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Spraak- en Kraakverstaan
Mijn oudste kleindochter Sarah zit in groep 8 van de 
Ceciliaschool in Amersfoort. Zij verzorgt samen met mij, 
haar slechthorende oma, een gastles.
Ik vertel iets over slechthorendheid en gehoorbeschadiging 
door lawaai. Daarbij haak ik in op de leuke activiteiten die 
de groep nog te wachten staan: een weekend op kamp, de 
uitvoering van de musical en de bruiloft van meester Wouter 
met juf Els.
Bij een dropping in het donker kan ik niet liplezen. Een 
musical is pas leuk als iedereen duidelijk zingt en een goede 
mimiek heeft. En op een rumoerig feest versta ik weinig. 

Sommige leerlingen vertellen hun ervaring met oorbuisjes 
en een enkeling heeft al piepjes in de oren... Meester Wouter 
mag de cd met tinnitus-geluiden houden.
De groep krijgt oordoppen van Sarah (haar vader is audi-
cien, zodoende).
We gaan aan de slag met vingerspelling en dierengebaren 
en oefenen mét oordoppen en zónder stem... geworstel 
in stilte. Daarna gaan we zogenaamd een bruiloft vieren. 
Sarah kan vier moppentappers overhalen om veel grappen te 
vertellen. Alle “bruiloftsgasten” krijgen een bakje popcorn. 
Ze mogen krakend en smakkend rondlopen, luidkeels com-
municeren en desondanks proberen de rumoerige moppen-
tappers te verstaan. In deze genoeglijke chaos konden de 
meeste feestvierders niet meer dan twee moppen verstaan.
Sarah zingt-zonder-stem een paar liedjes tot de groep ze 
herkend heeft en ik ben ontzettend trots op haar. Met dank 
aan Meester Wouter kan ik terugzien op een unieke gastles.

Rianne Veurman

l e z e r s pa g i n a

Gedicht

Gevonden
zo bijzonder
een ideale stek
mijn vakantie-plek!
Meertje in mijn bos
bij de waterval
kwetteren vogels erop los
Tja, geluid is er overal
Mijn “stil” verdriet
Ik “geniet”
Van ”rust”
Op de ideale stek 
Mijn “plek”

Elly Oosterholt-Duyghuisen
een Ménière/hyperacusis/tinnitus-vrouw

Ondertussen op Twitter

@NVVS_: Constant blijven is ook mooi! Blij weer in de top 
10 patiëntenorganisaties op social media te staan: ow.ly/
y8eqy

@AutismeSpecNL: Hoikentalis.nl nieuwe site voor kinderen 
en jongeren die doof(blind) of slechthorend zijn, TOS of 
#autisme hebben. nvvs.nl/Items/nl-NL/Ni…

@Onverhard: @NVVS_ Handig! Nieuwe TV met #spraak-
zoom. Versta opeens veel meer.


