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a c t u e e l

Dove studente niet naar opleiding journalistiek
De dove studente Lisa Hinderks stelde in  

augustus op haar Facebook-pagina dat ze door 

de opleiding Journalistiek in Utrecht is gewei-

gerd vanwege haar auditieve beperking. De 

school bestrijdt dat ze Lisa ‘geweigerd’ hebben

en zegt dat ze haar alleen hebben willen wijzen

op eventuele problemen bij het behalen van 

een diploma.

Het zou vooral gaan om enkele auditieve vakken die stu-
denten moeten volgen en die voor Lisa vanwege haar doof-

heid problemen zouden kunnen geven. De studente hoop-
te dat ze daar vervangende opdrachten voor zou mogen 
uitvoeren, maar de school meent dat het  ‘onmogelijk is 
om af te wijken van het curriculum’. 
 
Toegankelijk voor iedereen
Inmiddels mengden gehandicaptenorganisaties, media, 
onderwijsinstanties en zelfs de politiek zich in deze dis-
cussie. De NVVS hoopt dat er een goede oplossing komt. 
Onderwijs moet immers voor iedereen toegankelijk zijn, 
ook voor mensen met een auditieve beperking. Lisa geeft 
op haar blog aan nu maar via de opleiding tot docent 
Nederlands (waar ze zonder problemen is toegelaten) te 
proberen in de journalistieke wereld terecht te komen. 

Eerste Europese schrijftolkencongres  

Van 24-26 augustus werd in Ermelo het eer-
ste Europese schrijftolkencongres ‘Alles-over-
schrijftolken’ georganiseerd. Er werden diverse 

workshops en presentaties gegeven en nieuwe technieken 
gedemonstreerd. Ook was er een ‘snelheidswedstrijd’ voor 
schrijftolken en een informatiemarkt.  
 
De NVVS was vertegenwoordigd via vrijwilliger en SOAP!-
voorzitter Marcel Bobeldijk, die daar vanuit zijn bestuurs-
functie voor de European Federation of Heard Of Hearing 
People (EFHOH) een presentatie gaf. De Commissie Totale 
Communicatie was aanwezig met een NVVS-stand op de 
informatiemarkt. Er waren schrijftolken vanuit tien verschil-
lende Europese landen op het congres, waar bovendien een 
Europese vereniging van/voor schrijftolken werd opgericht.
 
Kijk voor meer informatie op www.ecos2012.nl

Lesmateriaal slechthorendheid 

genomineerd voor prijs 

NVVS-directeur Joop Beelen nam onlangs offi-
cieel het lesmateriaal ‘Als horen en zien je ver-
gaan’ in ontvangst dat Hoor Friesland samen 

met Otwee heeft ontwikkeld. Dit lesmateriaal is tevens 
genomineerd voor de Zorgbelang Fryslân Duim 2012: dé 
publieksprijs voor Friese zorginitiatieven. 
 
De Duim wordt uitgereikt op het Zorgbelang 
Zorgcongres op vrijdag 2 november. Stem dus voor 
die tijd op ‘Als Horen en Zien je vergaan’ via de link op 
www.hoorfriesland.nl en steun zo dit initiatief.  
 
Dit lesmateriaal zal door de voorlichters van de 
Commissie Ouderzorg en Slechthorendheid van de 
NVVS worden gebruikt. Ook is het de bedoeling dat 
vanuit deze Commissie contacten worden gelegd 
met instellingen die de MBO-opleiding Verzorging & 
Verpleging verzorgen. Gevraagd zal worden om met 
behulp van het ontwikkelde lesmateriaal voortaan bin-
nen het lespakket standaard aandacht te besteden aan 
Oor- en Oogzorg voor ouderen. De voorlichters van de 
Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid kunnen 
hierbij gastlessen verzorgen over het gehoor. 
 
