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Aflevering 1 

J.R. 

Het is 12 minuten over 9,  

Niet iedereen, die baat heeft bij een hoortoestel gebruikt er ook één, sommige vinden het 

niet nodig en anderen willen liever niet toegeven, dat zij slechter horen en gemiddeld gaan 

mensen dan ook zeven jaar te laat naar de audicien; dat is een mooi woord. 

De NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden hoopt met een nieuwe 

campagne mensen beter te kunnen informeren over de mogelijkheden , aanschaf en 

vergoeding  van een hoortoestel en elkaar horen, is belangrijk. En wie hebben we te gast:  

Jorien Kortenoever en die weet daar alles van. 

M.G. 

Ja, zij is vrijwilliger bij de NVVS, Jorien, je bent zelf slechthorend, van je geboorte al,  nu heb 

jij  je hoorapparaten in, maar als je die niet in hebt, wat mis je dan. 

 

J.K. 

Dan mis ik voornamelijk de medeklinkers om te horen. Dus dan mis ik vnl. de spraak van 

mensen, maar omdat ik al zo lang slechthorend ben, kan ik goed spraakafzien, kijk ik altijd 

naar de gezichten van de mensen,de lippen van de mensen, de mimiek van mensen want 

dat is de kunst van het horen voor slechthorenden en dit is eigenlijk voor mij normaal. Voor 

mij is het normaal om een gezicht te zien. Dus als het in het donker is, dan kost het mij hel 

veel moeite om mensen te verstaan. 

 

M.G. 

Bij jou gaat het om medeklinkers en klinkers, maar is er ook een doofheid, die, uh, die uh, bv. 

geluidsweergave van  hoge tonen en lage tonen hindert? 

 

J.K. 

Ja, dat kan, maar ik uh, dat wordt toch bij de audicien bekeken en ook geconstateerd of bij 

de KNO-arts, en  elk gehoorverlies bij ieder mens is uniek. 

 

M.G.  OK 

J.K. 

Het is daarom ook  zo belangrijk om niet alles over  een kam te scheren, van…. iedereen 

heeft een hoge tonen gehoorverlies of een gehoorverlies van andere tonen, nee… ieder 

mens heeft zijn eigen gehoorverlies. En daarom is het  ook zo  belangrijk om een 

hoorapparaat op een goede manier af te stellen bij mensen, zodat zij op een technische 

manier geholpen worden, maar dat wil nog niet zeggen, dat het altijd lukt. 

 

M.G.  

Ok, maar daar komen we straks op terug. Maar ik wil nog even meer over jou weten, maar 

hoe heeft het jouw leven beïnvloed.  

 



J.K. 

Als kind werd het eerst niet gesignaleerd, maar dat is pas op de kleuterschool gesignaleerd,  

met zakdoekje leggen; nou, dat houdt in, dat je jouw ogen dicht hebt en niet door hebt, wat 

er gebeurt. En daarna heb ik gewoon de basisschool en de middelbare school en de Hbo-

opleiding. Het is pas op latere leeftijd, toen ik wat ouder was, rond de dertig, dat ik 

hoorapparaten echt ben gaan dragen.  

 

M.G. Toen werd het erkend. 

 

J.K.  Nou, nee, het was toen ook handig en  voor mij zinvol om het te gaan gebruiken tijdens 

mijn werk. 

M.G. 

Waarom zo laat eigenlijk, want dat is pas laat. 

 

J.K. 

Eh, ja maar het horen ging ook langzaam achteruit, dat kan bij dit soort gehoorverlies, wat ik 

heb. Een hoge tonen gehoorverlies…. 

 

M.G. Aah, 

 

J.R. Nu blijkt het toch dat het steeds vaker voorkomt : naarmate dat  mensen ouder worden  

en toch steeds iets van gehoor verliezen. 

 

J.K. Als we kijken naar het gemiddelde van mensen boven de 75 dan is het toch 60—75 %  

mensen een gehoorverlies hebben. En ik denk, dat het ook komt,  wij zijn afgelopen veertig 

jaar met heel veel lawaai in aanraking gekomen, dus het is een heel ander leven geworden 

vergeleken met vroeger. 

