Wie slechthorend is,
heeft recht op een tolk.
Veel mensen weten
dit niet. Stichting
Tolknet wil daar
verandering in brengen.
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et is voor doven en slechthorenden vaak een kwelling:
een drukke verjaardag of
een hectische vergadering.
Maar ook in één-op-één-gesprekken
gaat dikwijls veel van de informatie aan
hen voorbij. ‘En dat is niet nodig,’ stelt
Hazel Hardijzer van Stichting Tolknet. De
stichting heeft als taak om voorlichting te
geven over de mogelijkheid om een tolk
in te zetten en bemiddelt bovendien bij
een tolkaanvraag.
‘Wie een hoorprobleem heeft, kan gebruikmaken van een tolk,’ zegt Hardijzer.
‘Maar veel mensen zijn daarvan niet op
de hoogte.’ Het gebruik van een tolk
wordt in vrijwel alle situaties vergoed.
Voor privésituaties geldt dat je recht hebt
op 30 tolkuren per jaar, in werksituaties
kan voor 15 procent van de werkuren een
tolk worden ingezet. Studenten tot 30
jaar mogen zelfs bij alle lesuren een tolk
inzetten. ‘Bij een minimaal hoorverlies
kun je al in aanmerking komen voor een
tolk,’ aldus Hardijzer. ‘Een arts moet de
aanvraag wel eerst goedkeuren.’

Ontspannen
Elles Naarden (41) werd geboren met
een gehooraandoening – het slakkenhuis
in haar oor is beschadigd. Haar gehoor
is slecht en gaat nog steeds achteruit.
Tijdens haar werk, bij een orthodontist in
Ridderkerk, miste ze daardoor vaak veel
van de communicatie. Deelname aan de
Wereldspelen van Doven (tegenwoordig
de Deaflympics) heeft dat veranderd.
Elles kwam in het verleden uit voor het
Nederlands Badmintonteam en zag hoe
prettig het was dat er tolken aanwezig

> SCHRIJFTOLK

Hoorspecial
Wie geen gebarentaal beheerst, kan
een beroep doen op een schrijftolk.
De schrijftolk vertaalt gesproken
taal naar geschreven tekst. Door een
speciaal toetsenbord (velotype of
veyboard) te gebruiken dat met lettergrepen werkt, is de tolk in staat
de spreeksnelheid bij te benen. De
dove of slechthorende leest mee op
het beeldscherm. Meer informatie op
www.schrijftolk.org.

waren. ‘Ik kon alles op een heel ontspannen manier volgen. Daarna ben ik ook op
mijn werk tolken gaan inzetten. Ik kan nu
de discussie volgen zonder dat ik telkens
om herhaling hoef te vragen.’

Naar het theater
Elles neemt weer volwaardig deel aan
gesprekken en veel misverstanden worden voorkomen. Met haar man – die ook
slechthorend is – en kinderen communiceert ze in een mengelmoesje van gebaren- en spreektaal. Toch schakelt ze ook
in haar vrije tijd wel eens een tolk in. Bijvoorbeeld bij een ouderavond op school.
Naarden: ‘Met een tolk verloopt de communicatie voor mij, maar ook voor de
leerkracht, een stuk soepeler.’
Zelfs het theater behoort weer tot de
mogelijkheden. In de Goudse Schouwburg genoot Naarden samen met haar
moeder en zus en vele anderen in de
kleine zaal en met behulp van een tolk
van een optreden van Bert Visscher. ‘Ik
vond het een hele mooie ervaring.’ ■
Meer over tolknet op www.tolknet.org
of bel 0346 332 332. Teksttelefoon: 0346
332 333.
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