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HoorProfs en NVVS werken samen aan 
klantervaringen en ledenwerving
Vakaudicien HoorProfs gaat actief meewerken aan het verzamelen van klantervaringen op Hoorwijzer.nl. 

Daarnaast krijgen klanten van een HoorProfs-audicien 4 6,50 korting als ze lid worden van de NVVS.  

NVVS en HoorProfs zetten onlangs hun handtekening onder deze afspraken.

De GGMD en de Audiologische 
Centra’s van Auris, NSDSK 
en Pento besloten eerder al 

tot samenwerking met de NVVS op 
het gebied van ledenwerving. Met 
HoorProfs vakaudiciens zijn nu ook 
samenwerkingsafspraken gemaakt. 
Zo omarmen de HoorProfs-audiciens 
het verzamelen van ervaringen 
volgens de CQI-vragenlijsten op 
Hoorwijzer.nl en zullen onder de 
klanten van HoorProfs ledenwerf-
folders worden verspreid om hen te 
attenderen op een kortingsaanbod op 
het NVVS-lidmaatschap. 
HoorProfs werkt graag mee aan 
het verzamelen van ervaringen op 
Hoorwijzer.nl. Marco van Rijn, direc-

teur van HoorProfs, onderschrijft het 
belang van correcte (onafhankelijke) 
informatie voor hoortoestelgebrui-
kers. Bovendien krijgt deze groep van 
vakaudiciens op deze manier gedegen 
feedback. Daarom zet deze groep van 
vakaudiciens zich ook graag in voor de 
ledenwerfactie van de NVVS. 

De NVVS is blij met de steun van 
HoorProfs bij het werven van nieuwe 
leden. Directeur Joop Beelen: “Het 
is verheugend dat instanties ons nu 
helpen om mensen te bereiken die 
iets kunnen hebben aan de NVVS. 
HoorProfs is in de audicienwereld 
de eerste die zich hier voor inzet. 
Hopelijk volgen er meer bedrijven!” 

HoorProfs directeur Marco van Rijn (links) en 

NVVS-directeur Joop Beelen (rechts) benadruk-

ken de samenwerking met een ferme handdruk.
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NVVS onder de loep
Welk beeld van de NVVS hebben onze huidige, ex- en 
potentiële leden? Hoe kan de NVVS naast het bereiken 
van mensen met een hooraandoening, ook meer van 
hen aan de NVVS binden? Op welke wijze moet de NVVS 
dan eventueel haar producten, diensten en communi-
catie aanpassen? Met het zoeken naar antwoorden op 
deze vragen hopen Elina van Loon en Geertje van Geel 
niet alleen de NVVS van dienst te zijn, maar ook af te 
studeren aan de opleiding Communicatie aan de Fontys 
Hogeschool te Eindhoven. Wie weet wordt u binnenkort 
door hen benaderd met vragen. Het onderzoek loopt tot 
5 juni 2012.

Geertje van Geel (links) en Elina van Loon (rechts) peilen uw opinie.
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‘Hoort u de sirene? Zet de radio aan.' Dat is een handig advies in geval van calamiteiten. Behalve voor wie 

niet goed of helemaal niet hoort. In het project SIGNAAL werkt de NVVS samen met de andere landelijke 

belangenorganisaties voor slechthorenden en doven aan een toegankelijke maatschappij. 

Op het gebied van burgeralarmering is het eerste suc-
ces geboekt: de invoering van NL-Alert medio 2012 
in de regio's Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en 

Twente. NL-Alert is een alarmeringssysteem dat wél goed 
bruikbaar is voor doven en slechthorenden.

Gratis dienst
NL-Alert is een nieuw, extra middel van de overheid om 
mensen in geval van nood te bereiken met een bericht via 
de mobiele telefoon. Een NL-Alert bericht wordt verstuurd 
als er sprake is van acute levens- of gezondheidsbedreigen-
de situaties. Een voorbeeld van zo’n situatie is een gifwolk. 
De overheid zendt dan een bericht uit in het gebied van 
de gifwolk met informatie over de situatie en wat je moet 
doen. Mobieltjes in het betreffende gebied ontvangen het 
bericht. NL-Alert is een gratis dienst. U hoeft zich er niet 
voor aan te melden of op te abonneren. Wel dient u uw gsm 
erop in te stellen om deze berichten te kunnen ontvangen. 
Eind 2012 komt er een landelijke campagne om alle burgers 
te informeren.

