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Kom naar Hoor Friesland
met deze en alle andere vragen over hoorproblemen kunt 
u terecht bij hoor Friesland. Wij weten dat er zaken zijn 
waar u als slechthorende of dove tegenaan loopt. maar 
ook dat er heel veel mogelijkheden zijn om daarmee om 
te gaan. mogelijkheden waar u misschien geen weet van 
heeft. hoor Friesland ondersteunt en wijst de weg.

“Het gehoor van mijn man wordt 
steeds slechter. Bij Hoor Friesland 
vertelden ze ons over een cursus 
Spraakafzien. Die hebben we 
samen gevolgd. Het was een 
kwestie van veel oefenen, maar 
nu hebben we er profijt van. 
Binnenkort beginnen we samen 
met onze zoon en dochter aan de 
cursus Nederlands ondersteund 
met Gebaren (NmG). Volgens ons 
kun je daar niet vroeg genoeg mee 
beginnen.”

Hoort u niet goed? Bent u doof?
geen mens is gelijk. dé slechthorende of dé dove bestaat 
niet. slechthorendheid kent veel niveaus en verschijnings-
vormen. slechthorenden communiceren met behulp 
van spraakafzien (liplezen) en geluidsversterkende 
hulpmiddelen, waaronder hoortoestellen. 

mensen die al vroeg in hun leven doof waren, beschouwen 
doofheid niet als een handicap. mensen die later of 
plotseling doof zijn geworden, doen dat vaak wel: zij 
herinneren zich nog een horend leven. de meeste doven 
maken gebruik van gebarentaal. 

“Als dove in een horende 
samen leving zijn veel 
voorzieningen en diensten 
niet goed toegankelijk 
voor mij. Daarom ben ik 
ontzettend blij met de 
workshop ‘Omgaan met 
de computer’ van Hoor 
Friesland. Nu kan ik mailen 
met instanties en via MSN 
contact onderhouden met 
mijn dove en horende 
vrienden.” 

Slechthorend, 
wat nu?

Als het gehoor Achter

uit gAAt komt er veel op 

u AF. hoe komt het dAt u 

slechter hoort? is het 

tijdelijk? zAl het erger 

Worden? misschien bent u 

ge dWongen te Accep teren 

dAt u nooit meer goed 

zult horen. en dAt is niet 

niks! 

het roept veel vragen op,  
zoals:
•  ik heb problemen op mijn 

werk doordat ik slechter 
hoor. Waar vind ik hulp en 
hulpmiddelen?

•  hoe zorg ik ervoor dat 
anderen rekening houden 
met mijn slechthorendheid?

•  Wat kan ik verwachten van 
een audicien?

•  Wat gebeurt er in een 
Audiologisch centrum? 

•  Welke hoortoestellen zijn 
geschikt voor mij  
en wat is het verschil?

•  hoe gaan anderen om met 
hun slecht horendheid?

Wat biedt Hoor Friesland?
•  voorlichting: individueel, groepsgewijs, op scholen 

en bij organisaties
•  informatie en documentatie over alles wat met 

slechthorendheid en doofheid te maken heeft
•  cursussen en trainingen:
 - spraakafzien
 - nederlandse gebarentaal ngt
 - nederlands ondersteund met gebaren nmg
 - Assertiviteitstraining
 - tinnitustraining en ménièretraining
•  lotgenotencontact
•  informatie over tolken gebarentaal en schrijftolken
•   activiteiten voor doven zoals lezingen, excursies, 

sportactiviteiten, een computerworkshop of een  
werkgroep poëzie in gebarentaal

•   themabijeenkomsten over onderwerpen die met het 
gehoor te maken hebben, zoals de ziekte van ménière, 
tinnitus, of het cochleair implantaat (ci)

• hulp en dienstverlening:
 - maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden
 - ggz voor doven en slechthorenden
 -  woningaanpassingen (bijvoorbeeld een aangepaste 

deurbel of telefoon, of een ringleiding)
 - arbeidsbegeleiding (werkplekonderzoek, re-integratie)

“Als docente op een scholengemeenschap werd het steeds 
lastiger om de klas in het gareel te houden. Bovendien kon ik 
me steeds slechter concentreren tijdens vergaderingen. Na een 
bezoek aan het Audiologisch Centrum bleek dat mijn gehoor 
in korte tijd behoorlijk achteruit was gegaan. Ik was opgelucht 
omdat ik wist wat er met me aan de hand was. Maar ik kwam 
ook op onbekend terrein. Daarom was ik blij met de tip om 
eens bij Hoor Friesland langs te gaan. Dankzij uitgebreid advies 
ga ik nu beter om met mijn slechthorendheid.”


