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Er is een gezegde: een nieuwe lente, een nieuw
geluid of nieuw begin. 

Dat is zeker van toepassing op Hoor Friesland en
andere maatschappelijke organisaties in Friesland.
Het is inmiddels duidelijk dat de jarenlange financië-
le ondersteuning door de provincie wordt beëindigd.

Geen verrassend besluit, wel even een teleurstel-
ling. We krijgen nog één keer geld dat we de
komende 2 of 3 jaar kunnen gebruiken om de werk-
zaamheden van Hoor Friesland voort te zetten en
om ons verder te richten op de Friese gemeenten.
Hoe dan ook is verder bezuinigen noodzakelijk. De
tijd tot aan de zomer zullen we gebruiken om te
bepalen wat we kunnen doen voor het geld dat we
nog krijgen, maar vooral ook om te kijken naar
welke taken we nog kunnen blijven doen. Ook zullen
we spreken over het voortbestaan van Hoor
Friesland en de manier waarop dat wel of niet vorm
kan krijgen.  

Het goede nieuws blijft dat we de komende jaren
nog heel veel kunnen doen. Er liggen al weer allerlei
plannen, ook in het kader van 2018 als Leeuwarden
Culturele Hoofdstad is. De teleurstelling die er even
was, is weer omgezet in positieve energie, de cover
van deze info spreekt voor zich. 

Ik schreef het al eens eerder: We doen wat we kun-
nen, omdat de doven en slechthorenden in Fryslân
het waard zijn. Ik herhaal het hier graag. We gaan
er nog steeds voor. Doet u weer mee? 

Jitty Reifenrath
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Toekomst Hoor Friesland

2

De provincie heeft op 18 juni 2014 het besluit
genomen om de subsidie aan de maatschappe-
lijke  organisaties (waaronder Hoor Friesland) te
stoppen. In 2015 en 2016 heeft Hoor Friesland
nog subsidie gekregen. Daarna zou de provincie
het totale subsidiebedrag aan de maatschappe-
lijke organisaties (MO’s) nog 1,5 jaar beschik-
baar stellen aan de gemeenten. Zij zouden met
dit geld de MO’s kunnen inhuren, maar dit hoeft
niet. Dit zou betekenen dat er voor Hoor
Friesland vanaf 2016 al een heel onzekere tijd
aanbreekt. 

Het idee achter dit plan was het creëren van een
“zachte landing” voor de MO’s: de provincie
geeft in 2017 en 2018 de gemeenten het geld
zodat ze de MO’s “kunnen uitproberen”. In de
afgelopen 1,5 jaar is gebleken dat het niet gaat
werken: gemeenten willen niet de ‘verplichtingen’
van de provincie overnemen en geven aan al
voldoende te doen in het sociaal domein. Dit

werd ook bevestigd in de Expertmeeting van 20
januari 2016, waar vertegenwoordigers van
gemeenten, provincie en MO’s aanwezig waren. 

De provincie wil dus de MO’s niet langer finan-
cieel ondersteunen en gemeenten zijn niet van
plan dit over te nemen. Gemeenten geven aan
alleen geïnteresseerd te zijn in producten van de
MO’s en hebben geen intentie om basissubsi-
dies aan de MO’s te verstrekken. 

Daarom heeft Hoor Friesland – als voorzitter
van de MO’s – eind oktober 2015 een voorstel
gedaan om uit de impasse te komen. Het
belangrijkste onderdeel van dit voorstel is
dat het gereserveerde geld voor de periode
na 2016 niet naar de gemeenten wordt over-
gemaakt, maar rechtstreeks naar de MO’s.
Dit voorstel is op 23 maart 2016 in
Provinciale Staten aangenomen!
Vervolg op pagina 3

Vraag het Hoor Friesland

Loopt u vast en weet u niet waar u terecht kunt
voor het regelen van:  
- al die post en die formulieren waar u niks van

snapt;
- problemen met gas, water en elektra, inter-

net, belasting, zorgverzekering enzovoort;
- hulp in de huishouding;
- hulp bij wassen en aankleden;
- aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een

traplift of een verhoogd toilet);
- vervoer (rolstoel, scootmobiel, vergoeding

van taxi);
- het zoeken van nieuwe contacten; 
- het zoeken van een maatje?

Dan kunt u aankloppen bij een van de sociale
wijkteams/dorpenteams van uw gemeente.
(kijk op de website van uw gemeente voor het
juiste telefoonnummer en het emailadres)
Vaak is dit lastig te vinden. 

Ook is het voor veel doven en slechthorenden
moeilijk om een zogenaamd ‘keukentafelge-
sprek’ met iemand van het sociale wijkteam/dor-
penteam te voeren.

De medewerkers en vrijwilligers van Hoor
Friesland willen u daarom graag (gratis)
ondersteunen. Juist bij de keukentafelge-
sprekken is dit heel belangrijk!! 

Dus loop zonder afspraak binnen bij Hoor
Friesland, Verlengde Schrans 35, Leeuwarden
of bel: 058-2130537 of mail: info@hoorfries-
land.nl. Wij zijn geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag van 10.00 – 16.00 uur.
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Alex heeft in de tijd dat hij in Den Haag autorijles

gaf een gebarencursus gevolgd bij Effatha en heeft

ervaring in het lesgeven aan doven en slechthoren-

den. Ik kon zelf geen gebaren, dus voordat ik voor

het eerst ging rijden in de auto hebben we afspra-

ken gemaakt over welke gebaren we  gebruiken.

Door deze gebaren weet ik dus of ik de koppeling

moet gebruiken, moet schakelen, richting aan moet

geven, gas moet geven of moet remmen. Hierdoor

kan ik dus rijles volgen zonder dat mijn slechte

gehoor een probleem is.

Inmiddels ben ik al een poosje bezig met het volgen

van lessen en ik vind autorijden nog niet makkelijk.

Vooral omdat ik door mijn slechte gehoor eigenlijk

nooit deelneem aan het verkeer (ik loop liever dan

dat ik fiets) en dus de verkeersregels niet ken.

Daarom ben ik nu druk bezig met het leren van de

verkeersregels. 

Ik hoop dat ik dit jaar mijn autorijbewijs ga halen. Ik

vind het heel goed dat er in Nederland ook rijschool-

houders zijn die goed kunnen lesgeven aan doven

en slechthorenden.

Serge Roijinga

Na vele jaren in Den Haag gewoond te hebben, ben

ik in 2012 weer teruggekeerd naar Friesland. Bij het

zoeken naar werk hier liep ik er al snel tegen aan het

met het openbaar vervoer hier erg lastig is om overal

te komen. Door omstandigheden was ik er nooit aan

toegekomen om mijn rijbewijs te halen. Gelukkig

kwam ik via Pastiel (een organisatie die mensen

begeleidt naar werk) in aanmerking voor het rijbewijs-

project. Ik mocht dus via hen autorijlessen gaan vol-

gen!

Het probleem is echter dat ik bijna doof ben en dus

iemand moest vinden die wist hoe om te gaan met

doven en slechthorenden en mij rijles kon geven. Na

wat zoekwerk kwamen we terecht bij rijschool Alex uit

Sneek (http://autorijschoolalex.com/).

Rijles als je slechthorend bent

Dat betekent dat Hoor Friesland vóór 1 oktober
2016 een plan moet indienen bij de provincie.
Als dit plan wordt goedgekeurd, dan krijgt Hoor
Friesland nog één keer 150% van de jaarlijkse
subsidie. Hiermee kunnen we zeker twee jaar
vooruit, maar waarschijnlijk nog wel langer. Het
hangt er van af in hoeverre wij ‘producten’ per
gemeente kunnen aanbieden waarvoor ook
betaald wordt. 

Gelukkig merken we dat de wijkteams ons
steeds beter weten te vinden. Dat is een

hoopvolle ontwikkeling. Nu we meer tijd heb-
ben, is de kans op een “zachte landing”
waarschijnlijker, maar er is nog een hoop
werk aan de winkel. Uiteraard zullen we u
regelmatig op de hoogte houden van de ont-
wikkelingen.

Jeroen Dijkstra
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Eetcafé het Wapen van Leeuwarden heeft een
decibelmeter boven de deur hangen omdat er
regelmatig op de zaterdagavond een DJ
optreedt. 

“We vinden het belangrijk dat we de klanten goed
kunnen verstaan, dat de klanten ons verstaan en
dat de DJ’s weten hoe hard ze kunnen draaien en
daarbij niet over de toegestane geluidsgrens gaan.
De DJ’s vragen er zelf om!”  

Een superinitiatief, want gehoorbeschadiging door te
lang in een omgeving te zijn waar te luide muziek is
komt steeds vaker voor. Zo kan de klant zelf contro-
leren hoe hard de muziek staat.

• Op het moment van de foto werd 68 dB gemeten.
Geluiden onder de 75 dB zijn veilig.

• Bij sterkere geluiden moet je zorgen dat je je
oren er niet te lang aanblootstelt. Zo bereik je bij
geluiden van 85 dB na acht uur de veiligheids-
grens.

• Per elke 3 dB die erbij komt, krijg je ongeveer
een verdubbeling van de geluidsdruk op je trom-
melvlies. Je kunt dus half zo lang zonder risico aan
dat geluid worden blootgesteld, bv. 88 dB is
slechts gedurende vier uur veilig, 91 dB gedurende
twee uur.

Naast de duur en de sterkte van het geluid bepalen
ook je persoonlijke gevoeligheid en de
toonhoogte hoe schadelijk geluid is. 

Je gehoor wil je zo lang mogelijk goed houden.
Door een paar maatregelen te treffen kun je
gehoorschade voorkomen.

1) GA VEILIG OM MET GELUID
Bescherm jezelf door gehoorbescherming te dragen
als je op plekken bent met hard geluid.
Gehoorbescherming is er voor verschillende situ-
aties, zoals voor het uitgaan, op de motor, tijdens
het klussen of op werk.  Als je zelf aan de knoppen
zit, let dan op je volume. Stel bijvoorbeeld een volu-
mebegrenzer in op je mp3-speler of smartphone.
Dan weet je zeker dat je veilig luistert. 

2) METEN = WETEN
Download een decibelmeter app. Safe Noise voor
IOS of deciBel voor Android.  Is het geluid harder
dan 80 decibel? Neem dan maatregelen.

3) OORDOPPEN IN
Tijdens het uitgaan wordt je gehoor continu blootge-
steld aan hard geluid. Het geluidsniveau verschilt
per uitgaansgelegenheid. Met de meeste festivals
en poppodia is een maximum geluidsniveau van
103 decibel afgesproken. Een veilig volume, als je
er oordoppen bij draagt. 

• Draag goede oordoppen
Wil je zo lang mogelijk van je gehoor blijven genie-
ten, zorg dan dat je oordoppen draagt. Het liefst met
een muziekfilter, want dan hoor je de muziek nog
goed. Schuimdoppen (de bekende ‘herriestoppers’)
raden we niet aan, ze vervormen de muziek en pas-
sen vaak helemaal niet goed in je oor. Ze bescher-
men dan dus ook niet. 