J.R. 

Dus we moeten ons aanpassen en heel goed opletten, wat we doen, voorzichtig en zuinig 

zijn op onze oren, en zeker geen lawaai maken, dus we gaan een leuk plaatje 

draaien…………………. 
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Aflevering 2 

J.R.  

Na de muziek word ik weer aangekondigd. 

Mijn moeder was op een gegeven moment in de tachtig en die had een hoorapparaat 

voorgeschreven gekregen en zij was te trots om het  in te doen. Dus elke keer, als ik bij 

kwam, had zij die niet in;dan zei zij: “Wat…..” en dan zei ik: “Doe dat nou in”.Komt dat veel 

voor? 



J.K. 

Dat komt inderdaad heel veel voor. Het is gewoon altijd moeilijk voor oudere mensen om 

daarmee om te oefenen. Het is een kunst om ineens  met een hoorapparaat om te gaan, ook 

de techniek te gebruiken en daarnaast  moeten de hersenen wennen aan het geluid dat 

verwerkt moet worden en dan weer te woorden te verstaan.  

J.R. Een nieuwe manier van luisteren, bijna. 

 

J.K.     Absoluut. En dat is ook iets wat komende decennia waarschijnlijk toch een hele grote 

taak zal worden om ouderen , ook binnen de NVVS, ook in het verzorgingshuizen of  thuis 

om te zorgen dat mensen daar betere begeleiding in kunnen  krijgen, zowel vanuit de 

audicien maar ook van de verzorgende. Dat is ook een taak vanuit  de NVVS en van de 

ouderencommissie dat willen doen. 

M.G. 

Nou zat ik laatst op een feestje en net zoals de moeder van Jan, zat daar iemand en die zei: 

Ik was al kennelijk al jaren doof, maar ik had het niet in de gaten. Kan je zelf in de gaten 

hebben, dat je doof aan het worden bent? 

J.K. 

Ik zeg geen doof, maar ik zeg slechthorend, want doof is dat je niets kan horen een dat gaat 

heel erg langzaam. Sommige mensen hebben het niet in de gaten, dat je slechter gaat 

horen, 

 

M.G. 

Maar je kan het wel in de gaten hebben, hè. 

 

J.K. 

Ja, ik denk,dat de omstanders het eerder in de gaten hebben en het is ook herkennen en 

erkennen dat  je het hebt. Dat is ook een soort schaamte bij mensen dat zij het willen 

toegeven. Daarnaast is het ook een niet- zichtbare handicap, onzichtbaar. Dan is het heel 

moeilijk om dat toe te geven en aan te geven. 

M.G. 

Gaan mensen juist harder praten of zachter praten, als zij slechthorend worden. 

 

 

J.K. 

Sommige mensen gaan harder praten en er zijn ook mensen, die de stem toch minder horen 

en ook zachter kunnen gaan praten. 

M.G. 

Zij passen zich aan, aan het niveau, dat gehoord wordt. 

 

J.K. Ja, ja. 

J.R.  

Er ligt een groot gevaar op de loer voor mensen, die zich schamen om het toe te geven en 



die de drempel niet overgaan om naar een audicien te gaan en een gehoortoestel te halen, 

dat zij ook kunnen vereenzamen. 

J.K. 

Ja, dat klopt, dat is een van de zorgen, die wij als ouderencommissie slechthorendheid 

hebben, dat mensen daar weinig contact hebben; andere kant is er ook soms zoveel lawaai 

in een zaal, dat mensen dan echt niet kunnen horen, dat mensen zich ook liever 

terugtrekken, daar moet je ook respect voor hebben, maar het is ook belangrijk om de 

mensen er bij te betrekken op zo’n juiste manier, dat zij het vol kunnen houden. 

 

M.G. 

Maar het is ook gevaarlijk,hè! Ik bedoel, de snorfiets hoor je niet aankomen,  

J.K.  Nee. 

