
Een gehooraandoening of een 
taalontwikkelingsstoornis kan het 
lastig maken om mee te draaien in 
de maatschappij. Stichting Hoormij 
weet uit ervaring hoe dat is en 
streeft naar erkenning en begrip van 
ouders, partners, familie, vrienden, 
werkgevers en andere betrokkenen. 

Wij horen wat voor impact de 
diagnose heeft op jou en je omge-
ving. Wij horen hoe je met je gehoor-
aandoening of taalontwikkelings-
stoornis omgaat, waar je behoefte 
aan hebt, waar je tegenaan loopt, 
welke tips je hebt voor anderen. 
Stichting Hoormij geeft je ook hand-
vatten om jezelf te laten horen, mee 
te kunnen doen en het beste uit je-
zelf te halen. Op school, op je werk, 
thuis, op de sportclub. Van (commu-
nicatie)tips, praktische materialen, 
het uitwisselen van ervaringen tot 
antwoord op vragen (bijvoorbeeld 
rondom aanschaf van een hulpmid-
del). Stichting Hoormij hoort jou, 
ondersteunt jou bij het meedoen in 
de maatschappij en komt op voor 
jouw belangen. Want iedereen heeft 
het recht om mee te doen in de 
maatschappij.

Wij horen jou. Ondersteunen jou. 
En komen op voor jouw belangen.

‘Bij Stichting Hoormij voel 
ik me gezien én gehoord!’ 

Ben je slechthorend of is je kind slechthorend?

Heb je de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), 

tinnitus (oorsuizen), 

hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) 

of een brughoektumor?

Draag je een cochleair implantaat?

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis?                         

Wij horen jou



In Stichting Hoormij vormen NVVS, 
FOSS en SH-Jong een federatie
Stichting Hoormij is een federatieve stichting waarin 

NVVS, FOSS en SH-Jong zich samen inzetten voor  

iedereen met een gehooraandoening en met een 

taal ontwikkelingsstoornis. Stichting Hoormij is er dus 

voor jong tot oud (‘van 0 tot 100+’) en voor alle doel-

groepen van de NVVS, FOSS en SH-Jong gezamenlijk.

Wat heeft Stichting Hoormij 
jou te bieden?
Er zijn binnen Stichting Hoormij  

speciale commissies die zich op de  

diverse aandoeningen richten. Zij  

orga niseren themabijeenkomsten en 

brengen mensen met elkaar in contact. 

Ook komt Stichting Hoormij voor je op 

door te pleiten voor betere voorlichting 

en nazorg na de diagnose. Als er geen 

medische behandeling is, zijn er vaak an-

dere mogelijkheden om te leren omgaan 

met je aandoening – wij pleiten voor een 

actievere voorlichting door professionals 

en helpen je de weg te vinden bij alle 

mogelijkheden die er zijn. We behartigen 

jouw belangen als het gaat om kwaliteit 

van hoorhulpmiddelen, onderwijs, oplei-

ding en zorg. We komen op voor goede 

ondertiteling van televisieprogramma’s 

en goede voorzieningen op de werkplek.  

 

Stichting Hoormij houdt je op de hoogte 

van het laatste nieuws rondom gehoor-

aandoeningen en taalontwikkelingsstoor-

nissen via www.stichtinghoormij.nl, onze 

digitale nieuwsbrief en social media. Sluit 

je aan bij een forum of Facebook-groep of 

deel je ervaringen via www.ervaringrijk.nl 

en www.hoorwijzer.nl.

Wat kan jij voor ons betekenen? 
Iemand die het werk van Stichting Hoormij wil steu-

nen met een donateur- of lidmaatschap, kan dit 

doen door lid of donateur te worden van een van de 

drie aangesloten organisaties NVVS, FOSS of SH-

Jong. Leden van de drie organisaties profiteren in elk 

geval van de volgende voordelen: 

• je ontvangt het ledenmagazine en krijgt korting op 

producten en activiteiten

• je kunt via je lidmaatschap voor juridische onder-

steuning terecht bij het Juridisch Steunpunt. 

• veel verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) het lid-

maatschap waardoor je zelfs gratis lid kunt zijn van 

de bij Stichting Hoormij aangesloten organisaties. 

Meer informatie over lidmaatschap en donateur  

worden is uiteraard te vinden op de websites van 

NVVS, FOSS of SH-Jong.  

www.stichtinghoormij.nl   www.ervaringrijk.nl   www.hoorwijzer.nl   www.challengelife.nl

Stichting Hoormij Randhoeve 221, 3995 GA Houten 
Telefoon (030) 261 76 16   Fax (030) 261 66 89 
info@stichtinghoormij.nl  

www.nvvs.nl            www.foss-info.nl            www.shjong.nl


