
Meer informatie?

Recent hebben de belangenorganisaties 

het platform www.sterkerdoor.nl gelanceerd

waarop alle informatie die 

doven en slechthorenden nodig hebben 

is gebundeld.

Hier kun je informatie vinden over 

communicatie met doven en slechthorenden

op het werk, in het onderwijs of in de zorg.

3 maart 2018
INTERNATIONALE DAG 
VAN HET GEHOOR



Kom je iemand tegen die doof of slechthorend is? Zorg er dan samen 
voor dat jullie communicatie optimaal is. 

1. Wil je iets zeggen tegen iemand die niet of minder hoort? Zorg ervoor 
dat deze persoon je ziet aankomen. Als je van de zijkant komt 
aanlopen, tik hem of haar even op de schouder.

2. Let op het omgevingsgeluid. Als er net een trein langs komt rijden, is 
het welllicht goed om even te stoppen met praten. Kijk ook naar de 
(non verbale) signalen die de dove of slechthorende gesprekspartner 
aangeeft. 

3. Praat rustig en duidelijk. Overdreven articuleren hoeft niet, maar 
mompelen maakt het onmogelijk om je te verstaan. Kijk degene tegen 
wie je praat aan. Veel doven en slechthorenden gebruiken spraakafzien of 
liplezen om te kunnen volgen wat iemand zegt. 

  4. Ben je in een groep? Praat dan niet door elkaar heen.  

  5. Kom je er niet uit? Pak je mobiel of blocnote erbij
  en schrijf het op!

Werk je samen met een dove of slechthorende collega? Bespreek dan 
met hem of haar welke hulpmiddelen jullie kunnen inzetten voor goede 
communicatie. Een aantal voorbeelden:

1. (Tolk) Nederlandse Gebarentaal - Sommige mensen die doof of 
slechthorend zijn, communiceren in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). 
Dit is een taal met een eigen grammatica. 
Doven en (ernstig) slechthorenden hebben 
recht op een tolk tijdens 15% van 
hun werktijd. Zij kunnen een tolk 
aanvragen via het UWV. 

2. (Tolk) Nederlands met Gebaren - Nederlands met Gebaren (NmG) is 
een manier om gesproken Nederlands te ondersteunen met gebaren. Je 
kunt samen met je collega een paar gebaren leren, bijvoorbeeld het 
gebaar voor koffie of thee. Ook kunnen doven en slechthorenden een 
tolk NmG in zetten tijdens het werk. 

    3. Schrijftolk - Voor doven en 
    slechthorenden is een schrijftolk een 
    handige voorziening. Een schrijftolk is 
    iemand die met behulp van een speciaal 
    toetsenbord razendsnel spraak omzet in 
    tekst. De dove of slechthorende collega kan 
    dan op een tablet of laptop meelezen wat 
    er gezegd wordt. Erg handig tijdens 
    vergaderingen!

4. Solo-apparatuur - Verschillende fabrikanten bieden technische 
hulpmiddelen om spraak op te vangen en direct naar het hoortoestel te 
sturen. Dit maakt luisteren voor slechthorenden makkelijker en stelt hen 
in staat om bijvoorbeeld vergaderingen te volgen.  

5. Ringleiding - Een ringleiding is een draad die in een lus (inductielus) 
op de grond wordt gelegd. Binnen deze lus ontstaat een magnetisch veld. 
Het hoortoestel vangt dit magnetisch veld op en vertaalt het naar geluid 
in een hoortoestel. Op deze manier kunnen slechthorenden goed horen 
wat er gezegd wordt, ondanks de afstand of omgevingsgeluid.

6. Waarschuwingssystemen - Als doven en slechthorenden 
geconcentreerd aan het werk zijn, dan hebben ze vaak niet door wat er in 
hun omgeving gebeurt. Dan is het mogelijk om een systeem te 
installeren, waardoor ze geattendeerd worden op het geluid van 
de deurbel of het overgaan van de telefoon. 

7. Mogelijkheden om te telefoneren - Doven en slechthorenden 
kunnen gewoon telefoneren. Daar zijn diverse technische mogelijkheden 
voor, zoals KPN Teletolk (www.kpnteletolk.nl), een initiatief van 
het platform van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. 

Dit kun jij doen voor
goede communicatie

met doven en slechthorenden:


