Kijk op www.schoonenberg.nl voor de Schoonenberg winkel

bij u in de buurt. U vindt ons ook in de Telefoongids & Gouden Gids.
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het goed zat. De radiotherapeut had 
op ‘stilstand’ van de tumor gehoopt, 
maar de tumor was zelfs verkleind. 
Het was eigenlijk niet zichtbaar op 
de scan of het nu littekenweefsel was 
wat er nog zat, of een gedeelte van de 
tumor. De vijf jaar erna werd ik jaar-
lijks gecheckt en tegenwoordig heb ik 
eens per twee jaar een MRI-scan. Ik zit 
nooit in de zenuwen, ik weet dat het 
goed met me gaat. Er is de afgelopen 
jaren nooit meer groei geconstateerd.”

Doof aan linkerkant
“Ook al was de tumor weg en heb ik 
al met al heel veel mazzel gehad, het 
betekent niet dat ik ongeschonden 
uit de strijd ben gekomen. Tijdens de 
operatie is mijn gehoorzenuw doorge-
sneden waardoor ik aan de linkerkant 
volledig doof ben en aan beide kanten 
last van oorsuizingen heb. Ook mijn 

evenwichtsorgaan is verwijderd en 
mijn geheugen laat me wel eens in de 
steek. Dat klinkt misschien aangrij-
pend, maar ik heb er amper last van. 
Mijn positieve houding speelt wellicht 
ook een rol: ik weet dat ik in mijn han-
den mag knijpen dat dit hele avontuur 
zo goed is afgelopen. Natuurlijk, op 
een feestje kan ik gesprekken soms 
moeilijk volgen en als iemand van een 
afstand iets naar mij roept, dan weet 
ik niet waar het geluid vandaan komt. 
Na een jaar herstellen werk ik nu weer 
fulltime als ambulancechauffeur. 
Daarbij houd ik rekening met mijn 
beperkingen. Bij vergaderingen zorg 
ik dat ik daar ga zitten waar ik het 

minste last heb van mijn doofheid. En 
automatisch kniel ik met mijn goede 
oor aan de kant van de patiënt.”

Karakterverandering
“Mijn huwelijk is uiteindelijk 
gestrand. Of dit nu komt doordat 
mijn karakter is veranderd door de 
brughoektumor of dat het sowieso 
was gebeurd, durf ik niet met honderd 
procent zekerheid te zeggen. De brug-
hoektumor wordt niet als hersentu-
mor gezien, waarvan wordt gezegd dat 
die zeker een karakter- c.q. gedrags-
verandering teweeg brengt. Wel merk-
te ik dat mijn korte lontje veel schade 
aanrichtte binnen ons gezin. Mijn 

54

m i j n  v e r h a a l

karakterverandering door brughoektumor 

‘Deze ervaring heeft  
absoluut mijn leven verrijkt’
 

Bijna zestien jaar geleden werd bij ambulancechauffeur Han Manders een brughoektumor 

geconstateerd. Een spannende tijd volgde, maar na een operatie en dertig bestralingen 

werd hij schoon verklaard. Sindsdien geniet Han nog meer van het leven dan voorheen.

tekst: Weija Steffens | beeld: Paul Schuitemaker

“A ls ik achteraf op die intense periode terugkijk, 
zie ik in dat ik wellicht eerder aan de bel had 
moeten trekken. Ik was ontzettend moe, had 

veel last van hoofdpijn en had een redelijk kort lontje. Ik 
weet het aan mijn huwelijksproblemen waarmee mijn toen-
malige partner en ik kampten. Die klachten kwamen door 
de stress, dacht ik. De kwalen namen echter steeds meer 
toe. Stapte ik op mijn fiets, dan viel ik er meteen weer af. 
Ik kon mijn eigen handschrift niet lezen en soms was ik 
totaal de controle over mijn lichaam kwijt. Bestuurde ik de 
ambulance, dan gaf ik zomaar een dot gas, terwijl ik juist 
geleidelijk gas moest geven. Of ik vergat het zwaailicht aan 
te zetten. Onverantwoord natuurlijk! Ik meldde me ziek. 
Uiteindelijk verwees de huisarts mij door. Verschillende 
onderzoeken, een EEG en een CT-scan volgden. Al snel 
bleek dat er ‘iets’ in mijn hoofd zat, maar de neuroloog wist 
niet wat. Een MRI-scan moest duidelijkheid scheppen.”

Rollercoaster
“Er zat een tumor zo groot als een mandarijn in mijn hoofd. 
Dat was even slikken. Het flitste door me heen dat ik mijn 
kinderen - toen drie en acht jaar - niet zou zien opgroeien. 
Gevolgd door opluchting omdat ik een spaarhypotheek op 
het huis had afgesloten, waardoor ik wist dat mijn vrouw 
goed verzorgd achter bleef. Idioot dat je aan dat soort din-
gen denkt op zo’n moment. Deze aandoening is vrij zeld-
zaam en ontstaat meestal in de inwendige gehoorgang. Bij 
mij groeide – bleek uit de MRI-scan - het gezwel heel lang-
zaam richting de hersenstam en de kleine hersenen. Logisch 
dat ik problemen had met mijn evenwicht en lichaamscon-
trole. Van gehoorhinder had ik echter totaal geen last. Dat 
is ook de reden dat de tumor vrij laat is ontdekt. Meevaller 
was dat het een goedaardige tumor bleek te zijn: een brug-

hoektumor. Een operatie was mogelijk. Na de uitslag kwam 
ik in een rollercoaster terecht. Binnen anderhalve week ging 
ik onder het mes. Een spannende operatie, want het was 
de vraag of de chirurg de hele tumor kon weghalen zonder 
mijn hersenen te beschadigen. Uiteindelijk waren nog dertig 
bestralingen nodig om de tumor te verwijderen. Door de 
bestralingen is de kans op hergroei maar vijf procent. Toen 
ik dat hoorde, wist ik: ‘Ik ga het redden.’”

Geen groei
“De uitslag na de bestralingen was overweldigend. Ik ver-
geet het nooit meer. We parkeerden onze auto en ik stapte 
uit. Alsof het zo moest zijn, keek ik richting de kamer van 
de radiotherapeut die voor het raam stond en zijn beide dui-
men omhoog stak. Ik kon wel janken van geluk. Ik wist dat 

Han Manders
Leeftijd: 52 jaar 
Woonplaats: Uden  
Privé: samenwonend met Margit, twee kinderen (Wouter 
en Bas) uit vorige relatie, twee katten en twee honden 
Beroep: ambulancechauffeur 
Hobby’s: motorrijden, fan van PSV (seizoenskaart), 
actief bij voetbalvereniging FC Uden, voorzitter van de 
Werkgroep Hersentumoren van Patiëntenvereniging 
Cerebraal (www.cerebraal.nl), voorzitter Good Bears of 
the World (www.troostbeer.nl) en vrijwilliger Stichting 
Ambulance Wens (www.ambulancewens.nl) 
Levensmotto: Genieten! Alleen de dingen doen die ik 
leuk vind!

‘Er zat een tumor zo groot als een mandarijn in mijn hoofd. Dat was even slikken.’

‘Door de brughoektumor ben ik een leuker 

persoon geworden’
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vrouw en mijn kinderen gingen daar-
aan onderdoor. Uiteindelijk zijn we in 
therapie geweest bij iemand die men-
sen begeleidt met niet-aangeboren 
hersenletsel. Dat bracht veel duidelijk-
heid. Ik vind het verschrikkelijk dat 
die hele periode – van de ontdekking 
van het gezwel, de behandeling en de 
scheiding – mijn kinderen, met name 
mijn oudste, heeft getekend. Dat had 
ik Wouter en Bas willen besparen. Het 
hele proces heeft hen echter een vader 
opgeleverd die veel opener en eerlijker 
in het leven staat.”
“Ik ben altijd een levensgenieter 
geweest. Geef mij maar een glas cog-
nac met een sigaar en mijn leven is 
perfect. Maar deze ervaring heeft mijn 
leven absoluut verrijkt. Ik doe alleen 
nog dingen waaruit ik energie haal en 
waarvan ik vrolijk word. Ik geniet met 
volle teugen van mijn relatie met mijn 
vriendin Margit. Zij heeft mij leren 
kennen hoe ik nu ben en gaat goed 
met mijn beperkingen om. Ook zet 
ik me vol overgave vrijwillig in voor 
verschillende verenigingen en stich-
tingen. Door het lotgenotencontact 
ontmoet ik veel mensen met veel ern-
stigere klachten dan ik ooit heb gehad. 
Hierdoor kan ik beter relativeren. Ik 
weet dat ik bof en niet mag mopperen. 
Hoewel ik natuurlijk dit hele gebeuren 
liever niet had meegemaakt, durf ik te 
stellen dat ik er rijker door ben gewor-
den en een leuker mens.”

Tips van Han:
• Praat over hetgeen je meemaakt, ook na de behandelingen. Lotgenoten bin-

nen een patiëntenorganisatie als NVVS of Cerebraal kunnen veel bieden:  
(h)erkenning is heel prettig.

• Een positieve instelling helpt enorm, geniet van je mogelijkheden en beperk 
jezelf niet door de dingen die je niet meer kan.

• Indien je problemen niet alleen kunt oplossen, wacht dan niet tot een arts of 
specialist hulp aanbiedt, maar zoek zelf hulp.

m i j n  v e r h a a l

2e ELITE
HOORTOESTEL
GRATIS!

*In de 2 voor 1 actie wordt 50% korting gegeven op de prijs van beide toestellen. De actie is niet 
geldig in combinatie met andere aanbiedingen, geldt voor 1 persoon en het 2e toestel dient van 
hetzelfde type te zijn als het 1e. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

ELITE HOORTOESTELLEN
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Als u bij Specsavers een hoortoestel aanschaft uit onze Elite collectie krijgt u altijd 
het tweede hoortoestel gratis*. Kijk op www.specsavers.nl  voor de functionaliteiten 
en tarieven. Onze uitgebreide gratis hoortest wordt trouwens altijd uitgevoerd door 
volledig gediplomeerde en StAr-geregistreerde audiciens.

Kijk op www.specsavers.nl voor uw dichtstbijzijnde Specsavers-winkel.
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Nederland telt enige duizenden 
mensen die een brughoektumor 
op hun gehoorzenuw hebben. 
Meer informatie vindt u op www.
nvvs.nl/brughoektumor. De NVVS-
Commissie Brughoektumor zet 
zich op verschillende manieren 
in voor deze doelgroep, zie  www.
nvvs.nl/commissiebrughoektumor. 
Heeft u behoefte aan lotgenoten-
contact, dan kunt u terecht op 
het discussieforum van Nebrus, te 
vinden via de button op nvvs.nl/
brughoektumor. ‘Door het lotgenotencontact ontmoet ik veel mensen met veel ernstigere klachten dan ik ooit heb 

gehad. Hierdoor kan ik beter relativeren.’
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v e r g o e d i n g e n

Alles over veranderingen 
in vergoedingen  
hoorhulpmiddelen
Per 1 januari 2013 komt er een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen en overige 

hoorhulpmiddelen. Wat houdt de nieuwe regeling in?

Wat betekent dat voor u? 

De NVVS zet de meest gestelde vragen en dreigende misverstanden voor u op een rij. 

Feit: ook bij eenzijdig gehoorverlies krijgt u recht 
op vergoeding
Er is nog maar één criterium waaraan uw gehoorverlies 
moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 
hoorhulpmiddel (zowel hoortoestel als aanvullend 
hulpmiddel) en dat is een verlies van 35 dB aan uw slechtste 
oor. Dat wil zeggen dat nu ook mensen met éénzijdig 
gehoorverlies voor vergoeding van een hoortoestel in 
aanmerking komen. Ook ernstige tinnitus is als criterium 
opgenomen in de nieuwe regeling, om in aanmerking te 
komen voor een tinnitusinstrument of tinnitusmaskeerder. 
Overigens: voor bijzondere situaties waarbij er geen sprake 

is van 35 dB verlies of ernstige tinnitus blijft de mogelijkheid 
bestaan om toch hulpmiddelen te verstrekken. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor kinderen met taal-/spraakproblemen.

Misverstand: in 2013 vervalt de vergoeding van 
hoortoestellen vanuit de basisverzekering
Soms wordt de suggestie gewekt dat hoortoestellen volgend 
jaar niet meer vergoed worden vanuit de basisverzekering. 
Wij zagen dat sommige audicienketens deze indruk wek-
ken in berichten aan hun klanten. Deze suggestie klopt 
niet. Hoortoestellen worden vanaf 1 januari 2013 voor 75% 
vergoed vanuit de basisverzekering. De overige 25% van 

de kosten moeten door de verzekerde worden betaald. 
Sommige zorgverzekeraars gaan de mogelijkheid bieden om 
die eigen bijdrage van 25% (deels) gedekt te krijgen vanuit 
een aanvullende verzekering (maar hoe die polissen er pre-
cies uit gaan zien, wordt pas in november bekend).

Vraag: wordt het voor mij volgend jaar 
duurder om een toestel aan te schaffen of juist 
goedkoper?
Dat hangt van uw situatie af. Voor de meeste hoortoestelge-
bruikers is een eigen bijdrage van 25% in financieel opzicht 
goed nieuws. De gemiddelde verkoopprijs van hoortoestel-
len is op dit moment circa ¤ 1.000 per toestel en dus betalen 
hoortoesteldragers gemiddeld nu ¤ 500 per toestel bij. Met 
een eigen bijdrage van 25% zou die gemiddelde bijbetaling 
op ¤ 250 komen.  
Niet alle hoortoestelgebruikers komen wat betreft de bij-
betaling gunstiger uit. Door het nieuwe systeem van 25% 
bijbetalen, verdwijnen de zogenaamde ¤ 0 toestellen: de 
toestellen die helemaal vanuit de huidige basisvergoeding 

betaald kunnen worden. Daarvoor moet in de nieuwe rege-
ling maximaal ¤ 125 worden bijbetaald. 
Kijk voor advies over aanschaf van een hoortoestel nu of in 2013 in 
de vraagbaak op www.nvvs.nl/slechthorendheid (een papieren versie 
van dit advies is op te vragen bij het landelijk bureau van de NVVS).

Vraag: klopt het dat het UWV straks geen 
aanvullende vergoeding meer geeft?
Ja, dat klopt. Het UWV zal inderdaad geen (aanvullende) 
vergoedingen meer verstrekken voor hoortoestellen of ande-
re ‘meeneembare hoorhulpmiddelen’ die u nodig heeft voor 
werksituaties. Die extra vergoeding moet nu uit de kas van 
uw zorgverzekeraar komen. Als u door uw werk complexere 
apparatuur nodig heeft, krijgt u daar recht op via de nieuwe 
regeling. Een apart traject via het UWV is niet meer nodig. 
In financieel opzicht kan dat negatief uitvallen: de aanvul-
lende UWV-vergoeding bij werksituaties van maximaal 
¤ 700 per toestel komt te vervallen, in de nieuwe regeling.  
Overigens: u kunt nog wel bij het UWV aankloppen voor 
voorzieningen als (schrijf- of gebaren-)tolkuren. Uw werk-

• Hoortoestellen blijven in de basisverzekering.

• De keuze voor het hoortoestel (en/of andere 
hoorhulpmiddelen) gaat plaatsvinden op 
basis van de ‘functiegerichte aanspraak’: een 
eenvoudige oplossing waar dat kan, een com-
plexe oplossing waar dat nodig is. 

• Voor een hoortoestel gaat u een eigen bijdra-
ge van 25% betalen.

• Andere hoorhulpmiddelen (bijvoorbeeld solo-
apparatuur of wek-/waarschuwingssystemen) 
worden 100% vergoed of krijgt u in bruikleen.

• Heeft u ernstige tinnitus en baat bij een tin-
nitusmaskeerder of tinnitusinstrument, dan 
wordt deze op dit moment nog grotendeels of 
geheel vergoed (o.a. afhankelijk van de verze-
keraar). In het nieuwe systeem gaat ook voor 
tinnitusmaskeerders een eigen bijdrage van 
25% gelden.
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Geniet ten volle van het badmoment met uw kind, want u weet dat de processor en het gehoor 
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gever kan aankloppen voor ‘niet meeneembare’ hoorhulp-
middelen in uw werkomgeving, zoals akoestische aanpas-
singen van werkruimtes.

Misverstand: Ik loop de kans straks door mijn 
zorgverzekeraar afgescheept te worden met 
een ‘standaard ziekenfonds-toestelletje’!
Nee. En mocht dat toch gebeuren: dat kunt u uw recht 
halen. Het is feit dat uw zorgverzekeraar meer invloed gaat 
krijgen in de mogelijkheden die uw audicien u kan bieden. 
Maar: de zorgverzekeraar heeft volgens de wet de plicht u 
een adequaat hoorhulpmiddel te verstrekken. Heeft u straks 
dus het gevoel dat u afgescheept wordt met een hoortoe-
stel dat u niet helpt om optimaal te functioneren, ga dan in 
discussie met uw audicien en/of uw verzekeraar. Ook in de 
nieuwe regeling geldt: accepteer pas een hoorhulpmiddel als 
u ervan overtuigd bent dat deze u in staat stelt om optimaal 
te functioneren. De NVVS pleit ervoor dat er een duidelijke 
‘route’ komt voor mensen die vinden dat ze geen adequaat 
hoorhulpmiddel hebben gekregen, bijvoorbeeld via een 
‘second opinion’ bij een Audiologisch Centrum.

Vraag: Gaat mijn zorgverzekeraar straks 
bepalen bij welke audicien ik welk toestel 
krijg?
Ja, maar er moet voldoende keuzemogelijkheid voor u blij-
ven om het meest passende toestel te krijgen. Verzekeraars 
gaan audiciens contracteren: het kan zijn dat uw huidige 
audicien straks niet gecontracteerd wordt. Verzekeraars zul-
len in hun onderhandelingen met audiciens scherpe prijsaf-
spraken maken en dat kan invloed hebben op de breedte van 
het assortiment dat u aangeboden krijgt. Maar wat er ook uit 

die onderhandelingen komt: u heeft als slechthorende recht 
op de meest adequate oplossing en die moet u krijgen – ook 
als dat het meest geavanceerde toestel is. 
De nieuwe situatie betekent wel dat u aan het einde van 
dit jaar goed moet kijken naar de polisvoorwaarden van 
uw zorgverzekeraar en een overstap moet overwegen als u 
ongunstiger uit bent. Onze verwachting is dat zorgverze-
keraars zullen verschillen in wat ze u bieden, bijvoorbeeld 
welke audiciens ze contracteren en wat ze bieden in aanvul-
lende polissen. In het december-nummer van HOREN en 
op www.hoorwijzer.nl besteden we hier straks uitgebreid 
aandacht aan!

Standpunt NVVS
De NVVS is positief over 
dit nieuwe systeem. 
Hoortoestellen blijven in de 
basisverzekering. De bijbeta-
ling gaat voor grote groepen slecht-
horenden omlaag en juist de com-
plexere toestellen vragen veel minder 
eigen financiële bijdrage. Het voorschrijven van 
toestellen zal nu op basis van gehoorverlies en omstandig-
heden gaan plaatsvinden, want dat is de kern van ‘functiege-
richt verstrekken’. Dat is allemaal goed nieuws. Maar uit de 
audicienbedrijven klinken grote zorgen over de budgetten 
die de overheid beschikbaar stelt en de bezuiniging van 27 
miljoen euro die ook nog eens is opgelegd. Men vreest dat 
het voor dat krappe budget niet gaat lukken de kwaliteit van 
hoortoestelverstrekking op peil te houden.  
De NVVS is van mening dat het nieuwe systeem juist vele 
kansen biedt, wanneer alle partijen zich kunnen baseren op 
een helder protocol dat goed duidelijk maakt (ook voor u 
als slechthorende) waar u recht op heeft. Pas dan ontstaat 
er transparantie over de kosten die noodzakelijk zijn voor 
goede hoorzorg – daar is nu veel onduidelijkheid over. De 
NVVS zal zich sterk maken voor deze transparantie én voor 
een toereikend budget voor goede, kwalitatieve hoorzorg. 

Lees meer over huidige vergoedingen van hoorhulpmid-
delen op de speciale NVVS-website www.hoorwijzer.nl

v e r g o e d i n g e n
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Dove studente niet naar opleiding journalistiek
De dove studente Lisa Hinderks stelde in  

augustus op haar Facebook-pagina dat ze door 

de opleiding Journalistiek in Utrecht is gewei-

gerd vanwege haar auditieve beperking. De 

school bestrijdt dat ze Lisa ‘geweigerd’ hebben

en zegt dat ze haar alleen hebben willen wijzen

op eventuele problemen bij het behalen van 

een diploma.

Het zou vooral gaan om enkele auditieve vakken die stu-
denten moeten volgen en die voor Lisa vanwege haar doof-

heid problemen zouden kunnen geven. De studente hoop-
te dat ze daar vervangende opdrachten voor zou mogen 
uitvoeren, maar de school meent dat het  ‘onmogelijk is 
om af te wijken van het curriculum’. 
 
Toegankelijk voor iedereen
Inmiddels mengden gehandicaptenorganisaties, media, 
onderwijsinstanties en zelfs de politiek zich in deze dis-
cussie. De NVVS hoopt dat er een goede oplossing komt. 
Onderwijs moet immers voor iedereen toegankelijk zijn, 
ook voor mensen met een auditieve beperking. Lisa geeft 
op haar blog aan nu maar via de opleiding tot docent 
Nederlands (waar ze zonder problemen is toegelaten) te 
proberen in de journalistieke wereld terecht te komen. 

Eerste Europese schrijftolkencongres  

Van 24-26 augustus werd in Ermelo het eer-
ste Europese schrijftolkencongres ‘Alles-over-
schrijftolken’ georganiseerd. Er werden diverse 

workshops en presentaties gegeven en nieuwe technieken 
gedemonstreerd. Ook was er een ‘snelheidswedstrijd’ voor 
schrijftolken en een informatiemarkt.  
 
De NVVS was vertegenwoordigd via vrijwilliger en SOAP!-
voorzitter Marcel Bobeldijk, die daar vanuit zijn bestuurs-
functie voor de European Federation of Heard Of Hearing 
People (EFHOH) een presentatie gaf. De Commissie Totale 
Communicatie was aanwezig met een NVVS-stand op de 
informatiemarkt. Er waren schrijftolken vanuit tien verschil-
lende Europese landen op het congres, waar bovendien een 
Europese vereniging van/voor schrijftolken werd opgericht.
 
Kijk voor meer informatie op www.ecos2012.nl

Lesmateriaal slechthorendheid 

genomineerd voor prijs 

NVVS-directeur Joop Beelen nam onlangs offi-
cieel het lesmateriaal ‘Als horen en zien je ver-
gaan’ in ontvangst dat Hoor Friesland samen 

met Otwee heeft ontwikkeld. Dit lesmateriaal is tevens 
genomineerd voor de Zorgbelang Fryslân Duim 2012: dé 
publieksprijs voor Friese zorginitiatieven. 
 
De Duim wordt uitgereikt op het Zorgbelang 
Zorgcongres op vrijdag 2 november. Stem dus voor 
die tijd op ‘Als Horen en Zien je vergaan’ via de link op 
www.hoorfriesland.nl en steun zo dit initiatief.  
 
Dit lesmateriaal zal door de voorlichters van de 
Commissie Ouderzorg en Slechthorendheid van de 
NVVS worden gebruikt. Ook is het de bedoeling dat 
vanuit deze Commissie contacten worden gelegd 
met instellingen die de MBO-opleiding Verzorging & 
Verpleging verzorgen. Gevraagd zal worden om met 
behulp van het ontwikkelde lesmateriaal voortaan bin-
nen het lespakket standaard aandacht te besteden aan 
Oor- en Oogzorg voor ouderen. De voorlichters van de 
Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid kunnen 
hierbij gastlessen verzorgen over het gehoor. 
 
Zie voor meer informatie over het lesboek de Hebbe(hoor)dingen 
op pagina 17.

Ménière voor jonge actrice 
geen beletsel bij rol in 
serie Switched at birth
In de nieuwe Net5-serie Switched at Birth is aandacht voor 

doofheid. Er spelen meerdere dove acteurs mee; sommige 

scènes worden in gebarentaal gesproken. Opvallend is dat 

actrice Katie Leclerc, die de dove Daphne speelt, zelf niet 

doof is maar slechthorend en de ziekte van Ménière heeft. 

In deze Amerikaanse serie draait het om twee tienermeiden die 
ontdekken dat ze als pasgeboren baby’s in het ziekenhuis zijn ver-
wisseld. Daphne Vasquez en Bay Kennish hebben hierna een totaal 

verschillende opvoeding gehad. 

Gehoorverlies
Katie Leclerc is in de serie Daphne, een meisje dat op jonge leeftijd 
haar gehoor verloor door een hersenvliesontsteking. De 24-jarige actri-
ce heeft zelf sinds haar twintigste de ziekte van Ménière en is slecht-
horend. Haar vader en oudere zus hebben ook Ménière. In de serie is 
te zien hoe ze als Daphne spraakafzien en gebarentaal gebruikt om te 
communiceren met haar dove vrienden en haar familie. 
 
Time out
Bij het opnemen van de serie werd rekening gehouden met haar 
Ménière-aanvallen, vertelde ze vorig jaar (toen de serie in Amerika uit-
kwam) aan de New York Post. Als ze zich erg duizelig voelde, nam ze 
een time out of ging ze even liggen tot de aanval over was. Gelukkig 
duren de aanvallen bij Katie geen uren, zoals bij haar zus, vertelde ze in 
het interview. Katie denkt niet dat de ziekte van Ménière haar verdere 
acteercarrière in de weg zal staan. 
 
Dubbele afleveringen van Switched at Birth zijn elke woensdag om 20.30 uur te 
zien bij Net5.

foto: en
tertain
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Op een rijtje

• Eerste implantaat 
evenwichtsorgaan

 Artsen zijn er voor het eerst in geslaagd 
een kunstevenwichtsorgaan te implan-
teren. Begin september kregen twee 
patiënten in het universitair ziekenhuis 
van Maastricht tijdens een operatie een 
implantaat waarmee hun evenwichtsor-
gaan moet worden hersteld. De eerste 
metingen vlak na de operatie lieten posi-
tieve resultaten zien, aldus hoogleraar 
Robert Stokroos.

 Bron: de Volkskrant 

• Trouw houdt consult over 
tinnitus

 Trouw verdiept zich naar aanleiding van 
het verhaal van een lezer in tinnitus. In 
de rubriek ‘het consult’ van 7 september 
wordt ingegaan op wat zich bij tinnitus 
afspeelt in de hersenen, recent onderzoek 
naar de effecten van cognitieve gedrags-
therapie en lopend (experimenteel) onder-
zoek naar het onderdrukken van tinnitus 
door elektrische stimulatie.  
Nieuwsberichten over de twee genoemde 
onderzoeken vindt u op www.nvvs.nl 

• 5,4 miljoen mensen gebruiken 
ondertitels

 De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 
maakte onlangs bekend dat zo’n 5,4 mil-
joen Nederlanders wel eens gebruikma-
ken van ondertiteling via teletekstpagina 
888. Ongeveer 4 miljoen mensen bij wie 
niets aan het gehoor mankeert, gebrui-
ken af en toe de ondertiteling om geen 
last te hebben van omgevingsgeluid. De 
NPO ondertitelt zo’n 95 procent van zijn 
Nederlandstalige programma’s. 

