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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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