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Figi schaft apparatuur voor slechthorenden aan
Ook slechthorenden kunnen vanaf nu eindelijk weer genieten van de vele voorstellingen in theater Figi in Zeist.
De directie heeft kortgeleden een nieuwe mobiele ringleiding aangeschaft en zestien
kastjes, die de slechthorenden kunnen gebruiken. Volgens Peter Kolsters, de ad interim directeur van Figi tijdens het zwangerschapsverlof van mevrouw Victoria Ruijs en
zelf manager van de in Zeist bekende Ashton Brothers, is het mogelijk dit aantal uit te
breiden indien grotere gezelschappen slechthorenden hiervan gebruik willen maken.
Het bestuur van Midden Nederland heeft zich maandenlang hard gemaakt voor de
aanschaf van deze apparatuur, nadat diverse klachten waren binnen gekomen over de
niet werkende ringleiding in het gebouw van Figi. Nadat ook de wethouder van cultuur,
Fluitman, was ingeschakeld, kwam alles in een stroomversnelling en werd de apparatuur aangeschaft.
Wilt u een voorstelling in Figi bijwonen meld
dan tevoren even bij de receptie dat u
van de apparatuur gebruikt wilt maken. Dit is ook mogelijk bij de Nederlandstalige filmvoorstellingen.
Graag horen wij uw bevindingen
als u gebruik heeft
gemaakt van
de ringleiding van
Figi.
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Er is het een en ander mis gegaan rond de lezing die Pascal Ursinus van de Berengroep op 12 oktober in Utrecht zou houden. Utrecht was door het bestuur
uitgekozen omdat daar veel leden van Hoormij wonen. De Tuindorpkerk aan de
Suringarlaan in Tuindorp werd als plaats van handeling gekozen.
Bij een bezoekje aan de kerk bleek echter dat de locatie naast de kerk veel te
groot was om het verwachtte aantal bezoekers te ontvangen. Bovendien is het
parkeren in Tuindorp erg duur. Het bestuur wilde de leden niet opzadelen met
parkeerkosten ter hoogte van zo’n 10 euro.
Daarop werd met Berengroep in Bilthoven gesproken of we wellicht van hun
locatie aan de Rembrandtlaan in Bilthoven gebruik mochten maken. Vervolgens
werd per mail een nieuwe uitnodiging aan de leden gestuurd met de veranderde
locatie en de vraag zich tevoren op te geven voor de lezing.
Deze uitnodiging bereikte echter niet al onze leden, waardoor enkelen op de
12e oktober toch in Utrecht voor de deur van de kerk stonden. Het bestuur van
Midden Nederland biedt daarvoor haar oprechte excuses aan. Omdat het aantal
opgegeven mensen uiteindelijk heel laag was, is in overleg met Pascal Ursinus,
besloten de bijeenkomst af te blazen en eventueel naar een andere datum te
verplaatsen.
Nelly Jacobs, Secretaris MN

Leusden zoekt mensen met auditieve beperking
De gemeente Leusden wil graag contact met gesprekspartners, die doof of slechthorend zijn en die hun ervaring, kennis en adviezen kunnen geven aan de gemeente
Leusden.
Hoe leef je met een auditieve beperking en wat heb je nodig als burger. Wat adviseer
je aan de gemeente om volledig mee te doen in de samenleving ?
Informeer zelf bij de gemeente Leusden en vraag een gesprek aan (met of zonder
schrijftolk) met de betreffende ambtenaar, die zich bezig houdt met de inclusieve samenleving, Marja de Putter.
E-mail: vrijw.marja7crea@gmail.com
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Met het terugzetten van de klok naar wintertijd begint ook het laatste stuk van 2019 in zicht te komen:
nog een paar mooi gekleurde herfstdagen, de eerste
pepernoten en kerstreis aanbiedingen, de telkens terugkomende vuurwerk discussie, maar wat mij betreft
ook het begin van terugblikken op het bijna afgelopen
jaar.
Dat laatste kwam goed uit, want voor het afdelingenoverleg met de nieuwe directeur van NVVS/Hoormij
Wil Verschoor en de bestuursvoorzitter Roelof Eleveld
op 22 oktober jl. werden de deelnemende afdelingen
verzocht een overzicht te presenteren van hun activiteiten in 2019 en de plannen voor 2020.
Terugblikken als ‘taak’ dus. Bij het opstellen van genoemd overzicht werd ik stilaan best trots op wat wij,
ondanks een aantal tegenkrachten van persoonlijke
en organisatorische aard, als hecht afdelingsbestuur
MN hebben kunnen realiseren. Ik noem er een enkele:
de succesvolle (70 belangstellenden!) Tinnitus avond
op 7 februari met als thema ‘Acceptatie’, in het Meander ziekenhuis in Amersfoort, de CI bijeenkomst in het
Lichtpunt in het voorjaar, het ledenuitje Varen over
de Vecht (zie verslag) en natuurlijk ons eigen kwartaalblad Horen over en Weer waarvan u de november
editie voor u heeft liggen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook wel eens
iets niet lukt, zoals een activiteit moeten afblazen wegens gebrek aan belangstelling. Tijdens het afdelingen
overleg bleek echter hetzelfde fenomeen bij elke afdeling voor te komen. Dat is een kleine troost, het ligt
dus niet per definitie aan ons of onze afdeling.
We willen nu onze afdelingskrachten bundelen om,
met hulp van het hoofdbureau van Hoormij de oorzaak van dat gebrek aan belangstelling te vinden. En
tevens gezamenlijk te zoeken naar een mogelijke oplossing. En als die er niet blijkt te zijn, komt ook hier
weer ‘Acceptatie’ om de hoek kijken. Hoe dan ook, we
blijven ons sterk maken voor onze leden.
Het lijkt wat vroeg, toch wil ik
u mede namens het bestuurdersteam van MN een in
alle opzichten mooi jaareinde en een gezond en voorspoedig 2020 toewensen.
Renate Postma

stáát voor horen

Communiceren met slechthorende en dove patiënten zou standaard in het lespakket van artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals moeten worden
opgenomen. Dat is de mening van dr. Anika Smeijers. Zij promoveerde in oktober
in het LUMC op het proefschrift ‘Toegang en zorg voor dove en slechthorenden
patiënten’.
Zij stelde een onderzoek in onder 274 patiënten en vroeg onder meer naar hun kennis
van het eigen lichaam en naar de mate waarop zij hadden begrepen wat de behandelende arts met hen had besproken. Daaruit bleek dat lang niet alles voor de slechthorenden en doven duidelijk was. De artsen zouden teveel
denken dat de patiënt met liplezen en hoortoestellen
behoorlijk kan verstaan. Maar dat klopt in de praktijk
niet, volgens Smeijers. Collega KNO artsen, die niet bij
naam genoemd willen worden, hebben hun bedenkingen bij deze uitkomsten en zijn van mening dat de
huidige generatie slechthorenden e doven mondig en
assertief genoeg is om door te vragen wanneer iets niet
duidelijk is en vragen zich ook af of de slechtere gezondheidstoestand iets te maken heeft met hun auditieve
beperking.
Subgroepen
,,De groep was zeker groot genoeg en ook representatief en divers. Ik heb ook onderzoek gedaan naar de verschillende subgroepen: licht, matig en ernstig slechthorend.
Aan het onderzoek waarbij specifiek werd gekeken naar de communicatie met de
huisarts hebben alleen dove en ernstig slechthorende patiënten meegedaan. In zijn algemeenheid zie je dat slechthorende patiënten niet perse minder assertief zijn, maar
dat het voor hen vaak moeilijk te bepalen is wanneer zij extra assertief moeten zijn en
waar het geen nut heeft. Op het moment dat mensen te assertief zijn kan het leiden
tot frustratie en moeilijke communicatie tussen patiënt en medisch hulpverlener”.
Het creëren van bewustwording bij beide partijen zou volgens Smeijers een grote stap
in de goede richting zijn. ,,Toen ik met mijn collega’s over dit onderwerp sprak was
het voor hen een eyeopener. Zij hadden er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat het voor
slechthorenden zo moeilijk is om al het besprokene mee te krijgen”.
Schrijftolken
Meer inzet van schrijftolken zou volgens Anika een grote verbetering zijn. Deze tikt het
gesproken woord in en de klant kan dit op een tablet meelezen. Ook kan de slechthorende de tekst thuis nog eens rustig nalezen en tot zich door laten dringen.
Door de jarenlange bezuinigingen zijn volgens Anika Smeijers veel voorzieningen
voor slechthorenden en doven verdwenen. Zij pleit dan ook voor een onafhankelijk
kenniscentrum dat folders heeft over verschillende onderwerpen, de gebaren- en
schrijftolken aanstuurt en een vraagbaak is voor artsen en andere zorgprofessionals.
Dat dit geld kost is voor Smeijers onvermijdelijk maar het kan terug worden verdiend
wanneer we de zorg aan slechthorenden en doven verbeteren. ,,Het doel van het
Kenniscentrum is om de medische hulpverlening aan slechthorende patiënten in heel
Nederland te verbeteren. Zowel de preventieve gezondheidszorg als ook de curatieve
zorg: huisartsen, zorg in ziekenhuizen maar ook bijvoorbeeld thuiszorg, fysiotherapie
en geestelijke gezondheidszorg. Dit kan door zowel slechthorenden als hulpverleners
er bewust van te maken dat er barrières in de toegang tot zorg zijn. Daarvoor is heel
veel voorlichting nodig in de vorm van lezingen, websites en nascholing”.
Er is jaarlijks zo’n 25.000 euro nodig om het centrum draaiende te houden, meent
Anika Smeijers.
Nelly Jacobs

Toegankelijkheid Utrechts Archief

Het CI en de toekomst

Onlangs is in het Utrechts Archief, gevestigd in de vroegere Paulusabdij,
de compleet nieuwe vaste tentoonstelling UTRECHT BEGINT HIER geopend. Geschiedenis docent Annet Werkhoven kreeg de opdracht om
voor deze tentoonstelling onderzoek te doen naar (de mate van) toegankelijkheid voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, rolstoel
gebruikers, slecht zienden en slechthorenden.

In samenwerking met het UMC Utrecht organiseert de afdeling
Midden Nederland van de stichting Hoormij op vrijdag 10 april
2020 in de middaguren voor de zevende keer Wereld CI Dag.
Het symposium wordt gehouden in de grote studiezaal van het
UMC.
Een werkgroep is momenteel bezig om een zo interessant mogelijk programma samen te stellen. Daarbij wordt als thema “Het CI
en de toekomst” gebruikt.

Eind oktober kreeg onze afdeling de uitnodiging en het verzoek om te
komen kijken wat aan voorzieningen voor slechthorenden kon worden
aangepast en/of toegevoegd. Een verzoek waar wij met plezier aan voldeden, mede omdat de museumwereld een deel van mijn werkterrein
is. Een terrein waar nog genoeg ontwikkelingswerk qua voorzieningen
voor slechthorenden ligt.
Na een uiterst hartelijke ontvangst door Annet startten we met een
virtuele ‘archiefzaal’ in zaal 1: Het archief leeft. Een werkelijk fantastische computeranimatie, nauwelijks uit te leggen als je het niet hebt
meegemaakt. Meteen ook de eerste attractie waar boventiteling een
welkome aanvulling zou zijn. Er is voldoende ruimte op de muren boven
de schilderijen voor projectie van de gesproken tekst. Zie de ‘still’ van de
bewegende beelden hieronder.

Koninklijke verschijning uit
Kazachstan
Nelly’s column
Wat was ze prachtig, de oude dame, die naar ik later hoorde, uit
Kazachstan kwam. Ze was vergezeld van haar dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen in het vijf sterrenresort Rixos aan de
Rode Zee in Egypte. Voor haar kleinkinderen de eerste keer dat
ze een zee zagen.
Ze was gekleed in een lange geruite jurk met daarover nog een
jurk en een ruime omslagdoek. Om het hoofd een prachtig
versierde hoofddoek met glinsterende steentjes. Aan de kleine voetjes een soort versierde ballerina’s en geblokte sokken.
Ze was haast een koninklijke verschijning tussen de vele blote
bloesjes en mini broekjes.

‘Still’ van bewegende beelden in Het archief leeft

Na deze bijzondere entree volgde een rondleiding door de nieuwe vaste expositie. Heel gevarieerd, een soort tour door de geschiedenis van
Utrecht. Met volop gebruik van digitale technieken en prachtige (audio) visuele mogelijkheden. Fietsen door Utrecht, een vloerprojectie
De groei van Utrecht, kijkdozen met bewegende figuren, een ‘geestige’
monnik als beheerder van de oude wijnkelder in het gebouw, om maar
enkele te noemen.
Naast de meerjarige vaste expositie zijn in het gebouw verschillende
tijdelijke tentoonstellingen te zien. Met heel diverse thema’s, doch allemaal verbonden met de stad Utrecht.
Op het gebied van voorzieningen voor slechthorenden is er nog wel het
een en ander voor verbetering vatbaar. Van deze verbeterpunten hebben we een inventarisatie gemaakt die Annet in haar rapportage zal verwerken. Sommige aanpassingen lijken relatief eenvoudig te realiseren,
andere brengen meer moeite en dus kosten met zich mee, maar een
serieus ingrijpende dus enorm kostbare operatie hoeft
het m.i. niet te zijn. Waar mogelijk zullen wij als
afdeling of vanuit commissies binnen Hoormij
graag adviseren, want de tentoonstelling is
het waard door iedereen gezien en beleefd te worden.
Als we al een beeld hadden van een
tentoonstelling in een Stadsarchief, dan
leek het in de verste verte niet op de interessante en verrassend vormgegeven
expositie die we hebben gezien.
https://hetutrechtsarchief.nl/
Renate Postma

Zo schreed ze ook, met in haar kielzog de twee kleinkinderen,
langs de vele uitgestalde eetwaren. Ze spraken met elkaar in een
taal waar je geen touw aan vast kon knopen. Hoe oud ze was laat
zich niet raden, maar de vrouwen in haar vaderland kunnen naar
verluid heel oud worden. En horen kon ze ook nog als de beste:
ze hoefde, wanneer ik haar in de buurt tegenkwam, haar kleinkinderen nooit te vragen te herhalen wat ze zeiden.
Vreemd dat je in het nabije en Verre Oosten zoveel minder mensen met een hoorapparaat ziet. In sommige landen komt het
door de kosten die er aan zijn verbonden. Maar ik geloof vaak
ook omdat het niet nodig is. Zou het met de omgeving te maken
hebben of door andere factoren. Bijvoorbeeld de hoeveelheid
herrie die wij in het Westen door verkeer en muziek te verstouwen hebben.
In de eetzaal, waar je vaak even moest wachten tot een ter plaatse bereid gerecht klaar was, zag ik veel West Europese ouderen
die wel voorzien waren van een groter of kleiner hoor hulpmiddel. Dat moet toch een reden hebben. Maar weet u dat tegelijkertijd een derde van de mensen met een hoortoestel het in
de kast laat liggen, omdat het toch niet voldoet aan hun hoge
verwachtingen…
Nelly Jacobs

De ledencontactdag 2019, een boottocht
langs theehuizen en buitens aan de Vecht
Zoals viel te lezen in de juli editie van HOW
stond op 7 september jl. het jaarlijkse ‘ledenuitje’ gepland. Dit jaar hadden we een vaartocht over de Vecht georganiseerd met een
lunch in restaurant Same Same in Breukelen.
Via een bijgevoegd aanmeldingsformulier konden liefhebbers zich aanmelden, wat binnen
no-time ook gebeurde. Zoveel aanmeldingen
zelfs dat we een 2e boot lieten inzetten.
Lees hieronder de integrale versie van het enthousiaste verslag van Jan Mienis:

De ledencontactdag 2019, een
boottocht langs theehuizen en
buitens aan de Vecht.
“Mijn naam is Bram en ik ben vandaag uw
stuurman ”. Ik hoor deze woorden niet. Ik lees
ze op het tablet voor mij. Ik zit in de salonboot,
de “Swaenenvecht”. De trossen zijn juist van
de landvasten vrijgemaakt en wij dobberen de
Vecht op. Naast ons vaart de andere boot, “de
Kampioen”. Ik lees verder: “Wij varen vandaag
langs een aantal bijzondere buitens, hofsteden
en zelfs kastelen”. Op deze manier geniet ik al
lezend met mijn reisgenoten van een contactdag van de Vereniging voor Slechthorenden
van Midden Nederland. Op de salontafel staan
een viertal tablets, achter in de boot eenzelfde
aantal voor de varensgasten daar. Buiten glijdt
het landschap voorbij.

Met een kleine 40 reisgenoten die zich hebben aangemeld via ons contactblad “Horen
over en weer” worden wij ontvangen met een
kopje koffie of thee en een gebakje. Aan boord
is de schrijftolk Clarissa. Zij is met een geweldige koffer vol apparatuur gekomen en zit nu
op het trapje naast Bram. Ze doet verslag van
de verhalen van de stuurman. Wij lezen over
de dakpannen die hier als beschoeiing dienstdoen. Kijken snel naar buiten en lezen verder
over die oude toepassing om deze afgekeurde
misbaksels te gebruiken om het afkalven van
de rivieroever tegen te gaan. Links van ons
ligt het jaagpad waar paarden de schuiten
voorttrokken. Aan de rechterkant liggen de
buitenhuizen met hun theekoepels. Daar komt
Groenevecht langs, in de verte ligt kasteel Nijenrode. Clarissa doet zelfs verslag van onze
onderlinge gesprekken.
Wanneer wij keren en terugvaren meren wij
halverwege af in Breukelen bij een galerie annex restaurant. Binnen wordt door de lokale
Thai een heerlijke maaltijd geserveerd. En in
alle rust ontstaan nu de gesprekken. “Ik ben 86
en vraag mij af of ik nog een cochleair implantaat zou kunnen hebben? U bent gebruiksdeskundige. Wat denkt u ervan?” En verderop: “Ik
zie dat u een Rogerpen heeft, helpt dat?” Kijk,
deze gesprekken, te uitgebreid om hier weer
te geven, zijn het werkelijke doel van deze
tocht. Onderling worden ervaringen uitgewis-

seld. Er wordt verteld over spraak, over het
nut van goede articulatie en gebarentaal. Nu
wij toch naast Clarissa, onze schrijftolk zitten,
vertelt zij over mogelijkheden om haar te ontmoeten tijdens de maandelijkse rondleiding in
het museum. “De komende week” vertelt zij,
“ga ik als begeleiding met een doven en slechthorenden reis naar Rome.” Ze vertelt niet alleen, intussen typt zij en verschijnen deze
gesprekken op de tabletschermen. “Weet u
dat Phonak elke maand in Vianen een middag
voorlichting geeft over hun apparatuur.” Dit en
nog veel meer wordt onderling uitgewisseld.
Voor de terugvaart werpen wij nog een korte
blik langs de kunstschatten van de galerie. Een
“Anton Heijboer”! Al een beetje voorbij in populariteit. De prijs valt ons mee, de ingelijste
prent niet. Daarom blijft hij hangen. Wat niet
blijft hangen is de geweldige sfeer en wederzijdse interesse die wij met elkaar deze dag
hebben gedeeld. Daarom bedank ik namens
de deelnemers het bestuur dat ons deze gelegenheid heeft geboden. Wij kijken al uit naar
een volgende ontmoeting! Dank voor dit initiatief. Bedankt ook Clarissa!
En, “Ik denk dat ik toch maar eens mij laat
voorlichten op het audiologisch centrum.”
“Moet je zeker doen.”
Jan Mienis