 

M.G.  

De elektrische auto’s, die een heel zacht geluid maken, hoor je ook niet aankomen. Wat zou 

je tegen mensen willen zeggen, die niet naar de audicien willen lopen, die dat toch een hoge 

drempel vinden. 

J.K. 

Tegenwoordig, als ik op straat loop, zie ik zoveel mensen met  een hoorapparaat; dus het is 

helemaal niet raar, dat je het moet  gebruiken. We hebben ook brillen nodig om het zicht te 

verbeteren en voor de oren hebben we ook hulpmiddelen. Dus ga naar de audicien en zorg 

goed voor jezelf. 

J.R. 

Muziek en: dat vind ik een heel goede raad. 
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M.G. 

Wij hebben nog steeds aan tafel, Jorien Kortenoever,  zij is zelf slechthorend; zij zit hier in de 

studio, omdat de Unie van Katholieke Bonden voor Ouderen en de NVVS, de Nederlandse 

Vereniging voor Slechthorenden een voorlichtingscampagne zijn gestart:  “Wat zegt U?.” 

In de vorige twee gesprekken is al duidelijk naar voren gekomen, wat voor gevolgen het 

heeft, als je slechthorend bent; het kan zorgen voor sociaal isolement, maar het is ook 

gevaarlijk in het verkeer.. Jorien, als je slechthorend bent, welke eerste stap moet je dan 

nemen. 

J.K. 

Om te zorgen, dat je wel beter kan horen. 

M.G. Ja, ja. 

 



J.K. 

In ieder geval een gehoortest laten doen bij de audicien en die kan dan aan de hand van het 

audiogram,dat dan afgenomen is, kan hij beoordelen welk hoortoestel voor u belangrijk is. 

M.G. 

Kan je meteen zelf naar een audicien stappen? 

 

J.K.  Ja, 

M.G. 

Of moet je naar de huisarts? 

J.K. 

Nee, dat kan. 

M.G. 

Dan zit je bij de audicien en dan krijg je een koptelefoon op, neem ik aan, hoe gaat dat in zijn 

werk. 

J.K. 

Er worden allerlei toontjes aangeboden, van hoog naar laag, dan afhankelijk, eh, de audicien 

test dat zowel bij het linkeroor als bij het rechteroor. 

M.G. 

Dan zegt hij: u heeft toch echt een hoortoestel nodig. Wanneer heb je eigenlijk echt op een 

hoortoestel? 

J.K. 

Vanaf 35 dB. 

M.G. 

En kan je een beetje uitleggen voor mij wat het is? 

J.K. 

Eh, ja, een audiogram, die beoordeelt e hoogte en laagte van het geluid en hard en zacht. 

En afhankelijk van die combinatie is er en 0- lijn, dat zijn de goedhorende mensen en dan 

zakt het naar beneden van 0 naar 100. Rond de 35 dB is er een lijn getrokken, waarop je 

recht hebt op een hoortoestel. Ik weet wel, dat daarvoor ook eventueel hulpmiddelen zijn, dat 

je die kan gebruiken, bijv. in grotere gezelschappen. Ja, maar die krijg je dan niet vergoed. 

M.G. 

Nee, ok, maar 35 dB, wat is dat ongeveer? 

J.R. 

Nou, dat is echt,  eh, een schaal van 0-100 moet je in je hoofd zetten, ik hoor dan 35% niet. 

M.G. 

Is dat een drilboor, of zoiets, 

 

J.K. en J.R.: nee 



M.G. 

Gaat dat zo? Zo werkt het niet? 

J.R. Het gaat er gewoon om, zeg maar, wat je überhaupt in staat bent om te horen en dan 

komt een heel belangrijk ding, denk ik om bij het aanmeten van je hoortoestel, daar hebben 

veel mensen die angst voor, tegenwoordig wordt het helemaal naar de vorm gegoten, als je 

het kunt betalen en nu de vraag, vergoeden de verzekeringen nu het hoortoestel wat voor de 

patiënt het beste is of zijn daar richtlijnen voor. 