 Bron: de Volkskrant
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baarder dan analoge hoortoestellen. Daarnaast kan het zijn 
dat de M-T-O schakelaar van de analoge hoortoestellen, die 
vrij duidelijk was en makkelijk te bedienen, vervangen is door 
een bijvoorbeeld een drukknopje of een afstandbediening.”

Waar moet ik op letten bij het overstappen van 
een analoog naar een digitaal hoortoestel? 
“Bij het overstappen zijn de volgende dingen van belang:
• Een digitaal hoortoestel klinkt in het begin onrustiger dan 

het analoge hoortoestel. Dit kan veroorzaakt worden door 
de snelle in- en uitregeltijden. De audicien kan de instelling 
van het hoortoestel zodanig aanpassen, dat de klank van het 
hoortoestel lijkt op de klank van het analoge hoortoestel. 

• Het duurt een aantal weken voordat u gewend bent aan 
het nieuwe geluid van het digitale hoortoestel.

• Laat het analoge hoortoestel liggen, doe het niet meer in. 
Anders went u nooit aan het geluid van het digitale hoor-
toestel.

• Vertel aan uw audicien wat er precies anders klinkt en of 
u dat wilt laten aanpassen. Waarschijnlijk kan de audicien 
de instelling van het hoortoestel aanpassen en u uitleggen 
waarom de klank anders is.

• De bediening kan problematisch zijn. Dit kan opgelost 
worden door een afstandbediening te gebruiken.”

Zijn er toestellen die zo ingesteld kunnen 
worden dat de overgang heel geleidelijk gaat? 
“Op zich is dit bij veel hoortoestellen mogelijk. De begelei-
ding van een audicien is hierbij erg belangrijk. De audicien 
kan de instelling van ieder hoortoestel bij elke controle (of 
iedere afspraak) iets meer aanpassen richting een digitale 
instelling, helemaal toegespitst op de wensen van de hoor-
toesteldrager.”

Wilt u uw ervaringen over dit onderwerp delen? Ga dan naar het 
NVVS-forum via www.nvvs.nl/forum  

15

h o o r t o e s t e l l e n

Van analoog naar digitaal; 
een wereld van verschil?
Steeds meer hoortoesteldragers krijgen er mee te maken; hun vertrouwde analoge hoortoe-

stel wordt niet meer geleverd en dus moeten zij de overstap maken naar digitale hoortoe-

stellen. Niet iedereen ervaart die overgang als gemakkelijk. Begeleiding van een audicien 

is bij deze overstap dan ook erg belangrijk, meent Charlotte van Kuijk-Schrama. Zij is sinds 

2,5 jaar adviseur bij Oorakel Informatie & Advies en werkte eerder als audicien. Voor HOREN 

beantwoordt ze vaak gestelde vragen over overstappen van analoog naar digitaal.

tekst: Astrid van den Hoek en Charlotte van Kuijk-Schrama | beeld: Shutterstock

Waarom moet ik eigenlijk overstappen op een 
digitaal hoortoestel? 
Charlotte: “De vraag naar analoge hoortoestellen is enorm 
afgenomen. Hierdoor wordt het kostbaar om analoge hoor-
toestellen te blijven produceren.” 

Zijn er nog analoge hoortoestellen 
verkrijgbaar? 
“Eigenlijk worden er geen analoge hoortoestellen meer gele-
verd. Behalve dan de S90 van Beltone. Dit is een groot formaat 
hoortoestel en alleen geschikt voor de zware gehoorverliezen. 
Voor zover ik weet, is dat nog het enige analoge toestel.” 

Wat is het technische verschil tussen een 
analoog en een digitaal toestel?
“Ik vind dat dit heel duidelijk uitgelegd wordt op hoorzaken.nl:
‘Analoge hoortoestellen bestaan uit: een microfoon, een 
versterker en een luidspreker om het elektrische signaal 
weer in geluid om te zetten. Het geluid dat bij het hoortoe-
stel binnenkomt, wordt opgevangen door de microfoon. Dit 
elektrische signaal wordt door de versterker van het hoor-

toestel versterkt en weer hoorbaar gemaakt via de luidspre-
ker van het hoortoestel. Ieder geluid dat door de microfoon 
wordt opgevangen, wordt door het systeem versterkt. De 
luidste geluiden worden het makkelijkst opgevangen en dus 
ook het beste weergegeven.
Digitale hoortoestellen hebben naast de onderdelen van de 
analoge hoortoestellen een chip met een digitale signaal-
processor (DSP). Deze chip (DSP) zet het analoge geluid 
dat via de microfoon binnen is gekomen om in een digitaal 
signaal. Het gecodeerde signaal wordt digitaal bewerkt en 
versterkt. Hierna wordt er weer een analoog, hoorbaar sig-
naal van gemaakt.
De eerste digitale hoortoestellen deden na wat de analoge 
hoortoestellen deden: alle geluiden versterken. De huidige 
digitale hoortoestellen hebben veel meer rekenkracht en 
zijn in staat geavanceerde berekeningen te maken en bewer-
kingen uit te voeren. Hierdoor kan een digitaal hoortoestel 
lawaai onderdrukken, feedback (rondfluiten) voorkomen, 
spraak extra versterken en zelf wisselen van luisterprogram-
ma. Ook is communicatie tussen twee hoortoestellen (lin-
ker- en rechteroor) mogelijk. Deze hoortoestellen wisselen 
onderling snel informatie uit zodat ze beter samenwerken.’”
 
Welke verschillen ervaar je als 
hoortoesteldrager?
“De huidige digitale hoortoestellen zorgen onder andere voor 
een beter spraakverstaan en een realistischer geluidsbeeld. 
Over het algemeen zijn digitale hoortoestellen wat kwets-

NVVS-lid Yvonne Walta stapte onlangs ook over van ana-
loge naar digitale hoortoestellen. Zij beschrijft haar erva-
ringen in de Lezerscolumn op pagina 23. Deze column 
was voor ons de aanleiding hier een artikel aan te wijden. 

De audicien kan de instelling van ieder hoortoestel bij iedere afspraak iets meer aanpassen richting een digitale instelling, helemaal toegespitst op de 

wensen van de hoortoesteldrager.
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Zoekt u meer informatie over de overgang van een ana-
loog naar een digitaal hoortoestel? Dit kunt u doen:
• Stel uw vraag aan uw audicien
• Neem contact op met Oorakel Informatie & Advies: 

info@oorakel.nl of tel: 070 - 384 83 08 
• Kijk eens op www.hoorwijzer.nl bij zoek&kies voor meer 

informatie over diverse merken en modellen
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Genieten van muziek
Wie een gehoorverlies heeft, kan lang niet altijd ontspannen 
genieten van muziek. Het kan dan juist een flinke inspanning 
zijn om naar uw favoriete muziek te luisteren. Voor slechtho-
renden met een iPhone of iPod is er nu een speciale applicatie 
waarmee het geluid wordt aangepast aan uw gehoorverlies. 
Gebruikers voeren hun gegevens van het audiogram van kno-
arts of audicien in, waarna de app de geluidsniveaus van indi-
viduele muziekonderdelen berekent en versterkt. Met deze 
ListenApp klinkt de muziek volgens de fabrikant weer helder 
en duidelijk zonder dat u het geluid flink hard hoeft te zetten.  
 
Bij de NVVS zijn nog geen ervaringen bekend met de 
ListenApp, maar het klinkt veelbelovend. We zijn benieuwd 
naar de ervaringen van slechthorenden die deze app gebrui-
ken. Laat uw reactie 
weten via horen@nvvs.nl

ListenApp, voor iPhone en 
iPod, voor ¤ 3,99 euro ver-
krijgbaar in de App-store. 
 

h e b b e ( h o o r ) d i n g e n  

 
 
 
r.

 

  

 

  

WIDEX SUPER

Wilt u meer weten?

Uw audicien

informeert u graag.

Of kijk op

www.widex.nl

Door te kiezen voor Widex hoortoestellen, kiest u voor 

producten van een WindMade-gecertifi ceerd bedrijf. 

WindMade is het eerste wereldwijde consumentenlabel 

voor bedrijven die windenergie gebruiken.

HOORBAARHEID
BOVEN ALLES

  

De WIDEX SUPER is het enige toestel in het zgn. Super Power segment 

waarbij de gebruiker de Audibility Extender kan inschakelen, zodat ook 

hogere frequenties hoorbaar gemaakt kunnen worden.

        Super small, super power

        Zachte geluiden - die soms al lang niet meer worden gehoord -

        komen weer tot leven

        Betere oriëntatie dankzij lokalisatie van geluidsbronnen

        Weerbestendig draaggenot

advertentie

Hebbe(hoor)
dingen

‘Pratende’ lamp
De woorden ‘geluidsloze speaker’ lijken nogal een onwaar-
schijnlijke tegenstelling te vormen. Maar de L8 SmartLight 
is toch echt een speaker. En geluidloos. Deze speaker werkt 
namelijk met licht in plaats van met geluid en is eigenlijk 
zowel een lamp als een speaker. De SmartLight kun je via 
bluetooth aansluiten op een smartphone. Wanneer er een 
nieuw Facebook-bericht, tweet, mailtje of sms-bericht bin-
nenkomt, of wanneer de telefoon gaat, klinkt er normaal-
gesproken een geluidje om je hierop te attenderen. De 
SmartLight geeft dit echter weer via een afbeelding in led-
lampjes. Bijvoorbeeld een telefoonhoorn als je gebeld wordt 
of een grote M als je mail hebt.  
Bijzonder is ook dat de SmartLight tot stand is gekomen 
via een site waarop fondsen worden gezocht om dergelijke 
‘uitvindingen’ te kunnen produceren. En dan worden geen 
rijke multinationals gezocht, maar de ‘gewone’ mensen 
die bijvoorbeeld het idee kunnen steunen met 5 of 25 dol-
lar. Zo wordt het letterlijk een product van iedereen. Op de 
Amerikaanse site www.kickstarter.com heeft de SmartLight 
nu genoeg supporters verzameld om de benodigde productie-
kosten bij elkaar te krijgen. 

Wanneer de SmartLight daadwerkelijk verkrijgbaar is en tegen welke 
prijs, is nog niet bekend. We houden het voor u in de gaten!

Kennis vergroten
In het kader van het project ‘Oog en oor voor ouderen in 
zorginstellingen’ is uniek lesmateriaal ontwikkeld voor 
(aankomende) professionals in de zorg. Het project is een 
initiatief van Hoor Friesland, het voormalige Fries Centrum 
voor Doven en Slechthorenden. In Hoor Friesland werken de 
NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) en Frido 
(Friese Doven) samen.  
Hoor Friesland merkte dat het bij verzorgenden en verzor-
genden in opleiding vaak schort aan kennis op het gebied 
van oog- en oorproblemen. In het afgelopen jaar heeft Hoor 
Friesland – samen met Stichting OTwee en het Friesland 
College - gewerkt aan prachtig lesmateriaal voor MBO 
Verpleging & Verzorging. De NVVS vindt het goede zaak 

dat met deze kennisbundel op de opleiding Verpleging & 
Verzorging aandacht wordt besteed aan slechthorendheid en 
andere hoorproblemen. In de kennisbundel worden praktische 
voorbeelden gegeven van vragen die ouderen kunnen stellen 
over hoor- en oogproblemen of 
situaties waarbij de verzorgende-in-
opleiding met slechthorendheid en/
of slechtziendheid om moet gaan. 

Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek 
en een kennisbundel. Voor het complete 
pakket, neem contact op met Hoor 
Friesland. Het lesboek is voor individueel 
gebruik ook los te verkrijgen via nvvs.nl/
winkel voor ¤15,00.  
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Tweede implantaat voor kinderen tot 5 jaar vergoed

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft haar standpunt rondom ‘bilaterale’ ofwel tweezijdige CI 

aangepast en dat is groot nieuws. In Nederland krijgen dove kinderen op dit moment in tegenstelling tot de 

landen om ons heen slechts één cochleair implantaat vergoed. Het CVZ stelde in 2009 dat de meerwaarde 

van een tweede cochleair implantaat onvoldoende wetenschappelijk bewezen zou zijn. Dit standpunt is nu 

gewijzigd. Bilaterale CI voor kinderen is hierdoor binnen handbereik gekomen.  

Uit studies die in de periode 
2009 - 2012 zijn gepubliceerd, 
heeft het CVZ de volgende 

conclusies getrokken: 
• Tweezijdige CI is bij prelinguaal 

dove kinderen effectiever dan eenzij-
dige CI op meerdere aspecten van de 
taal- en spraakontwikkeling.

• Spraakverstaan in ruis en de lokali-
satievaardigheden (kunnen vaststel-
len waar het geluid vandaan komt) 
verbeteren als gevolg van tweezij-
dige implantatie.

• Er is geen bewijs gevonden dat de 
kwaliteit van leven bij kinderen ver-
betert door een tweede CI.

 
Omdat deze studies allemaal gedaan 
zijn met kinderen die een tweede CI 
voor de leeftijd van vijf jaar kregen, 
kan het CVZ alleen voor deze groep 
kinderen concluderen dat er vol-
doende bewijs is gevonden voor de 
meerwaarde van tweezijdige CI boven 
eenzijdige CI. Dit betekent dat het 
CVZ haar standpunt wijzigt voor kin-
deren tot 5 jaar.  
 
