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Wie met de 60-jarige Leny Bartels
uit Venlo in gesprek is, zou bijna
vergeten dat ze rechts doof is en
links zeer slechthorend. Dankzij
moderne hulpmiddelen kan Leny
echter prima zelfstandig een 
gesprek volgen. De gehoor-
problemen van Leny begonnen
toen ze een jaar of 22 was. Door
verkalking van de gehoorbeentjes
- een aandoening in het 
middenoor - werd haar gehoor
steeds slechter. Ook een operatie,
waarbij complicaties optraden,
mocht niet baten. Nu is Leny 
afhankelijk van haar hoortoestel:
als ze het apparaat uitzet, 
hoort ze nagenoeg niets. “De 
ontwikkelingen in hoortoestellen
zijn fantastisch. Vandaag de dag
zijn er veel meer mogelijkheden
dan dertig jaar geleden. Ik heb
een toestel op het rechteroor dat
het geluid van rechts draadloos
naar links doorgeeft. Vroeger 
verstond ik niets als iemand
rechts naast me liep of fietste: 
nu kan dat door de techniek wel.
Het zijn kleine dingen die voor
mij een groot verschil maken.”

Impact op leven
Dat de slechthorendheid een
grote impact heeft op haar leven,
zal Leny niet ontkennen. “Nu 
kan ik goed met mijn beperking
omgaan, maar er is een tijd 
geweest dat ik er veel moeite 
mee had. Zo kon ik mijn werk 
als verpleegkundige niet meer 
uitvoeren: als collega’s een
mondmasker droegen, kon ik ze
niet volgen. Ook kon ik niet horen
waar alarmen vandaan kwamen.”
Toen Leny merkte dat de slecht-
horendheid haar hele leven zou
blijven spelen, klopte ze aan 
bij de NVVS, de Nederlandse 
Vereniging voor Slechthorenden.
Deze vereniging behartigt de 
belangen van iedereen met 
een gehoorprobleem. Via de 
vereniging kreeg Leny meer 

informatie over haar aandoening.
Zo las ze het boek ‘Hoor!’ van
Anne Pope, met oplossingen,
technieken en tips voor slecht-
horenden. “Ik las over het 
verdriet dat je voelt als je 
verkeerd begrepen wordt of, als 
je verkeerde antwoorden geeft
waar anderen om lachen. Wat
herkenbaar! Toen ik dit boek las,
wist ik dat het helemaal niet 
gek was dat ik me af en toe 
onzeker voelde. Dat heeft me 
gestimuleerd om meer aandacht
te vragen voor slechthorendheid.
Het is immers vaak nog een
taboe, ook nog in deze tijd.”

ʻVertel het de buitenwereldʼ
Na het volgen van een cursus 
van de NVVS besloot Leny 
voorlichting te gaan geven 
namens de vereniging. Zo zette ze
in Venlo, samen met de welzijns-
stichting, bijeenkomsten op voor
slechthorenden. Later volgde ze
een presentatiecursus en zette ze
zich jaren in als gastspreker voor
verenigingen en zorginstellingen.
Nu geeft Leny nog steeds 
presentaties als NVVS-vrijwilliger.
Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse
voorlichtingsbijeenkomst in 
VieCuri. “Mensen met gehoor-
problemen voelen zich soms 
letterlijk en figuurlijk niet 
gehoord. Er is veel onzekerheid
en schaamte, ook door onbegrip
van de buitenwereld. Zeker bij
mensen die, net als ik, pas op 
latere leeftijd slechthorend zijn
geworden, is er geen sprake van

een achterstand in de spraaktaal-
ontwikkeling. Dan hoor je dus
aan de spraak niet dat iemand
slechthorend is. Daarom raad 
ik slechthorenden altijd aan: 
vertel de buitenwereld over je
aandoening. En blijf actief! 
Lees de krant en het plaatselijke
nieuws, zorg dat je bijblijft. Dan
begrijp je veel sneller waar 
mensen het over hebben in een
gesprek. En kun je het niet volgen,
zeg dan gewoon: ‘ik versta er niets
van, waar gaat het eigenlijk over?’.
Dat is soms nodig, bijvoorbeeld
als je de clou van een mop mist
en iedereen lacht terwijl jij het 
gewoonweg niet hebt verstaan.”