• Wat kun je nog meer doen?
Houd minimaal twee meter afstand tot de boxen.
Vraag de organisatie om oordoppen aan te bieden.
Laat het de organisatie weten als je de muziek te
hard vindt.
Neem af en toe een “hoorpauze”.

Lorette Dorreboom

Decibelmeter
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2. Merkt u weleens als u omhoog kijkt dat u merkt
dat u even onstabiel bent of draaiduizelig bent? 

3. Als u bukt om iets van de grond te rapen, bent
u dan wel eens draaiduizelig?

4. Overkomt het u wel eens als u zich omdraait in
bed dat u draaiduizelig bent? 

5. Als u op bed gaat liggen wordt u dan wel eens
draaiduizelig?

Dr. Van den Berge: “Ik denk dat er meerdere men-
sen zijn die het herkennen en als dat zo is, dan
heeft u in elk geval BPPD. Dat wil niet zeggen dat
het de enige oorzaak van uw duizeligheid is, maar
in elk geval één ervan. BPPD is vaak niet alleen
maar duizeligheid bij het bukken of opstaan, of
omdraaien in bed maar kan verschrikkelijke aanval-
len geven, die lijken op Ménière maar toch is het
BPPD.” Uit de vele bevestigende reacties van de
toehoorders kon worden opgemaakt dat dit inder-
daad speelt bij velen van hen.

Wat is BPPD? Zie afbeelding pagina 6.
Bij BPPD is er iets mis met het evenwichtsorgaan.
Het evenwichtsorgaan bestaat grofweg uit drie cir-
kelvormige kanalen en twee bolvormige structuren:
de utriculus en de sacculus. Deze onderdelen zijn
via zenuwen verbonden met de hersenen. In de bol-
vormige organen zitten kleine steentjes (calciumcar-
bonaatkristallen). Ze geven informatie die nodig is
om het evenwicht te kunnen bewaren.
Die steentjes kunnen losraken en gaan rondzwerven
in de vloeistoffen van de cirkelvormige kanalen. Ze
bewegen mee bij beweging van het hoofd. Het
evenwichtsorgaan krijgt dan verkeerde informatie.
Het gevolg is dat men duizelig wordt. Meestal laten
de steentjes uit zichzelf los. Soms is er een duidelij-
ke oorzaak. Bijvoorbeeld een klap tegen het hoofd
of een operatie aan het oor. BPPD komt met name
voor bij mensen ouder dan vijftig jaar.

Behandeling BPPD
Dr. Van den Berge: “U kan actie ondernemen om te
kijken of u een behandeling kunt krijgen voor deze
positieduizeligheid. Hoe is dat simpel oplosbaar?
Door de positiemanoeuvre. De steentjes (gruis) die
los zweven in de vloeistoffen in de halfcirkelvormige
kanalen geven de klachten. De behandeling is erop
gericht die steentjes terug te brengen naar hun
eigen positie. Er zijn verschillende manoeuvres

Niet alle draaiduizeligheid is Ménière

Draaiduizeligheid is één van de drie verschijnse-
len van de ziekte van Ménière. De andere twee
zijn: tinnitus (oorsuizen) en gehoorverlies.  Als
er sprake is van een combinatie van deze drie
verschijnselen en als dit ook daadwerkelijk is
vastgesteld, kan de diagnose ‘ziekte van
Ménière’ worden gesteld. Vaak is het stellen van
de juiste diagnose nog niet zo eenvoudig want
draaiduizeligheid kan vele oorzaken hebben.
Toch is het voor een goede behandeling wel van
belang de oorzaak van de duizeligheidsklachten
vast te stellen. Een paar jaar geleden is daarom
in het MCL een speciale duizeligheidspoli opge-
zet. Bezoekers van deze duizeligheidspoli krij-
gen op één dag  verschillende onderzoeken. Het
doel is om aan het eind van deze dag een diag-
nose te stellen.  

Op 23 november vorig jaar organiseerden
Hoormij/NVVS en Hoor Friesland een informatiebij-
eenkomst in het MCL over de ziekte van Ménière.
Een van de sprekers op deze avond was kno-arts
dr. H. van den Berge, die samen met neuroloog 
drs. L.J. Engström de duizeligheidspoli in het MCL
heeft opgezet. Dr. Van den Berge vertelde dat de
ziekte van Ménière tot voor kort bovenaan het lijstje
stond van veroorzakers van duizeligheid. Maar
inmiddels heeft hij geconstateerd dat BPPD verre-
weg de meest voorkomende oorzaak is van duize-
ligheid. BPPD staat voor Benigne Paroxysmale
Positie Duizeligheid (benigne betekent ‘goedaardig’
en paroxysmaal betekend ‘komt in aanvallen’) 
Dr. Van den Berge: ‘Het gaat zelfs zo ver, dat ik mijn
assistenten die ik opleid tot KNO-arts, leer: elke
patiënt die kampt met duizeligheid heeft BPPD tot
anders bewezen is. Ik noem het wel eens de kame-
leon onder de duizeligheid’. Om dit te verduidelijken
stelde de heer Van den Berge 5 vragen aan de zaal: 

Ga bij uzelf te rade of u ja antwoordt op één van de
volgende 5 vragen die ik stel. Eén of meer. Als u er
ja op antwoordt is de kans zeer groot dat u last hebt
van BPPD:

1. Als u ‘s morgens opstaat, voelt u zich dan wel
eens draaiduizelig worden, zodat u zich moet
vasthouden? 

Draaiduizeligheid
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waarbij u in een zodanige houding wordt gelegd,
zodat die kristallen er uitgewerkt worden om de dui-
zeligheid soms met één behandeling over te laten
zijn. Deze positiebehandeling moet wel goed wor-
den uitgevoerd. Belangrijk daarbij is om goed te
weten wanneer de klachten optreden. Het gruis kan
in verschillende kanalen zitten en aan de hand van
de beschrijving van de klachten kan de dokter bij u
de juiste positiebehandeling doen (bijvoorbeeld de
behandeling van Epley). Het is niet pijnlijk en duurt
niet lang. Daarna moet u nog even blijven liggen.
Soms moet de behandeling nog een of twee keer
worden herhaald.”

Wat is de ziekte van Ménière
De ziekte van Ménière wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt doordat de druk van de vloeistoffen in het bin-
nenoor niet goed gereguleerd wordt. Die vloeistoffen
worden aangemaakt en opgenomen. Als de druk
niet in orde is, te hoog wordt, en er een zogenaam-
de hydrops ontstaat, dan kan de ziekte van Ménière
ontstaan. De klassieke ziekte van Ménière ziet er
dus als volgt uit: 
Er zijn drie verschijnselen:

1. Oorsuizingen (meestal eenzijdig).
2. Aanvallen van draaiduizeligheid.
3. Een (lage tonen) gehoorverlies dat zijn oor-

zaak vindt in het binnenoor.
Vaak is er sprake van druk in het oor, hyperacusis

Draaiduizeligheid

(overgevoeligheid voor geluid) en de aanvallen van
draaiduizeligheid gaan vaak gepaard met ernstige
misselijkheid en braken.

Behandeling van de ziekte van Ménière
Dr. Van den Berge: “Bij Ménière kunnen wij als 
artsen heel wat doen om die aanvallen te voorko-
men. Soms door middel van medicijngebruik: genta-
micine of prednison en er zijn meer mogelijkheden
om die evenwichtsaanvallen te verminderen. Wat
lastiger is is het gehoorprobleem dat optreedt door
de Ménière. Je gehoor raakt door de aanvallen aan-
getast, met doofheid en suizen tot gevolg en die
vervelende klachten van hyperacusis. Daar blijf je
vaak mee zitten, dat zie je niet aan de buitenkant
maar zelf heb je er veel last van. 

De leefadviezen, ik vind dat die soms wel heel strikt
worden gegeven: je mag dit niet en dat niet. Ik ben
zelf meer van: luister naar je lichaam, probeer een
goede balans te vinden tussen klachten en je eigen
leven, maak geen kasplantje van jezelf en zorg dat
je niet over die top heen gaat. Geef hier dus een
persoonlijke invulling aan. En als een aanval vaak
optreedt probeer dan eerst iets met medicijnen te
doen zoals betahistine. Ik denk dat het bij 50% van
de mensen wat doet. Het is niet gelijk werkzaam,
maar na een tijdje kun je ervaren dat het minder
aanvallen oplevert. Helpt het bij mij of niet? Het
heeft niet veel bijwerkingen gelukkig.

Als de aanvallen te vaak komen - vaak is dat ook
subjectief: voor de een is één keer in de maand te
vaak, voor een ander is dat twee keer per week, het
hangt er van af hoe je leven er uit ziet - maar als het
te vaak optreedt kun je medicijnen gebruiken die je
achter het oor inzet, zoals gentamicine. Dit is een
antibioticum dat als bijwerking heeft dat het het
evenwichtsorgaan kan aantasten en van dit gege-
ven maken wij gebruik. Het is geen zware behande-
ling: onder plaatselijke verdoving wordt de gentami-
cine door het trommelvlies in het middenoor gespo-
ten. Gentamicine wordt opgenomen door het bin-
nenoor en schakelt het evenwichtsorgaan gedeelte-
lijk uit. 
Het is met een paar minuten gebeurd en dan nog
een paar uur op de zij liggen zodat het inwerkt. 

Schematische weergave BPPD
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Draaiduizeligheid

Daarna houd je een dagboek bij: het kan een zeer
goed effect hebben. 

Het is niet voor iedereen geschikt. Je andere even-
wichtsorgaan zal de functie overnemen, anders
word je constant instabiel. Dat overnemen van de
functie is individueel verschillend. Mijn ervaring is,
dat oudere mensen het slechter overnemen dan
mensen die jong zijn. Een kind dat een evenwichts-
orgaan kwijt raakt loopt twee dagen later rechtuit
alsof er niets aan de hand is, maar iemand van 80
kan instabiel worden. Er moet dus goed gekeken
worden: wie zit er voor je en kan die gentamicine
hebben? 

Prednison wordt ook in het middenoor ingebracht. ik
heb er nog niet veel ervaring mee maar een collega
had er een verhaal over, dat die er weer mee opge-
houden is. Prednison heeft niet zo’n werking als
gentamicine maar wel met minder bijwerking even-
tueel. En dan is er nog de mogelijkheid om de
zenuw van het evenwichtsorgaan te laten doorsnij-
den. Het kan in Nederland. Een jonge man van 25

had ooit aanvallen en daarna niet meer. Hij was de
wereld te rijk. Dit wordt natuurlijk niet zo maar
gedaan.” 

Andere oorzaken van duizeligheid
- Ontsteking van de evenwichtszenuw (neuritus

vestibularis).
- Uitval van het evenwichtsorgaan (door bijvoor-

beeld zuurstoftekort, trauma, medicijngebruik,
infectie).

- Neurologische aandoeningen 
(tumor evenwichtsorgaan, CVA, MS). 

- Andere oorzaken van duizeligheid/
zweverigheid/licht gevoel in het hoofd:  alcohol, 
hoge bloeddruk, hyperventilatie, whiplash (letsel
van de nek dat kan ontstaan wanneer tijdens 
een botsing de nek krachtig van achter naar 
voren gaat), aandoeningen van het zenuw-
stelsel. 

