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.

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

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)

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@sintlievenspoort.be
www.ahosa.be

Tips voor wie slecht hoort
Tips voor wie goed hoort
TT

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

Slechthorend geworden?
Communicatietips voor jou en je
partner
Als je goedhorend wordt geboren en in de
loop van je leven slechter en slechter gaat
horen, zijn de gevolgen duidelijk merkbaar.
Je werk of opleiding, je hobby’s, vriendschappen en gezinsleven hebben er onder
te lijden.

Tips voor wie goed hoort

Tips voor wie niet goed hoort

▫ Spreek mij niet aan vanuit een andere kamer.

▫ Zeg aan de mensen dat je slechthorend bent
en geef aan hoe ze met jou moeten communiceren.

▫ Laat me niet tegen het licht kijken als je
me praat.

met

▫ Knoop geen uitgebreid gesprek aan als we
elkaar niet aankijken.
▫ Zorg ervoor dat ik weet waarover jij praat.

Ook je partner deelt mee in de klappen.

▫ Spreek de taal die ik het best versta (al dan
niet dialect).

Het meest heikele punt is de communicatie
die niet meer vanzelfsprekend verloopt.

▫ Herhaling kan vermeden worden: als je me
aankijkt en luider, duidelijker en trager praat.

Een nieuwe communicatiestijl moet worden
opgebouwd, met wederzijds begrip en meer
inspanningen van beide partijen.

▫ Als je toch moet herhalen, doe het dan rustig
en liefst met andere woorden. Als herhaling
niet lukt, schrijf het dan op.

Bijgevoegde tips kunnen hiervoor een aanzet vormen.

▫ Zeg aub niet “laat maar”, wind je niet op als ik
het niet verstaan heb. Zuchten en met de ogen
draaien maken mij zenuwachtig.
▫ Ik beslis graag zelf wanneer ik wil deelnemen
aan een gesprek of wanneer ik wat rust wil. En
als ik wil deelnemen aan het gesprek wil ik
graag dat er een inspanning gedaan wordt om
mij volop te betrekken.
▫ Durf belangrijke boodschappen van anderen
te herhalen.

▫ Durf om hulp vragen aan mij en aan anderen.
▫ Kom (en blijf) in mijn buurt als je iets vertelt of
vraagt.
▫ Zeg heel specifiek wat je wél begrepen hebt
als je denkt dat je een deel mist.
▫ Denk niet te snel dat je iets begrepen hebt.
▫ Het is gemakkelijk om te zeggen: ik wist het
niet, want je hebt het niet verteld. Je moet het
ook eens vragen als je iets wil weten. Wij kunnen niet alles herhalen, duidelijk maken. De
goede wil en de inspanningen moeten van
twee kanten komen.
▫ Jij kan niet alles weten en verstaan, ik doe
dat evenmin.
▫ Ik kan bij een gesprek met anderen niet alles
onthouden en herhalen maar ik doe mijn best
om een samenvatting te geven.
▫ Zie mij niet als jouw enige venster op de wereld. Ook andere mensen en hulpmiddelen
kunnen je op weg helpen.
▫ Laat ons, als we samen een moeilijk gesprek
met anderen moeten voeren, op voorhand codes afspreken om bepaalde communicatiestoornissen te vermijden.