Om te bepalen hoe het standpunt uit-
gebreid moet worden voor de groep 
tweezijdige dove kinderen tussen 5 
en 18 jaar, heeft het CVZ gevraagd of 
het Cochleaire Implantatie Overleg 
Nederland (CI-ON) indicatiecriteria 
wil ontwikkelen. In het CI-ON zijn alle 
CI-centra in Nederland vertegenwoor-
digd. CI-ON verwacht dit protocol 

voor eind 2012 aan het CVZ te kunnen 
voorleggen. Na goedkeuring door het 
CVZ zal het als advies aan de Minister 
worden voorgelegd, die uiteindelijk 
zal moeten beslissen of het advies 
wordt overgenomen. Al met al is er 
dus nog wel een lange weg te gaan, 
maar bilaterale CI voor kinderen is 
dichterbij dan ooit.
 
OPCI
Op veel verschillende manieren heeft 
de werkgroep bilaterale CI van OPCI 
(waarin ook de NVVS is vertegen-
woordigd) aandacht gevraagd voor 
dit onderwerp. Brieven aan de minis-
ter, rapportages van Netwerk en de 

Ombudsman, gesprekken met artsen, 
CI-ON en het CVZ. Dit allemaal om uit 
de ontstane impasse te komen. OPCI 
is dan ook heel blij met deze ontwik-
keling. Ouders van prelinguaal dove 
kinderen kunnen met deze stand-
puntswijziging gaan kiezen voor twee-
zijdige cochleaire implantatie.  

Roep om ondertiteling politieke debatten RTL vindt gehoor

Politieke debatten op RTL waren er de afgelo-

pen twee maanden te over, maar veelal zonder 

ondertiteling. Belangenorganisaties van doven en 

slechthorenden, verenigd in SOAP!, stuurden aan 

de fractievoorzitters van de politieke partijen, de 

leden van de vaste Kamercommissie van OCW en 

RTL een protest. En met succes.

Een woordvoerster van RTL Nederland gaf op 29 
augustus aan dat het eerstvolgende lijsttrekkersde-
bat, op dinsdag 4 september in Carré, ondertiteld 

zou gaan worden. RTL zou er simpelweg ‘niet aan gedacht 
hebben’ om de uitzending te ondertitelen. Nu de aandacht 
van RTL hierop gevestigd was, konden slechthorenden 
en doven die aangewezen zijn op ondertiteling de verkie-
zingsstrijd op RTL ook op de voet volgen. Ook de VVD 
heeft RTL verzocht om ondertiteling n.a.v. oproep van 
SOAP!.  

Het rapport van CVZ is te lezen op 
www.nvvs.nl. Heeft u vragen naar 
aanleiding van dit artikel? Wilt u 
meer weten? Neem contact met  
op met info@opciweb.nl. 

NVVS verwelkomt 500ste volger op Twitter
De NVVS Twitteraccount @NVVS_ verwelkomde in augustus de 500ste volger. Een bijzondere prestatie, zeker 

voor een patiëntenorganisatie met een achterban die grotendeels niet tot de ‘social media-generatie’ behoort! 

Diverse volgers (followers) kwamen er weer bij in de 
maand augustus. Soms zelfs meerdere nieuwe vol-
gers op één dag, waardoor het wat lastig is te bepa-

len wie nou precies nummer 500 was. Vandaar dat we zowel 
@KNO_info als @angelihair in het zonnetje zetten als ‘de’ 
500ste volger. Zij hebben een presentje ontvangen. 
 
KNO Deventer, de KNO-praktijk die achter de account  
@KNO_info zit, geeft aan: “Onze KNO-praktijk volgt zoveel 
mogelijk KNO-gerelateerde instanties. Jullie horen hier als 
patiëntenvereniging zeker bij!”. Angeli Hairstyling is een 
kapsalon uit Ede die dit jaar 50 jaar bestaat en al enige tijd 
actief twittert. De informatie van de NVVS over hoorproble-
men is voor Angeli Hairstyling nuttig bij het omgaan met 
(slechthorende) oudere klanten in de salon.  

Waarom twittert de NVVS?
De NVVS vindt het belangrijk ook via de moderne com-
municatiemiddelen zoals Twitter en Facebook mensen van 
informatie over hooraandoeningen te voorzien. Daarnaast is 
het een manier om in contact te komen met een wat jongere 
achterban en om te kijken wat er leeft bij mensen met een 
hoorprobleem en waar we eventueel als belangenorganisatie 
op in moeten springen.  
 
De Twitteraccount @NVVS_  (en ook de overige accounts van 
de NVVS: @CI_nl, @tinnitus_nl, @hyperacusis_nl, @brug-

hoektumor_nl, @meniere_nl en @slechthorend_nl) worden 
door veel verschillende mensen en instanties gevolgd.  
Wij plaatsen er linkjes naar berichten op de NVVS-site, bren-
gen interessante tv-uitzendingen of nieuwtjes onder de aan-
dacht en laten weten wanneer de NVVS weer lotgenoten- en 
informatiebijeenkomsten organiseert. Ook proberen we via 
Twitter vragen van andere twitteraars over diverse hooraan-
doeningen te beantwoorden. 
 
Wordt u de 750ste volger van @NVVS_?
We hopen dat nog meer geïnteresseerden @NVVS_ (of een 
van de andere NVVS-accounts) gaan volgen en we zo meer 
mensen van informatie kunnen voorzien. Op naar de 750 
volgers!

foto: m
arc jaspers
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Wat vindt u?
Op de websites van de NVVS (www.nvvs.nl en www.hoorwijzer.nl) wordt regelmatig een poll 

(peiling) geplaatst om te inventariseren hoe onze achterban over bepaalde thema’s denkt. 

Vaak vragen we naar uw mening over zaken rond hoortoestellen om onze lobby op dat ter-

rein te ondersteunen; van de nieuwe vergoedingsregeling tot het kiezen van een audicien. 

Uit de resultaten van de meest recente polls blijkt dat 
de NVVS-achterban veel waarde hecht aan goede 
hoorzorg. Ook vinden de mensen die hun stem uit-

brachten het vaak belangrijk om zelf te kunnen kiezen naar 
welke audicien ze gaan (al vinden velen het nog onduidelijk 
waarop ze daarbij moeten letten) en inspraak en keuzevrij-
heid willen hebben bij het kiezen van een hoortoestel. Ook 
het belang van een krachtige en efficiënte belangenvereni-
ging wordt door de uitkomsten onderstreept.  In de kaders 
leest u de uitkomsten per stelling.

Nieuwe stelling
Momenteel luidt de stelling op 
beide websites: 
Ik denk dat het nieuwe vergoedings-
systeem voor hoorhulp middelen dat 
in 2013 ingaat voor mij gunstig 
uitpakt.
Ga naar de website en laat ons 
weten hoe u hierover denkt 
door op één van de aangegeven 
antwoorden te stemmen.

NVVS op 50PlusBeurs 
in Utrecht
Ook dit jaar was de NVVS weer vertegenwoor-

digd op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in 

Utrecht. Deze werd gehouden van 11 t/m 15 

september.

De NVVS organiseerde en bemenste ook dit 
jaar weer de Zo Hoort Dat-stand. Dat doen we 
samen met de federatie van audiologische cen-

tra (FENAC), met Oorakel Informatie en Advies, en met 
de hulpverleningsinstanties GGMD en ProPersona. De 
NVVS kon weer rekenen op vele NVVS-vrijwilligers die 
de stand bemanden, samen met medewerkers van de 
collega-organisatoren. Net als voorgaande jaren werd 
de stand druk bezocht. Er werd informatie verstrekt, 
menigeen gaf zijn e-mailadres om zodoende regelmatig 
het laatste nieuws van NVVS te blijven volgen. De dagen 
op de beurs hebben ruim 300 nieuwsbriefabonnees 
opgeleverd!  
De vrijwilligers bij de stand hoorden veel zorgelijke 
opmerkingen over toekomstige vergoedingen voor hoor-
toestellen én er waren schrijnende verhalen over mis-
communicatie door slechthorendheid en tinnitus. Ook 
dit jaar was tinnitus het meest besproken onderwerp. 

ALV op 10 november

Op zaterdag 10 november houdt de NVVS weer 
een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op de 
agenda o.a. de plannen 2013 – 2015: het bestuur 

zal de maatregelen presenteren die nodig zijn om de 
teruggang in subsidies en andere financiële tegenwind 
op te vangen. NVVS-vrijwilligers ontvangen de agenda 
via HOORzaken (het digitale vrijwilligersperiodiek). Wilt 
u als lid deelnemen aan deze ALV? Neem dan contact op 
met het landelijk NVVS-bureau, info@nvvs.nl. 

Brughoektumor komt  
in de Dikke Van Dale
De NVVS stuitte onlangs op een bericht op forum.fok.

nl over Bart Chabot, die constateerde dat het woord 

brughoektumor niet in het Van Dale-woordenboek is 

opgenomen. Chabot was volgens het artikel vastbe-

raden daar verandering in te brengen. 

Twee jaar geleden werd bij Bart Chabot ontdekt dat hij 
een brughoektumor in zijn hoofd heeft. Door bestra-
lingen is deze inmiddels gekrompen. Hij schreef 

over zijn ervaringen het boek ‘Diepere lagen’ (2011). Het viel 
hem onlangs op dat het woord brughoektumor niet in het 
woordenboek stond. Volgens forum.fok.nl heeft Chabot dit 
aangekaart tijdens een optreden waarbij ‘naast-betrokkenen 
van Van Dale’ aanwezig waren.  
 
En met succes, zo blijkt. 
Navraag door de NVVS bij Van 
Dale levert het volgende ant-
woord op: “De woorden brug-
hoek en brughoektumor zijn 
toegevoegd aan de geüpdatete 
digitale versies (online en 
offline) van de Grote of Dikke 
Van Dale, die in oktober 2012 
zullen verschijnen”. Of dat door inmenging van Chabot 
komt of niet, laat Van Dale in het midden. Ook komt er geen 
antwoord op de vraag waarom het er eerst niet in stond en 
nu er wel in komt. Maar de NVVS is in elk geval blij met de 
toevoeging! 

Op de vernieuwde website www.nvvs.nl zijn de 
volgende stellingen aan bod gekomen: 

Hoortoestellen kunnen uit de basisverzekering
Eens. Laat mensen zelf hoortoestellen betalen. 1% 
Deels eens. Een eigen bijdrage is logisch. 10% 
Oneens. Hoortoestellen heb je niet voor je lol. 88% 
Geen mening. 0%
 
De NVVS moet snel samengaan met de andere organisa-
ties voor doven en slechthorenden
Ja 63%
Wel samenwerken, maar niet samengaan  29%
Wellicht in een later stadium  0%
Nee  7%

Op www.hoorwijzer.nl zijn het afgelopen jaar de 
volgende stellingen aan bod gekomen:

Het is onduidelijk waarop je moet letten bij het kiezen van 
een audicien
Eens 80%
Oneens 14%
Weet niet/geen mening  6%

Zelf vergelijken van hoortoestellen is overbodig.  
Ik vertrouw op het advies van mijn audicien. 
Eens  30%
Oneens 60%
Weet niet/geen mening  10%

Als hoortoesteldrager zou ik een onafhankelijke check wil-
len laten uitvoeren om te controleren of mijn hoortoestel 
optimaal is afgesteld.
Ja, dat zou ik graag willen  88%
Ik twijfel of dit nuttig is  5%
Nee, ik heb daar geen behoefte aan 7%

Dat de politiek wil bezuinigen op vergoeding van  
hoortoestellen is belachelijk!
Eens 75%
Deels eens, deels oneens  6%
Oneens  18%
Geen mening  1%

Een bordje ‘Erkend audicien’ op de deur is belangrijk voor mij.
Ja, ik denk dat ik daarmee voor kwaliteit kies  60%
Wat zegt zo’n keurmerk nou?  15%
Nee, ik bepaal zelf wel of een audicien goed is  25%

Ik kies liever uit 3 modellen hoortoestellen, dan dat ik 
meer betaal voor een keuze uit ruim 50 modellen
Eens, prijsvoordeel is belangrijker dan keuzevrijheid  9%
Alleen wanneer die 3 allen voor mij geschikt zijn 42%
Dat is zeer afhankelijk van het prijsvoordeel  11%
Oneens, ik betaal graag meer voor volledige keuzevrijheid 38%
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Onvergetelijke liefde
Hij kwam 32 jaar geleden in mijn 
leven. Ik was toen 6 jaar. Siemens 
was zijn naam en het was geen liefde 
op het eerste gezicht, hoewel het een 
verbetering was ten opzichte van de 
tijd dat ik het zonder hem moest stel-
len. Later moest ik afscheid van hem 
nemen, omdat hij uiteindelijk vaker bij 
een ander was (de reparateur). 
Daarna kwam Bosch. Bosch 33 PP 
luidde zijn naam volledig. Samen 
gingen we de tienertijd in. Een aange-
name tijd volgde. Maar toen ik daarna 
bij mijn audicien kennis mocht maken 
met jou, Philips S71….  Dat was wauw! 
Met jou aan mijn zijde doorliep ik mijn 
middelbare opleiding, vervolgopleidin-
gen en uiteindelijk ook de werkende 
tijd. Ik kon geen genoeg van je krijgen. 
Wat hebben we veel meegemaakt 
samen, je was er altijd bij.  
En ja ik heb ook jou wel eens ver-

vloekt, want af en toe kon jij ook heel 
vervelend zijn. Vooral als je bijvoor-
beeld op een knus moment meende 
dat je alarm moest slaan. Dat stond 
onze liefde echter niet in de weg. Eens 
in de zoveel jaar werd onze relatie op 
de proef gesteld, maar elke keer koos 
ik weer voor jou. 
Tot afgelopen maart, toen begaf je het. 
Normaal was je na een kleine chirur-
gische ingreep weer de oude. Maar dit 
keer meldde de chirurg dat het defecte 
onderdeel niet meer voorradig was. 
Een dag met een ongekende impact 
voor mij, want niet alleen bleek je niet 
meer te herstellen, men kon zelfs geen 
vervanging voor je vinden. Met grote 
gevolgen voor mijn welbevinden. Ik 
heb een traan om je gelaten, maar 
moest voor mijn eigen bestwil verder 
met een nieuwe partner. Totaal niet te 
vergelijken met mijn grote liefde. Het 

belangrijkste verschil is dat jij, Philips 
S71, analoog was, en Beltone Change 
75 digitaal.  
 
