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13 cOmmuNIcATIETIPS

Zorg voor goede verlichting
Het gezicht van de spreker moet tijdens een 
gesprek duidelijk zichtbaar zijn.

Zorg dat er oogcontact is
Geef pas informatie als er duidelijk oogcontact 
is. Trek de aandacht door een licht tikje op de 
schouder. Of zwaai met uw hand, stamp op de 
vloer of knipper met het licht.

Benader een dove of slechthorende 
nooit zomaar van achteren
Wilt u iets zeggen tegen iemand met een auditieve 
beperking? Ga dan altijd eerst vóór diegene staan. 
Zo voorkomt u een schrikreactie.

Spreek duidelijk
Goed articuleren is belangrijk. Gebruik geen 
(overdreven) mimiek. Heeft u een snor?  
Houd deze dan kort, zodat de bovenlip niet  
wordt bedekt.

HOOR FRIESLaND IS EEN ON

aFHaNkELIJkE ORGaNISaTIE 

DIE DE bELaNGEN VaN SLECHT  

HORENDEN EN DOVEN IN 

FRIESLaND bEHaRTIGT. DE 

ORGaNISaTIE ONDER STEUNT 

MENSEN MET aUDI TIEVE 

pRObLEMEN, ZODaT ZIJ ZO GOED 

MOGELIJk kUNNEN DEEL NEMEN 

aaN DE SaMENLEVING. 

Heeft u vragen over slecht horend-
heid of doofheid? Hoor Friesland 
heeft contact met alle organisaties 
die diensten verlenen aan slecht-
horenden en doven. In ons 
informatie- en documentatie-
centrum kunt u zich uitgebreid  
laten informeren. 

Deze ondersteuning is er niet alleen 
voor mensen met een auditieve 
beperking, maar ook voor de 
mensen in hun omgeving. Is uw 
man slechthorend en loopt u samen 
tegen problemen aan? Of heeft 
u een dove collega en vindt u het 
lastig met haar te communiceren? 
Wij zoeken samen met u naar 
een oplossing. Scholing op maat, 
noemen we dat. 

Ook voor een cursus Nederlandse 
Gebarentaal en diverse andere 
trainingen bent u bij Hoor Friesland 
aan het juiste adres. 

Het gehoor van mijn moeder gaat steeds meer 
achteruit. Sinds kort heeft ze hoortoestellen. 
Eigenlijk realiseerde ik me niet zo wat dat betekent. 
Tot vorige week. We zaten gezellig met de familie 
bij elkaar, maar mijn moeder zat stil voor zich uit te 
kijken. Toen ik haar vroeg wat er was, zei ze: “Ach, 
ik kan de gesprekken toch niet meer goed volgen. 
En ik word zo moe van dat ingespannen luisteren.”  
Toen hebben we samen even een rustig hoekje 
opgezocht, om te praten.

Praat niet door elkaar
Iemand die doof of slechthorend is, kan maar 
één persoon tegelijk volgen. probeer om de 
beurt te praten, of steek uw hand op als u ook 
iets wilt zeggen.

Spreek zonder iets voor of in de mond
Zicht op de mond is voor doven en slecht-
horenden onmisbaar om alles goed te volgen.

Praat niet lachend
Lach met uw mimiek, maar praat niet ‘lachend’. 
Uw mond vertrekt door het lachen, waardoor 
uw mondbeeld nog moeilijker is af te lezen.

Zorg voor zo min mogelijk 
achtergrondgeluid
Gesprekken voeren gaat het makkelijkst in een 
ruimte zonder geluid op de achtergrond. Ook 
bijgeluiden kunnen storend zijn: rammelen met 
kopjes, ritselen met papier of klikken met de 
pen. beperk deze geluiden zoveel mogelijk.

Gebruik korte, duidelijke zinnen
korte zinnen zijn minder vermoeiend. En dus 
beter voor de concentratie.

Vermijd moeilijke woorden
Doven en slechthorenden kennen niet altijd 
de betekenis van nieuwe woorden. Door hun 
beperking leren ze deze minder snel aan.  
Houd daar rekening mee.

Gebruik ondersteunende gebaren
Met eenvoudige gebaren kunt u uw spraak 
ondersteunen. Steek bijvoorbeeld drie vingers 
in de lucht, als u vertelt dat u drie dagen vrij 
heeft. Ontkent u iets, schud dan ‘nee’.

Zeg nooit:  
‘Laat maar, het was niet belangrijk!’ 
Herhaal ook de onbelangrijke dingen of 
de flauwe grapjes, als iemand u niet heeft 
verstaan.

Ga na of uw gesprekspartner de 
informatie goed heeft begrepen
Mensen die slechthorend of doof zijn, kunnen 
zelf denken dat ze goed hebben gehoord of 
begrepen wat iemand zei.

Maar misschien hebben ze toch tijdens het 
gesprek belangrijke informatie gemist. Een 
bevestigend antwoord op uw vraag: “Heb je 
het goed begrepen?” geeft dus geen absolute 
zekerheid.

 

Hoe kunt u beter communiceren met 
iemand die slecht horend of doof is?


