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advertenties

Re: Felicitatieproject 
Het Felicitatieproject is een bezoekproject in de 
Rivierenbuurt in Amsterdam dat bedoeld is om eenzaam-
heid bij ouderen tegen te gaan. Onlangs vierde het project 
het 45-jarig jubileum. 
Wij wilden ook iets nuttigs voor onze buurtbewoners 
organiseren. In samenwerking met de NVVS is dit bijzon-
der goed gelukt en kan iedereen terugkijken op een zeer 
geslaagde informatiemiddag. We hadden van tevoren alles 
goed geregeld. Maar wat we niet in de hand hadden, was 
de hoeveelheid bezoekers. Tot onze verrassing was de 
opkomst geweldig; zo’n 90 personen! De zaal zat tjokvol. 
Wat waren de bezoekers na afloop tevreden over presenta-
ties van de vrijwilligers van de NVVS. Ook de schrijftolk was 
een aanwinst. Wij willen de NVVS en in het bijzonder Frans 
Hofstra, Nelly Jacobs en Kees Twilt bedanken voor de pret-
tige medewerking. Door hun persoonlijke inzet is het een 
bijzonder geslaagde informatiemiddag geworden. 
De organisatoren van het Felicitatieproject

Re: Mijn Verhaal 
Vanmiddag heb ik een artikel gelezen in het blad HOREN 
augustus/september 2013. Het gaat over het artikel: “Ik 
geloof weer in mezelf ” (Mijn Verhaal over Nicole Stegehuis). 
Ik vond het een prachtig artikel, temeer omdat ik zelf ook 
slechthorend ben en ook aan het leren ben als BOL stu-
dent voor de 
opleiding 
Verzorgende 
IG. Heel inspi-
rerend!
Marjon Bakker
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openheid. Helaas kreeg ik ook nu 
weer nul op het rekest. Wat was ik 
woedend. Niet op haar, maar op 
mezelf. Voor de zoveelste keer werd ik 
afgewezen door die stomme oren! Ten 
einde raad klopte ik aan bij de GGMD, 
het maatschappelijk werk voor doven 
en slechthorenden. Daar kreeg ik de 
sublieme tip om mezelf aan te bieden 
op vrijwillige basis. Zo kon het bejaar-
denhuis zien of ik het werk aankon en 
kon ik zelf ervaren of dit werk mij zou 
bevallen. Een geniaal idee!” 

Op proef
“Met enige moeite lukte het me de 
zorgmanager van het betreffende 
bejaardenhuis te overtuigen van mijn 
motivatie, mijn kunnen en wils-
kracht. Volgens hem werd ik niet 

aangenomen uit medelijden, omdat ik 
slechthorend was. Nee, ik ging daar 
als vrijwilliger werken omdat ik het 
bedrijf iets te bieden had. Ik kreeg 
een contract voor een maand en ging 
aan de slag in het restaurant. Niet 
de makkelijkste werkplek in een ver-
zorgingshuis, want het is daar flink 
lawaaiig. Ik serveerde de brood- en 
warme maaltijden uit in het restaurant 
met een cateringtrolley. Doordat ik 
zelf slechthorend ben, weet ik juist 
hoe ik met ouderen moet omgaan. 
Immers, driekwart van de mensen die 

ik verzorg, hoort net zo weinig als ik! 
Ik ben gewend om iemand aan te kij-
ken en om iemand niet van achteren 
te benaderen. Ik stel korte vragen met 
gesloten antwoorden. Wilt u koffie 
of thee? Kaas of jam? Ik maak eigen-
lijk van mijn beperking een deugd. 
In die zin heb ik echt wat extra’s te 
bieden. Natuurlijk loop ik ook tegen 
dingen aan. Collega’s die fluisteren 
of van achteren iets tegen me zeggen, 
versta ik niet. Ook hoge tonen, zoals 
alarmbellen, kan ik niet of nauwelijks 
horen. Ik moet in sommige gevallen 
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de enorme wilskracht om te laten zien wat je kan

‘Ik geloof weer in mezelf’
Als slechthorende getrouwde vrouw hing Nicole Stegehuis (46) haar carrière na de geboorte 

van haar oudste kind aan de wilgen. Na haar scheiding vorige zomer moest zij echter weer 

aan de bak. Met flink doorzetten lukte het Nicole de baan van haar leven te bemachtigen. 

tekst: Weija Steffens | fotografie: Paul Schuitemaker

“Ik ben slechthorend geboren. Als mijn moeder met 
de koekjestrommel schudde, reageerde ik niet. Dat 
vond ze vreemd. Mijn slechthorendheid is officieel 

vastgesteld toen ik vier jaar was. Gelukkig heeft mijn moe-
der mij nooit anders behandeld dan mijn broers en zussen. 
Daardoor heb ik mij nooit anders gevoeld. Natuurlijk maak-
te ik ook wel eens misbruik van mijn slechthorendheid. Als 
mijn moeder mij vroeg de tafel te dekken, terwijl ik in mijn 
boek zat te lezen, dan was ik opeens Oost-Indisch doof!”