Nieuwe technieken horen een verbe-
tering te zijn. Na maanden is Beltone 
Change voor mij vooral nog een 
Change, maar niet de juiste. Ik hoor en 
versta bij lange na niet zo goed als ik 
met jou heb gedaan. Vooralsnog ben 
jij niet te vervangen, beste Philips S71. 
Ik mis je als ik tv kijk, want Beltone 
Change maakt het mij veel moeilijker 
om een programma te kunnen volgen 
dat niet ondertiteld is. Ik mis je in 
gesprekken, want ik ben nu veel afhan-
kelijker van spraakafzien. En ik mis je 
ook bij elk telefoongesprek, want zon-
der mijn vertrouwde Philips S71 is dat 
ineens een uiterst lastige en soms zelfs 
onmogelijke kwestie.
Bij het Audiologisch Centrum wordt 
nog geprobeerd mij en de Change 
beter bij elkaar te laten passen. Maar 
mocht men ooit een kloon van je 
maken, dan wil ik die graag ontmoe-
ten in de hoop dat er voor de rest 
van mijn nog jonge leven een nieuwe 
mooie liefde kan ontstaan tussen ons. 
Bedankt Philips S71 voor wat je voor 
mij betekend hebt. Door jou weet 
ik hoe goede techniek en een goede 
match mijn leven kunnen verbeteren.

Yvonne Walta, NVVS-lid  
 
Lees ook het artikel over digitale en analoge 
hoortoestellen op pagina 14 en 15.

l e z e r s c o l u m n

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 ¤ 25,-.
illustratie: marieke nelissen

Al 100 jaar

Met meer dan 300 gediplomeerde 
audiciens wordt ieder hoorprobleem 
altijd vakkundig opgelost. 
Beter horen? Ga naar Beter Horen.

Kijk op www.beterhoren.nl of 
bel 0800 - 020 01 59 voor een 
vestiging bij u in de buurt.  

Beter horen?
Ga naar Beter Horen

advertenties

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

Vraag & antwoordRe: oproepje over beengeleiding
In HOREN 3 stond een oproepje naar ervaringen over het 
verkrijgen van onderdelen voor een hoortoestel bij beenge-
leiding. De vraagsteller wilde weten of andere mensen ook 
problemen hebben met het verkrijgen van nieuwe onderde-
len voor hun hoortoestel bij beengeleiding. Op dit oproepje 
is een enkele reactie gekomen, maar niet voldoende om 
een goed beeld te kunnen schetsen van in hoeverre hier 
veel moeilijkheden bij ondervonden worden. Wij legden 
dit ook voor aan Oorakel Informatie & Advies, waaraan 
wij de volgende reactie kregen: ‘Hoeveel mensen gebruik 
maken van horen via beengeleiding is ons niet bekend. Wel 
is bekend dat in plaats van de beengeleiderbeugels steeds 
meer gebruik wordt gemaakt van andere toepassingen, zoals 
BCD, BAHA enzovoorts. Wie vragen over de verschillende 
toepassingen of onderdelen heeft, kan het best bij zijn of 
haar audicien terecht.’

Re: artikel eenzijdig gehoorverlies
Eindelijk een herkenning van mijn probleem: het artikel 
in HOREN nr. 3 ‘Eenzijdig gehoorverlies nader bekeken’. 
Het is alsof ik over mijzelf lees in het artikel. Ik ondervind 
dagelijks hinder van mijn eenzijdig gehoorverlies. Ik ben 
links doof, daar is gewoon niets aan te doen. Ik accepteer 
dat nu, maar vond het heel fijn om over dit onderwerp iets 
te lezen. Wim Soede van het LUMC legt alles duidelijk uit en 
zijn onderbouwing vind ik erg belangrijk. Het helpt mij om 
aan mijn omgeving duidelijk te maken dat eenzijdig gehoor-
verlies een echt probleem is. Het heeft effect op je werk, je 
vriendschappen, je relaties. Nieuwe plaatsen en nieuwe situ-
aties; elke keer weer wennen aan hoe de geluiden daar zijn. 
Het is niet te bevatten voor iemand met wie je door het leven 
gaat en die erg vlug en goed alles kan plaatsen en overbren-
gen naar anderen. Ik weet nu hoe ik ermee om moet gaan, 
maar het kost me iedere dag nog veel energie. Door dit arti-
kel krijg ik rust, omdat ik minder voel dat ik moet ‘bewijzen’ 
dat ik echt ergens last van heb. Bedankt! 

José Loonen-Maas

Vraag: Zorgt een hoortoestel voor een warmere gehoorgang en krijg je 
dan een verkeerde uitslag bij het gebruik van een oorthermometer?  
Antwoord van onze medisch adviseur: ‘Ik kan me heel goed voorstellen dat een afgesloten 
gehoorgang warmer is dan een open gehoorgang. De oorthermometers zijn gecorrigeerd 
voor open gehoorgangen en geven dus waarschijnlijk een graad hoger aan dan rectale 
thermometers. Het zou goed zijn als een groep hoortoesteldragers het door middel van 
een experiment zouden uitzoeken’.  

Inmiddels kunnen wij melden dat in het UMC St. Radboud op ons verzoek nu  daadwerkelijk een onder-
zoek is gestart naar de metingen van oorthermometers bij mensen met en zonder hoortoestel. Het onder-
zoek loopt nog. In het volgende nummer van HOREN hopen wij hier meer over te kunnen melden. 

Vraag: Waarom maken fabrikanten geen 
ringleidingen met ingebouwde converter en 
aansluitpunten om meerdere apparaten aan 
te sluiten?
Antwoord: Naar aanleiding van deze vraag heeft Oorakel 
contact gehad met diverse leveranciers van ringleidin-
gen. Leverancier Hoorexpert geeft aan dat ze werken aan 
een ringleiding met optische aansluiting en wellicht op 
termijn hiermee op de markt komen. Tevens komen zij 
in de loop van dit jaar met een FM-systeem met USB-
aansluiting.

De overige leveranciers geven aan, dat een optische con-
verter inderdaad de enige mogelijkheid is. Hier volgt de 
nadere uitleg van één van hen, GN Resound: 
“Er is geen fabrikant die een optische aansluiting heeft 
direct in de ringleidingversterker, dit kan altijd wel via 
een aparte optische omvormer (oftewel converter). Wie 
een audioapparaat koopt met alleen een optische uitgang 
omwille van het geluid maar wel een ringleidingversterker 
wil aansluiten zal een optische omvormer moeten aan-
schaffen.
De reden dat deze optische aansluiting niet in de ring-
leidingversterker zit is, omdat de meeste mensen de 
ringleidingversterker gebruiken om de tv te volgen. Dit 
kost anders extra onderdelen in de productie en maakt de 
ringleidingversterker onnodig duurder terwijl de mees-
ten het aansluiten via een tv. Je zou de vraag ook kunnen 
omdraaien: waarom maken fabrikanten niet een stan-
daard tulp-aansluiting op hun audio-apparatuur, zodat 
hierop de ringleidingversterker kan worden aangesloten.”

Leverancier Multi Care Systems liet weten dat het ontwik-
kelen en produceren van een ringleiding met optisch, 
coaxiale, HDMI en analoge in/uitgangen enorm kostbaar 
is. Reguliere versterkers worden in batches van 100.000 
units gemaakt; ringleiding slechts in batches van 1000-
2000 stuks. De kosten per stuk zijn dan ook vele malen 
hoger. Ze hebben uitgezocht wat het kost om de digiloop 
te upgraden met HDMI, maar dan wordt het voor de klant 
onbetaalbaar. Converters zijn op dit moment de goed-
koopste oplossing.

U zou uw vraag ook nog aan de leverancier van uw ring-
leiding kunnen stellen. Er is ook een leverancier die 
(tegen betaling) bij de mensen thuis komt, om te zorgen 
dat het allemaal goed wordt aangesloten.

foto: sen
ioren
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Ondertussen op Twitter…

Lucillemamvan4: 
Volgens het handelingsplan van school gebruikt Tristan solar 
apparatuur… #grappig #slechthorend 
 
DesireeLageweg: 
Switched at Birth was weer geweldig! Wie kijkt ook? RT=Leuk 
#switchedatbirth #slechthorend #doof

Odweusthof: 
@NVVS_ Beloofd is beloofd en jahoor het is er! Ondertiteling 
lijsttrekkersdebat @RTL4 in Carré #nlkiest #carredebat
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m o d a t i o n

Website NVVS dankzij samenwerking met 
Modation beter vindbaar met Google 
De NVVS wil zorgen dat u snel en makkelijk bij de benodigde infor-

matie over hoorproblemen uitkomt. Ook op internet. Daarnaast wil de 

NVVS als belangenorganisatie goed zichtbaar zijn en zo veel mogelijk 

mensen bereiken. Uit het onlangs gehouden imago-onderzoek bleek 

dat de NVVS best wat meer mag laten zien waar we ons (met succes) 

voor inzetten. Daarvoor is het belangrijk dat de website www.nvvs.nl 

opvalt in digitale zoekmachines. Dat lukt de laatste tijd steeds beter, 

omdat we samen met Modation zorgen dat Google ons weet te vinden!

Modation houdt zich voor de 
NVVS bezig met Google 
Adwords, een adverten-

tieprogramma van Google. Hiermee 
is het mogelijk een advertentie van 
je organisatie in de betaalde zoekre-
sultaten te laten verschijnen. Dus als 
iemand een aan de NVVS gerelateerd 
zoekwoord invult, bijvoorbeeld ‘tin-
nitus’, dan verschijnt er naast de gratis 
zoekresultaten een advertentie met 
link naar de NVVS-website. Ananka 
Meijs, online marketing specialist bij 
Modation: “Wij hebben een lijst met 
ruim 1500 zoekwoorden gemaakt 

waarop de advertenties van de NVVS 
kunnen verschijnen en deze verdelen 
we in een groot aantal groepen. Als 
dat allemaal is opgebouwd volgens de 
eisen van Google, word je ‘beloond’ 
met een hogere plaats in de zoekresul-
taten.”
 
Google Grants
Normaal gesproken moeten organisa-
ties betalen voor Adwords, maar non-
profitorganisaties kunnen een aan-
vraag indienen voor  Google Grants. 
Als de aanvraag wordt gehonoreerd, 
stelt Google een bepaald ‘advertentie-
budget’ beschikbaar dat gespendeerd 
kan worden in Google Adwords. 
De NVVS maakt via deze weg gratis 
gebruik van het advertentieprogram-
ma Google Adwords.  

Resultaten
De Adwords-campagne van de NVVS 
is half mei gestart.Er zijn sindsdien 
al ruim 18.000 bezoekers via de 
Google-advertenties op www.nvvs.nl 
gekomen. De NVVS-advertenties zijn 
al bijna 300.000 keer bekeken via één 
van onze zoekwoorden. Zo’n 7,5% 
van de mensen die de advertentie zag, 
heeft er op geklikt. Google noemt het 
vanaf een percentage van 1% goed, 
dus de score van de NVVS is iets om 
trots op te zijn. Ook zijn er dankzij 
de advertenties al leden en donateurs 
bijgekomen.  
 
De NVVS zet de door Modation inge-
slagen weg voort om te zorgen dat 
zoveel mogelijk slechthorenden onze 
informatie op internet weten te vinden.  

Over Modation
NVVS-vrijwilliger Onno Weusthof bracht ons vanuit zijn werk voor de ABN AMRO 
Foundation in contact met Modation, een organisatie die bedrijven ondersteunt 
in het genereren van verkeer naar hun website en het verhogen van het rendement 
op hun website. Het genereren van verkeer doen ze via zoekmachine adverteren 
(Google Adwords), zoekmachine-optimalisatie (gericht op het genereren van een 
hogere positie in de gratis resultaten van Google) en e-mailmarketing. Het ver-
hogen van het rendement van de website doen ze door het optimaliseren van de 
website op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en overtuiging. Kijk voor meer 
informatie over de diensten van Modation op het gebied van online marketing op 
www.modation.nl.

Renée Hugen (links) en Ananka Meijs van 

Modation aan de slag met de advertenties van 

de NVVS. 
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Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
In het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, helpt 
Modation de NVVS gratis. Ananka 
Meijs: “Wij vinden het erg belang-
rijk dat er patiëntenverenigingen 
zijn. Veel van deze organisaties 
hebben niet de specialistische ken-
nis van bijvoorbeeld een specifiek 
programma als Google Adwords. 
Wij willen organisaties als de 
NVVS met onze specialisatie hel-
pen hun doelstellingen op internet 
te halen en goed zichtbaar te zijn.” 

Beltone vindt dat u de meest waardevolle, complete en onvergetelijke herinneringen verdient. 

Beltone Promise  is ons nieuwste, meest geavanceerde hoortoestel, waarmee we beloven dat u alle 

mooie momenten van het leven bewust blijft meemaken.

Beltone promise biedt nieuwe technologieën zoals Crosslink directionaliteit, Device to Device 

Synchronisatie, Sound Scene Balancer en een verbeterd Feedback onderdrukkingssysteem.