Albertsje Spliethoff

Slechthorendheid en tolkinzet

Je kunt je prima redden met je hoortoestel en solo-
apparatuur, maar in bepaalde situaties is commu-
niceren lastig. Het kost je moeite om alles goed te
volgen en na afloop ben je ontzettend moe. Denk
bijvoorbeeld aan een teamvergadering of een leuke
cursus in je vrije tijd. Met een schrijf- of gebarentolk

kun je alles volgen.
Bespaar jezelf een
hoop energie en mis
niks van het gesprek!
In Nederland wordt
de inzet van een tolk
vergoed als je
slechthorend bent.

Hoe slechthorend moet je zijn?
De overheid gebruikt als richtlijn voor toekenning
van tolkvergoeding een gehoorverlies van 35 DB
aan het beste oor. Het maakt niet uit wat de oorzaak
of de vorm van je slechthorendheid is. Met

een tolkvoorziening (vergoeding) voor je werk, oplei-
ding of privésituaties kun je kosteloos een tolk
inzetten, daar waar jij dat nodig vindt.
Door je in te schrijven bij Tolknet, kun je eenvoudig
een gebaren- of schrijftolk regelen. Ook kun je voor
vragen over tolkinzet bij ons terecht. Inschrijven is
gratis en eenvoudig.

Schrijftolk; geen gebaren maar ‘live’ ondertite-
ling
Een schrijftolk kan heel prettig zijn wanneer je (nog)
geen gebaren kent. Deze typt op spreeksnelheid
alles wat er gezegd wordt. Ondertussen lees je mee
op een tablet of laptop. Gesprekken zijn een stuk
minder vermoeiend èn je kunt er zeker van zijn dat
je alles goed mee hebt gekregen.

Stichting Tolknet
Amersfoortsestraat 70d
3769 AL, Soesterberg
www.tolknet.nl
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GGMD en de projectgroep Social Haptic
Communication:

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening. Onze hulpverle-
ning is bedoeld voor doven, slechthorenden en
mensen met andere hoorproblemen en ook voor
mensen met doofblindheid. Het aanbod van de
hulpverlening is groot binnen de GGMD, bekijkt u
hiervoor maar eens de website www.ggmd.nl.

De GGMD maakt na de fusie met Stichting OTwee
april 2015 deel uit van de projectgroep die de
ontwikkeling van Social Haptic Communication in
Nederland op de kaart wil zetten. Binnen deze pro-
jectgroep werken diverse organisaties die zich
inzetten voor mensen met doofblindheid samen,
namelijk Bartiméus, Kentalis, Kalorama en GGMD.
Het project is mede mogelijk gemaakt door twee
fondsen, namelijk NutsOhra en het Revalidatie
Fonds.

Wat is dat nu, Social Haptic Communication
(SHC)?
“Social Haptic Communication” is geen communi-
catiemethode op zich, maar een ondersteunende
vorm van communicatie. Het vervangt de
gebarentaal of de gesproken taal dus niet, maar kan
voor beide taalgroepen als aanvulling worden
gebruikt. Het is een middel om meer betrokken te
zijn bij het sociale gebeuren. Door ‘aanraken’ kan je
individuele boodschappen doorgeven over de
omgeving. Men kan via SHC snel en efficiënt korte
boodschappen overbrengen naar mensen met doof-
blindheid, zodat zij hun omgeving of het gebeuren
onmiddellijk kunnen begrijpen. Wat voor ons zo
vanzelfsprekend is, is voor mensen met doofblind-
heid soms een probleem: is mijn gesprekspartner

Haptic Communication

nog geïnteresseerd? Wie komt er aan? Wat gebeurt
er in mijn omgeving? Is er iemand die lacht of pro-
blemen heeft? Hoe ziet de ruimte eruit? Wie zit
waar? …..

Communicatie is meer dan alleen maar woorden en
gebaren. Ook de situatie, emoties, de gelaatsuit-
drukking van anderen, het gedrag, de sfeer, of een
snelle mededeling tussendoor zijn belangrijk. Deze
aspecten van communicatie zijn met een gewone
manier van tolken (of begeleiden) niet simultaan
over te brengen aan mensen met doofblindheid.
Het toepassen van Haptic Signs maakt het
gemakkelijker om mensen met doofblindheid te
begeleiden zowel binnen- als buitenshuis. Zo
bevorder je een groter gevoel van zelfstandigheid.
Haptic Signs zijn niet alleen nuttig bij mensen met
doofblindheid die met tolken en begeleiders zo zelf-
standig mogelijk functioneren, maar eveneens voor
kinderen-, jongeren- en volwassenen met aange-
boren doofblindheid.

De projectgroep Social Haptic Communication is
druk bezig met het maken van een module om
daarmee in Nederland deze aanvullende vorm van
communicatie te verspreiden. Veel moet nog worden
uitgezocht en uitgedacht, maar de samenwerking
tussen GGMD, Kentalis, Kalorama, Bartiméus en de
ervaringsdeskundige doofblinden verloopt goed. We
hopen op niet al te lange termijn met een gezamen-
lijk product op de markt te kunnen komen. 

Wilt u meer weten over deze aanvullende vorm van
communiceren met doofblinden neem dan contact
op met Trudy van de Merbel (GGMD, regio
Noordoost).
Trudy van de Merbel
t.van.de.merbel@ggmd.nl
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Inmiddels is de Hoorinfotheek uitgebreid met een
nieuwe locatie in Amsterdam. We hebben nu in
totaal 9 vestigingen verspreid door heel Nederland. 

In maart j.l. hebben we een kennisdag voor alle
onafhankelijke hulpmiddelenadviseurs georgani-
seerd. GGMD Apeldoorn verzorgde de vergader-
ruimte met alle voorzieningen en Pento trakteerde
op een lekkere lunch. Verschillende leveranciers
presenteerden en demonstreerden bekende en ook
nieuwe apparatuur: Phonak, Hoorexpert en GN
Resound.
Zowel Phonak als Hoorexpert demonstreerden alle-
bei, op ons verzoek, een hulpmiddel waar ik wat
meer over wil vertellen: Dynamic Soundfield van
Phonak en Frontrow van Hoorexpert. Wat is dat
eigenlijk?

Een soundfield systeem
bestaat uit een speaker
(lijkt op een praatpaal) èn
een microfoon. Dit sys-
teem is erg geschikt voor
een klaslokaal of bijvoor-
beeld voor een lezing. Het
spraakgeluid wat door de
microfoon wordt opgevan-
gen wordt op een natuur-
lijke manier versterkt.
Vooral de midden- en
hoogfrequente geluiden. In een ruimte van 100m2
wordt de spraak zo heel goed verstaan. Voor grote-
re ruimtes, zoals een aula, is er een sterkere spea-
ker beschikbaar. 

Aanvankelijk was dit systeem bedoeld voor leer-
krachten of andere sprekers met een zachte of
zwakke stem. Maar omdat het spraakverstaan

zoveel verbetert is de toepassing veel breder:

- Luisteraars hebben meer aandacht voor het
gesprokene (en leren daardoor makkelijker).

- Ondersteuning bij aandachts- en leerproblemen.
- Ondersteuning bij taalachterstand.
- Ondersteuning bij luisterproblemen of lichte slecht-

horendheid.
- En uiteraard voor de spreker minder stemklachten.

In dit laatste geval kan een Soundfield systeem
vergoed worden op advies van een KNO-arts.

Wij hebben onze hele kennisdag de sprekers met
beide systemen kunnen beluisteren. Opvallend was
het prettige natuurlijke geluid. Je had eigenlijk niet in
de gaten dat het geluid werd versterkt, totdat de
microfoon werd uitgeschakeld! Eén van onze colle-
ga’s, die slechthorend is en de presentaties eerst
volgde met soloapparatuur, kon uiteindelijk de spre-
ker beter met een soundfieldsysteem verstaan dan
met de soloapparatuur. 

De systemen zijn uit te breiden met meerdere
microfoons, zodat er in een klas ook makkelijk in
groepjes kan worden gewerkt. Ook kunnen de spea-
kers aangesloten worden op bijvoorbeeld een digi-
bord. 

Dynamic Soundfield en Frontrow zijn niet aanwezig
in de Hoorinfotheek, maar mocht u belangstelling
hebben dan kunt u bij Phonak of Hoorexpert vrijblij-
vend een proef aanvragen. 

Neem voor meer informatie gerust contact op met
één van de adviseurs van de Hoorinfotheek,
www.hoorinfotheek.nl 
Volg ons ook op Twitter: @Hoorinfotheek

Diderica van Thes
Hulpmiddelenspecialist en coördinator
Hoorinfotheek

Hoorinfotheek
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Hoorbel!

Genny is een meisje dat is geboren met rest-
gehoor. Zij kon hier echter niks mee horen, ook niet
met een gehoorapparaat en daarom is zij vlak na
haar eerste verjaardag geïmplanteerd aan haar lin-
ker en rechter oor. Na 2 maanden kreeg zij de bui-
tenkant van het CI en kon haar horende leven
beginnen. Genny doet het heel erg goed en kan
heel goed praten. Maar mama en zussen blijven
gebaren gebruiken, zonder CI blijft Genny immers
toch doof.
Genny is nu 4 jaar en gaat 4 dagen per week naar
de Guyot school, voor dove en slechthorende kinde-
ren in Haren en 1 dag in de week gaat zij naar een
reguliere school in Leeuwarden.

We zijn erg blij met deze mooie kans voor Genny
om te kunnen horen, maar blijven van mening dat
Genny niet ‘goed horend’ wordt van een CI. Het is
en blijft een hulpmiddel.
Met gesproken taal en gebarentaal, dus tweetalige
opvoeding, wordt ze vast een heel gelukkig meisje.

Yvonne van der Zwaag

Dit is het hoorapparaat van Genny. Het hoorapparaat heet een CI, de bling bling die er aan hangt is een oor-
bel, maar zit om het slangetje van het oorstukje bevestigd. Zo wordt een ‘oorbel’ een ‘hoorbel’. De hoesjes
die aan de achterkant van het oor zitten, kunnen in alle kleuren worden verwisseld. Het staat haar prachtig!
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Huiskamerbijeenkomst CI gebruikers

op de voor en nadelen en putte rijkelijk uit zijn erva-
ringen. En ook van de overige CI gebruikers kreeg
hij nuttige informatie. 

Het luisteren naar muziek speelt voor de meeste CI
gebruikers een belangrijke rol. Het herkennen van
muziek is voor een CI gebruiker heel erg moeilijk.
Elske Postuma vertelde dat orgelspelen eigenlijk
niet meer mogelijk was, maar dat zij met haar twee
CI’s bezig was met het spelen op een gitaar. De
heer van Rees vertelde dat een CI eigenlijk alleen
bedoeld is voor spraakverstaan en dat luisteren
naar muziek heel verschillend wordt ervaren. Al met
al was het een heel interessante avond, waar de
deelnemers hun persoonlijke ervaring met een CI
konden uitwisselen.

Om 21.30 was de bijeenkomst afgelopen en werd
de heer van Rees bedankt voor zijn komst en inlei-
ding en Elske Posthuma voor de gastvrijheid.