Vooraan in de klas
“Ik heb het regulier onderwijs doorlopen. Altijd zat ik 
vooraan in de klas, aan de rechterkant. Met mijn linkeroor 
hoor ik namelijk iets beter. Lage tonen hoor ik redelijk 
goed, maar hoge niet. Laatst ging het brandalarm af toen 
ik pannenkoeken aan het bakken was, en ik hoorde niets! 
Ook al kon ik na de basisschool naar de havo, leerkrach-
ten adviseerden mij naar de LHNO (de huishoudschool) te 
gaan. Een lager niveau zou mij beter passen, vonden zij. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik wilde graag de zorg in, maar ook 
dat werd mij afgeraden. Zowel door mijn moeder als door 
het audiologisch centrum. Het zou fysiek te zwaar zijn, 
meenden zij. Nu baal ik onwijs dat ik niet heb doorgezet 
en gedaan heb wat ik wilde. Misschien hadden ze op dat 
moment gelijk en was ik toen nog te jong en onervaren voor 
de zorg, maar dat had ik graag zelf ervaren. Desnoods had 
ik keihard mijn neus gestoten. Nu gaf het mij het gevoel dat 
ik niet goed genoeg was. Anders dan anderen. Ik werd afge-
serveerd op mijn oren. Daar was ik heel verdrietig om. Ik 
voelde me beperkt, gehandicapt.”

Een eigen inkomen
“Uiteindelijk ben ik na verschillende uitzendbaantjes bij 
een elektronicafabriek aan de slag gegaan. Daar heb ik 

jaren gewerkt, totdat ik trouwde en kinderen kreeg. Als 
mijn kinderen op de basisschool zaten, zou ik mijn carrière 
weer oppakken, was mijn idee. In de loop der tijd bleek 
echter dat mijn oudste zoon een Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) heeft waardoor hij veel zorg nodig had. Werken was 
daardoor geen optie. Ik liet mijn plannen varen. Maar toen 
ik vorig jaar zomer van mijn man scheidde, moest ik wel 
aan de slag en mijn eigen inkomen verdienen. Dat was best 
spannend, want waar kon ik terecht? Wie wil mij – een 
slechthorende vrouw – nu in dienst nemen? Ik besloot mijn 
oude droom na te jagen: een baan in de zorg! Ik heb heel 
veel zorginstanties in de regio aangeschreven. Open en 
eerlijk schreef ik dat ik slechthorend ben. Vele afwijzingen 
volgden. Moedeloos werd ik ervan. Totdat een personeels-
manager mij opbelde. Ze was geraakt door mijn brief en 

Nicole Stegehuis
Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: De Weere
Relatie: Samenwonend met Paul en zijn drie kinderen, 
weekendmama van Bob en Roos 
Beroep: leerling in opleiding verzorgende l.g. 
Hobby’s: Nicole heeft iets met de kleur paars: paarse 
hoortoestellen, een paarse auto, een paarse mobiele tele-
foon, veel paarse kleding, sieraden en stenen. Ook vist 
ze graag met een sleepnet op garnalen en verzamelt ze 
stenen (mineralen).
Levensmotto: alles komt goed, maar niet altijd vandaag 
/ wie alles loslaat, heeft lege handen en met lege handen 
kun je alles aanpakken

‘Mijn leven is in een jaar drastisch veranderd: van huisvrouw naar een fulltime werkende en studerende moeder. Druk, maar ik krijg er zo veel energie van!’

‘Ik kan zoveel meer dan ik altijd heb gedacht’

Vraag over ‘losse oorsteentjes’
Ik heb al heel lang de ziekte van Ménière. Op het ogenblik 
gaat het goed. De chiropractor heeft mij behandeld vanwege 
losse ‘oorsteentjes’, maar als ik plat in bed lig heb ik nog 
steeds last van mijn evenwicht. Weet u daar iets op? Of kan 
het ook met vocht te maken hebben? 

Antwoord van de NVVS-Commissie Ménière: 
Waarschijnlijk bedoelt u BPPD (Benigne Paroxysmale 
Positieveranderings Duizeligheid). Dat komt vaker voor bij 
Ménière-patiënten (maar is dus niet hetzelfde als Ménière) en 
wordt inderdaad veroorzaakt door oorkristalletjes die aan de 
wandel zijn gegaan. Het wordt niet door vocht veroorzaakt.  
Een kno-arts, sommige huisartsen en sommige fysiothera-
peuten kunnen door bepaalde manoeuvres die kristalletjes 
weer op hun plek krijgen. Als de behandeling door de chi-
ropractor (is deze ook fysiotherapeut?) dus niet helpt, kunt 
u een verwijzing vragen naar de kno-arts of eerst overleggen 
met uw huisarts of deze misschien ook deze manoeuvres 
kent. Misschien helpt het ook om op een paar kussens te 
slapen, wat hoger.

Ondertussen op Twitter….

@marbob32: NVVS says thank you and goodbye to Rennie 
van Moolenbroek a great boardmember for the Dutch HOH 
Organisation
@Martinus1989: Ik ben zelf slechthorend en heb samen 
met een collega van mij deze documentaire gemaakt over de 
impact van een CI. http://vimeo.com/65508392
@ivonneloes: Ik voel me altijd zo verloren als 1 hoortoestel 
weg is voor reparatie. Dan wil ik me ziekmelden terwijl ik 
hartstikke fit en gezond ben.
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