Zie voor meer informatie over het lesboek de Hebbe(hoor)dingen 
op pagina 17.
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Ménière voor jonge actrice 
geen beletsel bij rol in 
serie Switched at birth
In de nieuwe Net5-serie Switched at Birth is aandacht voor 

doofheid. Er spelen meerdere dove acteurs mee; sommige 

scènes worden in gebarentaal gesproken. Opvallend is dat 

actrice Katie Leclerc, die de dove Daphne speelt, zelf niet 

doof is maar slechthorend en de ziekte van Ménière heeft. 

In deze Amerikaanse serie draait het om twee tienermeiden die 
ontdekken dat ze als pasgeboren baby’s in het ziekenhuis zijn ver-
wisseld. Daphne Vasquez en Bay Kennish hebben hierna een totaal 

verschillende opvoeding gehad. 

Gehoorverlies
Katie Leclerc is in de serie Daphne, een meisje dat op jonge leeftijd 
haar gehoor verloor door een hersenvliesontsteking. De 24-jarige actri-
ce heeft zelf sinds haar twintigste de ziekte van Ménière en is slecht-
horend. Haar vader en oudere zus hebben ook Ménière. In de serie is 
te zien hoe ze als Daphne spraakafzien en gebarentaal gebruikt om te 
communiceren met haar dove vrienden en haar familie. 
 
Time out
Bij het opnemen van de serie werd rekening gehouden met haar 
Ménière-aanvallen, vertelde ze vorig jaar (toen de serie in Amerika uit-
kwam) aan de New York Post. Als ze zich erg duizelig voelde, nam ze 
een time out of ging ze even liggen tot de aanval over was. Gelukkig 
duren de aanvallen bij Katie geen uren, zoals bij haar zus, vertelde ze in 
het interview. Katie denkt niet dat de ziekte van Ménière haar verdere 
acteercarrière in de weg zal staan. 
 
Dubbele afleveringen van Switched at Birth zijn elke woensdag om 20.30 uur te 
zien bij Net5.
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Op een rijtje

• Eerste implantaat 
evenwichtsorgaan

	 Artsen	zijn	er	voor	het	eerst	in	geslaagd	
een	kunstevenwichtsorgaan	te	implan-
teren.	Begin	september	kregen	twee	
patiënten	in	het	universitair	ziekenhuis	
van	Maastricht	tijdens	een	operatie	een	
implantaat	waarmee	hun	evenwichtsor-
gaan	moet	worden	hersteld.	De	eerste	
metingen	vlak	na	de	operatie	lieten	posi-
tieve	resultaten	zien,	aldus	hoogleraar	
Robert	Stokroos.

 Bron: de Volkskrant 

• Trouw houdt consult over 
tinnitus

	 Trouw	verdiept	zich	naar	aanleiding	van	
het	verhaal	van	een	lezer	in	tinnitus.	In	
de	rubriek	‘het	consult’	van	7	september	
wordt	ingegaan	op	wat	zich	bij	tinnitus	
afspeelt	in	de	hersenen,	recent	onderzoek	
naar	de	effecten	van	cognitieve	gedrags-
therapie	en	lopend	(experimenteel)	onder-
zoek	naar	het	onderdrukken	van	tinnitus	
door	elektrische	stimulatie.		
Nieuwsberichten	over	de	twee	genoemde	
onderzoeken	vindt	u	op	www.nvvs.nl	

• 5,4 miljoen mensen gebruiken 
ondertitels

	 De	Nederlandse	Publieke	Omroep	(NPO)	
maakte	onlangs	bekend	dat	zo’n	5,4	mil-
joen	Nederlanders	wel	eens	gebruikma-
ken	van	ondertiteling	via	teletekstpagina	
888.	Ongeveer	4	miljoen	mensen	bij	wie	
niets	aan	het	gehoor	mankeert,	gebrui-
ken	af	en	toe	de	ondertiteling	om	geen	
last	te	hebben	van	omgevingsgeluid.	De	
NPO	ondertitelt	zo’n	95	procent	van	zijn	
Nederlandstalige	programma’s.	

 Bron: de Volkskrant