Mochten er CI gebruikers zijn die meer willen
weten dan kunnen zij contact opnemen met de
heer van Rees: henk.vanrees@opciweb.nl

Marten de Rapper.

OPCI is een werkgroep van het Platvorm doven,
slechthorenden en tos.
Hierin participeren: Stichting Hoormij (NVVS, FOSS
en SH-Jong), Stichting Plotsdoven, Dovenschap,
FODOK en NDJ.

OPCI organiseerde 30 maart een
Huiskamerbijeenkomst voor mensen met een
cochleair implantaat. Deze werkgroep organi-
seert Huiskamerbijeenkomsten voor een beperk-
te groep CI gebruikers en voor mensen die over-
wegen een CI aan te schaffen.

In overleg met HOOR-Friesland werd een avond
belegd in Leeuwarden. Deze werd gehouden in de
huiskamer van gastvrouw Elske Postuma.

De avond begon om 19.30 uur met een kort voor-
stelrondje. De inleider was de heer Henk van
Reesdie in het kort vertelde wat OPCI is en doet.
Daarna gingen de deelnemers met elkaar in
gesprek om hun ervaringen te delen en konden vra-
gen worden gesteld aan elkaar om met elkaar naar
antwoorden te zoeken. Er was een deelnemer die
sinds januari een CI had en nog volop in het revali-
datieproces zat. Zij vertelde dat ze nog echt in een
leerproces zat om geluiden en spraak te herkennen.

Ook was er iemand die zeer slechthorend was en
nog in het circuit zat van het nemen van een besluit
om wel of geen CI te nemen. De heer van Rees,
zelf drager van een CI (drie jaar), ging uitgebreid in

Hoor Friesland wil een koffieochtend organiseren voor mensen in Friesland die beperkt zijn in
horen en zien. 
Bent u slechthorend en slechtziend en heeft u zin om te komen? De bedoeling is om met elkaar ken-
nis te maken en ideeën uit te wisselen over een vervolg op de koffieochtend. U kunt uw
begeleider/familie meenemen. Er zijn geen tolken aanwezig, als u gebruik maakt van een tolk deze
zelf meenemen. We willen de koffieochtend graag in ons pand in Leeuwarden op een donderdagoch-
tend organiseren, van 10.30 tot 12.00 uur. Heeft u interesse? Ik hoop van u te vernemen!

U kunt zich aanmelden per e-mail.
Lorette Dorreboom, Beleidsmedewerker Hoor Friesland

l.dorreboom@hoorfriesland.nl 

OPROEP KOFFIEOCHTEND
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Interview met Jan de Kroon

Wat is uw naam
Mijn naam is Jan de
Kroon

Waar ben je geboren en
wat is je geboorteda-
tum?
Ik ben op 7 augustus
1975 in Hemelumer
Oldeferd (Friesland)
geboren.

Ben je doof of slechthorend geboren?
Ik ben horend geboren ongeveer 1 jaar (ontsteking)
en daarna doof geworden.

Op welke school heb je gezeten?
Ik ben In Groningen en ook bij internaat gezeten. Ik 
doe de houtopleiding.

Hoe lang woon je nu al op de plaats en waar je nu
woont?
Ik woon al 11 jaar in Koudum.

Heb je broers of zussen?
Ik heb 1 zus en 1 broer. Ik ben middelste. 

Heb je huisdieren? Welke?
Geen huisdieren.

Wat is je hobby?
Ik hou van hout maken zoals klussen. 

Doe je ook aan de sport? 
Nee, ik doe geen sport.

Wat doe je als werk nu, waar werk je?
Ik werk bij bedrijf Empatec + Lankhorst in Sneek.

Vroeger naam was Woudengroep. Ik doe voor
zagen en ook machine, ik werk daar al 18 jaar. 

Hoe gaat je heen naar het werk?
Ik rij met de auto naartoe.

Hoe bevalt je met jouw collega’s?
Bevalt goed.

Hoe zit je communiceren als je pauze met collega’s?
Wel goed, geen probleem.

Waar ga je dit jaar met de vakantie naar toe of
geweest?
Alleen in Nederland met vrienden. Nu zomer-
vakantie met tent buurt in Zwolle.

Hoe vind je het gebarencafé in Fire Palace
Leeuwarden?
Ja, heel leuk.

Hoe contact met gebarencafé? 
Via Facebook, of Hollands gebarencafé lijst via com-
puter.

Hoe vind je het gebouw Hoor Friesland?
Wel leuk.

Hoe bevalt je het infoblad Hoor Friesland?
Leuke infoblad. Soms wel wat moeilijk voor mij.

Wat zou je met € 250,- doen?
Ja heel leuk. Maar ik weet niet waarvoor gebruiken.

Wie wil je een volgende persoon voor een inter-
view?
Martin van der Meulen.   

Hillie en Annechien
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Knettergek van tinnitus?

Door Irma van der Meer

Geluiden waar je ziek van wordt? Alleen al
in Nederland zijn 100.000 (!) mensen ziek
van de klachten van tinnitus. Die klachten
variëren van stress en depressiviteit tot
aan ernstige slapeloosheid en zelf-
moordgedachten. In tegenstelling tot de
traditionele visie dat tinnitus onbehandel-
baar is, is succesvolle behandeling zonder

medicijnen mogelijk. Hoe? Door middel van bewust-
wording en meditatie. In dit artikel een casus van
een 72-jarige man die zelfmoordgedachten kreeg
door tinnitus. Na training en therapie had hij weer
kwaliteit van leven. Voor de volledigheid hieronder
eerst een uitleg over tinnitus, hyperacusis en
Ménière, begrippen die allemaal te maken hebben
met het oor, hinderlijke geluiden en duizeligheid. 

Tinnitus. - Tinnitus Aurium - is de Latijnse vertaling
voor ‘gerinkel in de oren’, ‘oorsuizen’ in de
volksmond. Bij tinnitus hoor je geluiden die worden
voortgebracht door het gehoor. Tinnitus komt van
binnenuit. Het is een compenserend mechanisme
dat behoort tot een normaal functioneren van het
gehoor. Het geluid op zich is niet het probleem,
maar wel de last die je ervan hebt. Factoren die tin-
nitus versterken zijn: Gehoorbeschadiging, slijtage
van het gehoor door ouder worden, overgang,
stress, Ménière, hyperacusis. *)

Hyperacusis. Bij hyperacusis gaat het om geluid
met een aanwijsbare geluidsbron vanuit de omge-
ving. Het gaat om dagelijkse geluiden die te luid
lijken te zijn voor de cliënt, maar waar anderen niet
over klagen. Het gaat bij hyperacusis vooral om de
beleving van gewone geluiden van buitenaf. Tinnitus
en hyperacusis kunnen ook samen voorkomen. 

Ménière. Mensen met de ziekte van Ménière
hebben een combinatie van 3 klachten die veroor-
zaakt worden door problemen in het binnenoor: 
- aanvallen van draaiduizeligheid, tenminste -

tweemaal langer dan 20 minuten;
- gehoorverlies;
- tinnitus. 

Is tinnitus te behandelen?
In Nederland heerst bij veel psychologen, audiolo-
gen en KNO-artsen nog de visie dat de oorzaak van
tinnitus ligt in het gehoororgaan. In deze traditionele

zienswijze wordt tinnitus gezien als een onbehandel-
bare ziekte die de kwaliteit van je leven verwoest.
Je kunt begrijpen dat vanuit deze visie heel veel tin-
nituscliënten angstig en depressief worden. Wat
gebeurt er namelijk bij een tinnituscliënt?  Elke
kleine verandering in zijn klacht merkt hij op, hij
reageert hierop met stress, waardoor zijn klachten
verergeren. Dit levert nog meer stress op, het corti-
solgehalte is constant verhoogd: de cliënt raakt in
een neerwaartse spiraal, waar hij in zijn eentje niet
meer uitkomt. 

Het Jastreboff TRT model.
Het Jastreboff TRT -Tinnitus Retraining Therapy-
model gaat er  vanuit, dat tinnitus een natuurlijk ver-
schijnsel en dus geen ziekte is en dat de oorzaak
van tinnitus in de hersenen ligt. Overactieve delen
van de hersenen in het gehoorgebied geven continu
signalen af. Die veroorzaken het “fantoomgeluid”.
Doel van TRT is dat de cliënt de signalen van tinni-
tus leert kennen en begrijpen. Als hij dat doet, ver-
dwijnen onaangename reacties.

Hoe werk ik met tinnitus cliënten?
Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de
klant kan gekozen worden voor een individueel tra-
ject of een training in groepsverband.  Centraal
staat, dat ik de cliënt leer om gewaarzijn van eigen
gedrag te vergroten. Wanneer je weet waarom een
bepaalde reactie op een situatie is ontstaan en je
leert je lichamelijk gewaarzijn te vergroten is het
mogelijk om vanuit nieuw geleerd gedrag construc-
tiever te reageren op bepaalde situaties. 
De cliënt neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en
maakt eigen keuzes vanuit een nieuw gewaarzijn.
Verder leer ik mijn cliënten door meditatie te
focussen op andere dingen dan geluiden in je hoofd.
Dat vraagt discipline en motivatie. Meditatie is een
effectieve manier om jezelf te focussen op het hier
en nu. Hierdoor heb je zelf invloed op hoe je de tin-
nitusklachten ervaart. Verder helpt meditatie bij het
doorbreken van stress waardoor je cortisolgehalte
daalt.
*) Bron: ‘Eerste hulp bij Oorsuizen ‘ door Olav
Wagenaar

Casus. Tijdens een intake komt een oudere man
van 72, samen met zijn vrouw. Ik noem hem Hans.
Hans is zwaar slechthorend en heeft tinnitusklach-
ten. Hij is ten einde raad vanwege de tinnitus-
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geluiden die heftig en gekmakend zijn. Hij vertelt mij
dat hij een audiogram heeft laten maken en dat hij
65 en 75 dB gehoorverlies heeft aan beide oren.
Hans heeft vanwege zijn zware slechthorendheid
inmiddels hoorapparaten. Positief is, dat hij door zijn
apparaten nu meer mee krijgt tijdens de communi-
catie met anderen. Maar hoe zit het met de tinnitus?
Van zijn KNO-arts heeft hij te horen gekregen dat hij
met zijn ernstige tinnitusklachten maar moet leren
leven. Want daar is niets aan te doen. Tijdens de
intake vallen mij een paar dingen op: Hans is een
paar jaar geleden, op zijn 70ste, gestopt met zijn
bedrijf. Hij heeft besloten om het bedrijf over te doen
aan zijn zoon. Dit is geen gemakkelijke stap, want
zijn zoon  doet het werk echt anders. Het verschil in
inzicht over de bedrijfsvoering en een stap terug lei-
den tot veel stress. Ineens zit Hans thuis zonder
doel. Hij probeert zijn dagen zinvol in te vullen door
gezellig op stap te gaan met zijn vrouw. Slechts af
en toe doet hij nog iets in het bedrijf. Hij voelt zich
zeer onrustig. Tegelijkertijd nemen de tinnitusgelu-
iden toe. Hij wordt er gek van! Soms wil hij wel met
zijn hoofd tegen een muur slaan in de hoop dat het
lawaai in zijn hoofd dan stopt…

Hij vertelt dat er soms gedachten bij hem opkomen
waar hij erg van schrikt. Gedachten als: ”Zo wil ik
mijn laatste jaren niet meer doorgaan”, “Voor mij
hoeft het zo niet meer”, “Ik word knettergek ……”.
Hij zegt zichzelf niet meer te kennen. In zijn omge-
ving loopt hij tegen een muur van onbegrip aan.
Omdat niemand hem meer begrijpt en hij anderen
niet lastig wil vallen met zijn ‘gezeur’, geeft hij zich
op voor een training.

