
De NVVS is in de afgelopen 

maanden weer volop actief 

geweest als belangenbehartiger 

voor mensen met een hoorpro-

bleem. Zo is er een vervolglobby 

gestart langs politieke partijen 

naar aanleiding van de verwor-

pen SP-motie voor een vergoe-

ding van hoortoestellen bij een 

éénzijdig gehoorverlies. En de 

NVVS-afdeling Den Haag orga-

niseerde een werkbezoek naar 

Oorakel in Leiden voor leden van 

het Platform Gehandicapten. 

U leest het allemaal in onze 

rubrieken op de NVVS-in-Actie-

pagina’s. Verder in Oorzakelijk 

een verhaal over de vestibulair-

zenuwsnede, een operatieve 

ingreep voor mensen met zeer 

ernstige Ménière bij wie klassieke 

therapieën niet werken. Deze in 

Nederland nog controversiële 

behandeling wordt in België met 

succes uitgevoerd door neuro-

chirurg dr. Lucas De Waele. In dit 

nummer ook een themaonder-

werp: slechthorendheid en werk. 

Slechthorende arbo-arts Hannie 

van ’t Verlaat laat haar licht 

over dit onderwerp schijnen in 

de rubriek Interview. En in onze 

nieuwe rubriek Kort het verhaal 

van CI-draagster Mariane Lakker 

over aanpassingen op haar 

werkplek. In Nieuws en Lopende 

Zaken leest u over NVVS-activi-

teiten op dit terrein. Smaakt dit 

naar meer? Dan houd ik u niet 

langer op. 

Veel leesplezier!     

joop beelen
directeur NVVS, j.beelen@nvvs.nl

interviews met eerste en huidige voorzitter van de commissie ménière

Assertiviteit en humor  
zijn onmisbaar
Hannie van ’t Verlaat (54) is bedrijfsarts bij Achmea Arbo en al 

26 jaar werkzaam voor Unilever hoofdkantoor. Zij had altijd een 

prima gehoor. Des te meer overviel het haar toen zij op een och-

tend in 1985 plotseling merkte dat zij met haar rechteroor vrijwel 

niets meer hoorde… 

Tegelijkertijd reageerde zij over-
gevoelig op geluid en had ze een 
‘vol’ gevoel in haar oren. De ver-

schijnselen verdwenen, maar kwamen 
nog een aantal keren terug. Na verloop 
van tijd merkte zij dat haar gehoor voor-
al aan de rechterkant blijvend slechter 
werd. ‘Ik probeerde nog een tijd te func-
tioneren zonder hulpmiddelen en vroeg 
iedereen om duidelijk te spreken, maar 
dat werkte niet. In 1995 kreeg ik mijn 
eerste hoorapparaten’ aldus Hannie. 
Haar gehoor ging met sprongen - van 
soms twintig decibel -  verder achteruit 
en de hoorapparaten werden aangepast 
en versterkt. ‘De audioloog zei tegen me 
dat ik er rekening mee moest houden 
dat ik op den duur niet meer zou kun-
nen werken als bedrijfsarts. Daar heb 
ik het erg moeilijk mee gehad. Mijn 
werk is belangrijk voor me. En wat zou 
het betekenen voor mijn huwelijk, mijn 

kinderen en eventuele kleinkinderen? 
In die tijd was ik ontzettend moe, zon-
der te begrijpen waarom; ik sportte 
regelmatig, was niet te zwaar, had geen 
heftig uitgaansleven.’ Ondanks alles 
wilde Hannie graag snel weer over tot 
de orde van de dag. Maar in 1999 raakte 
zij enkele maanden arbeidsongeschikt 
door oververmoeidheid.

