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Het komt niet zelden voor dat je als 
hulpdienst bijstand moet verlenen aan 
mensen die doof of slechthorend zijn. Dit 
stelt de hulpverlener uiteraard voor extra 
uitdagingen dus we gingen in gesprek 
met Doof Vlaanderen om wat tips te 
verzamelen en we gingen even luisteren 
bij betrokkenen en hun ervaringen!

1. Wat is een auditieve stoornis?
Iedere dove of slechthorende persoon is 
uniek en er bestaan heel wat vormen van 
doofheid en slechthorendheid. Vanuit een 
louter medisch perspectief maakt men 
vaak een onderscheid tussen doofheid en 
slechthorendheid op basis van iemands 
graad van gehoorverlies, aard of type 
van gehoorverlies en tijdstip van gehoor-
verlies. Iemand is slechthorend of doof 
als die persoon minder goed tot helemaal 
niet hoort. De audiologische definitie 
van slechthorend begint bij een decibel 
verlies van 35. De grens voor doofheid 
ligt op 90 decibel. Slechthorende perso-
nen hebben een licht tot zwaar gehoor-
verlies en kunnen, eventueel met hulp 
van hoorapparaten, nog gesproken taal 
verstaan. Hetzelfde geldt voor dove men-
sen die gebruik maken van een cochleair 
implantaat.  

Ook hoe dove en slechthorende mensen 
wensen te communiceren, of welke talen 
ze gebruiken, kan heel uiteenlopend zijn. 
Deels hangt dit samen met de graad van 
gehoorverlies en hoorhulpmiddelen, deels 
met persoonlijke achtergrond, voorkeuren 
en de situatie waarin men zich bevindt. 
Een matig slechthorend persoon kan in 
een lawaaierige omgeving bijvoorbeeld 
eerder de voorkeur geven aan het gebruik 
van geschreven taal dan gesproken taal. 
Een dove persoon die een gebarentaal 

machtig is, zal in de meeste situaties de 
voorkeur geven aan deze taal om infor-
matie te ontvangen (vaak via een tolk) en 
zichzelf uit te drukken.

Indeling o.b.v. tijdstip van ontstaan van 
het gehoorverlies
Gehoorverlies kan aangeboren zijn of op 
latere leeftijd ontstaan. Met betrekking 
tot de spraak-taalverwerving is het tijd-
stip waarop een gehoorstoornis ontstaat 
van cruciaal belang.
• Vroeg- of prelinguale doofheid 

of slechthorendheid: Prelinguale 
doofheid of slechthorendheid is een 
gehoorverlies dat ontstaan is voordat 
de ontwikkeling van de gesproken 
taal in voldoende mate op gang kon 
komen. De term ‘vroeg’ betekent op 
zeer jonge leeftijd, vóór de leeftijd 
van drie jaar en zes maanden. In de 
meeste gevallen is het prelinguaal 
gehoorverlies aangeboren.

• Postlinguale doofheid of slechtho-
rendheid: Postlinguale doofheid of 
slechthorendheid is een gehoorverlies 
dat ontstaan is nadat de spraak/taal 
reeds verworven is. Als het gehoor-
verlies zich voordoet tussen het derde 
en het zevende levensjaar, kan de 
verworven spraak (helemaal) verloren 
gaan.

Aard of type van het gehoorverlies
• Geleidingsverlies (ook: transmissie-

verlies of conductief verlies): Bij een 
geleidingsverlies bestaat er een letsel 
of obstakel ter hoogte van het traject 
uitwendig oor (gehoorgang, trom-
melvlies) en/of middenoor (gehoor-
beentjes). Het binnenoor is intact. Het 
gevolg is dat de geluidwaarneming 
verzwakt is.