Wilt u ook uw herinneringen koesteren? Ga dan voor meer informatie langs bij een audicien 

bij u in de buurt of kijk op beltone.nl.

Hoor de momenten die 
onvergetelijke ervaringen worden.

Het Hazeland 5-7
6931 KA Westervoort

GN Hearing Benelux B.V.
Beltone

Tel. + 31 26 3195 600
Fax + 31 26 3195 601

www.beltone.nl
info@beltone.nl

2012.0463_Beltone_adv_Promise_versie_1_tbv_Gezond_GehoorA4.indd   1 21-09-12   11:46
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Simpele oefeningen 
tegen duizeligheid
Britse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog gewond raakten aan hun binnenoor herstel-

den sneller van hun duizeligheidsklachten als ze gerichte oefeningen deden. Hun behande-

lende kno-artsen Cawthorne en Cooksey beschreven deze oefeningen (zie kader) al in 1942. 

Tegenwoordig bieden fysiotherapeuten deze zelfde oefeningen, al dan niet met nieuwe vari-

aties, onder de noemer ‘vestibulaire revalidatie of rehabituatie of adaptatie’. De oefeningen 

beogen dan herstel van het evenwichtssysteem  van patiënten, die een ernstige beschadi-

ging hebben door een ziekte of behandeling.  

Er zijn aanwijzingen dat veel meer mensen met ook 
lichtere vormen van duizeligheid en evenwichts-
stoornissen kunnen profiteren van deze oefeningen. 

Jammer genoeg krijgen patiënten in Nederland, maar ook 
bijvoorbeeld in Engeland, hierover vrijwel geen voorlich-
ting. Wij vonden via internet alleen op de website van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen hierover enige 
informatie (www.umcg.nl en zoek dan op adaptatie).

Zelfhulpbrochure met oefeningen
Professor Lucy Yardley van de Universiteit van Southampton 
zet zich er al jaren voor in om deze aanpak meer bekend-
heid te geven. Samen met de Britse Meniere’s Society 
ontwikkelde deze psychologe een zelfhulpbrochure 
‘Balance Retraining’, met  uitleg over het nut van oefenen 
en voorbeelden van oefeningen vergelijkbaar met die van 
Cawthorne en Cooksey. De oefeningen bieden baat bij de 
vorm van duizeligheid die ‘vertigo’ genoemd wordt.  Dit is 
het gevoel dat de omgeving beweegt, of dat de persoon zelf 
beweegt. Mensen die hier last van hebben, merken dat ze 
duizelig worden als ze snel hun hoofd bewegen of naar snel 
bewegende zaken kijken.   
 
Onderzoek heeft aangetoond dat de oefeningen Ménière-
patiënten kunnen helpen te herstellen van het instabiele 
gevoel na een aanval van draaiduizeligheid. Ze zijn niet 
geschikt om de draaiduizeligheidsaanvallen te voorkomen. 
Door de lage kosten van de brochure is deze voor veel men-
sen beschikbaar.

Hoe kunnen oefeningen duizeligheid 
verhelpen?
Om te begrijpen hoe een gevoel van duizeligheid kan ver-
dwijnen door het doen van oefeningen, is enig inzicht in de 
werking van het evenwichtssysteem nodig. Normaal gespro-
ken ontvangen onze hersenen informatie van de beide 
evenwichtsorganen over bewegingen van ons hoofd en van 
onze ogen over onze positie in de ruimte. Sensoren in spie-
ren en gewrichten geven informatie door over de stand van 
het lichaam en het hoofd ten opzichte van het lichaam. De 
hersenen verwerken de input van al deze bronnen en zorgen 
ervoor dat wij ons in balans voelen. Als een van de informa-
tiebronnen niet goed functioneert, ontvangen de hersenen 
foute informatie met als gevolg een gevoel van duizeligheid. 
Soms is het niet duidelijk waarom iemand zich duizelig 
voelt, omdat er op verschillende niveaus iets mis is.   
 
Het goede nieuws is dat onze hersenen, zelfs op oudere 
leeftijd, in staat zijn om zich aan te passen aan een ver-
anderde situatie van het evenwichtssysteem. Dit gebeurt 
echter alleen maar als ze vaak met de nieuwe situatie 
geconfronteerd worden. Dus hoe meer iemand beweegt, 
des te sneller zullen de hersenen zich aanpassen. Voor de 
meeste mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Ménière 
gaat dit proces vanzelf. Zij nemen rust tijdens een heftige 
Ménière-aanval en pakken hun activiteiten van lopen, fiet-
sen, sporten of yoga weer op als de aanval voorbij is. Het 
gebruikelijke instabiele gevoel van na een aanval zal zo 
snel verdwijnen.  

 
Echter, als iemand juist rust neemt in 
de periode na de aanval, zal het insta-
biele gevoel niet over gaan. De mensen 
die angstig zijn voor een nieuwe aanval 
en de deur niet uitgaan, blijven duizelig. 
Juist aan deze groep patiënten kan de 
zelfhulpbrochure uitkomst bieden. Zij 
kunnen de oefeningen thuis doen in 
een veilige omgeving of eventueel onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. 
 
Bekendheid
De Commissie Ménière vindt het 
belangrijk dat er vooral ook onder nieu-
we patiënten meer bekendheid komt  
over de noodzaak te blijven bewegen 
juist bij evenwichtsstoornissen. 
 
De commissie heeft inmiddels toe-
stemming verkregen van professor 
Yardley om haar boekje ‘Balance 
Retraining’ in het Nederlands te verta-
len en aan de Nederlandse situatie aan 
te passen. De eerste reacties van onze 
medisch adviseurs op de aanpak van 
Yardley zijn positief.  

Professor Lucy Yardley van de Universiteit van Southampton zet zich er al jaren voor in om deze aanpak meer bekendheid te geven. 
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Cawthorne-Cooksey voorbeeld van oefeningen om 
duizeligheid te verhelpen  

Algemeen principe
Elke oefening minstens vijfmaal uitvoeren. Langzaam beginnen. Stoppen bij 
duizeligheid. Daarna geleidelijk het tempo weer opvoeren. Als je niet meer dui-
zelig wordt van een oefening, hoef je deze niet meer te doen.  
 
Voorbeeldoefening (op de rug liggend of zittend)
1. Hoofd stil, de ogen:

a. op en neer, langzaam, dan sneller
b. van links naar rechts, langzaam, dan sneller.

2. Naar de wijsvinger op armlengte boven het hoofd kijken en 1 a en 1 b herha-
len terwijl je de vinger beweegt.

3. Wijsvinger langzaam naar ongeveer 5 centimeter boven het hoofd brengen en 
naar de vinger kijken.

4. Hoofd- en nekspieren ontspannen en ogen sluiten. Eerst langzaam, dan sneller:
a. hoofd naar voren, kin op de borst, daarna zover mogelijk naar achteren
b. hoofd zover mogelijk naar links draaien en dan zover mogelijk naar rechts
c. oefeningen a en b met open ogen herhalen.

Hierna volgen nog drie fases van oefeningen uitgevoerd zittend op een stoel, 
staand en lopend.

lees verder op pagina 30
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Vrijwilliger Piet Aantjes: 
‘Als NVVS-vrijwilliger hoor je nog 
eens wat!’
De NVVS telt 350 actieve vrijwilligers.  

In deze rubriek, waarin vrijwilligers elkaar 

ondervragen, leert u ze kennen. Deze 

keren stellen Nico en Corrie Vermue de 

vragen aan Piet Aantjes.

Ben je zelf slechthorend?
Ik ben sinds mijn jeugd ernstig slechthorend. Ik draag al 
45 jaar een hoortoestel in één oor, het andere oor is doof. 
Doordat ik gesprekken heel moeilijk kan volgen (ik heb 
ringleiding of schrijftolk nodig), heb ik door de jaren heen 
geleerd alleen door het leven te moeten. Ik kan heel goed 
alleen zijn en heb geen last van eenzaamheid. 

Je bent actief als secretaris en voorlichter van 
de NVVS afd. Kop van Noord-Holland. Wat zijn 
de activiteiten?
Vele jaren heb ik samen met iemand anders op diverse 
plaatsen (zoals Texel, Den Helder en Schagen) inloop-
spreekuren gehouden, maar dat is nu wat minder geworden. 
Mijn collega-vrijwilliger stopte ermee. Via de inloopspreek-
uren en de Dienst Welzijn voor Ouderen komen  er vooral 
ouderen naar mij voor advies. Ook bezoek ik mensen thuis. 
Ik ga met hen mee naar kno-arts of Audiologisch Centrum 
en naar de audiciens, net zo lang tot ze tevreden zijn met 
een goed hoortoestel dat gedragen wordt!

Wat is je motivatie om vrijwilliger te zijn voor 
de NVVS?
Ik ben ongeveer 25 à 30 jaar vrijwilliger van de NVVS. Voor 
die tijd was ik al bestuurslid. Ik ben lid geworden van de 
NVVS rond 1975. Ik heb er veel plezier in om mensen te 
helpen die daardoor beter om kunnen gaan met hun slecht-
horendheid. 

Heb je nog bijzondere verhalen over je 
vrijwilligerswerk? 
Ik weet nog dat een bejaarde man door de verpleegster 
onder de douche werd gezet met beide hoorapparaten in het 

oor… En een ander verhaal is dat twee hoorapparaten 
bij iemand op de salontafel lagen en werden opgegeten door 
de twee hondjes die in huis liepen. Als NVVS-vrijwilliger 
hoor je nog eens wat!

Wat voor vereniging is de NVVS volgens jou?
Er heerst een prettige sfeer binnen de NVVS. Ik vind het 
fijne aan de NVVS dat de mogelijkheid wordt geboden om 
met lotgenoten goede gesprekken te kunnen voeren. 

Wie zou je voor de volgende keer willen 
voordragen?
Albertsje Spiethoff van Hoor Friesland, waarin de NVVS-
afdeling Friesland is opgegaan.

Onderbouwing door wetenschappelijk onderzoek

Professor Yardley heeft de laatste vijftien jaar veel 
research uitgevoerd bij mensen met gehoor- en 
evenwichtsproblemen. Haar artikelen verschenen 

in gerenommeerde tijdschriften. Yardleys laatste publi-
catie gaat over het gebruik van de zelfhulpbrochure en is 
verschenen in het medisch tijdschrift The British Medical 
Journal, editie juni 2012 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/22674920). Dit onderzoek kreeg internationale aan-
dacht. Yardley presenteerde haar resultaten onder andere 
op het wereldcongres voor huisartsen in Wenen in juli. 

Voor dit onderzoek verdeelde professor Yardley ruim 300 
mensen met chronische duizeligheid in drie groepen. De 
meeste mensen hadden een aandoening van het binnenoor. 

De groepen kregen allen een verschillende aanpak. Een 
deel kreeg de gebruikelijke zorg. De andere twee groepen 
kregen de zelfhulpbrochure met oefeningen. Een groep 
kreeg daarnaast driemaal telefonische ondersteuning van 
een zorgverlener. Bijna twee keer zoveel patiënten die de 
oefeningen uit de brochure deden en hulp per telefoon 
kregen, voelden zich aan het eind van de studie beter of 
helemaal hersteld in vergelijking met de mensen die de 
gebruikelijk behandeling hadden gevolgd. Ook zonder 
extra telefonische hulp hadden patiënten meer baat bij de 
oefeningen dan bij de gebruikelijke zorg.  

Een belangrijke uitkomst in het onderzoek was dat ook de 
angst die gepaard gaat met duizeligheid, was verminderd. 

De meeste Ménière-patiënten nemen rust tijdens een heftige Ménière-aanval en pakken hun activiteiten van lopen, fietsen, sporten of yoga weer op als de 

aanval voorbij is. Het gebruikelijke instabiele gevoel van na een aanval zal zo snel verdwijnen. 
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Piet Aantjes
Leeftijd: 75 jaar.
Woonplaats: Nieuwe Niedorp. 
Gezin: woont alleen sinds 2000, heeft een goede band 
met zoon en dochter.  
Vrijwilliger: secretaris en voorlichter van de NVVS afd. 
Kop van Noord-Holland. Vroeger ook bestuurslid en zette 
samen met afdeling West-Friesland  veel beurzen op.
Hobby’s: puzzelen en koken, medicijnen van de apo-
theek naar mensen thuis brengen en elke maandagavond 
deurpostwachter zijn in het woon-zorgcomplex in zijn 
woonplaats wanneer de verzorgers eten rondbrengen.
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Al 50 jaar voldoening van 
vrijwilligerswerk
Al jaren kan de NVVS rekenen op actieve vrijwilligers. Onder dat kopje vallen Rie Gottschall-

Reyerse (74) en Hilda Havinga-Lenting (69) zeker. Al respectievelijk zo’n 27 en 50 jaar zet-

ten deze Groningse dames zich op diverse gebieden in voor de NVVS in het ‘hoge noorden’. 

