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D
e Nationale Hoorstichting noemt als belangrijkste

doel van de Week van het Oor de belangstelling

voor het gehoor te vergroten. Preventie van

gehoorverlies en bevordering van de gehoorrevalidatie zijn

vaste thema's van de Week van het Oor.

De week wordt georganiseerd door de

Nationale Hoorstichting, NVVS en

FOSS, OORAKEL, FENAC (koepel

audiologische centra), KNO-vereniging,

NVAB (koepel audiciens) en GAIN

(koepel audiologische industrie).

VHZ

De Week van het Oor 2005 wordt dit jaar gehouden 
van zaterdag 29 oktober t/m zaterdag 5 november.
Aan de Week van het Oor nemen traditiegetrouw
audiciens, audiologische ondernemingen, audiologische
centra, KNO-praktijken en voorlichtingscentra op het
gebied van slechthorendheid deel. 
Van Horen Zeggen vroeg aan diverse deelnemers of 
er nog bijzondere activiteiten op stapel staan.

Audiologische centra

Jan de Laat, hoofd van het audiologisch centrum in het

Leids Universitair Medisch Centrum vertelt dat de hoor-

test voor jongeren op internet (www.hoorcheck.nl) een

groot succes is. Belangrijk is nu dat er een vervolg aan

wordt gegeven in de zin van advisering voor gehoorbe-

scherming aan jongeren. Er zijn contacten gelegd met een

popgroep om tijdens hun concerten aandacht te geven aan

gehoorbeschadiging.

Ook in andere audiologische centra gaat er flink wat

aandacht naar de Week van het Oor. Paulien de Jager van

het AC Amsterdam heeft grote plannen. Zaterdag 5

november is de open dag.Als thema is gekozen “Weg met

die herrie”: ook het thema van de Europese week. Het ligt

in de bedoeling zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen

voor een eenvoudige gehoorscreening. Daarnaast probeert

ze een lezing te organiseren over onderzoek naar gehoor-

schade bij musici; er komt een bijzondere ‘audiologische’

puzzeltocht voor kinderen en een ‘stille disco’ voor de jon-

geren. MP3-spelers kunnen flink wat schade toebrengen
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aan het gehoor. Bij het AC Amsterdam kunnen mensen

hun speler laten doormeten. Samen met Oorakel gaat het

AC een tentoonstelling inrichten over gehoorbescherming

door de jaren heen.

Op het audiologisch Centrum van de Vrije

Universiteit Amsterdam is de mobiele tentoonstelling

“Horen en Verstaan” te zien. Deze reizende tentoonstelling

bestaat uit vier objecten die op stilistische wijze zijn vorm-

gegeven als onderdelen van het gehoororgaan. Doel: op

een ludieke manier slechthorendheid op de kaart zetten,

bespreekbaar maken en ook concrete oplossingen aanbie-

den: wat zijn de mogelijke behandelingen en hoe kun je

mensen toch hun werk laten doen. Om dit te bereiken

wordt er gebruik gemaakt van tekst en veel illustraties maar

ook van interactieve elementen. Zo is er een zogenaamde

“luisterwand” waar het publiek geluidsfragmenten kan

horen op 5 verschillende manieren, variërend van iemand

met goede oren tot en met iemand die vrijwel doof is.

Tevens is er de mogelijkheid om de

Nationale Hoortest te doen en

wordt er een film vertoond waar

de werking van het gehoororgaan

wordt uitgelegd. Cas Smits,

audioloog bij het AC van de VU

vertelt dat het ook nadrukkelijk de

bedoeling is dat het personeel van

de VU zich kan laten informeren!

NVVS

Joop Beelen van de Nederlandse Vereniging voor

Slechthorenden vertelt dat de NVVS een nieuwe CD gaat

lanceren. Daarop staan meer dan 150 Tinnitus geluiden.

De NVVS is van mening dat er nog onvoldoende kennis is

over het fenomeen oorsuizen en ook over hyperacusis. De

CD kan zorgen voor meer begrip bij artsen en partners

van patiënten.

De ondertiteling van televisieprogramma’s blijft voor

de NVVS een speerpunt in het beleid. Het

Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s

(SOAP) is nog steeds in overleg met Talpa; wellicht wordt

Talpa de eerste commerciële omroep die structureel

ondertitelt.

Er is een landelijk platform Cochleaire Implantatie in

oprichting (OPCI): een nieuwe organisatie die de belan-

gen voor CI patiënten gaat behartigen. In OPCI zullen

diverse bestaande organisaties worden vertegenwoordigd,

zoals het dovenschap, ouderverenigingen, de NVVS.

Audiciens

Ook de audiciens voeren tijdens de Week van het Oor

diverse acties. Ramon Jansen van de vestiging van Beter

Horen in Zutphen probeert zijn drempel zo laag mogelijk

te maken.“Mensen kunnen zonder afspraak binnenlopen

voor een eenvoudige gratis gehoortest. Onze ervaring is

dat daar veel gebruik van wordt gemaakt. De gang naar de

KNO arts blijkt vaak voor veel mensen nog een stap te ver.

Op deze manier proberen we ook taboes die er rondom

hoorproblematiek ligt te doorbreken.”

Hoormagazine

Zoals elk jaar verschijnt er weer een Hoorkrant.Was er

vroeger sprake van een echte krant, dit jaar zal de krant een

magazine worden. Het Hoorkrant Magazine bevat infor-

matie over het gehoor, gehoorpreventie en gehoorrevalida-

tie. Het magazine verschijnt in een oplage van 50.000

exemplaren.Verspreiding van het magazine vindt onder

meer plaats via de organisaties en ondernemingen die deel-

nemen aan de Week van het Oor en -op verzoek- ook via

deelnemers aan de internetversie van de Nationale

Hoortest.

NIPO onderzoek

In opdracht van de Hoorstichting heeft het NIPO een

inventariserend onderzoek verricht naar het gehoor in

Nederland. Er zijn diverse groepen bevraagd:‘normaal’

horenden, slechthorenden met en zonder hoortoestel.Wat

zijn hun ervaringen met hoortoestel-

len, welke problemen doen zich voor,

wat zijn de overwegingen om geen

toestellen te dragen? De resultaten

van dit landelijk onderzoek zullen op

een persconferentie worden bekend

gemaakt. VHZ

Frans Mollee
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De Week van het Oor 2005 zal

dit jaar een vervolg zijn op de

Europese Week voor Veiligheid

en Gezondheid op het Werk. Deze week vindt plaats 24 t/m

28 oktober 2005. Het thema van de Europese Week is dit jaar schadelijk geluid

met als slogan 'WEG MET DE HERRIE'. De week is een initiatief van het

Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Alle lidstaten van de Europese Unie nemen eraan deel. In Nederland wordt de 

Europese Week georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Nadere informatie over de Europese Week is te vinden 

op www.arbo.nl/euweek/2005/ 