• Neuro sensorieel gehoorverlies: Bij 
een neuro sensorieel verlies bestaat 
er een letsel ter hoogte van het 
binnenoor (slakkenhuis of cochlea), 
de gehoorzenuw en hersenbanen 
of de auditieve cortex. Bevindt het 
letsel zich vóór of in de cochlea, dan 
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1. Hoe (snel) herkennen dat ie-
mand doof/slechthorend is
Dat iemand doof of slechthorend 
is, is niet onmiddellijk zichtbaar. 
Tenzij iemand een hoorapparaat of 
cochleair implantaat gebruikt, dat 
kan je meestal wel vlug zien (al zijn 
de nieuwste hoorapparaten heel 
discreet en dus minder zichtbaar). 
Je zal het eerder opmerken indien 
iemand niet reageert als ze met 
de rug naar jou toestaan en je iets 
zegt. Als dit gebeurt, zorg er dan 
voor dat je in het gezichtsveld van 
de persoon bent en spreek hen op-
nieuw aan. Tik niet zomaar op de 
rug of schouder als de persoon niet 
reageert; zorg ervoor dat persoon 
jou heeft gezien en weet dat je er 
bent. De persoon zal zelf kenbaar 
maken dat ze jou niet (goed) horen 
of begrijpen. Ofwel kunnen we dit 
zelf zeggen, of zullen ze dit via 
gebaren duidelijk maken (vaak door 
naar de oren te wijzen en nee te 
schudden). Als je dus aankomt ter 
plaatse, wees je er al van bewust 
dat het zou kunnen dat de persoon 
doof of slechthorend is. Let op sub-
tiele zaken: reageert de persoon als 
je iets zegt, wat geeft de persoon 
zelf aan, zorg voor oogcontact. 
Houd er rekening mee dat de 
persoon normaal misschien een 
hoorapparaat of cochleair implant 
draagt, maar dit door een ongeval 
of klap verloren kan zijn. Op dat 
moment kan het geruststellend 
zijn voor slechthorende of doof 
geworden personen met restgehoor 
als de hulpverlener helpt om hun 
hoorapparaat of cochleair implant 
terug aan te brengen.

2. Hoe communiceren op een 
efficiënte manier waarop de 
betrokkene zich rustig voelt en de 
hulpverlener toch snel de nodige 
informatie kan inwinnen 
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Dove en slechthorende mensen 
communiceren op verschillende 
manieren: gebarentaal, spreken, 
schrijven, liplezen, en een combi-
natie van dit alles. In een noodsi-
tuatie kan het goed communiceren 
soms onder druk komen te staan 
door de omstandigheden. Indien je 
vooraf weet dat de persoon doof 
is en communiceert via gebaren-
taal, en er is tijd: voorzie een tolk 
Nederlands – Vlaamse Gebarentaal. 
Deze zal jouw vragen tolken voor 
de dove persoon en de antwoorden 
voor jou tolken. 

Is dit niet mogelijk? Gebruik dan 
zoveel mogelijk lichaamstaal en 
schrijf eventueel enkele kernwoor-
den op om je beter verstaanbaar 
te maken. Schrijf bijvoorbeeld het 
woord pijn op je smartphone en 
wijs verschillende plaatsen op het 
lichaam aan: zo kan de persoon 
jou tonen waar het pijn doet. Pas 
deze strategie zoveel mogelijk toe, 
wees creatief en gebruik natuurlijke 
gebaren in combinatie met korte 
geschreven boodschappen. Hou die 
zo kort en duidelijk mogelijk.

3. Basis gebarentaal 
Wil je je graag enkele gebaren uit 
de Vlaamse Gebarentaal eigen ma-
ken die je in jouw werksituatie zou 
kunnen gebruiken? Leg een lijstje 
aan van vaak terugkomende en 
belangrijke Nederlandse woorden 
en zoek hun vertaling op het online 
woordenboek Nederlands – VGT: 
https://woordenboek.vlaamsegeba-
rentaal.be

Gebeten door Vlaamse Gebaren-
taal, op de website van het Vlaams 
Gebarentaal Centrum vind je nog 
meer informatie, ook waar je een 
cursus kan volgen: https://www.
vgtc.be/cursussen-vlaamse-geba-
rentaal/

Isabelle Heyerick, Doof Vlaanderen

We hadden dus – in samenwerking met 
Doof Vlaanderen – een oproep gelanceerd 
om met dove en/of slechthorende men-
sen in contact te komen die ervaringen 
hadden met onze hulpdiensten. De eerste 
persoon dis zich melde was Gina Welle-
man, die weliswaar geen directe inter-
ventie had meegemaakt maar toch wel 
een interessant verhaal leek te hebben, 
dus wij gingen met Gina in gesprek!