Makkelijker en veiliger
Een actieve houding is ook nodig
om meer te weten te komen 
over de hulpmiddelen die er zijn
voor slechthorenden, stelt Leny.
Ze adviseert iedereen om een 
bezoek te brengen aan het 
gehoorinformatiecentrum in
Eindhoven. “Daar staan alle 
hulpmiddelen die je als slecht-
horende nodig hebt. Je kunt 
ze uitproberen voordat je iets
aanschaft. Heel fijn, want een 
audicien moet natuurlijk zorg
bieden, maar is ook ondernemer.
Bij het gehoorinformatiecentrum
krijg je onafhankelijke informatie.
Er zijn zoveel mogelijkheden,
zoals licht- of trilsystemen. Zo
heb ik thuis een speciale wekker:
er zit een draad aan met een
schijf die onder mijn matras ligt.
Als de wekker afloopt, begint de

schijf te trillen: ik voel dus dat 
de wekker gaat. Er zit ook een
zendertje bij deze wek- en 
waarschuwingsapparatuur, 
dat ik in huis bij me draag. 
Het zendertje trilt als de bel of 
telefoon gaat. Zelfs de rookmelder
is erop aangesloten! Dit soort
hulpmiddelen maken het leven
makkelijker, maar ook veiliger.”

Tolk
Tijdens een een-op-eengesprek
gebruikt Leny vaak solo-
apparatuur: dit is als het ware

een versterker die de stem van 
de andere persoon rechtstreeks 
in haar oor weergeeft. “Als er 
veel achtergrondgeluid is, 
bijvoorbeeld in een restaurant,
dan werkt het niet goed. En heb ik
een vergadering in het ziekenhuis
met meerdere collega’s, dan maak
ik soms gebruik van een schrijf-
tolk. Deze persoon schrijft alles
mee wat er gezegd wordt, zodat 
ik het precies kan volgen. Je
merkt: er zijn veel mogelijkheden,
je moet er alleen zelf werk van
maken!”

Als u een afspraak bij een arts of verpleegkundig hebt, is het 
belangrijk dat de communicatie goed verloopt. Bent u doof of 
slechthorend, dan kunt u gebruikmaken van een schrijf- of gebaren-
tolk. Deze kunt u zelf aanvragen via Tolknet. Ziekenhuismede-
werkers kunnen ook namens u een tolk aanvragen. Het inzetten 
van een tolk in medische situaties wordt vergoed vanuit een 
individuele tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. U kunt
deze aanvragen bij Menzis Zorgkantoor. 

Contact met Tolknet tijdens kantooruren:
Telefoon 0346 332 332
Teksttelefoon 0346 332 333

Bij noodsituaties buiten kantoortijden, bel of SMS: 06 308 04 715

Meer weten? Kijk op www.tolknet.nl 

Hulp van een tolk bij een 
afspraak in het ziekenhuis

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden is er voor belangen-
behartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Als u 
lid wordt van de NVVS - deze vereniging valt onder de Stichting 
Hoormij - , ontvangt u zes keer per jaar het blad Horen. Alle 
problemen die te maken hebben met slechthorendheid komen in dit
tijdschrift aan de orde. Ook leest u meer over nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van hoortoestellen en ondersteunende apparatuur, 
en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken
betreffende gehooraandoeningen. www.nvvs.nl. 

TIP: ook op www.hoorwijzer.nl staat veel onafhankelijke informatie.
U leest er alles over hoortoestellen, over het traject van slecht-
horendheid naar een hoortoestel en over de audicien. 

Lid worden van de NVVS?

• Ga er niet zomaar vanuit dat het medisch personeel weet dat u slechthorend bent: benoem dit zelf.
• Vraag als u een arts of verpleegkundige niet goed kunt volgen, of hij/zij u wil aankijken tijdens het 

spreken. 
• Merkt u dat een gesprek volgen erg lastig is, maak dan gebruik van een schrijf- of gebarentolk. Geef dat 

van tevoren aan bij de medewerkers zodat er iets meer tijd voor de afspraak kan worden ingepland.
• Goede verlichting en een rustige spreekkamer zonder achtergrondgeluiden helpen. 
• Komt u er niet uit, laat iets opschrijven.
• Met uw KNO-arts of de afdeling audiologie kunt u afstemmen welke hulpmiddelen voor u het meest 

geschikt zijn.

Tips van Leny bij een afspraak in het ziekenhuis

‘Mensen voelen zich soms letterlijk en figuurlijk niet gehoord’

� Wie een gesprek met een 
arts of verpleegkundige 

heeft, moet goed opletten om
alle informatie ‘mee te krijgen’.
Voor slechthorenden geldt dat
des te meer. Om te zorgen dat de
communicatie in het ziekenhuis
soepel verloopt, is het mogelijk
om een gebaren- of schrijftolk in
te schakelen VieCuri-gastdame
Leny Bartels: “Het is ook aan 
jezelf om aan te geven dat je
slechthorend bent: neem een 
actieve rol in en laat je wereld
niet steeds kleiner worden.” 

SMS 06 229 88 453
E-mail: info@tolknet.nl

Hulpmiddelen bij slechthorendheid: waarschuwingssysteem met inductielampje (foto links) en ringleidinglus. 

Leny Bartels