De training is erop gericht informatie te geven over
de werking van het gehoor, tinnitus, uitleg van het
audiogram en ruimte voor het uitwisselen van

Knettergek van Tinnitus?

ervaringen met lotgenoten. Door de training ontdekt
Hans een aantal dingen over zichzelf. Zo heeft hij
nooit geleerd om aandacht te vragen voor zichzelf.
Hans ontdekt tijdens de training verder, dat als je
informatie geeft aan de mensen die je dierbaar zijn,
er meer begrip ontstaat. Ook leert hij beter zijn gren-
zen waar te nemen en aan te geven wat hij op dat
moment nodig heeft. In dit proces krijgt hij veel
steun van zijn vrouw.
Het moeten loslaten van zijn bedrijf, waar zijn hele
ziel en zaligheid in ligt, heeft hem veel stress
gegeven. Het is een rouwproces: het loslaten brengt
emoties met zich mee en die emoties mogen er zijn.
Dat proces is nieuw voor Hans. Hij is als een water-
val tijdens de groepsgesprekken, hij is soms niet te
stoppen. Het lucht hem geweldig op. Als hij wat
meer ruimte krijgt voor de anderen ontdekt hij dat
zijn problemen eigenlijk in het niet vallen als hij zich
vergelijkt met hen. Hij hoeft immers niet meer te
werken, de anderen wel! Die druk heeft hij niet, wat
een bevoorrechte positie! Hij weet zijn problemen te
relativeren en luistert steeds beter naar de andere
verhalen. Aan het einde van de training zegt hij: “Dit
had ik nooit durven dromen, ik voel mij zo’n geze-
gend mens. De training heeft me goed gedaan.
Door de informatie, de uitwisseling met lotgenoten
en door te kijken naar mijn eigen manier van
omgaan met mijn klachten heb ik geleerd dat het
eigenlijk best mee valt. Mijn omgeving begrijpt mij,
ze houden rekening met mij. En ik maak gemakke-
lijker keuzes die goed zijn voor mijzelf.” De klachten
van Hans zijn door training en therapie behoorlijk
minder geworden; Hans hoort de tinnitus wel, maar
stoort zich er niet meer aan. 

Met deze casus wil ik duidelijk maken dat tinnitus
positief te beïnvloeden is door therapie en training.
In therapie wordt het verhaal achter de klacht zicht-
baar en training leidt tot bewustwording. Samen met
meditatie leidt dit tot vermindering van klachten.
Hans hoort de tinnitus wel, maar wordt er niet meer
knettergek van, hij heeft nu weer kwaliteit van leven.

Informatie: Irma van der Meer heeft een praktijk in
gestalttherapie in de Kazerne in Zuidlaren. Ze is
gespecialiseerd in tinnitus, slechthorendheid en
doofheid en geeft naast individuele therapie en
relatie therapie groepstrainingen voor doven,
slechthorenden, tinnitus, hyperacusis en
Ménièrepatiënten. 
Email: info@gestaltpraktijkvandermeer.nl
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Op zaterdag 20 februari 2016

Bij aankomst  begonnen wij met een drankje en een
aantal Italiaanse hapjes. De workshopleider ging uit-
leggen wat wij zouden gaan doen. Daarna  gingen
wij zelf eten klaarmaken. Twee of drie personen

gingen samen 1 of 2 gerechten klaarmaken voor het
uiteindelijke lopend buffet met tapas hapjes. 

Iedereen heeft met veel plezier en enthousiasme de
tapas gerechten klaargemaakt. Toen alle tapas
gerechten klaar waren, was er de mogelijkheid om
onder het genot van een wijntje of frisdrank te
beginnen met eten en te genieten van de heerlijke
maaltijd. Na afloop was er een kopje koffie of thee
en kon er nagepraat worden.

Het was een geslaagde workshop. Iedereen
bedankt voor de gezelligheid!
Frido

Workshop Tapas maken
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Uitnodiging

Wij zoeken een vrijwilliger die ervaring heeft met PR en publicaties. Onze stichting heet DBCX,
Doofblinden ConneXion, het bestaat nog niet een jaar, maar de taken blijven wel binnenstromen, dus
wij hebben onze handen vol.
Heb je er zin in om je tijd te besteden aan: 

• Artikelen/flyers plaatsen op de website
• Bijhouden sociale media o.a. Facebook en Twitter
• Website (WordPress)
• En nog meer, noem maar op

Wij vragen daarvoor dat je: 
• Een goede taalgevoel en taalkennis hebt
• Flexibel bent
• Er goed tijd aan kunt besteden
• Gebarentaal kent

Voor meer taken kan je bij ons terecht om contact op te nemen. Voor vragen, graag mailen naar
info@dbcx.nl, dan staan wij klaar om jouw vragen te kunnen beantwoorden! Aarzel niet, gewoon doen!!
Met vriendelijk groet,
Marjolein Pruis, voorzitter namens het bestuur van DBCX Stichting

Oproep van doofblinden Connexion
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is, dat er structuur is in overlegvormen, dat mensen
allemaal aan bod komen en zij daardoor ook beter
naar elkaar kunnen luisteren. Ervaring leert namelijk
dat iedereen gebaat is met een toegankelijk tempo
en toegankelijke communicatie. Het enige verschil is
dat een slechthorende na een ‘slecht overleg’ direct
kapot is en dat de goedhorende eenmaal thuisgeko-
men pas voelt hoe moe hij/zij is. Slechthorenden
krijgen de rekening direct. Dat zorgt ervoor dat het
belang heel groot is om goed voor jezelf te zorgen.
Dat betekent dat je moet blijven vertellen over je
slechthorendheid en moet blijven zeggen wat je
nodig hebt. 

Een slechthorende heeft het recht om deel te kun-
nen nemen aan de communicatie. Daar mag je van
doordrongen zijn, want dat helpt je om nu en dan
‘vervelend’ te moeten zijn om je toe te eigenen waar
je recht op hebt. Soms zal dit als ‘storend’ ervaren
worden maar dat is dan maar zo. 

Ik probeer ook uitleg te geven over wat slechthorend
zijn voor mij betekent. Ik leg uit dat als mijn energie
te tekenen valt op een A-4tje, daarvan de helft op
gaat aan luisteren, verstaan en informatieverwer-
king. Dat houdt in dat ik de overige helft zorgvuldig
moet verdelen. Als ik bij wijze van spreken van-
avond nog naar een leuke voorstelling wil gaan, dan
zal ik vandaag mijn energie goed moeten verdelen
en bewaken. Het leven bestaat tenslotte niet uit wer-
ken alleen. Iets anders wat ik altijd uitleg is dat ik
niet met een half oor kan luisteren, zoals goedho-
renden zeggen dat wel te kunnen ;-) Het is alles of
niets. Meestal krijgt men alles, waardoor wij slecht
horen maar vaak heel goed verstaan. 

Zelfzorg is iets wat ieder slechthorend mens maar
ook elk ander medemens met of zonder een beper-
king zal moeten leren. In mijn geval betekent dat op
mijn werk regelmatige pauzes tijdens overleggen,
overleggen zoveel mogelijk op de ochtend plannen
en ook: een voorzitter die zorg draagt voor een dui-
delijke agenda met een duidelijke structuur en vol-
doende tijd zodat iedereen aan bod komt. 

Copyright Elske Posthuma

Mijn naam is Elske
Posthuma. In 2008
werd ik voor de vijf-
de keer plotsdoof en
deze keer keerde het
gehoor niet terug. In
2009 kreeg ik mijn
eerste cochleair
implantaat (CI) en in
2013 kreeg ik mijn
tweede. Ik ben heel
blij met mijn CI’s!
Desondanks blijf ik
slecht horend,
maar… horend.

Sinds januari 2015 werk ik in een nieuw team. Ik
vertel regelmatig over mijn slechthorendheid.
Immers, elke verandering begint met het geven van
informatie. Daarin zoek ik altijd naar gezamenlijk-
heid. Het is voor mensen vaak gemakkelijker zich in
te zetten voor iets waar ze zelf ook iets aan hebben.
Ik tekende voor mijn team de cirkel van verstaan:
om  te kunnen horen moet het stil zijn, om te ver-
staan moet je aandacht hebben, om de informatie
tot je te kunnen nemen heb je ruimte nodig.  

De stilte, aandacht
en ruimte zijn
aspecten waar
iedereen baat bij
heeft, of je nu
goed- of slechtho-
rend bent. Ruimte
en vooral gevoel
van ruimte hebben
wordt vaak
bedreigd door onze haast, door tijdgebrek (te veel
punten in te weinig tijd willen bespreken) en door de
hoeveelheid aan informatie. Er zijn simpelweg gren-
zen aan wat we kunnen opnemen en
verwerken/eigen maken. Dat geldt niet alleen voor
mensen die niet goed horen, maar ook voor goed-
horenden. 

Elke nieuwe groep waarin een slechthorende deel-
neemt kan enorm gebruik maken van de ‘zelfzorg-
capaciteiten’ van de slechthorende door mee te
gaan in zijn of haar ritme en structuur. Dan weet je
zeker dat je op tijd ‘luisterpauzes’ hebt, dat er ruimte

Cirkel van verstaan
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Hoor Friesland behaalt mooi resultaat tijdens
Lentevolleybaltoernooi in Arnhem

Vandaag, 12 maart, in Arnhem voor mij een bijzonder
volleybaltoernooi. Een toernooi waarbij ik als gastspe-
ler mee mocht doen met het team Hoor Friesland,
verder bestaande uit Laura van den Akker, Johan
Bovenkamp, Klaske Deelstra, Marjet Veltman, Anton
Arissen en Christina Feenstra. Hoor Friesland is een
organisatie die op komt voor alle doven en slechtho-
renden in Friesland. Een sporthal vol met sportieve-
lingen uit heel Nederland en zelfs teams uit Spanje,
die elkaar op deze manier jaarlijks bestrijden, ont-
moeten en met veel gebaar communiceren. Een dag
waar ik als horende nu eens “anders” was. En geba-
rentaal is best interessant, zit soms logisch in elkaar,
maar maakt het ook weer lastig wanneer er zelfs dia-
lecten zijn. 