In onze eerste kennismakingsmail 
stelde u: 
‘Ondanks al deze mogelijke voorzorgen 
die ikzelf kan nemen blijf ik doodsbang 
voor het ogenblik dat ik écht in nood zou 
zijn én mijn BAHA’s * om één of andere 
reden niet werken. Ook bij hospitalisaties 
met volledige narcose was mijn “fobie”: 
wakker worden zonder hoorapparaten. De 
auditieve prikkels zijn immers de eerste, 
als je die niet hebt reageer je later en lijk 
je misschien nog minder alert dan je ei-
genlijk al bent.’ Kan u ons even uitleggen 
in  hoeverre u zich ongerust maakt in 
geval van nood? (een dringende inter-
ventie van de ambulance bijvoorbeeld)

Gina:  
Ik ben nogal zelfstandig / assertief. Ik 
houd graag controle. Maar zelfs  in een 
dagelijkse situatie waar om één of ande-
re reden mijn BAHA’s niet correct werken 
(of afgevallen zijn) en ik dus eigenlijk 
”doof” ben sla ik direct in paniek: ik ben 
immers afhankelijk van die toestellen om 
te kunnen communiceren (en daarbij ook 
de schrik: als de toestellen vallen, verlo-
ren raken, kapot zijn: zware kost + lange 
wachttijd). In een noodsituatie hoop ik 
dan ook altijd dat ik gewoon kan blijven 
communiceren met de hulpverleners.  Ik 
heb in 2020 mijn pols gebroken, zelf 112 
gebeld via de app, geen probleem: mijn 
BAHA’s deden hun werk, ik kon normaal 
communiceren met de hulpverleners (ik 

* Een BAHA (Bone Anchored 
Hearing Aid) is een botverankerd 
hoortoestel dat een oplossing biedt 
voor mensen: met geleidingsverlies: 
gehoorverlies door problemen in 
het middenoor / met eenzijdige 
doofheid: gehoorverlies aan één 
oor /die geen hoortoestel kunnen 
of mogen dragen. Net zoals bij alle 
andere prothetische oplossingen, 
doorloopt u eerst een selectiepro-
cedure om na te gaan of een BAHA 
de geschikte oplossing is voor uw 
gehoorprobleem.

Hoe werkt een BAHA?
Net zoals bij een cochleair implan-
taat en een middenoorimplantaat 
bestaat een beengeleidingsimplan-
taat uit een intern deel, dat opera-
tief op het bot achter de oorschelp 
wordt geplaatst, en een uitwendige 
spraakprocessor.
• De spraakprocessor vangt 

geluidsgolven op (microfoon) 
en zet ze om in mechanische 
trillingen (transducer).

• De mechanische trillingen 
worden via een titanium con-
nectiestuk doorgegeven aan het 
interne implantaat dat vastzit 
aan het slaapbeen.

• Via beenbegeleiding worden 
de trillingen (langs de schedel) 
doorgegeven aan het binnenoor.

• Het slakkenhuis geeft de trillin-
gen door aan de gehoorzenuw, 
die het signaal op zijn beurt 
doorgeeft aan de hersenen, 
waar het geluid herkend wordt.

noem dit géén dringende interventie, ok, 
ik had pijn maar was alert, bewust van 
de situatie, heb zelf instructies gegeven 
om mijn “ziekenhuistas” in te pakken).  
Maar wat bij bijvoorbeeld een ernstig 
auto-ongeval, mijn BAHA’s vliegen door 
de impact weg van het implantaat (ik 
heb wel zelf een juweel/ reddingslijn 
ontwikkeld waardoor ze hopelijk toch aan 
mijn oren blijven hangen… maar op dat 
moment “werken “ ze natuurlijk niet). 
Op dat moment kan ik enkel schriftelijk 
communiceren- als dat dan technisch 
mogelijk is want eventueel onmogelijk 
om arm/hand te gebruiken??  Ik “lijk” 

spreekt men van een perceptief ge-
hoorverlies. Bevindt het letsel zich in 
het traject na de cochlea (= gehoor-
zenuw, hersenen), dan spreekt men 
van een retro cochleair gehoorverlies. 
Het gevolg is dat de geluidwaarne-
ming niet alleen verzwakt maar ook 
vervormd is.