J.K. 

Het hoortoestel zit in de basisverzekering. En eh,dat wordt dan vergoed en de mensen 

moeten tegenwoordig ook een formulier tekenen, nee, een formulier invullen, waar mensen 

mee bezig zijn en daarnaast is het heel belangrijk dat je goed laat merken wat je niet hoort 

tijdens de test en wel hoort tijdens de test. Want het heeft geen zin om te zeggen, dat je iets 

wel gehoord hebt, terwijl je het niet hoort. Dat zijn hele belangrijke dingen. Je moet je niet 

beter voordien dan je bent. 

J.R. 

Nee, dat is het hele leven , hè? 

J.K. 

Ja, eh,afhankelijk van de verzekering, waar je zeker naar moet kijken, als je een hoortoestel 

gaat aanschaffen, want daar zijn ook samenwerking,  de verzekering bepaalt ook welke 

audicien je kan nemen. Dus daar moet degene, die een hoortoestel gaat aanschaffen zeker 

van te voren naar kijken. 

M.G. 

Wat voor hoortoestellen zijn er? 

J.K. 

Zoveel, dat kan ik je niet vertellen hoeveel er zijn. 

M.G 

Waar zit het verschil daar dan in?  In grootte? 

J.K. 

Er zijn zo wie zo verschillende merken, en elke audicien heeft zijn voorraad en 

mogelijkheden en dan hangt het enorm af van het gehoorverlies.  

Ik zeg altijd: elk mens is uniek en ieder gehoorverlies is uniek en dan wordt het daarop 

aangepast. 

M.G.  

Je ziet ze eigenlijk amper nog, hè!, de hoortoestellen; je ziet amper nog, dat iemand dat nog 

in heeft, hè? 

J.K. 

Het hangt inderdaad er vanaf wat voor soort gehoorverlies je hebt; hoe zwaarder het 

gehoorverlies is, hoe anders het gaat. 

M.G. 

Dus toch hoe zwaarder dat ding achter je gehoorschelp is?  



J.R. 

Heel weinig naar de kapper gaan.  

J.K. 

Ja, nou nee, daar ben ik het niet mee eens, laat maar lekker zien.  

J.R. 

Ik snap dat wel. Nou stel dat je er echt tegenop ziet en je denkt, ik heb ze en je wilt ze zelf 

niet zien. Dan is het toch niet zo heel erg om het haar te laten groeien? 

J.K. 

Iedereen zijn eigen keus! 
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Aflevering 4 

Myrna Goossen kondigt Jorien Kortenoever, zelf slechthorend, weer aan: 

M.G.  

Tot slot wil ik heel graag wat tips van je hebben, laat ik beginnen, voor de mensen, die 

slechthorend zijn.  

J.K. 

Voor de mensen die slechthorend zijn, is het heel belangrijk om ook ontspanning te zoeken. 

Zorg goed voor jezelf en als je wilt, kun je gaan wandelen of fietsen, dat is heel goed. Want 

horen blijft inspannend voor jezelf. 

M.G. 

Dan nog een tip voor de goedhorende mensen, die praten met slechthorenden.  

J.K. 

Dan is het belangrijk, dat je ervoor zorgt, dat je gezicht goed in het licht is, zodat de 

slechthorende het gezicht goed kan zien, en ook voor het spraakafzien. En zeker niet hard 

spreken, goed articuleren en praat rustig. In de kamer zorgen voor goede verlichting, zodat 

de mensen alles zelf goed zien. 

M.G. 

Volgens mij hebben wij aan die voorwaarden voldaan. Het gesprek liep goed, vind je niet? 

J.K. dat ging prima. 

M.G. 

Hartstikke fijn!. Dit was Wekker Wakker en alles kunt u vinden op onze website: 

www.wekkerwakker.nl  nog enkele dagen in het archief. 

En nu gaan we verder met een muziekje. 

 

http://www.wekkerwakker.nl/