Lentevolleybaltoernooi

Twee jaar geleden heb ik ook meegedaan. Toen wer-
den we eerste in de recreatieklasse. De wisselbeker
werd vorig jaar weer ingeleverd aangezien overge-
stapt werd naar de wedstrijdklasse. Een gedeelde
tweede plaats en net te weinig punten zorgden ervoor
dat de overgang naar de kruisfinales niet doorging.
Nu zou dat anders moeten worden. In een zeer span-
nende poule eindigde Hoor Friesland samen met
Blauwvingers 1 en Levensgenieters 2 op een gedeel-
de eerste plaats. Alle drie de ploegen hadden 10 pun-
ten uit 6 wedstrijden. Minutenlang werd gewacht op
het verlossende gebaar of nu de kruisfinales wel
gespeeld mochten worden. Op een paar punten ging
Hoor Friesland als tweede door naar de wedstrijden
om het algehele kampioenschap. De eerste wedstrijd
ging verloren tegen Levensgenieters 1. Daarna werd
in de beste wedstrijd van het toernooi Blauwvingers 1
verslagen waar in de poulewedstrijd nog een dik ver-
lies genoteerd kon worden. 

De derde wedstrijd werd in een zeer spannende
zenuwslopende strijd ook gewonnen. DSV
Kennemerland werd in de laatste minuut aan de
zegereeks toegevoegd. Weer ontstond een lange
wachttijd met spanning. Zowel Hoor Friesland als
Levensgenieters 1 hadden 2 wedstrijden gewonnen.
Het verlossende gebaar was niet in het voordeel van
Hoor Friesland. Met slechts twee puntjes verschil
werd het een 2e plaats. Toch een geweldige presta-
tie. Het was een gezellige, sportieve en leerzame dag
welke werd afgesloten met een heerlijk buffet.

Durk Schakel

Nieuwe activiteiten Frido

Dit jaar hebben wij nog deze activiteiten:
17 september 2016 Klompen pimpen
22 oktober 2016  Bowlingavond

Wij hopen dat je mee gaat doen aan één van onze nieuwe activiteiten!
Meer informatie volgt nog via de mail of via onze facebook: https:/www.facebook.com/friese.doven

Namens het bestuur van Frido, Maya, Annechien, Steven, Hillie en Rennie.
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ben. Na haar geboorte zat Anna vol vragen en
onzekerheden, maar niemand kon vertellen wat hen
als gezin te wachten stond. Niemand leert je moe-
der te worden van een gehandicapt kindje. Verder
dan ‘Het eerste jaar wordt spannend’ kwam de kin-
derarts niet. De eerste vier jaar waren enorm zwaar.
Steeds gebeurde er weer iets waardoor ze opnieuw
moesten beginnen. 

Met dit boek hoopt Anna steun te bieden aan ouders
die aan het begin staan van een soortgelijk proces.
Die eerste schok als je te horen krijgt dat je kindje
niet gezond is, is als een soort rouwproces. Je
neemt stukje bij beetje afscheid van het gezonde
kindje dat je dacht te krijgen en leert te houden van
het kindje dat in je schoot ligt. Je zult leren vechten
als een tijger, zo schrijft ze. 

Het boekje is te leen in de bibliotheek van Hoor
Friesland

Je kunt het ook bestellen bij de boekhandel onder
ISBN 9789089548368, het kost 16,50.

Lorette Dorreboom

Uit de boekenhoek

Een bijzonder, authentiek verhaal, geschreven
vanuit een bezorgd en warm moederhart over
een kindje dat besmet is met CMV

“Samen met mijn man en onze twee dochtertjes,
Lena en Mieke, woonde ik in een klein dorpje in
Friesland toen een derde kindje ter sprake kwam.
We genoten volop van het ouderschap en hadden
zowel in ons huis als in ons hart nog een kamertje
vrij. Al snel was ik zwanger van ons derde kindje. Of
we er een zoon of een dochter bij zouden krijgen,
maakte ons niet uit. Als het maar gezond zou zijn.
Maar toen Kiera op 26
maart 2009 werd
geboren, was ze alles-
behalve gezond.” 

Kiera bleek besmet te
zijn met het cytomega-
lievirus, CMV. Dit virus
tast het gehoor, het
zicht en het zenuwstel-
sel aan. Ze zou zowel
verstandelijk als moto-
risch beperkingen heb-

Hoera voor de Iphone
De moderne tijd heeft na veel onrust en veranderin-
gen ook zegeningen. Eén daarvan is beslist de appa-
ratuur die beschikbaar is en ieder jaar meer mogelijk-
heden biedt. Er zijn mensen met een beperking die
hun huis volhangen met de nieuwste gadgets en
geen genoeg kunnen krijgen van al die dure en glim-
mende apparaatjes. Ik herinner me een jongeman die
ze leek te sparen. Alles wat nieuw was moest hij heb-
ben en dagenlang was hij bezig de gebruiksaanwij-
zingen te begrijpen. Helaas is hij te vroeg overleden
en waar de grote verzameling is gebleven weet  ik
niet. 

Het zijn echter niet alleen de jongeren die gek zijn op
de snufjes. Steeds meer ouderen herkennen de
mogelijkheden van de Iphone of andere smart phone.
Ook ik ben om, helemaal om. Ik kreeg een tweede
hands Iphone, ging op cursus bij Visio, mailde andere
gebruikers plat met vragen en kan nu goed met het
ding om gaan. Het is een wonder. Naast mijn digitale

radio voor blinden en de Milestone,
mijn handige memo, ben ik gek met
mijn Iphone.  Het ding doet wat ik
nodig heb. Ik zie niks maar kan alles tegen hem zeg-
gen en zonder morren of tegenspraak doet hij
gewoon wat ik vraag! Een wonder. Een secretaresse
zou het niet beter kunnen en bovendien is mijn phone
een stuk goedkoper in gebruik dan de dame. 

Via mijn Iphone lees ik boeken die ik zelf bij aange-
past lezen bestelde via de phone. Ik luister naar de
radio, ik hoor welke afspraken ik heb, ik gebruik mijn
gps om te weten waar ik ben. O ja, ik kan er dus ook
nog mee bellen. Dat zou je bijna vergeten. Lang leve
de smart phone! Dus ook voor mensen die slecht
horen plus blind of slecht ziende zijn en nee, ik krijg
geen bonus voor deze reclame. Jammer is dat. 

Jan de Kort 
Adviseur doofblindenzorg 
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Horen is een genot is de titel van
het boekje wat ik deze keer voor de
Boekenhoek heb gelezen. Het is het
persoonlijke verslag van schrijfster
Lydia Hagoort over de weg naar
een CI.

De schrijfster komt uit een familie
waar slechthorendheid veel voor-
komt.  Ook het gehoor van Lydia
Hagoort is slecht en als ze op haar
57e helemaal niets meer kan horen
gaat ze het traject voor een CI in.
Op zoek naar informatie stuit ze op

het boek van Elske Posthuma ‘Cochleaire
Capriolen’.  Dat las ze van voor naar achter en van
achter naar voor en Lydia nam zich voor dat als ze
zou besluiten om een CI te nemen, dat ook zij daar-
over een boekje zou schrijven. Aldus geschiedde.

Ze beschrijft in ‘Horen is een genot’ zowel de perio-
de voor als de periode na het CI. De spanning van
de operatie. De aansluiting van de processor met de
vraag wàt ze dan gaat horen. De revalidatie. En uit-
eindelijk de vreugde van het horen van geluiden
waar goedhorenden vaak niet eens (meer) op letten.
Een vogel in de boom en het ruisen van de wind;
zomaar een gesprekje op het werk;  voetstappen op
de tegels; grappige opmerkingen zomaar op

hoor friesland Info Nummer 1-2016

Uit de boekenhoek

Maatjes

straat…..horen blijkt een genot en contact met men-
sen verloopt veel meer ontspannen.

Tussendoor in aparte kaders schrijft Lydia Hagoort
algemene informatie over het hele CI traject: welke
merken CI’s zijn er? Hoe verloopt de revalidatie?
Risico’s van de operatie. Enzovoort.

In het tweede deel interviewt ze vijf CI-ers die ieder
hun eigen verhaal en ervaring hebben. Opvallend
vind ik wel dat alle verhalen positief zijn. Voor een
meer objectief beeld zou een niet-succesverhaal (en
die zijn er natuurlijk ook) nog wel in het boek kun-
nen passen. Dat neemt niet weg dat dit een fijn
boekje is om te lezen voor mensen die een CI over-
wegen. En voor mensen die goedhorend zijn geeft
dit boek nòg meer inzicht in wat een genot horen
kan zijn en hoeveel energie het kost om niet goed
meer te kunnen horen.

Het boekje is te leen in de bibliotheek van Hoor
Friesland

Je kunt het ook bestellen via
lydiahagoort@gmail.com, het kost €15 inclusief ver-
zending, zonder verzending €9,75

Diderica van Thes

Het kan zomaar gebeuren dat je ineens iemand
nodig hebt. Je kunt natuurlijk je familie, vrienden
of buren om hulp vragen maar dat is niet altijd
een optie. Wat dan wel? Vraag het Hoor
Friesland! Wij kunnen iemand zoeken die u kan
helpen met uw vraag. Wanneer en met welke vra-
gen kunt u bij ons aan de bel trekken? 

Als u doof of slechthorend bent en in Friesland
woont kunt u zich aanmelden voor het maatjespro-
ject als hulpvrager. Een hulpvraag kan zijn: u heeft

behoefte aan gesprekken met
iemand die weet wat het bete-
kent om doof of slechthorend
te zijn. U zoekt iemand om af
en toe samen op pad te gaan,
te wandelen, sporten, of om

een kopje koffie te drinken samen en een spelletje
te doen. U vindt het leuk om een paar keer per
maand samen te koken en te eten, u heeft een
oefenmaatje nodig voor taal/spraakontwikkeling. U
vindt het prettig met een lotgenoot te spreken over
bijvoorbeeld tinnitus, er zijn talloze hulpvragen waar-
mee u bij Hoor Friesland terecht kunt.
Wij spannen ons in om een voor u een maatje te
vinden. Dat hoeft niet lang te duren, vaak hebben
we binnen een maand al een passend contact
gevonden! 
Heeft u een maatje nodig, wilt u maatje zijn, vindt u
het leuk om diensten te ruilen, neemt u dan contact
op met mij. Ik hoor graag van u!

Lorette Dorreboom
l.dorreboom@hoorfriesland.nl
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Sûdwest-Fryslân doet het goed

Súdwest-Fryslân doet het goed wat betreft toegan-
kelijkheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-ver-
drag. Geweldig goed nieuws voor mensen met een
beperking. Het geeft mij nu de gelegenheid om hierop
in te spelen. Graag wil ik via deze weg wat schrijven
over het werk van het CIG Súdwest-Fryslân (SWF).