• Gemengd gehoorverlies: Een gemengd 
gehoorverlies is een combinatie van 
zowel een geleidings- als neuro sen-
sorieel verlies
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dan misschien minder bewust dan ik 
eigenlijk wel ben. Wordt ik dan correct 
ingeschaald?  Heeft de hulpverlener door 
(vind hij het kaartje bij mijn GSM met 
“instructies”) hoe hij mijn BAHA’s kan/
moet terugplaatsen?  Ook bijvoorbeeld 
brand: mijn trilwekker is verbonden met 
de branddetectoren, dus ik word met 
trillen en lichtflitsen wakker gemaakt. Ik 
slaap gelijkvloers, raam open en ik ben 
buiten… Maar als ik mijn BAHA’s niet heb 
kunnen meenemen (je kan daar niet mee 
slapen), hoe snel beseft een hulpverlener 
dat communicatie schriftelijk moet en 
dat ik niet in paniek aan het raaskallen 
ben?

De BAHA’s zijn vrij duidelijk zichtbaar 
en geven hulpverleners dus vrij snel 
een indruk dat ze u niet ‘normaal’ 
zullen kunnen benaderen. Belangrijk bij 
een interventie is wel de bevraging met 
de patiënt om een beeld te krijgen van 
de problematiek. Gebaseerd op uw er-
varingen in de ziekenhuizen, hoe denkt 
u dat dit zou gaan in een mogelijke 
noodsituatie waar uiteraard ook stress 
een rol zal spelen?

Gina:  
Inderdaad, mijn BAHA’s vallen op. Ik heb 
ze immers gekozen in de meest opvallen-
de kleur die beschikbaar was, er juwelen 
van gemaakt, ik wil ook heel graag dat 
ze direct “gezien” worden. 

Stress, paniek en dan je “hulpeloos” voe-
len omdat je niet kan communiceren…. 
Mijn dochters én schoondochter werken 
allemaal in de zorg. Zij stellen mij alle-
maal gerust: in een noodsituatie kunnen 
hulpverleners zeer goed inschatten hoe 
alert iemand is, ook al kan je niet direct 
antwoorden, zij hebben voldoende erva-
ring en hulpmiddelen om jouw toestand 
correct in te schatten. Ik wil dit heel 
graag geloven. Maar het blijft écht bijna 
een fobie: wat als er iets misgaat omdat 
ik niet kan communiceren. Dus als ik al 
zeker zou weten dat hulpverleners weten 
hoe ze mijn BAHA’s kunnen checken en 
terugplaatsen (ik wil hier graag fysiek 
proefkonijn voor zijn) dan zou mij dat 
een pak meer gemoedsrust geven.

U neemt – zoals u zelf aangaf – ver-
schillende voorzorgsmaatregelen, u 
heeft de nodige info bij uw identi-
teitskaart zitten en zelfs een speci-

aal element aan uw autogordel dat 
hulpdiensten waarschuwt dat u doof/
slechthorend bent en bijvoorbeeld ook 
geen MRI mag krijgen. Denkt u dat 
deze elementen u afdoende bescher-
men in geval van nood?

Gina:
Ik hoop dit écht! Ik was bij de scouts: 
“be prepared” is nog steeds mijn moto. 
Beter voorbereid op een noodsituatie kan 
ik momenteel niet zijn vermoed ik.  In 
het kader van de GDPR mag een heleboel 
aan persoonsgebonden gegevens delen 
niet meer.  Maar voor mijn part mag aan 
mijn thuisadres / telefoonnummer / GSM 
nummer / nummerplaat wagen onmid-
dellijk de notie “(zwaar) slechthorend” 
toegevoegd worden. Zo zijn alle hulp-
verleners direct op de hoogte van mijn 
beperking.

U kent geen gebarentaal maar u blijft 
vertrouwen op de gesproken taal, van-
waar deze instelling/beslissing?

Gina: 
Euh, waarom zou ik gebarentaal moeten 
leren/ gebruiken? Mijn sociaal leven (ik 
ben bestuurslid bij Ferm, volg kook, bak 
en tekenlessen, doe aan tai-chi, heb 
kleinkinderen die ik regelmatig opvang, 
druk gemeenschapsleven) speelt zich vol-
ledig af in de wereld van gesproken taal. 
Ik ben trouwens vrijwilliger bij AHOSAvzw  

(Anders HOren Samen Aanpakken), deze 
vzw staat voor alle mogelijke begeleiding, 
hulp, documentatie, vorming, sociaal 
contact, … voor slechthorenden (en hun 
omgeving),  die blijven communiceren in 
hun moedertaal: gesproken Nederlands. 
Je kan op hun website veel tips vinden 
zowel voor horenden als voor slechtho-
renden om onderlinge communicatie te 
verbeteren. (ook bijvoorbeeld de zieken-
huisposters die ikzelf ontwikkeld heb 
toen ik opgenomen werd voor een totale 
heupprothese)

Wat is het belangrijkste dat u zou 
willen meegeven aan ambulanciers, 
verpleegkundigen, brandweermensen,… 
in het geval u betrokken zou raken in 
een verkeersongeval?