O m m e k e e r
De psychische oververmoeidheid waar-
mee zij te maken had, was een gevolg 
van de voortdurende inspanning die het 
vergt om te horen wat er gezegd wordt 
en om adequaat te kunnen reageren.  
Hannie: ‘Om normaal te kunnen functi-
oneren ben je extra alert en waakzaam, 
je wilt niets missen. Dat dit een valkuil is 
wist ik, maar het drong pas goed tot mij 
door toen ik zelf oververmoeid raakte. Ik 
moest leren accepteren dat ik niet meer 
de vitale, energieke Hannie van vroeger 
was, dat ik een forse handicap heb en dat 
ik een meer gepland en regelmatig leven 
moet leiden. Ik ging weer aan het werk, 
maar in 2004 vroeg ik me af of het nog 
verantwoord was om te werken.’ Kort 
daarna volgde een ommekeer in haar 
werk en leven: zij kreeg nieuwe, zeer 
geavanceerde hoorapparaten. ‘Een dra-
matische verbetering! Kort nadat ik mijn 
nieuwe hoorapparaten kreeg, ging ik 
met mijn man naar Istanbul. We gingen 
met een groep eten in een gezellig, maar 
bomvol restaurant. Ontroerd merkte ik 
dat ik de mensen om mij heen zelfs in 
die drukke omgeving kon verstaan. En 
toen ik dat jaar mijn eerste kleinkind 
kreeg, kon ik elk kreetje horen!’

S t a b i e l
In Hannie’s hoorapparaten zitten een fil-
terprogramma en richtingsmicrofoons; 
het omgevingslawaai wordt verlaagd 
zodat de spraakgeluiden naar voren 

komen. ‘De technische ontwikkeling van 
hoorapparaten en cochleaire implan-
taten is enorm belangrijk; daardoor 
kunnen slechthorenden blijven werken. 
Daarnaast is deskundigheid nodig van de 
audioloog en audicien om de apparatuur 
goed af te stellen. Bij de laatste controle 
in januari was mijn gehoor voor het eerst 
een jaar stabiel gebleven. Met hoorappa-
raten hoor ik links rond de tachtig pro-
cent en rechts zo’n zestig procent, maar 
het moet wel enorm versterkt worden.’ 
Als bedrijfsarts heeft Hannie te maken 
met keuringen, healthchecks en ver-
zuimbegeleiding. Hoe beïnvloedt de 
slechthorendheid haar werk? ‘Ik heb 
een rustige kamer nodig en zorg dat de 
afstand tussen mij en de cliënt niet te 
groot is. Vaak vat ik het relaas van de 
cliënt samen om te checken of ik alles 
goed begrepen en verstaan heb. Eigenlijk 
gaat dat altijd goed. Verder heb ik een 
stethoscoop met een koptelefoon, zodat 
ik mijn gehoorapparaten niet hoef uit te 
doen als ik de longen of het hart van een 
cliënt beluister.

Dhr. Jan van der Heijden, eerste voorzitter  

commissie Ménière.

Mevr. Hannie van ’t Verlaat, huidige voorzitter  

commissie Ménière.

‘Soms lopen mensen  
er lang mee rond  
voor ze naar ons  

toe komen’

MénièreMénière2525jaarjaar

Deze informatiekrant bieden wij u aan ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de commissie Ménière van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden



Het historische  
perspectief van 
Ménière
Hij is oud-dj, cultuurpsycholoog en hoogleraar Popmuziek aan de Universiteit 

Utrecht. Beroepshalve bezoekt hij veel popconcerten en begeeft hij zich regel-

matig in het housepartycircuit. Een wereldbaan, met sinds een jaar toch één 

minpuntje. De geluidsoverlast die hoort bij popmuziek bezorgde hem een 

fluittoon in zijn oren. Een gesprek met de Utrechtse Popprofessor Tom ter 

Bogt (51) over zijn werk, tinnitus en het belang van oordoppen.

Zijn smalle werkkamer zetelt op de vijftiende 
verdieping van het Van Unnik-gebouw van de 
Universiteit Utrecht in de Uithof en biedt een 

