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v r i j w i l l i g e r  v r a a g t  v r i j w i l l i g e r

Albertsje Spliethoff: ‘Er zijn door gebrek aan kennis en 
aandacht nog heel wat misstanden rondom slechthorend-
heid in de ouderenzorg’

De NVVS telt 350 actieve vrijwilligers. In deze 

rubriek, waarin vrijwilligers elkaar ondervragen, 

leert u ze kennen. Deze keer stelt Piet Aantjes de 

vragen aan Albertsje Spliethoff.

Ben je zelf slechthorend?
Ik ben zelf vanaf mijn geboorte volledig doof aan één oor. 
Ik heb me altijd verbonden gevoeld met dove en slechtho-
rende mensen en ben twaalf jaar geleden als vrijwillig typ-
tolk voor hen begonnen te werken (schrijftolken waren er 
toen nog niet). Vervolgens ben ik er steeds verder ingerold 
en heb ik mijn werk ervan gemaakt. 
 
Wat is je functie binnen de NVVS? 
Ik werk als medewerker Staf en ondersteuning bij Hoor 
Friesland. Hoor Friesland is een stichting waar de NVVS-
afdeling Friesland en FRIDO (de Welzijnsstichting van 
Doven in Friesland) onder vallen. Hoor Friesland voert 
projecten uit, met name op het gebied van toegankelijkheid 
en scholing en voorlichting over slechthorendheid en doof-
heid.
Vanuit mijn functie bij Hoor Friesland is mij gevraagd om 
zitting te nemen in de Commissie Ouderenzorg en slecht-
horendheid van de NVVS om hier mijn kennis en ervaring 
in te kunnen brengen. Met name omdat ik in 2006 en 2007 
projectleider ben geweest van het project ‘Voorlichting aan 
ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen’ waarbij Hoor 
Friesland in 30 verzorgingshuizen in Friesland voorlich-
ting heeft gegeven. Later is in het vervolg hierop door de 
NVVS besloten om een speciale Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid op te richten en werden er zo’n 30 voor-
lichters in het land getraind om voorlichting te geven. 
  
Kun je kort omschrijven wat die functie bij Hoor 
Friesland inhoudt? 
Ik beheer het Informatiecentrum en geef hier voorlichting 
en informatie. Dit informatiecentrum is drie dagen in de 
week open (dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 
16.00 uur). Ook verzorg ik de Helpdesk van Hoor Friesland, 
doe ik veel op het gebied van communicatie, verzorg ik de 
volledige financiële administratie en ben ik nauw betrokken 
bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en de fond-

senwerving en de subsidieaanvragen. Verder organiseer ik 
twee keer per jaar een grote themabijeenkomst voor slecht-
horenden en regel ik jaarlijks het Hoorpaviljoen op de Markt 
van Mogelijkheden in Drachten.  

Wat was (en is nog steeds) je motivatie om 
vrijwilliger te worden bij de NVVS? 
Dit werk is heel belangrijk want er zijn nog heel wat mis-
standen door gebrek aan kennis over en aandacht voor 
slechthorendheid in de ouderenzorg. 

Wie zou je voor de volgende keer willen 
voordragen? 
Rennie van Moolenbroek voor al haar werk voor het bestuur 
van de NVVS en voor SeniOoren. 

Albertsje Spliethoff-Ypma
Leeftijd: 54 jaar.
Woonplaats: Bears, een klein dorpje onder de rook van 
Leeuwarden, met hond, kippen en eenden tussen de wei-
landen. 
Gezin: getrouwd met Barend, wij hebben 3 kinderen. De 
oudste twee (tweeling – zoon en dochter van 26 jaar) zijn 
vorig jaar beiden afgestudeerd aan de universiteit en zijn 
nu aan het werk. De jongste zoon van 23 jaar studeert 
nog en is nog veel thuis.  
Werk: medewerker Staf en Ondersteuning bij Hoor 
Friesland (waar de NVVS-afdeling Friesland onderdeel 
van is). 
Vrijwilliger: lid van de NVVS-Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid. 