De afkorting CIG staat voor Cliëntenparticipatie
Integraal Gehandicaptenbeleid en is een adviescom-
missie die opkomt voor de belangen van mensen met
een beperking. De CIG is opgericht door de gemeente
en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. De CIG
maakt deel uit van het Wmo-platform dat de gemeen-
te adviseert over de uitvoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. Het CIG heeft ook te
maken met ruimtelijke ordening, sociaal domein, leef-
baarheid & verkeer en dorpshuizen/MFC.
Waar loop je als gehandicapte, zoals mensen in een
rolstoel, slechtzienden en slechthorenden, vaak tegen
aan? Het CIG wil graag de toegankelijkheid voor hen
op de weg en in gebouwen bevorderen.
Vanuit het bestuur zijn er enkele werkgroepen opge-
richt. Samen met Peter Gardien zit ik in de werkgroep
schouwen. Wij schouwen gebouwen op toegankelijk-
heid voor mensen met een beperking. Dit doen we
aan de hand van een checklist “Kom Hoor Zie”. Deze
checklist is door het CIG zelf ontwikkeld en hierin
staan voorwaarden genoemd waar een openbaar
gebouw aan moet voldoen. Een aantal belangrijke
punten pak ik er even uit: 

• Zijn er invalideparkeerplaatsen?
• Is het gebouw rolstoelvriendelijk?
• Is er een MIVA-toilet (mindervaliden) en voldoet deze

aan de maten?
• Zit er bij glazen deuren op 1.20 m hoogte een zicht-

vignet voor visueel gehandicapten? 
• Is er ringleiding aanwezig? 
• Zit er een alarmsysteem in drempels? 

Kortom teveel om op te noemen. Als we winkels,
scholen, supermarkten etc. schouwen dan gelden er
natuurlijk andere voorwaarden.  
Wat hebben wij tot nu toe geschouwd: 4 gemeentehui-
zen, 6 sporthallen, 3 supermarkten, 1 school en 13
MFC/dorpshuizen/wijkgebouwen, dus in totaal 27
gebouwen. In mei krijgen een 12 tal een Award toege-
kend. Misschien komen er nog een paar bij. Eerder
kregen Het Fries Scheepvaartmuseum en het
Spoorwegmuseum, beide in Sneek, al een Award. De
gemeente moet de begroting voor de gemeentege-
bouwen goedkeuren en dat kost erg veel tijd.
De Award wordt toegekend als het gebouw voldoet
aan de eisen van het rapport. Wordt bij realisatie van
een openbaar gebouw direct rekening gehouden met
de voorzieningen die nodig zijn dan is er daadwerke-
lijk een stap voorwaarts gezet voor het welzijn van de
gehandicapte. Het is 1-0 voor de gemeente Súdwest-
Fryslân!!

Henk Eiling

Op zaterdag 19 maart 2016

Er waren 4 banen gehuurd, 1 baan was voor de kin-
deren met bumpers. Wij hebben eerst 1 uur
gebowld en daarna samen aan een lange tafel
gezeten. Er werd veel gepraat en er waren ook bit-

terballen
voor ieder-
een. 
De kinderen
hebben heel
goed hun
best gedaan
met het
bowlen en
kregen

Bowlingavond

daarom ook een cadeautje, namelijk een zak met
snoepjes. 

Bij de volwassenen zijn de punten geteld en hieruit
is een top drie gekomen. Zij hebben een VVV-waar-
debon gekregen.  De beste bowlers van 19 maart
waren: 
1e Geertje Kronemeijer
2e Roel de Witt
3e Willi-Jan Veltman

De rest heeft natuurlijk ook goed gebowld en het
was weer erg gezellig. Graag tot de volgende keer! 

Frido
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Ervaring met een MRI scan

“In uw Info blad nummer 2-2015 las ik
aandachtig het verhaal over MRI scan,
als je doof bent...... Ik ben een man van
48 jaar en zwaar slechthorend. Als ik mijn
hoorapparaten niet draag hoor ik niets
(dus ik ben dan op dat moment doof).

In november 2015 moest ik een uur!!! lang met mijn
hoofd in de MRI. Ik heb het volledig ondergaan,
maar prettig was anders. Op het moment dat ik mij
moest melden bij de MRI begeleider heb ik aange-
geven dat ik hoorapparaten draag en zeer slechtho-
rend ben. De hoorapparaten moesten uit i.v.m.
beschadigingen. Met andere woorden normale com-
municatie was met mijn niet meer mogelijk.

Op een zeer prettige wijze is er toen het volgende
afgesproken. Boven mij zag ik een scherm (ik moest
vragen beantwoorden d.m.v. op een knop te druk-
ken), als ik iets moest doen of een vraag kreeg werd
dit d.m.v. het typen van tekst aan mij duidelijk

gemaakt. Ik kon natuurlijk zelf ja of nee of wat ook
zeggen.
Tussendoor werd regelmatig de tekst getypt: “gaat
het?”, zeer prettig. Het was erg warm in het appa-
raat. Dit gaf ik aan en direct werd de airco gestart
en kreeg ik een kleedje over mijn voeten. Alles werd
eerst gecommuniceerd op het scherm. Ook had ik
een rode drukknop in mijn hand voor als het echt
niet meer zou gaan, men zou dan direct bij me zijn.
Tevens hadden we afgesproken dat men door even
mijn voeten aan te raken, duidelijk zouden maken
dat men vlak bij me stond, voor wat ook. Dit om
schrikreacties te voorkomen.

Bovenstaande verhaal heb ik meegemaakt in het
UMCG te Groningen. Wat mij betreft was de MRI
scan top geregeld. Ik moet u wel zeggen dat ik na
een uur “volledig kapot” was en dat het zeker geen
pretje is in zo een kleine benauwende ruimte. Maar
goede begeleiding scheelt een hoop.”

Hartelijke groet,
A.J. Kuperus, Drachten

Ingezonden brieven

Ervaring met een MRI scan

“Vorig jaar moest er een MRI-scan van
mij gemaakt worden. Op de afdeling rönt-
gen heb ik een afspraak gemaakt. Als
ernstig slechthorende draag ik een CI. Ik
vertelde de dame dat er een magneet in
mijn hoofd zit en dat ik zo niet in de MRI-

tunnel mag. ‘Dan is er een probleem’, zei ze. Ik ver-
telde de dame achter de balie dat zij maar contact
moest opnemen met het CINN (Cochleair
Implantatie Team Noord Nederland). In eerste
instantie wilde zij dit niet. ‘Dan hebben wij een pro-
bleem,’ zei ik, ‘want ik doe het ook niet’. Ik vertelde
dat zij meer verstand had van statische magneti-
sche velden en de MRI-veld sterkte dan ik, daar
was zij het wel mee eens. 

Op de dag van het onderzoek melde ik mij en kreeg
te horen dat een rekverband in mijn geval voldoen-
de was. O,o,o wat ging de communicatie slecht. In
het kleedhokje werd het rekverband om mijn hoofd
gewikkeld, een groot stuk karton werd onder mijn
neus gehouden met de tekst wat de bedoeling was,

1 keer in het been knijpen diep adem halen en 2
keer in het been knijpen door ademen.
Zenuwachtig ging ik de tunnel in en voelde de mag-
neet flink trekken, na een paar minuten de tunnel
uit, ik dacht dit gaat mooi vlot, mis was het, de
assistent kon niet bij mijn been komen, logisch want
die lagen natuurlijk in de tunnel. Het zelfde weer
maar dan in mijn arm knijpen, weer de tunnel in en
voelde de magneet weer flink trekken, ik hoopte dat
het goed zou komen. Na een paar minuten weer de
tunnel uit, op een stuk karton schreef ze waarom ik
de adem niet 10 seconden in hield, dat was de eer-
ste keer niet op het karton geschreven dat ik de
adem moest inhouden. Zij stelde voor om 1 keer in
mijn arm te knijpen dan 10 seconden de adem
inhouden en een aai over mijn arm om uit te ade-
men. Weer zenuwachtig ging ik voor de derde keer
de tunnel in. Na de scan verontschuldigde de assis-
tent haar voor de zeer slechte communicatie en drie
keer de tunnel in. Het was voor hen ook de eerste
keer.”

Henk Eiling
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Ingezonden brieven

Familieopstellingen

Ervaring met een MRI scan

“Ik was totaal verbaasd, toen ik het artikel
las over MRI scan probleem.
Hoe is het mogelijk, dat niemand eraan
gedacht heeft, er is een doodsimpel
oplossing. 
Ik ben meerdere keren onder de MRI

scan geweest en met een zeer goede resultaat,
namelijk, je neemt iemand mee en die persoon pakt
je hand, en die gaat in je hand knijpen als je moet
inademen en als je weer mag uitademen dan word
je weer geknepen. Dit kost geen enkel centje! ;-)

Zelfs bij de ene keer moest ik onverwachts snel
onder de MRI scan, ik kon hierdoor niet regelen, dat
iemand van mijn familie of vrienden met mij mee
kon, maar het werd gelijk opgelost toen ik vertelde

aan de verpleging dat iemand met mij mee moest
om in mijn hand te knijpen. En de verpleegster
regelde iemand, een stagiaire. En het ging uitste-
kend. 
Het zou eigenlijk moeten, dat alle ziekenhuizen het
vanzelfsprekend moeten vinden dat een dove
iemand meeneemt of anders een van de verpleging
meegaat. 

Maar iedereen moet wel goed navragen voor de
zekerheid of zij met hun CI een MRI scan aankun-
nen. Dus niet klakkeloos laten doen, want er zijn
zoveel verschillende MRI scan/variaties. Mijn tip is
niet alleen voor CI gebruikers bestemd maar ook
voor dove en slechthorende mensen, kan je deze
mogelijkheid met in hand knijpen toepassen.”

Heddy Saris, bestuurslid Nijmeegs Welzijn Doven

Speciaal voor mensen met een gehoorbeperking
organiseert Hoor Friesland, in samenwerking met
een enthousiaste werkgroep, een middag rondom
Familieopstellingen met als thema: de invloed van
familie. De werkmethode is van de Duitse psycho-
therapeut Bert Hellinger die wereldwijd grote
bekendheid heeft gekregen en die veel indruk
maakt. Een opstelling is een bijzonder instrument
dat je behulpzaam kan zijn om inzicht te krijgen in je
eigen leven en levenssituaties. Deze workshop
wordt begeleid door Radjani Edel. Zij is gecertifi-
ceerd opsteller en gespecialiseerd in de systemisch

visie en werkmethode volgens Bert Hellinger e.a. en
werkt sinds 2000 vanuit deze specifieke visie binnen
organisaties, in individuele therapie en ze geeft
workshops en trainingen 

Datum: vrijdag 23 september 2016
Plaats: Hoor Friesland Centrum,
Verlengde Schrans 35, 8932 NJ Leeuwarden
Tijd: 13.30-17.00 uur
Bijdrage: €50,- (incl. koffie/thee)
Groepsgrootte: Maximaal 15 deelnemers

Aanmelding/ nadere info: bij Albertsje Spliethoff.
mail: a.spliethoff@hoorfriesland.nl of 
tel. 058-2130537. 
Zie ook op de website: www.hoorfriesland.nl. 
Wil je zelf een persoonlijke vraag inbrengen? Dan
kan je dit direct opgeven en vervolgens verder
bespreken met Radjani Edel. Anders doe je mee als
representant. Vergoeding: bij een aanvullende zorg-
verzekering kan in sommige gevallen voor een
vraaginbrenger een deel van de kosten vergoed
worden door de zorgverzekeraar. Tolk gebarentaal,
schrijftolk,  ringleiding en soloapparatuur zijn 
aanwezig.
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Hieronder ziet u een overzicht van de cursussen
Gebarentaal die Hoor Friesland, in samenwer-
king met de Stichting Omgaan met Gebaren
biedt. Voor de meeste cursussen geldt dat er
een groep kan starten op het moment dat er
genoeg deelnemers zijn en de lessen zoveel
mogelijk aaneengesloten gegeven kunnen wor-
den.

Beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal
(NGT-AB1)
Deze cursus is voor iedereen die de eerste beginse-
len van de Gebarentaal wil leren. De cursus wordt in
principe gegeven door een dove docente. U leert in
12 lessen de basis van de Nederlandse
Gebarentaal en krijgt informatie over de
Dovencultuur. Start:  12 september 2016 bij genoeg
aanmeldingen. De cursus wordt gehouden op de
maandagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor
Friesland-centrum. De kosten bedragen € 200,00
inclusief lesmateriaal.

Vervolgcursussen Nederlandse Gebarentaal
(NGT-AB2)
Bij deze vervolgcursussen van 12 lessen wordt uw
gebarenschat verder uitgebreid en wordt er dieper
ingegaan op de grammatica en Dovencultuur. Deze
cursus start bij voldoende deelname op 14 septem-
ber 2016 en wordt gehouden op de woensdagavond
van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-cen-
trum. De kosten bedragen € 200,00 inclusief lesma-
teriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het
cursusgeld slechts € 125,00).

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met
Gebaren (NmG-AB1)
Dit is een basiscursus voor iedereen die de onder-
steunende gebaren wil leren Er wordt gebruik
gemaakt van gebaren uit de Nederlandse
Gebarentaal om de gesproken taal te verduidelijken.
Dit communicatiemiddel is zeer functioneel als visu-
ele hulp om gesprekken tussen doven of slechtho-
renden en horenden gemakkelijker te maken. U
krijgt een basisgebarenschat aangeboden.
Daarnaast leert u het handalfabet en krijgt u tips en
trucs die u kunt gebruiken in de communicatie met
doven/slechthorenden. De cursus NmG-AB1 omvat
12 lessen. De kosten van deze cursus bedragen €
200,00 inclusief lesmateriaal. Start in het voorjaar

2016 bij voldoende deelname. De cursus wordt
gehouden op een doordeweekse avond van 19.30 –
21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. 

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met
Gebaren Onderwijsmodule (NmG-OM1). 
Bij voldoende belangstelling wil Hoor Friesland 14
september weer een beginnerscursus Nederlands
ondersteund met Gebaren – onderwijsmodule
(NmG-OM1) organiseren in Leeuwarden. Deze cur-
sus is bedoeld voor mensen die in hun werk te
maken krijgen met dove of slechthorende kinderen
of die werkzaam zijn met mensen met een lichame-
lijke of geestelijke beperking en die voor hun com-
municatie gebruik maken van gebaren. In veel
instellingen voor mensen met een lichamelijke of
geestelijke handicap werd er gebruik gemaakt van
gebaren van ‘de Weerklank’. Deze gebaren verschil-
len van de Nederlandse Gebarentaal. Steeds meer
van deze instellingen stappen echter over op NGT
omdat twee verschillende gebarentalen soms leidt
tot verwarring en het aanbod aan materiaal in de
NGT veel groter is (bijv. gebarenwoordenboeken op
papier maar ook online met filmpjes).

De gebaren die op de cursus NmG-OM1 worden
aangeleerd zijn gebaren uit de officiële Nederlandse
Gebarentaal (NGT) en er wordt gebruik gemaakt
van lesmateriaal van het Nederlands
Gebarencentrum. De cursus zal op de maandag-
avond worden gehouden. De cursus bestaat uit 14
lessen van 2 uur en de kosten bedragen € 225,00
per cursist (incl. lesmateriaal). 

Gebarentaal op maat en/of Omgaan met doven
en slechthorenden
Speciaal voor bedrijven en instellingen met één of
meer dove of slechthorende medewerkers zijn deze
cursussen ontwikkeld. Misschien iets voor het bedrijf
waar u werkt?

Voor meer informatie en opgave:
Hoor Friesland, Albertsje Spliethoff, Verlengde
Schrans 35, 8932 NJ LEEUWARDEN 
telefoon: 058-2130537, 
e-mail: a.spliethoff@hoorfriesland.nl

Gebarenoefenavonden
Hebt u een cursus Gebaren gevolgd en wilt u deze
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Op de laatste dinsdag van de maand,  
Plaats: Christelijke basisschool ”De Lichtbron”

Johan Frisostraat 2
9285 ZW Buitenpost

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Data:  27 september 2016, 25 oktober 2016, 

29 november 2016, 
Kosten :  3,50 per deelnemer per avond 

exclusief koffie en thee (€ 0,75 per 
mok).

Opgave:  StOG contactpersoon:
Tineke Tabak-van der Veer, 
Franklinstraat 6, 9285 WT Buitenpost,
stg.gebaren@gmail.com of 
tel. 0511-541109

Mochten de Gebarenoefenavonden niet doorgaan
dan krijgt u hiervan bericht. 
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Dat ging niet goed

bijhouden? Dan kunt u zich voor dit najaar weer
aanmelden voor Gebarenoefenavonden. Onder lei-
ding van twee ervaren docentes wordt er op speelse
manier geoefend en bijgeleerd.  Aan de hand van
een thema of door middel van spelletjes kunt u de
geleerde Gebaren “opfrissen”. U heeft hierbij de
keuze tussen Leeuwarden en Buitenpost:

Op de tweede dinsdag van de maand
Plaats: Hoor Friesland Centrum

Verlengde Schrans 35
8937 AS LEEUWARDEN

Tijd: van 19.30 – 21.30 uur
Data: 11 oktober 2016, 8 november 2016.
Kosten: € 3,50 per deelnemer per avond excl. 

koffie/thee (€ 0,75 per mok) 
Opgave: Albertsje Spliethoff van Hoor

Friesland, telefoon 058- 2130537,
e-mail: a.spliethoff@hoorfriesland.nl.

Voordat Zorgcentrum Frittemahof in Sneek werd ver-
bouwd en nieuwbouw werd gepleegd verzorgde ik er
regelmatig muziekmorgens samen met een pianist en
een mevrouw, tijdens het koffiedrinken van de bewo-
ners. Er werden dan liedjes van vroeger gezongen.
Liedjes uit de oude doos.

Er was ook een kleine TV studio waar wekelijks een
programma werd gemaakt die gevolgd kon worden
op het kanaal van de huis TV. Via dit kanaal werden
de jarigen gefeliciteerd en konden verzoeknummers
worden aangevraagd voor jarigen en zieken. Met
Kerstmis, Pasen en Pinksteren werd een programma
gemaakt van toepasselijke liederen en er werden
mooie gedichten voorgelezen.
Nadat Frittemahof was verbouwd kwam de TV studio
te vervallen en kwam er een eind aan de muziekmor-
gens. Hiervoor in de plaats komen de maandelijkse
culinaire etentjes waar de koks voor bewoners van de
aanleunwoningen en ouderen uit de omgeving van
Frittemahof aan mee kunnen doen.
Met Kerst werd een kerstdiner verzorgd waar onge-
veer 60 ouderen aan mee hebben gedaan. In overleg
met de leiding werd mij gevraagd tussen de gangen
door gedichten voor te lezen, die ook in vorige jaren
tijdens de kerstspecials werden gebruikt. Tot dusver

ging alles goed. De gasten vonden het erg leuk, er
was een fijne sfeer en iedereen genoot van hetgeen
geboden werd. Tot slot vond de chef het wel toepas-
selijk dat de gasten met elkaar “Stille Nacht” zouden
zingen. Het was tenslotte Kerst nietwaar.

Ik was zo gewend om met de ouderen te zingen dat
ik zonder schroom de microfoon aannam en zonder
begeleiding ”Stille Nacht” begon te zingen. De aan-
wezigen zongen het lied mee. Toen ik daarna terug
ging naar mijn tafel zei mijn vrouw: Dit kan vanzelf
nooit weer. Ik was mij van geen kwaad bewust en
vroeg haar: Wat kan niet meer? Ze zei: Je hebt vre-
selijk vals gezongen. Ik was mij van geen kwaad
bewust. Ik had zo vaak dit lied gezongen en had de
melodie goed in mijn hoofd.

Maar wat bleek, het is kennelijk onmogelijk om met
een Cochleair implantaat zuiver te zingen. Met een CI
is het onmogelijk om  muziek te beluisteren en de
melodie te herkennen. Kennelijk gaat dit ook op voor
het zuiver zingen van een melodie. Zo dacht ik: weer
wat geleerd. En zingen voor een zaal met mensen
doe ik vanzelf nooit meer. Het ging dus niet goed.

Marten de Rapper.
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Agenda

juni activiteit plaats tijd
wo.   1, 8, 15 Cursus gebarentaal NGT-AB1 Hoor Friesland Centrum 19.30
ma.   6, 13, 20 Cursus gebarentaal NGT-AB3 Hoor Friesland Centrum 19.30
za.    4 Gebarencafé Fire Café, Nieuwstad 49 Leeuwarden 20.00

VAKANTIESLUITING HOOR FRIESLAND : 18 JULI T/M 14 AUGUSTUS

September
Za    3 Gebarencafé Fire Palace, Nieuwestad 47-49 Leeuwarden 20.00
di.    27 Gebarenoefenavond door StOG PCBO ‘De Lichtbron, 

J.W. Frisostraat 2 Buitenpost 20.00

in september starten weer de volgend cursussen Gebarentaal bij voldoende deelname:
• op de maandagavond: start 12 september - beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal NGT-

AB1
• op de woensdagavond: start 14 september - beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren 

Onderwijsmodule 1
• op de woensdagavond: start 14 september - vervolgcursus Nederlandse Gebarentaal NGT-AB2

oktober
vr.     7 Gebarencafé Fire Palace, Nieuwestad 47-49 Leeuwarden 20.00

ma.  12 Tinnitus Themabijeenkomst, Hotel De Heidehof, Golflaan 1, 19.30
spreker Prof. Dr. P. van Dijk 8445 SR HEERENVEEN
van het UMCG 

di.   11 Gebarenoefenavond Hoor Friesland-centrum 19.30
di.   25 Gebarenoefenavond door StOG PCBO ‘De Lichtbron, 

J.W. Frisostraat 2 Buitenpost 19.30

november
za.   5 Gebarencafé Fire Palace, Nieuwestad 47-49 Leeuwarden 20.00
di.    8 Gebarenoefenavond Hoor Friesland-centrum 19.30
di    29 Gebarenoefenavond door StOG PCBO ‘De Lichtbron, 

J.W. Frisostraat 2 Buitenpost 19.30

FRIDO-activiteiten
Juni, juli en augustus geen activiteiten

september
za.  17 Klompen pimpen nadere informatie volgt nog  

oktober
za.  22 Bowlingavond Bowlingcentrum De Grote Keizer, 19.30 

Kalverdijkje 76a, 8924 JJ Leeuwarden
za.  29 Kerkdienst IC Greunshiem, Tjotterstraat 16 Leeuwarden 15.00

november
za.  26 Kerkdienst IC, Greunshiem, Tjotterstraat 16 Leeuwarden

Ds. M. Visser Dovenpredikant 15.00