schitterend uitzicht over de Utrechtse Heuvelrug. Aan 
de wand een grote poster van een nog heel jonge Paul 
McCartney, bandlid van de legendarische Beatles. ‘De 
Beatles waren mijn helden’, vertelt Tom. ‘Afkomstig uit 
het Twentse Enschede werd ik grootgebracht met ope-
rettes en Duitse schlagermuziek. Vreselijk. Toen begin 
jaren zestig de Beatles opkwamen, vond ik dat als heel 
klein jongetje al prachtig. Vanaf die tijd dateert ook mijn 
liefde voor popmuziek uit Engeland en Amerika. Zoals 
zoveel jongeren in de puberteit spiegelde  ook ik me 
aan popsterren. Behalve de Beatles waren dat voor mij 
mensen als Jimmy Hendrix en Joni Mitchell. Dat ik later 
als wetenschapper de functie en het gebruik van muziek 
voor jonge mensen zou onderzoeken, had ik toen nooit 
kunnen voorzien.’
In 1978 -Tom was vierdejaarsstudent Cultuurpsychologie 
- maakte hij kennis met Dance (=verzamelnaam voor alle 
soorten elektronische dansmuziek) in hippe discotheken 

in New York. Tom: ‘Een eye-opener. Dat kenden we in 
Nederland niet. In studentendisco’s werd niet gedanst. 

S n o e i h a r d
Wat John Travolta in de film Saturday Night Fever deed, 
dat vond iedereen het laagste van het laagste. Maar ik 
vond het geweldig. Eerst had ik met een vriend een 
mobiele discotheek, vanaf 1982 kreeg ik een bijbaan als 
dj bij een grote club in Nijmegen. In tegenstelling tot 
mijn collega-dj’s draaide ik niet zo hard, hoewel… mini-
maal 90-95 dB was het toch al gauw. Zo’n avond bouwde 
je op. ‘Kalm’ beginnen en dan aan het eind van de avond 
helemaal los met snoeiharde muziek en dreunende bas-
tonen en zo’n 900 bezoekers die volledig uit hun dak 
gingen. Dan zat je wel over de 100 dB. De kick was en is 
overigens nog steeds om het geluid niet alleen te horen 
maar ook fysiek te voelen. Kennelijk heb je bepaalde 
geluidsniveaus nodig om iets fijn te vinden. Ik zou dat 
overigens dolgraag wetenschappelijk onderzoeken. 
Oordoppen droeg niemand in die tijd. Wel kwam ik 
soms al met een fluittoon in mijn oor thuis, maar dat was 
dan na een dag weer verdwenen. Ik maakte me daar geen 
zorgen over.’
 
S m a s h i n g  P u m p k i n s
Dat langdurige en veelvuldige blootstelling aan harde 
muziek toch minder onschuldig is dan Tom zich reali-
seerde, bleek veel later. De eerste verschijnselen daarvan 
werden hem midden jaren negentig pijnlijk duidelijk. 
‘Ik bezocht een concert van mijn favoriete popgroep de 
Smashing Pumpkins in Vredenburg in Utrecht. Tien 

minuten nadat het concert was begonnen, beleefde ik 
voor het eerste de onaangename sensatie dat het geluid 
zo hard was dat het leek alsof het bloed uit mijn oren 
spoot. Vanaf die tijd dateert mijn overgevoeligheid voor 
geluid. Ik kocht meteen dj-oordoppen om mijn oren 
beter te beschermen bij concerten.’   
Intussen verliep Toms wetenschappelijke carrière voor-
spoedig. Na een aanstelling als sociaal wetenschapper 
in Utrecht, volgde een leerstoel op het terrein van pop-
muziek aan de Universiteit van Amsterdam, een baan 
die hij in 2006 verruilde voor  een baan als hoogleraar 
Popmuziek in Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op 
de functie en effecten van popmuziek. Daarnaast ver-
richt hij als sociaalwetenschapper ook onderzoek naar 
regelmatig drugsgebruik onder jongeren. Voor zijn werk 
bezoekt hij regelmatig houseparty’s en popconcerten. 
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T i p s  v o o r  h e t  o m g a a n  m e t  m é n i è r e

