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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

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. 
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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.