Meteen bericht
Signaal heeft in 2011, na de ramp in Moerdijk, gelobbyd 
voor en in het najaar meegewerkt aan de technische testen 
voor NL-Alert. NL-Alert werkt namelijk op basis van een vrij 
revolutionaire en nieuwe techniek genaamd cell broadcast. 
Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar 
mobiele telefoons via de gsm-zendmasten. De werking is 
vergelijkbaar met een radiosignaal. Het systeem maakt dus 
geen gebruik van sms-techniek. In geval van een noodsitu-
atie stelt de overheid een bericht op en geeft aan voor welk 
gebied de waarschuwing geldt. De meldkamer van de hulp-
diensten zendt het bericht uit. Dit bericht bereikt mobiele 
telefoons in dat gebied binnen enkele seconden. Nederland 
is één van de koplopers op het gebied van cel broadcasting. 
De Verenigde Staten zal deze vorm van burgeralarmering 
ook nog dit jaar invoeren. 

Aan de slag
Eind 2012 wordt NL-Alert landelijk in gebruik genomen. 
Dan kan iedereen met een daarvoor geschikte telefoon 
in heel Nederland NL-Alert berichten ontvangen. Zodra 
NL-Alert landelijk is ingevoerd, zal de overheid stimuleren 
dat zo veel mogelijk mensen NL-Alert berichten kunnen 
ontvangen. Niet alle toestellen kunnen dat op dit moment 
al. Naar verwachting zal dit de komende jaren verbeteren. 
Nieuw verkochte mobiele telefoons zijn steeds vaker al stan-
daard ingesteld voor NL-Alert.

Wilt u weten of uw mobiel NL-Alert ondersteunt? Kijk op www.
toegankelijk.nu of www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/nl-alert. 
NL-Alert instellen kan via http://instelhulp.nlalert.nl. 

Slechthorenden en doven goed 
gewaarschuwd als de sirene gaat
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nvvs geeft voorlichting aan bewoners evean verzorgingshuis amsterdam

‘We helpen ouderen de stap 
naar de audicien te zetten’
Na een succesvol pilotproject om de oogzorg te verbeteren, legt verzorgingshuis Evean Korthagenhuis te 

Amsterdam nu de focus op de verbetering van de hoorzorg voor haar bewoners. NVVS-vrijwilliger Frans 

Hofstra (commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid) licht bewoners tijdens acht bijeenkomsten voor 

over slechthorendheid en hoortoestellen. “Ouderen hebben zelf vaak niet door dat hun gehoor is ver-

slechterd,” weet Colien Alleman, locatiemanager bij het verzorgingshuis.

Behalve met de NVVS, werken 
Colien en haar collega’s voor 
verbetering van de hoorzorg 

ook samen met audiciens, audiolo-
gen, huisartsen en andere belangen-
verenigingen voor slechthorenden 
en doven. “Het balletje is gaan rollen 
toen we het gehoor van onze bewo-
ners zonder hoortoestel lieten testen 
en bijna iedereen een verontrustende 
vermindering van het gehoor bleek 
te hebben. Wij wilden daar iets aan 
doen, maar merkten dat veel bewo-
ners niet geholpen wilden worden. 
Jammer, want slecht horen betekent 
vaak ook een slechtere communicatie 
met verzorgenden, familie en mede-
bewoners.” 

Stap naar audicien 
verkleinen
Colien begrijpt wel waarom niet alle 
bewoners zitten te wachten op een 
hoortoestel. Bewoners in de negen-
tig die zoiets hebben van: ‘ik red me 
nog wel’ wil ze dan ook niet pushen. 
Bij een hoortoestel komt natuurlijk 
veel meer kijken dan bij een bril en 
de flexibiliteit en doorzettingsver-
mogen daarvoor moeten de senioren 
bewoners wel willen en kunnen 
opbrengen. Om de drempel te ver-

lagen, vertelt Frans Hofstra vanuit 
zijn eigen ervaring de senioren hoe 
het is om slechthorend te zijn en 
wat er allemaal mogelijk is op het 
gebied van hoortoestellen. “Na een 
rondje vragen, verzamelen we een 
lijst namen van bewoners die toch 
graag de stap naar de audicien wil-
len zetten zodat zij geholpen kunnen 
worden,” vertelt hij. 