De NVVS geeft in de medicijnwijzer (www.nvvs.nl/medicijnwijzer) een 
uitgebreid overzicht van medicijnen waarvan bekend is dat deze gehoor-
verlies, oorsuizen of aanvallen van draaiduizeligheid of misselijkheid 
of braken kunnen veroorzaken. Op deze lijst staat acetylsalicylzuur 
(werkzame stof in o.a. aspirine) genoemd als stof die bijwerkingen kan 
geven. Volgens de NVVS-medisch adviseur kan dit echter alleen bij een 
maximale dosis (4000 mg per etmaal) zoals bij reuma leiden tot oor-
suizen. Bisoprolol wordt voorgeschreven bij een verhoogde bloeddruk. 
Noch in de NVVS/FOSS-medicijnwijzer noch in het farmacotherapeu-
tisch kompas is iets te vinden over bijwerkingen zoals oorsuizen. De 
NVVS-medisch adviseur vond echter op een Engelse website voor pro-
fessionals in de zorg wel een vermelding van bijwerkingen als tinnitus, 
verminderd gehoor en oorpijn. 

Medicus van toen en nu, dhr. P. Jansen en dhr. J. Pietersen.

Deskundige op het gebied van de zorg en begeleiding, 

mevr. G. Verhoeven

‘Soms lopen mensen er lang  
mee rond voor ze naar ons  

toe komen’

2525jaar
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Ervaringsdeskundigen: 
Iemand met 1 en met 25 jaar ménière  

Zo’n twaalf jaar geleden kreeg Ina Bollebakker (78) 
plotseling tinnitus. ‘Het was geen suizen, maar 
een gillend, fluitend geluid. Ik liep maar heen 

en weer, hield het niet meer uit. De huisarts verwees 
mij naar de KNO-arts. Hij vertelde me dat er niets aan 
mijn oor was te zien of te doen, ik moest maar ermee 
leren leven. Onmogelijk! Een vriendin van mij die bij 
mevrouw Van Lier kwam, de moeder van Michèle en 
ook chiropractor, had met haar gesproken over mijn 
probleem. Mevrouw Van Lier zei dat ik maar eens langs 
moest komen. Na de eerste behandeling was het geluid 
in mijn oor nog maar héél zacht te horen. Na de tweede 
keer was het helemaal weg. Ze legde uit dat de oorzaak 
van het oorsuizen in mijn nek zat, daarom had ik zoveel 
baat bij deze behandeling. Dolgelukkig was ik! Ik ging 
wel regelmatig terug om te voorkomen dat het oorsui-
zen zou terugkomen. Later kreeg ik opnieuw last van 
een ander soort oorsuizen. Ik word nu behandeld door 
Michèle en het gaat goed. Alleen als ik in bed lig, hoor 
ik het suizen, maar daar valt wel mee te leven.’ 

Magda Varro (55) is sinds januari 2007 in behandeling 
bij Michèle van Lier. Magda werkt als medewerker bij 
het meldpunt van de spoedeisende dienst van Aveant, 
een thuiszorginstelling in Utrecht. In 2001 kreeg zij 
verschijnselen van de ziekte van Ménière. ‘Ik kreeg 
medicijnen en het ging geleidelijk beter. Maar vorig 
jaar mei kreeg ik opnieuw een ernstige aanval. Het con-

stante oorsuizen in mijn rechteroor was een verschrik-
king. Uitgeput kwam ik thuis van mijn werk. Mijn leven 
bestond alleen nog uit energie verzamelen om te kunnen 
werken. Ik ging vooral mijn linkeroor gebruiken aan 
de telefoon, waardoor ik steeds meer last van mijn nek 
kreeg. Medicijnen hielpen niet. Via een kennis werd ik 
gewezen op de mogelijkheid van chiropractie. Toen ik 
bij Michèle kwam, bleek ik een blokkade in mijn nek 
te hebben. Na de eerste behandeling reageerde mijn 
lichaam met hoofdpijn en migraine, het was wel duide-
lijk dat er iets was gebeurd in mijn lijf ! Na ongeveer acht 
behandelingen voelde ik verlichting ontstaan. Sinds drie 
dagen - ik vind het eng om te zeggen - ben ik suisvrij. De 
klachten kunnen terugkomen, maar ik heb baat bij deze 
behandeling. Het leven ziet er weer leuker uit!’ 

