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blogs op een rijtje

Kijkje in de leefwereld
van een lotgenoot
Over hooraandoeningen zijn diverse blogs geschreven, met verschillende doelen. Soms wil
iemand gewoon even alles van zich afschrijven of eigen ervaringen delen. Anderen willen
met hun blog een inkijkje geven in de praktijk of anderen bewust maken van hoe het leven
met een hooraandoening is. Ook zijn er blogs die bedoeld zijn om nieuws te verzamelen
en mensen te informeren. HOREN Magazine zette een aantal blogs van NVVS’ers en anderen met een hoorprobleem op een rijtje. Ze zijn niet allemaal actueel bijgewerkt, maar toch
leuk, inspirerend, interessant, grappig of herkenbaar om te lezen of op te reageren.

“Ik probeer zoveel mogelijk te genieten van
het leven en maak zowaar toekomstplannen.
Ook voor het geval dat ik toch mijn gehoor ga
verliezen, probeer ik alvast te kijken wat ik
anders zou kunnen doen.”

• Robbert blogt over zijn ervaringen met CI op de site
www.ci-belevenissen.blogspot.nl.

• Jasmijn vertelt onder andere over haar ervaringen met
slechthorendheid op http://jasmino.blogspot.nl/

• José blogt over haar ervaringen met CI op http://www.
freewebs.com/dewereldvanci/welkomikbenjos.htm

• Jurdy hield op het brughoektumor-forum van

Nebrus een digitaal dagboek bij over zijn ervaringen met de Gamma Knife-bestralingen bij
brughoektumor. Inmiddels is er een nieuw
forum, maar de verhalen van Jurdy zijn nog
te vinden op de NVVS-site bij brughoektumor – leven met brughoektumor.
Overigens zijn op brughoektumor.nl
onder het kopje ‘verhalen’ ook persoonlijke ervaringen van brughoektumorpatiënten te lezen.

• Désirée schrijft op de website van Libelle over slechtho-

rendheid, boeken en andere dingen die haar bezig houden. http://www.libelle.nl/blogs/?uname=DesireeSchrijft

“Mensen kunnen zoveel met hun
gezichtsuitdrukking zeggen. Snel gaat het
in m’n hoofd tekeer…, wat zou ze gezegd
hebben?”

• Op de website van 100% slechthorend zijn onder andere
blogs te lezen van Willemijn, Mary en Esther. Zij schrijven met durf en humor over hun slechthorendheid.
www.100procentslechthorend.nl/blog

• Op de website klinktprima.nl zijn diverse ervaringsverha-

len te lezen van dove/slechthorende werknemers en werk-
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Bloggen: wat, waarom en hoe
Wat

Een weblog of blog is een persoonlijk dagboek
op een website dat regelmatig wordt bijgehouden. Op
zo’n persoonlijke webpagina beschrijven ‘bloggers’
belevenissen, gedachten en onderwerpen die ze opvallend
en interessant vinden. Het zijn dus vaak persoonlijke sites
over een specifiek onderwerp. De mogelijkheid tot reactie
op de berichten en interactie met de blogger zelf zijn ook
een belangrijk kenmerk van een blog.

Waarom

Het is meestal makkelijker om een weblog te
maken en bij te houden met gewoon wat informatie over
jezelf en je belevenissen, dan om hiervoor een traditionele

zoekenden. Daarnaast blogt Claire op deze site over haar
slechthorendheid en haar belevenissen met haar recent
geplaatste CI.
http://www.klinktprima.nl/ervaringen/blog-claire/

• Jacob Jan is werkzaam bij de GGMD en initiatiefnemer

van dansweekenden voor slechthorenden. Hij blogt vanuit
zijn eigen ervaringen en wat hij in zijn werk meemaakt
over slechthorendheid. http://earopeners.nl/blog/

• Nieuwtjes, tips en andere wetenswaardigheden over
slechthorendheid worden door Wendelina (van
HOORidee) geblogt op:
http://www.gehoorverlies-weblog.nl/

•

Nieuws en achtergrondinformatie over het gehoor, hooraandoeningen en hoorhulpmiddelen wordt door René
verzameld op www.hoorzaken.nl

website te bouwen. Op deze manier kun je eenvoudig (en
vaak gratis) een groot publiek bereiken met je verhalen.
Bedrijven gebruiken soms ook een weblog, naast hun
website, bijvoorbeeld om onderscheid te maken tussen
zakelijke informatie en persoonlijke verhalen, of om een
kijkje ‘achter de schermen’ te geven binnen een bedrijf of
organisatie.

Hoe Ook ervaringen delen via een blog? Op internet zijn
aardig wat mogelijkheden en instructies te vinden. Via
bijvoorbeeld WordPress, Tumblr of Blogger is het niet al
te ingewikkeld om zelf een (gratis) blog te maken. Ook
informatie over het maken van een videoblog of audioblog
(podcast) is via internet te vinden.

• Op http://www.jekuntmewat.nl/ vertelt Daan onder andere
over hoe hij als mantelzorger zorgt voor zijn vrouw, die
ernstige tinnitus en hyperacusis heeft, en over de invloed
die deze hooraandoeningen hebben op hun dagelijkse
leven.

• Marieke is ‘bijna doof ’ zoals ze het zelf omschrijft en

blogt onder de titel Ongehoord op http://atelierlajeune.
wordpress.com/

• Fran vertelt op over omgaan met een auditieve beperking
op http://franstaal.50plusser.nl en over dfna9 (een vorm
van erfelijke doofheid) op http://dfna9.jimdo.com/

• Tjipke Hoof hield een blog bij over de worsteling van zijn
vrouw Engelina met tinnitus en hyperacusis.
http://tjipkehoof.wordpress.com/

Een rondje zoeken via Google, Facebook, Twitter, Hyves  of
één van de NVVS-fora kan nog meer leuke blogs opleveren.

“Nu bijna 3 jaar na mijn ooroperatie heb ik
me opnieuw op de sport gestort. Fiets na 20
jaar weer van de haak gehaald, eerst heel
voorzichtig 20 kilometertjes, met enerzijds
veel onzeker gerem in bochten en bergaf en
anderzijds dan weer veel gepuf bergop.”

• De Vlaamse Tania houdt al geruime tijd een blog bij over

leven met een evenwichtsstoornis. Inmiddels is ze genezen
verklaard na een ‘canal plugging’-operatie. Er is ook een
dizzy me-boek verschenen. http://dizzyme.skynetblogs.be/

HOREN februari / maart 2013

Bent u schrijver van een interessante blog over iets
dat met horen te maken heeft en die niet in dit artikel
genoemd is? Stuur een mailtje naar horen@nvvs.nl. Dan
kunnen we ook deze blog opnemen in het overzicht
dat binnenkort te vinden is op www.nvvs.nl.
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