Reden genoeg om ze in dit jubileumjaar van de afdeling Groningen in het zonnetje te zetten. 

tekst: Astrid van den Hoek | foto’s: privébezit 
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5 jaar lang
horen met 

één batterij

Informeer nu naar de nieuwste
AQ hoortoestellen van Hansaton

advertenties

Rie Gotschall-Reyerse is voor 
veel slechthorende Groningers een 
begrip. De oefengroep spraakafzien 
(en later ook NmG) die Rie al 
meer dan twintig jaar in het dorp 
Vlagtwedde organiseert, wordt steeds 
goed bezocht. Al ruim 130 mensen 
zijn op de oefengroep geweest. Rie: 
“Ik vind het nog steeds heel fijn om 
de oefengroep te doen. De mensen 
die er komen zien ook echt het nut 
van spraakafzien in en willen dat 
graag leren.” 
Ook op de Rijksuniversiteit in 
Groningen is Rie een goede bekende. 
Daar leert ze het vingeralfabet aan 
studenten en geeft ze hen voorlichting
over slechthorendheid en omgaan met 
slechthorenden. Inmiddels hebben al 
ruim vierhonderd studenten les
gehad van Rie. 
Daarnaast geeft de Groningse 
ook al jaren voorlichting over 
slechthorendheid bij onder andere 
verzorgingshuizen. “Dan vertel ik de 
verzorgenden hoe ze goed kunnen 
communiceren met de slechthorenden, 
bijvoorbeeld mensen aankijken 
en niet gaan schreeuwen, maar 
duidelijk praten. En ik geef nuttige 
tips; bijvoorbeeld om op de kalender 
te markeren wanneer er een nieuwe 
batterijtje in het hoortoestel moet.” 

Zelfvertrouwen
Rie heeft door haar vrijwilligerswerk 
voor de NVVS veel zelfvertrouwen 
gekregen, vertelt ze. In 1984 kwam ze 
als slechthorende bij een logopediste 
terecht om spraakafzien te leren. “Ik 
merkte dat ik niet de enige was met 
dit probleem. Op een voorlichtings-
avond legde NVVS-vrijwilligster Hilda 
Havinga iets uit over ringleiding. Er 
ging een wereld voor mij open. Die 
avond vond ik geweldig en ik wilde dat 
werk ook graag gaan doen. Maar ik 
twijfelde of ik dat wel zou kunnen van-

wege mijn slechthorendheid. Ik moest 
echt over een drempel heen.” 

Inmiddels is daar niets meer van te 
merken. Rie geeft lezingen en spreekt 
op voorlichtingsbijeenkomsten alsof 
ze nooit anders heeft gedaan. 
“Ik vind het nog steeds geweldig om 
zowel goedhorenden als slechtho-
renden te helpen om te gaan met het 
probleem van gehoorverlies. Het is 
fijn om te zien hoeveel baat mensen 
erbij hebben. Ik hoop dat ik nog lang 
gezond blijf en dit kan blijven doen.” 

Rie Gottschall tussen haar studenten bij de lessen gebaren op de Rijksuniversiteit Groningen.

Er werken allerlei vakmensen bij GGMD voor Doven en 
Slechthorenden.
Mensen met verstand van maatschappelijke, sociale en 
psychische problemen. 
Mensen met verstand van inkomen, huisvesting. 
En natuurlijk mensen met verstand van communicatie.

Wij helpen u.
Daar kunt u van op aan.

Wilt u contact?
Bel of mail ons.

Teksttelefoon 0800-3374857 (gratis)
Telefoon  0800-3374667 (gratis) 
Sms  06-10908606
E-mail  contact@ggmd.nl
Fax 0182-549196

Kijk op onze website www.ggmd.nl 
voor meer informatie over 
GGMD voor Doven en Slechthorenden. 

Communicatie is contact tussen mensen

Mensen kunnen niet zonder communicatie. 

Met elkaar.
Tussen kinderen en ouders.
Op school, op het werk. 
In de vrije tijd

Gaat er iets mis in de communicatie, 
dan heb je een probleem.

Doven en slechthorenden weten dit maar al te goed.

GGMD voor Doven en Slechthorenden biedt altijd hulp.

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden
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In het kader van het 100-jarig bestaan van de afde-
ling Groningen organiseert de NVVS samen met het 
Universitair Medisch Centrum Groningen een sympo-

sium over Horen en Slechthorendheid. Het vindt plaats op 
zaterdag 1 december in de Blauwe Zaal van het onderwijs-
centrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen, 
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen. Het symposium is 
bedoeld voor zowel leden van de NVVS als voor andere 
belangstellenden. Inschrijven kan via www.nvvs.nl/hoor-
agenda of 030-635 40 07. 

Hilda Havinga-Lenting is 
eenzijdig doof geboren. Aan haar 
andere oor is ze slechthorend. 
Sinds 2002 draagt ze een cochleair 
implantaat. Ze speelt verschillende 
instrumenten, waaronder harp en 
piano, en zit bij een gebarenkoor. 
Hilda werkte jaren met liefde in de 
zorg. Haar slechthorendheid was 
daarbij erg lastig; soms reageerde ze 
bijvoorbeeld niet op piepers. “Mijn 
baas en mijn collega’s hebben mij 
in alles gesteund om dit beroep te 
kunnen blijven uitoefenen. Maar toen 
ik werd geconfronteerd met tinnitus, 
ging het werken echt niet meer.” 
In 1956 was Hilda lid geworden 
van de Slechthorende Jeugd 
Organisatie (S.H.J.O., tegenwoordig 
SH-Jong), waar ze secretaresse in 
het bestuur werd. Later ging ze naar 
bijeenkomsten van de NVVS. Op 
een van die bijeenkomsten werd 
haar gevraagd op bezoek te gaan bij 
een oudere dame die als gevolg van 
verslechterd gehoor in een isolement 
dreigde te raken. “Dit was voor mij 
de aanleiding mensen regelmatiger 
te gaan bezoeken. Het gaf mij zoveel 
voldoening en ik besloot me actief in 
te gaan zetten voor de belangen van 
slechthorenden.” Hilda ging onder 
meer oefengroepen spraakafzien en 
NmG leiden en was een tijd voorzitster 
van de afdeling Groningen en 

omstreken. Ook ging ze voorlichting 
geven. “Hierbij gaat het meer om 
bemiddeling dan om directe hulp. 
We proberen wederzijdse irritaties 
weg te nemen. Er is vaak een muur 
van onbegrip, misverstanden of 
stugge zwijgzaamheid tussen zowel 
goedhorenden als slechthorenden.” 
 
Hoogtepunt 
Wat Hilda nog altijd bijstaat, is 
het plotselinge bezoek van prinses 
Juliana aan de manifestatiebeurs 
‘Mens en Handicap’ in de Martini 
Hal in 1983. “Er was een hoekje waar 
je gehoortesten af kon laten nemen. 
Daar had ik een speciaal certificaat 
voor gehaald. Geheel onverwachts 
kregen we bezoek van prinses Juliana. 
Tot mijn verbazing mocht ik haar 
rondleiden en te woord staan. We 
hadden een heel ongedwongen 

gesprek en ze was een warme en 
betrokken vrouw. Ze vertelde mij dat 
haar man prins Bernhard ook een 
klein hoorapparaatje had. Waarop 
de Commissaris van de Koningin 
geschrokken tussenbeide kwam en zei 
dat ik dat voor me moest houden. Het 
was op dat moment naar buiten toe 
nog niet bekend namelijk. Het was een 
heel bijzondere ervaring.” 
 
Het vrijwilligerswerk voor de NVVS 
verveelt Hilda na 50 jaar nog geen 
moment. “Het blijft plezierig om te 
zien hoe anderen betrokken raken 
bij jouw verhaal en assertief worden. 
Hopelijk komen er in de toekomst 
weer kadertrainingen en weekends 
voor alle ervaringsdeskundigen. Ik 
hoop dat ikzelf en ook de NVVS in de 
toekomst nog veel mag betekenen voor 
mensen met een gehoorbeperking.”

Hilda Havinga staat prinses Juliana te woord tijdens een manifestatiebeurs in 1983.  

Programma

13.30 uur Zaal open
  Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Welkom
  Door  dhr. H. Denkers, NVVS afdeling 
  Groningen en Omstreken

14.10 uur Oorsuizen: meer horen dan je lief is
  Door prof.dr. P. van Dijk, 
  Klinisch fysicus -audioloog

14.30 uur Hoortoestellen: Hoor ik wel alles?
  Door ir. S.W.J. Ubbink, 
  Klinisch fysicus - audioloog

14.50 uur  Pauze

15.20 uur Spraak/Taal Ontwikkeling van 
 Slechthorende kinderen
  Door mw dr. F. Coster, Orthopedagoog 

15.40 uur Cochleaire implantatie: 
 Toegang tot een horende wereld 
  Door mw dr. R.H. Free, KNO-arts

16.00 uur Feestrede
  Door NVVS afdeling Groningen en 
  Omstreken 100 jaar

Symposium Horen en Slechthorendheid
‘Het blijft plezierig om te zien hoe anderen 

betrokken raken bij jouw verhaal en 

assertief worden’
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Als Specsavers Audicien Partner krijg je professionele ondersteuning o.a. op het gebied van marketing, PR, management, 
training, inkoop en winkelinrichting. Dit geeft jou de mogelijkheid je te profi leren als de professionele, lokale audicien.
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NVVS-Commissie Brughoektumor wil gaan 
voor meer kwaliteit vóór en na de behandeling

De NVVS-Commissie Brughoektumor, momenteel bestaande uit vier leden, heeft op 13 juli 

jl. haar verwachtingen, doelen en de uitwerking aangescherpt. De commissie vond het goed 

haar bestaansrecht opnieuw tegen het licht te houden naar aanleiding van veel vragen en 

ontwikkelingen, zowel uit de achterban als de medische zorg. Onder begeleiding van faci-

litator/trainer Simon Koolwijk kwamen de commissieleden via verschillende methodische 

stappen tot een heldere bruikbare focus en aanpak.

De Commissie Brughoektumor deed al veel aan 
voorlichting over wat brughoektumor is en welke 
behandelingen er zijn. De komende jaren wil de 

Commissie Brughoektumor het accent gaan leggen op 
voorlichting aan nieuwe patiënten over hoe zij tot een juiste 
keuze kunnen komen voor de beste behandeling op maat. 
Is dat bijvoorbeeld bestraling, operatie of wait&scan.  We 
willen brughoektumorpatiënten nog meer helpen mondiger 
te zijn in die gesprekken met artsen en andere behandelaars 
en de patiënten de handvatten bieden om deze gesprekken 
goed geïnformeerd in te gaan. De commissie wil daarbij 
tevens in gesprek gaan met de diverse behandelaars en 
anderen voor een nog zorgvuldiger begeleiding van patiën-
ten na een behandeling. De commissie hoort uit verhalen 
van patiënten dat juist in de nazorg nog wel eens de schoen  
wringt: hoe ga je om met eenzijdig gehoorverlies, met tin-
nitus maar ook bijvoorbeeld: hoe ga je om met de impact 
van de brughoektumor op je functioneren in je werk. Tevens 
willen we meer aandacht besteden aan de rol van de partner: 
ook voor hem/haar zijn er specifieke vragen en uitdagingen. 

Praktische aanpak
De commissieleden gaan actief bijdragen aan discussies op 
internetforums, de commissie gaat door met het organise-
ren van de bekende voorlichtingsmiddagen en lotgenoten-
bijeenkomsten, en we gaan gesprekken aan met behande-
laars. De daad is meteen bij het woord gevoegd: de com-
missie organiseerde  op 5 oktober jl. een voorlichtingsbij-
eenkomst over brughoektumor en sociaal-maatschappelijke 
gevolgen. Hier stonden de onderwerpen werken met een 
brughoektumor en acceptatie door een verzekeringsmaat-
schappij centraal. De commissie kiest voor een praktische 
aanpak met korte lijnen met de achterban. Social media 
zullen daarin een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het 
vertrekpunt is de zelfstandige patiënt die in staat moet kun-

nen zijn actief te kiezen voor de beste behandeling op maat 
en die een moderne gelijkwaardige zorgrelatie aangaat met 
zijn behandelaars, tevens gericht op een kwalitatief goed 
maatschappelijk leven daarna.  
 
Prijs
We spelen met de gedachte om een NVVS-prijs in te stellen 
voor die persoon, behandelaar of ziekenhuis die iets extra’s 
heeft betekend voor een goede belangenbehartiging, voor-
lichting en service in de begeleiding van patiënten. Tijdens 
een voorlichtingsbijeenkomst zal die worden uitgereikt. 
Over de vorm denken de commissieleden nog na.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht 
bij commissielid Jurdy Wiersma, via e-mail: brughoektu-
mor@nvvs.nl. Neem ook eens een kijkje op 
www.nvvs.nl/brughoektumor
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www.comfortaudio.nl  |  info@comfortaudio.nl |  T. 0229-87 01 10

HIER

WIJ ZIJN

Comfort Audio biedt oplossingen voor mensen met een gehoorprobleem in situaties zoals  
op school, op het werk, thuis en in openbare ruimtes. 

Comfort Audio is nieuw in Nederland. Met een eigen kantoor zijn wij dichter bij voor een  
betere service.

Voor informatie: www.comfortaudio.nl

advertentie

l o t g e n o t e n c o n t a c t

NVVS-fora in nieuw jasje
De NVVS heeft op het internet verschillende discussiefora. Voor elk (h)oorprobleem is er 

een forum. Veel mensen vinden hier een luisterend oor. Er wordt veelvuldig en druk op 

gediscussieerd. Ook worden er veel adviezen en tips uitgewisseld. 

tekst: Joost Treebusch | beeld: NVVS 

De NVVS beheert de volgende 
fora: NVVS algemeen, tin-
nitus & hyperacusis en  

Ménière. In samenwerking met OPCI 
is er ook een forum over CI en met 
alle vragen over brughoektumor kunt 
u terecht op www.nebrus.nl. Ook is 
er een speciaal forum over BAHA. 
De meeste fora zijn gestart in 2005. 
Inmiddels is duidelijk dat de NVVS-
fora aan een vernieuwing toe zijn. 
In de zeven jaar van het bestaan is er 
vooral in de manier waarop een forum 
wordt gebruikt en beheerd moet wor-
den veel veranderd. Vooral technisch 
zou het allemaal wat beter en makke-
lijker moeten. 