Om zo zelfstandig mogelijk in de samen-

leving te kunnen deelnemen is het van 

belang dat chronisch zieken en mensen 

met een beperking - dus ook doven en 

slechthorenden - onbelemmerde toegang 

hebben tot voorzieningen waarvan zij 

dagelijks gebruik willen maken. Signaal 

heeft daarbij de positie van doven en 

slechthorenden met succes onder de aan-

dacht gebracht. 

B e h a n d e l c e n t r a , 

m e d i c i j n e n ,  

z o r g  e n  b e g e l e i d i n g

De NVVS geeft in de medicijnwijzer (www.nvvs.
nl/medicijnwijzer) een uitgebreid overzicht 
van medicijnen waarvan bekend is dat deze 
gehoorverlies, oorsuizen of aanvallen van draai-
duizeligheid of misselijkheid of braken kunnen 
veroorzaken. Op deze lijst staat acetylsalicylzuur 
(werkzame stof in o.a. aspirine) genoemd als 
stof die bijwerkingen kan geven. Volgens de 
NVVS-medisch adviseur kan dit echter alleen 
bij een maximale dosis (4000 mg per etmaal) 
zoals bij reuma leiden tot oorsuizen. Bisoprolol 
wordt voorgeschreven bij een verhoogde bloed-
druk. Noch in de NVVS/FOSS-medicijnwijzer 
noch in het farmacotherapeutisch kompas is 
iets te vinden over bijwerkingen zoals oorsuizen. 
De NVVS-medisch adviseur vond echter op een 
Engelse website voor professionals in de zorg wel 
een vermelding van bijwerkingen als tinnitus, 
verminderd gehoor en oorpijn. Bisoprolol wordt 
voorgeschreven bij een verhoogde bloeddruk. 
Noch in de NVVS/FOSS-medicijnwijzer noch in 
het farmacotherapeutisch kompas is iets te vin-
den over bijwerkingen zoals oorsuizen.

Ina Bollenbakker heeft al 25 jaar ménièreBij Marga Vasco is de diagnose ménière net gesteld

‘Het was geen suizen, maar een 
gillend, fluitend geluid. Ik liep 
maar heen en weer, hield het 
niet meer uit’

2525jaarMénièreMénière jaar



O v e r z i c h t  v a n  d e  u i t g a v e n  o v e r  m é n i è r e

Ménière (folder) verzendkosten*
Tien praktische tips voor het omgaan met de ziekte van Ménière (folder) verzendkosten*
De ziekte van Ménière (brochure) 5,00
Leven met Ménière (boek) 10,00
De stilte voorbij 20,00
Ménière (folder) verzendkosten*
Tien praktische tips voor het omgaan met de ziekte van Ménière (folder) verzendkosten*
De ziekte van Ménière (brochure) 5,00
Leven met Ménière (boek) 10,00
De stilte voorbij 20,00

Stuur deze kaart in een enveloppe naar: NVVS, antwoordnummer 1000, 3990 AA Houten

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer of e-mailadres

Chantal (23)

‘Het was geen suizen, maar een 
gillend, fluitend geluid. Ik liep 
maar heen en weer, hield het niet 
meer uit’

R e a c t i e s  o p  d e  l o t g e n o t e n c o n t a c t d a g e n L e z i n g e n :  

M é n i è r e - c y c l u s 

F C D S

Dat langdurige en veelvuldige bloot-
stelling aan harde muziek toch minder 
onschuldig is dan Tom zich realiseerde, 
bleek veel later. De eerste verschijnse-
len daarvan werden hem midden jaren 
negentig pijnlijk duidelijk. ‘Ik bezocht 
een concert van mijn favoriete popgroep 
de Smashing Pumpkins in Vredenburg 
in Utrecht. Tien minuten nadat het con-
cert was begonnen, beleefde ik voor het 
eerste de onaangename sensatie dat 
het geluid zo hard was dat het leek alsof 
het bloed uit mijn oren spoot. Vanaf 
die tijd dateert mijn overgevoeligheid 
voor geluid. Ik kocht meteen dj-oordop-
pen om mijn oren beter te beschermen 
bij concerten. De eerste verschijnselen 
daarvan werden hem midden jaren 
negentig pijnlijk duidelijk. ‘Ik bezocht 
een concert van mijn. favoriete popgroep 
de Smashing Pumpkins in Vredenburg 
in Utrecht. Intussen verliep Toms weten-
schappelijke carrière voorspoedig. Na 
een aanstelling als sociaal wetenschap-
per in Utrecht. Tien minuten nadat het 
concert was begonnen, beleefde ik voor 