Kennis bijspijkeren
Om in een vroeg stadium slechtho-
rendheid te signaleren bij de bewo-

ners, spijkeren de verzorgers van 
Evean Korthagenhuis binnenkort 
hun kennis bij tijdens klinische les-
sen en workshops over hoorhulp-
middelen en hoorproblemen. Veel 
hierover pikken ze al op tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomsten van de 
NVVS. 
Frans: “Ringleiding, hoorslangen, 
oorstukjes en ondertiteling: denk 
niet dat de voorlichtingsbijeenkom-
sten gewoon gezellige ouderenmid-
dagen zijn. We hebben serieuze 
zaken te bespreken.”

NVVS-vrijwilliger Frans Hofstra vertelt senioren wat er allemaal mogelijk is op het gebied van 

hoortoestellen.
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Duizenden betrouwbare ervaringen met 
audiciens en audiologen op Hoorwijzer.nl
Wilt u een gehoorapparaat aanschaffen? Dan kunt u op onze website Hoorwijzer.nl actuele ervaringen 

van anderen raadplegen over hun audicien of hoortoestel. In de toekomst komen hier nog ervaringen 

rondom audiologische centra bij. Deze ervaringen worden door de NVVS verzameld aan de hand van 

wetenschappelijk getoetste vragenlijsten. Hoeveel ervaringen zijn er nu al? En wat zijn de verwachtin-

gen? Een update in cijfers.

NVVS houdt een ALV

Op zaterdag 2 juni houdt de NVVS te Hilversum 
opnieuw een Algemene Leden Vergadering (ALV). 
Agendapunten zijn onder andere: de jaarreke-

ning, het huishoudelijk reglement, de herbenoeming van 

een bestuurslid, marketing en groei en een meer structu-
rele samenwerking met doven- en slechthorendenorgani-
saties. Afgevaardigden en NVVS-vrijwilligers ontvangen 
begin mei de vergaderstukken. Wilt u als NVVS-lid de ALV 
bijwonen? Neem dan contact op met het landelijk NVVS-
bureau via j.spronk@nvvs.nl. 

Van 4.000 … 
Op dit moment zijn er ruim 4.000 ervaringen in 
Hoorwijzer.nl opgenomen: ruim 2.000 ervaringen met 
audiciens en ruim 2.000 ervaringen met hoortoestellen. 
Probleem bij het verzamelen van ervaringen met hoor-
toestellen is dat circa 75% van de hoortoesteldragers niet 
weet welk merk, model en uitvoering hij/zij draagt. En 
dus is het lastig om hoortoestellen goed te vergelijken. 
Daarom heeft de NVVS audiciens dringend verzocht 
uiterlijk 1 mei 2012 op de factuur duidelijk merk, model 
en uitvoering van het hoortoestel te vermelden. Pas wan-
neer audiciens dit daadwerkelijk doen en mensen deze 
vermelding overnemen bij het beantwoorden van de 
vragen, is het mogelijk ook de vragenlijst van de hoor-
toestellen (net als die van de audiciens) wetenschappelijk 
goed te keuren. 

… naar meer dan 40.000
Vanaf mei 2012 gaat de NVVS in samenwerking met 
verzekeraars verenigd in Stichting Miletus opnieuw een 
grootschalige meting uitvoeren. In mei, juni en sep-
tember zullen in totaal circa 75.000 mensen worden 
gevraagd naar hun ervaring met hun audicien en met 
hun hoortoestel. Met een respons van 30% verzamelen 
we dan ruim 20.000 ervaringen over audiciens en 20.000 
ervaringen over hoortoestellen. Samen maar liefst 40.000 

ervaringen of meer! Het initiatief voor deze enquête-
ronde ligt bij de zorgverzekeraars en bij de NVVS maar 
de HoorProfs-audiciens omarmen deze meting ook en 
zullen dan ook alle medewerking verlenen om ervoor te 
zorgen dat het een succes wordt. Hopelijk volgen ook de 
andere audiciens. 