Meer mogelijkheden
Vanwege de nieuwe versie van de 
software zullen alle NVVS-fora een 
nieuw uiterlijk gaan krijgen. De 
nieuwe versie wordt al enige tijd druk 
uitgetest door de moderatoren van de 
verschillende fora. Zo kunnen ze de 
nieuwe versie van de software goed in 
de vingers krijgen. De planning is dat 
dit najaar de nieuwe versie operatio-
neel wordt.

Voor de huidige forumgebruikers zal 
het in het begin wellicht even wen-
nen zijn,. Vooral het uiterlijk is heel 
anders. Zoals de kleurstelling, die zal 
worden aangepast aan de huisstijl van 
de NVVS. 
De moderatoren zijn er helemaal klaar 
voor. Ze zullen de forumgebruikers 

daar waar nodig direct ondersteunen. 
Ze kunnen bijvoorbeeld een tijdelijk 
onderwerp maken waarin alle vragen 
en problemen kunnen worden neerge-
zet. Die kunnen dan heel overzichte-
lijk worden ingedeeld en beantwoord.

De NVVS-fora: klaar voor de komende 
jaren. Neem een kijkje en meld u aan 

om mee te doen. Of breng eens een 
bezoekje aan één van de discussie-
forums die door de NVVS gesteund 
worden: het CI-forum van OPCI, het 
brughoektumorforum van NEBRUS en 
het BAHA-forum. Een overzicht van 
deze fora met directe links vindt u op: 
www.nvvs.nl/nl-NL/Over-de-NVVS/
Vrijwilligers-2/Discussieer-mee. 

l o t g e n o t e n c o n t a c t

Cijfers en actuele discussiethema’s 
• Het tinnitus en hyperacusis-forum is het grootste forum, wat het aantal deel-

nemers betreft. Dit forum heeft 2217 deelnemers en er zijn 38.011 berichten 
op geplaatst. Actuele onderwerpen zijn onder andere: bioscoopbezoek, tin-
nitus en antibiotica, Tinnitus Retraining Therapy, mindfulness.

• Het algemene forum (FOSS en NVVS) heeft 719 deelnemers en er staan 3270 
berichten op. Lopende thema’s zijn onder andere: afstellen van hoortoestel-
len, uitoefenen van hobby’s ondanks slechthorendheid. 

• Het Ménière-forum heeft 422 deelnemers en 29.435 berichten. Er zijn 
momenteel topics over onder andere: Wat betekent Ménière voor partners?, 
WIA+herkeuring, rijbewijs en de ziekte van Ménière.
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GRATIS HOORTEST?
Kom langs of bel voor een afspraak 0800 - 0027 (gratis)

Hoe? Eigenlijk is het heel simpel: bij Hans Anders vinden we 
dat iedereen recht heeft op betaalbare hooroplossingen van 
hoge kwaliteit. Daarom nemen wij genoegen met minder winst. 
U vindt bij ons altijd een hoortoestel van A-merk kwaliteit dat 
past bij uw gehoorverlies én budget. 

HA adv Audio A4.indd   1 13-09-12   12:22
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Informatie en voorlichting

Oktober
25 Informatiebijeenkomst over Ménière 
(draaiduizeligheid) in Delft
Tijd: 20.00-22.00 uur, zaal open vanaf 19.15 uur | Locatie: 
Kapellezaal van het H-gebouw van het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis, Reinier de Graafweg 3-11, 2625 AD Delft | 
Sprekers: de heer dr. M.F.F. Franken (kno-arts Reinier de 
Graaf Ziekenhuis) en de heer H. de Graaf (ervaringsdeskun-
dige NVVS) | Aanmelden: toegang alleen na aanmelding bij 
de NVVS via formulier op nvvs.nl/hooragenda of telefoonnum-
mer (030) 635 40 07 | Entree: ¤ 3,- per persoon. NVVS-leden 
hebben gratis toegang.
Op donderdagavond 25 oktober 2012 organiseert de NVVS in 
samenwerking met het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft een 
bijeenkomst over Ménière voor mensen met Ménière, partners en 
andere geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst wordt er ingegaan 
op de oorzaken, behandelmethodes en vertelt men uit eigen ervaring. 
Daarnaast worden adviezen gegeven over het omgaan met de ziekte 
van Ménière. Een schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig.

30 Informatiebijeenkomst tinnitus in 
Beverwijk
Tijd: nadere informatie volgt | Locatie: Rode Kruis Ziekenhuis 
Beverwijk, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk | Sprekers: 
nadere informatie volgt | Aanmelden: Toegang alleen na aan-
melding bij de NVVS via formulier op nvvs.nl/hooragenda of 

telefoonnummer (030) 635 40 07 | Entree: de entree is gratis.
Op donderdag 30 oktober 2012 organiseert de NVVS in samenwerking 
met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk een bijeenkomst over tin-
nitus (oorsuizen) voor mensen met tinnitus, partners en andere geïnte-
resseerden. Tijdens de bijeenkomst wordt er ingegaan op de oorzaken, 
behandelmethodes en vertelt men uit eigen ervaring. Daarnaast worden 
adviezen gegeven over het omgaan met tinnitus, wanneer medische 
behandeling niet mogelijk is. Een schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig

November
7 HOORcollege over slechthorendheid 
en vergoedingen in het Flevoziekenhuis in 
Almere 
Nadere informatie volgt op nvvs.nl/hooragenda 

15 Informatiebijeenkomst over Ménière 
(draaiduizeligheid) in Apeldoorn
Tijd: 19.30-21.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur | Locatie: 
Auditorium van het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, Albert 
Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn | Sprekers: dhr. dr. 
Tj. D. Bruintjes (kno-arts Gelre Ziekenhuis) en mw. 
S. Rutgers (ervaringsdeskundige NVVS) | Aanmelden: 
toegang alleen na aanmelding bij de NVVS via formulier op 
nvvs.nl/hooragenda of telefoonnummer (030) 635 40 07 | 
Entree: ¤ 3,- per persoon. NVVS-leden hebben gratis toegang.
Op donderdagavond 15 november 2012 organiseert de NVVS in 
samenwerking met het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn een bijeenkomst 
over Ménière voor mensen met Ménière, partners en andere geïnteres-
seerden. Tijdens de bijeenkomst wordt er ingegaan op de oorzaken, 
behandelmethodes en vertelt men uit eigen ervaring. Daarnaast wor-
den adviezen gegeven over het omgaan met de ziekte van Ménière. 
Een schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig.   

Lotgenotencontact
30 November Lotgenotencontact 
Tinnitus afdeling Tilburg
Tijd: 10.00 uur | Locatie: Het Rode Kruisgebouw, Leonard 
van Vechelstraat 2, 5014 HD Tilburg. 

10 December Lotgenotenavond 
Tinnitus afdeling Limburg Zuid-Oost
Tijd: 19.00 - 21.00 uur | Locatie: Adelante (vergaderzaal 
1), Zandsbergweg 111 in Hoensbroek | zaal open 18.30 
uur | Aanmelden verplicht in verband met het aantal 
plaatsen. U kunt u aanmelden voor 1 december bij 
voorlichter Paul Habets, tel. 045-5458873. E-mail : 
tinnitus.limburg@nvvs.nl. 

Jubileum-symposia
In het UMC Utrecht wordt op 2 november het symposium 
‘Nieuwe geluiden over tinnitus’ 
gehouden, in het kader van het 100-jarig bestaan van de 
NVVS-afdeling Midden-Nederland. Zie voor details nvvs.
nl/tinnitus symposium2012. 
 
Op 1 december vindt in het UMC Groningen het sympo-
sium ‘Horen en slechthorendheid’ plaats, in 
het kader van het 100-jarig bestaan van de NVVS-afdeling 
Groningen. Zie voor details nvvs.nl/hooragenda.

Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst? Heeft u een vraag? Wilt u op de hoogte worden gehouden van NVVS-bijeenkomsten in uw 
regio? Neem dan contact op met de NVVS via e-mail n.vandalen@nvvs.nl of tel. 030 635 40 07. 

advertentie
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Alkmaar
Wanneer: Elke 4e woensdag van de maand
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Heerhugo -  
 waard; Parelhof 1a, 1703 EW  Heerhugowaard 
Informatie: tel. 072-512 19 69

Den Haag
Wanneer: Elke 1e vrijdag van de maand
Tijd: 12.00 - 13.30 uur
Locatie:  Audiologisch Centrum, Westeinde 128,  
 4e verdieping 
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.

Hengelo
Wanneer:  1e vrijdag van februari, april, juni, september en
 november
Tijd:  14.00 - 16.00 uur
Locatie:  ZGT Hengelo, vergaderkamer K16, ingang bij
 Boerhaavelaan 65
Informatie:  Elly Claas, ellyclaasdeklein@hotmail.com

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 

Leeuwarden
Wat:  Spreekuur technische hulpmiddelen van Pento  
 Hoormiddelen Informatie Centrum
Wanneer:  Elke dinsdag en donderdag (eerst afspraak maken 
 bij AC Friesland)
Tijd:  Op afspraak
Locatie:  Audiologisch Centrum Friesland,  
 Verlengde Schrans 35 
Informatie:  tel. 058-280 15 86 of acfriesland@pento.nl 

Tilburg
Wat:  Inloop en advies hoorproblemen en hoorhulp-
 middelen
Wanneer:  vrijdag 2 november 2012
Tijd:  10.00 - 11.30 uur
Locatie:  Rode Kruisgebouw, Leonard van Vechelstraat 2
Informatie:  e-mail: b.jongen@home.nl of tel. 013-534 11 31

Voorburg
Wanneer:  Elke 1e dinsdag van de maand  
Tijd:  13.30 - 15.00 uur
Locatie:  Diaconessenhuis, zalen Romulus en Remus, 
 Fonteynenburghlaan 5
Informatie:  tel. 070-3872210 of e-mail: m.c.a.vanjaarsveld@xs4all.nl

Zoetermeer
Wat:  Inloop en advies
Wanneer:  elke 2e dinsdag van de maand
Tijd:  11.00 - 13.00 uur
Locatie:  Hoofdbibliotheek, Stadhuisplein 2
Informatie:  jannelies@wanadoo.nl, tel. 079-331 81 27

Zwolle
Wat:  Spreekuur hulpmiddelen van Pento 
 Hulpmiddelen Informatie Centrum (HIC)  
Wanneer:  elke dinsdag van 9.00 - 17.00 uur (eerst afspraak 
 maken bij AC Zwolle)  
Locatie:  Audiologisch Centrum Zwolle, Oosterlaan 20 
Informatie:  k.vanderhoek@pento.nl, tel 038-425 53 12 (di), 
 andere dagen 038-421 87 11

Adressen
Oorakel U kunt bij Oorakel terecht met al uw vragen over 
slechthorendheid, doofheid, spraaktaalmoeilijkheden en 
hoorhulpmiddelen. Adres: Oorakel Den Haag, Postbus 848, 
2501 CV  Den Haag. Tel: 070-3848308, fax: 070-380 56 34, 
e-mail: info@oorakel.nl. U kunt voor informatie ook terecht 
op www.oorakel.nl. Oorakel is bereikbaar op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur.

Gehoor Informatie Centrum (GIC) Eindhoven
Het GIC is vrij toegankelijk, telefonisch een afspraak maken
is raadzaam. Open: ma. t/m vr., 13.30-17.00 uur. Adres:
Torenallee 20 (voorheen Glaslaan 2), Strijp-S in het VideoLab-
gebouw (Office-S) op het voormalig Philipsterrein nabij het  
PSV-stadion, 5616 LW Eindhoven. Tel. 040-291 18 86, e-mail  
gic@ac-eindhoven.nl, www.gice.nl.

In de volgende editie van HOREN Magazine publiceren 
we alle activiteiten die tussen 14 december 2012 en half 
februari 2013 (exacte verschijningsdatum van de eer-
ste HOREN in 2013 is nog niet bekend) plaatsvinden. 
Een inloopspreekuur opgeven? Mail de redactie vóór 12 
november 2012 via horen@nvvs.nl en vergeet niet het 
thema van de bijeenkomst, de locatie, datum, tijd en 
contactgegevens te vermelden.

Maandelijkse inloopspreekuren
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PDF

Volgende keer in HOREN 

Op 14 december ligt de nieuwe HOREN op uw deurmat. Wilt u een artikel insturen, heeft u een idee, suggestie of een 
lezersreactie? Neem dan vóór 12 november contact op met Astrid van den Hoek, hoofdredacteur HOREN magazine,  
via e-mail horen@nvvs.nl. Of stuur een brief naar de redactie t.a.v. Redactie HOREN, Postbus 129, 3990 DC Houten.

In verband met actuele gebeurtenissen en onvoorziene zaken kan de inhoud van HOREN worden aangepast.

Hoortoestelvergoeding 2013
Wat gaat uw zorgverzekeraar doen? 

Oorsuizen onder de loep
De uitkomsten naar aanleiding van de vragenlijsten over tinnitus
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Het eerste echte
waterdichte hoortoestel.
Geniet van elke decibel van het leven met de onbeperkte mogelijkheden 
van Siemens Aquaris.

Het zwembad, de douche of de 
stromende regen, niets houdt u nog 
tegen met Aquaris. Het eerste echte 
waterdichte hoortoestel van Siemens. 
De uiterst robuuste Aquaris is ook 
zweet-, stof-, en schokbestendig, 

waardoor u in elke situatie uitstekend 
blijft horen. Daarnaast beschikt Aquaris 
over het revolutionaire BestSound 
Technology. De beste spraak verstaan-
baarheid, ongeëvenaard comfort, 
draadloos en volledig automatisch.

Life sounds brilliant.
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