Rik (49)

‘Soms lopen mensen er lang mee 
rond voor ze naar ons komen,  

dat is vaak jammer’

Johan (67)

‘Het was geen suizen, maar een 
gillend, fluitend geluid. Ik liep 

maar heen en weer’

De NVVS
De NVVS zet zich in voor 

mensen met een hoorpro-

bleem, zodat zij zo goed 

mogelijk kunnen functio-

neren in de samenleving. 

O n z e  m i s s i e
•  Voorlichting over slechthorend-

heid, de ziekte van Ménière, 
tinnitus, hyperacusis, cochle-
aire implantatie en een brug-
hoektumor

•  Lotgenotencontact in bijeen-
komsten en op internetforums

•  Bijscholingscursussen voor onze 
voorlichters en cursusleiders

•  Organisatie oefengroepen voor 
 spraakafzien (=liplezen)

•  Belangenbehartiging voor 
slechthorenden bij over-
heid, politiek, ziektekosten-
verzekeraars, hoortoestellen-
industrie en andere relevante 
organisaties

O n z e  a c t i v i t e i t e n
•  Voorlichting over slechthorend-

heid, de ziekte van Ménière, 
tinnitus, hyperacusis, cochle-
aire implantatie en een brug-
hoektumor

•  Lotgenotencontact in bijeen-
komsten en op internetforums

•  Bijscholingscursussen voor onze 
voorlichters en cursusleiders

•  Organisatie oefengroepen voor 
 spraakafzien (=liplezen)

•  Belangenbehartiging voor 
slechthorenden bij over-
heid, politiek, ziektekosten-
verzekeraars, hoortoestellen-
industrie en andere relevante 
organisaties

S t e u n  o n s
Bij al onze activiteiten maakt uw 
steun het grote verschil: zonder uw 
donaties zouden we ons werk niet 
kunnen doen. Help ons daarom de 
positie van mensen met een hoor-
probleem te verbeteren en maak 
uw bijdrage over op giro 4341034 
van het Hoorfonds in Houten.

C o n t a c t 
Telefoon (030) 261 76 16
Fax (030) 261 66 89
Teksttelefoon (030) 261 76 77
info@nvvs.nl
www.nvvs.nl

✁

Ik wil graag:

Lid worden van de NVVS, incl. een abonnement op HOREN, ¤ 29,00 per jaar. 

Alleen een abonnement op HOREN, ¤ 26,50 per jaar.

Doneren of schenken aan de NVVS, neem contact met mij op

Vrijwilliger worden, neem contact met mij op

Vrijwilliger Marten de Rapper

V r i j w i l l i g e r  b i j  d e  N V V S

Dat langdurige en veelvuldige bloot-
stelling aan harde muziek toch minder 
onschuldig is dan Tom zich realiseerde, 
bleek veel later. De eerste verschijnse-
len daarvan werden hem midden jaren 
negentig pijnlijk duidelijk. ‘Ik bezocht 
een concert van mijn favoriete popgroep 
de Smashing Pumpkins in Vredenburg 
in Utrecht. Tien minuten nadat het con-

cert was begonnen, beleefde ik voor het 
eerste de onaangename sensatie dat het 
geluid zo hard was dat het leek alsof 
het bloed uit mijn oren spoot. Vanaf 
die tijd dateert mijn overgevoeligheid 
voor geluid. Ik kocht meteen dj-oordop-
pen om mijn oren beter te beschermen 
bij concerten. De eerste verschijnselen 
daarvan werden hem midden jaren 

HOREN 

het tweemaandelijkse 

tijdschrift van de NVVS 

over hoorproblemen. 
Met rubrieken als: 
interview, achtergrond 
en hulpmiddelen.

2525jaar MénièreMénièrejaar