Gina:
Besef dat iemand die zonder hoorap-
paraat “doof” is op dat moment (dus 
zonder werkend hoorapparaat, gelijk 
welk type) niet enkel de stress van het 
ongeval ervaart maar daarbovenop ook 
de paniek van “niet horen” wat gezegd 
/ gevraagd wordt. Als het enigszins 
mogelijk is probeer een hoortoestel terug 
te plaatsen om het slachtoffer tenminste 
dat comfort terug te geven.

Karin was alleen thuis en kreeg hartklop-
pingen, zij maakte gebruik van de 112 
app om hulp te krijgen!
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De federale overheidsdiensten Volks-
gezondheid en Binnenlandse Zaken en de 
geïntegreerde politie hebben ervoor gezorgd 
dat de noodcentrales ook bereikbaar zijn via 
SMS. Deze dienst is gratis en gereserveerd 
voor doven, slechthorenden en mensen met 
een spraakbeperking. Het is voorlopig niet 
mogelijk om te SMS’en naar de traditionele 
noodnummers 112, 100 en 101, maar 
wel naar specifieke nummers die kunnen 
opgevraagd worden via email of SMS. Als 
je een smartphone hebt, is de app 112BE 
een van de mogelijkheden om de noodcen-
trales te contacteren als je in nood bent en 
dringend hulp nodig hebt van brandweer, 
ambulance en/of politie in België. Bezoek 
https://112.be/nl/voor-doven voor meer 
informatie.
 
Echter, de gebruiksvriendelijkheid van de 
app kan beter. Niet iedere dove en slech-
thorende persoon kan er vlot mee overweg. 
Daarnaast is een nadeel van de app 112 
dat er enkel communicatie mogelijk is in 
het Nederlands. Communicatie in Vlaamse 
Gebarentaal via een afstandstolk is niet 
mogelijk met deze app. Naast videobellen 
is het doorsturen van beeldmateriaal niet 
mogelijk. Dat is nochtans voor iedereen een 
meerwaarde (bv. voor het doorsturen van 
foto’s van nummerplaten, locaties, etc.). 

U bent volledig doof en werd plots 
geconfronteerd met een dringende ge-
zondheidskwestie terwijl u alleen thuis 
was. Hoe heeft u de werking van de 
112 app ervaren en hoe is de interven-
tie met de meldkamer voor u verlopen?

Karin:  
Het gebruik van de app was heel eenvou-
dig. Ik kon onmiddellijk chatten met de 
hulpdienst.
 
Werd er dan ook een ambulance naar 
u gestuurd? Hoe is dit in zijn werk ge-
gaan als de mensen bij u toekwamen?

Karin:  
ja, voordat ze aankwamen kon ik verder 
chatten via sms. Wel heb ik de voordeur 
opengelaten zodat ze snel binnen konden. 
Dan communiceerden we verder via sms. 
Ze namen me mee naar het ziekenhuis.

Wij leggen nu focus op (dringende) 
hulpverlening maar we kunnen ons 
voorstellen dat u ook in het dagelijkse 

leven op problemen zal stoten, kan u 
ons hiervan enkele voorbeelden geven 
waar doven/slechthorende medemen-
sen mee af te rekenen hebben?

Karin:  
Telefonische bereikbaarheid in dringende 
gevallen! Er bestaat wel teletolk en de 
afstands tolkendienst maar de uren zijn 
beperkt.  s ’nachts en op zondagen zijn 
ze niet beschikbaar. De 112-app is hier 
zeer nuttig. Ook ken ik iemand die de 
huisartsenwachtpost probeerde te berei-
ken via sms. Hij kreeg geen reactie daar-
op. Je bent dan afhankelijk van horende 
personen die wel helpen te telefoneren 
maar dat is niet privé meer.

De laatste en uiteraard belangrijkste 
vraag: is alles terug goed gekomen met 
u?

Karin:  
Ja, gelukkig wel. Volgens de arts was er 
geen gevaar geweest. 