...en ook ervaringen audiologische centra
Naast betrouwbare, ‘eerstehands’ informatie over audi-
ciens, zijn we samen met verzekeraars en audiologische 
centra ook bezig om ook ervaringen van cliënten van 
audiologische centra te verzamelen. In mei zullen circa 
15.000 mensen gevraagd worden hun mening te geven 
over accommodatie, bejegening, informatie, deskundig-
heid en service van ‘hun’ audiologisch centrum. De kans 
is dus groot dat ook u dit jaar benaderd wordt om één of 
meerdere vragenlijsten in te vullen. Het CKZ (Centrum 
voor Klantervaringen in de Zorg) bepaalt aan de hand van 
deze meting of de vragenlijst wetenschappelijk gezien 
voldoet (de CQI-status verkrijgt). Is dat het geval, dan 
kunt u de ervaringen vanaf eind dit jaar raadplegen bij 
‘zoek & kies’ op Hoorwijzer.nl. 
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Grow2worK: nieuw project over arbeid
De gezamenlijke belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zijn in januari 

gestart met een nieuw project voor jongeren die slechthorend of doof zijn of ernstige 

spraak-taalproblemen hebben. Het doel is de kansen van deze jongeren om aan 

(betaald) werk te komen te vergroten. Het project heeft sinds deze week een nieuwe 

naam: Grow2worK.

Projectleiders Inge Doorn (FODOK en SOAP!) en Roos 
Wattel (SBNDJ JongerenCommissie) organiseerden 
begin december een prijsvraag waarin ze vroegen een 

aansprekende en ‘jonge’ naam voor het project te verzinnen. 
“Geïnspireerd door de inzendingen is de naam Grow2worK 
ontstaan”, vertelt Inge Doorn. “We zochten naar een naam 
die op alle doelgroepen van dit project van toepassing is, 
dus niet per se iets met oor of horen. Daar is Grow2worK uit 
voortgekomen.”
Deze naam staat voor ‘samen groeien richting werk’. Inge: 
“We vonden het ook belangrijk dat de naam niet de sug-
gestie wekt dat wij een re-integratiebedrijf zijn. Dat zijn 
we namelijk niet, we zullen niet gaan bemiddelen tussen 
de jongeren en werkgevers. Dat moest ook in de naam tot 
uiting komen.”

Ontplooien
Groei staat voor ontwikkeling, empowerment en je talenten 
ontplooien. Het doel is tenslotte dat de jongeren (mede) 
door het inzetten van buddy’s sterker in hun schoenen zul-
len staan op de arbeidsmarkt. De komende maanden zal 
Grow2worK verder groeien in haar opzet. 

Inge: “We gaan de kaders van het project goed aanscherpen 
en een plan uitwerken hoe we onze achterban het beste van 
dienst kunnen zijn. Natuurlijk komt er ook een website. Als 
die gereed is, kan het project Grow2worK echt beginnen.”

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Inge Doorn. Dit kan telefonisch (030-2900360) of per e-mail via 
arbeid@fodok.nl.

Praat mee in een sessie Ervaringskennis op 20 april 
‘communicatie in het ziekenhuis’ of ‘werken met een hooraandoening’

Voor het NVVS-project Ervaringskennis staan dit jaar meerdere sessies gepland waarin we ervaringen 

bespreken rond specifieke thema’s. Op vrijdag 20 april vindt de bijeenkomst ‘Communicatie in het zie-

kenhuis’ plaats. Diezelfde dag kunt u deelnemen aan de sessie ‘Werken met een hooraandoening’. 

Lara Laurens, projectleider Ervaringskennis: “Voor de ses-
sie over werken zoeken we mensen die aan het werk zijn 
met een hooraandoening. We willen graag ervaringskennis 
en tips verzamelen over op je werk omgaan met je hoor-
beperking. Denk aan uitdagingen rondom telefoneren, 
vergaderen en communicatie met collega’s.” Het zal hier 
dus niet over solliciteren gaan, of over arbeidsongeschikt 
zijn. Deze onderwerpen kunnen later in het project aan 
bod komen. Voor de bijeenkomst ‘Communicatie in het 
ziekenhuis’ kunt u zich ook nog aanmelden.
Er is tijdens de eerdere sessies van het project Ervarings-

kennis al veel waardevolle kennis vastgelegd in de vorm 
van ervaringen en praktische tips. “Wij onderzoeken 
momenteel op welke wijze we al deze informatie het best 
kunnen verspreiden en inzetten”, vertelt Lara Laurens.

Wilt u uw ervaringskennis en tips delen én zelf nieuwe inzichten 
krijgen, kom dan naar een ervaringskennissessie. De agenda en 
onderwerpen kunt u vinden op www.nvvs.nl/ervaringskennis.
U kunt zich via de site rechtstreeks aanmelden. Wilt u zich nu aan-
melden of meer weten? Stuur dan een mail aan l.laurens@nvvs.nl 
of bel (030) 635 40 05.


