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Slechthorendheid raakt
meer dan
alleen je eigen
gehoor. Ook
de omgeving
‘geniet’ mee.
Annemarie
Emons (36)
uit Rhoon kan
erover meepraten.

‘Het is zó

frustrerend’
‘I

k heb een heel goed
gehoor. Ik hoor
de telefoon bij
de buren zelfs overgaan.
Eén kik van de kinderen ’s
nachts en ik zit rechtop in
bed. Maar André’s gehoor
is niet al te best meer. Het
zit bij hem in de familie. In
sommige frequenties heeft
hij een gehoorverlies van
wel 60 procent. De impact
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op de communicatie en
indirect dus ook op je
relatie is heel groot. Het is
zó frustrerend af en toe.
Sta je bovenaan de trap
te roepen, omdat je een
helpende hand nodig hebt
bij de kinderen, komt er
geen reactie. Of je merkt
dat hij tijdens een gesprek
begint te raden, omdat hij
het lullig vindt om telkens
te vragen: wat zeg je? Geeft
hij antwoorden die nergens
op slaan; je gaat volledig
langs elkaar heen communiceren. De spontaniteit in
de onderlinge gesprekken
gaat ook verloren. Loop je
op straat en wil je hem op
iets grappigs attenderen,
dan moet je het twee keer
herhalen voordat hij hoort
wat je zegt. Dan is het
moment dus wel voorbij.
Het ergste is nog dat je
soms denkt: laat maar, hij
hoort toch niet wat ik zeg.
Dan houd je je mond dus
gewoon...’
Twee jaar geleden was de
maat voor Annemarie vol.
Ze stond erop dat haar man
naar een audicien stapte.
Samen hadden ze inmiddels een kind en nummer
twee was onderweg. ‘Ik
vond het belangrijk dat hij
z’n verantwoordelijkheid
nam. Ook naar de kinderen

‘Gesprekken zijn niet
leuk meer.
De spontaniteit gaat
eraf.’
toe. Slechthorendheid
sluit je buiten. Gesprekken
om je heen ontgaan je.
Het had ook invloed op z’n
werk. Hij sloot zich af voor
gesprekken die collega’s
voerden. Bang om de clou
te missen of voortdurend
om herhaling te moeten
vragen. Nu draagt hij twee
hoortoestellen. Z’n gehoor
is daarmee terug op 90
tot 95 procent. Het is een
wereld van verschil. De
communicatie verloopt
soepeler. Ik ben in sommige situaties nog steeds
verbaasd als hij in een keer
hoort wat ik zeg. Daar ligt
trouwens ook een taak
voor mij. Ik moet rekening
houden met het feit dat hij
minder goed hoort. Geduld
opbrengen en duidelijk
spreken. Dat is wel eens
lastig als je een heel ander
referentiekader hebt. Maar
hoortoestellen maken een
groot verschil. Ik ben veel
ergernissen kwijt.’ n
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