Wie zijn we?
De vereniging voor mensen die slechthorend of doof geworden zijn, voor mensen
met een aangeboren gehoorprobleem en
voor hun partners en familie. We communiceren met gesproken taal, spraakafzien
(liplezen) en met hulpmiddelen zoals
hoorapparaten en cochleaire implantaten
(CI).

Wat willen we?
Een betere integratie in de “horende”
samenleving.

AHOSA vzw
Anders
HOren door
SpraakAfzien

Contact
AHOSA vzw
Sint-Lievenspoortstraat 117
9000 Gent

t 09 268 26 26
f 09 223 59 30
ahosa@slp-gent.be
www.ahosa.be

Communicatietips

Wat doen we?
Onze naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid sensibiliseren
voor deze “onzichtbare” handicap.

Hoe?
- Informatieavonden rond recente ontwikkelingen
i.v.m. gehoorstoornissen, hoorapparaten, hulpmiddelen, medische behandelingen, financiële
tegemoetkomingen,…
- Gespreksavonden met lotgenoten en
professionelen
- Ontspanningsactiviteiten
- IJveren voor meer integratie via concrete
projecten i.s.m. OPDOSS vzw (Optimale Participatie en
integratie voor DOve en Slechthorende mensen in de Samenleving)

LID WORDEN KAN DOOR STORTING VAN

15.00 € (persoonlijke lidkaart)
20.00 € (gezinskaart)
30.00 € (organisaties)
vanaf 30.00 € (erelid)
Op rekeningnummer
IBAN BE26 4400 34644129
Niet-leden kunnen vrijblijvend
een activiteit bijwonen.

Vereniging voor dove en slechthorende personen

Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde

Communicatietips
voor de omgang met dove
of slechthorende personen

 Trek mijn aandacht.
 Schakel achtergrondlawaai uit.
 Zorg voor voldoende licht -

vermijd tegenlicht.
 Kijk me aan,

dan kan ik liplezen.
 Zorg voor een goed mondbeeld met

een duidelijke articulatie.

Communicatietips
voor de dove
of slechthorende personen

 Vertel dat je niet goed hoort.

Doe nooit alsof je het verstaan hebt als dat niet
zo is.
 Vertel je gesprekspartner hoe hij je kan hel-

pen om beter te verstaan wat hij zegt (luider
spreken of juist niet, iets trager praten, goed
articuleren, enz.).
 Geef zelf het goede spreekvoorbeeld.

 Praat niet te snel, in een gewoon

spreekritme,
niet in dialect.
 Luider praten mag, roepen niet.
 Blijf geduldig en herhaal indien

nodig
(eventueel met andere woorden).
 Praat niet door elkaar.
 Schrijf belangrijke afspraken,

namen en cijfers op.
 Spreek mij aan en niet mijn

goedhorende partner.

 Blijf rustig als je iets niet verstaat.

Vraag om het met andere woorden te
zeggen.
 Heb je iets verkeerd verstaan? Laat

je zeker niet ontmoedigen. Vraag wat
je fout verstaan hebt en lach mee om
het misverstand.
 Forceer je niet tijdens een gesprek.

Soms wil het echt niét lukken. Voel je
dan niet meteen buitengesloten maar
wacht een nieuw onderwerp af of
vraag iemand je te helpen.

 Tenslotte is het aan te raden altijd

zelf het initiatief te nemen. Reken
niet (te) veel op anderen. Bedenk dat
het voor goedhorenden ook moeilijk
is met je te praten, omdat ze ànders
moeten praten dan ze gewend zijn.
Je voornaamste wapen:
een goed humeur.

