
dat ik slecht hoorde. Dat was 
mijn hele leven al zo geweest 
en ik was niet voor niets naar 
het ziekenhuis gekomen. Maar 
hé, ik was pas vijfendertig! Een 
gehoorapparaat was wel het 
laatste wat ik had verwacht. 
Dat vond ik toch vooral iets 
voor opa’s van tachtig-plus. 
Ik pakte de verwijzing aan en 
rende het ziekenhuis uit.
Die avond kreeg mijn man 
een hele klaagzang naar zijn 
hoofd. Ik vertelde hem hoe 
oneerlijk ik het vond. Dat 
mensen wel konden roepen 
dat de gehoorapparaten 
tegenwoordig lang niet meer 
zo groot waren als vroeger, 
maar dat ik me ondertussen 
wel druk maakte om mijn 
uiterlijk en de zichtbaarheid 
van zo’n hulpmiddel. Eigenlijk 
was ik ook vooral boos op 
mezelf. Ik moest een hobbel 
over in mijn leven, maar dat 
leek me maar niet te lukken. 
Natuurlijk besefte ik ook dat 
er mensen zijn die helemaal 
niets horen, die hun kinderen 
nooit hebben horen praten 
of lachen. Natuurlijk wist 
ik dat er mensen zijn die 
ongeneeslijk ziek zijn. Daar is 
slechthorendheid niks bij. Ik 
voelde me een verwend nest 

 “Laat ik me voorstellen: ik 
ben Isa, getrouwd met 
Martijn en moeder van 

twee kinderen. Ik heb mijn 
leven op orde. Mijn kinderen 
zijn gezond. Mijn parttimebaan 
als adviseur bij een bank voelt 
voor mij als een topbaan. 
Omdat mijn man en ik allebei 
een inkomen hebben, kunnen 
we als gezin leuke dingen 
doen en daarnaast heb ik een 
gezellig sociaal leven. Er is 
eigenlijk maar één maar: ik 
ben slechthorend en dat is 
weleens lastig.
Al op de basisschool werd 
duidelijk dat ik slecht hoorde. 
Toen ik een jaar of zeven was, 
kreeg mijn moeder te horen: 
‘Uw kind is slim, maar we 
denken dat ze de helft van 
de lesstof niet meekrijgt.’ De 
juf vond het een goed idee 

in een 
collegezaal 
op een plek 
zitten waar ik 
de spreker goed kon 
zien en leerde hoe ik mijn 
hoofd precies zo kon draaien 
dat ik het meest opving. Ik 
ontdekte dat het scheelde als 
ik de monden van mensen 
kon zien en liplezen werd 
een tweede natuur voor me. 
Achteraf denk ik weleens: wat 
zal ik toch veel gemist hebben. 
Misschien had er zonder mijn 
gehoorproblemen wel meer 
ingezeten qua opleiding. 
Destijds was ik daar echter niet 
mee bezig. Dat hbo-papiertje 
haalde ik vrij gemakkelijk.
Pas toen ik al lang en breed 
een baan had, begon me op 
te vallen dat ik verhalen soms 
niet meer zo goed kon volgen. 
Ondanks mijn aangeleerde 
trucjes miste ik tijdens 
vergaderingen steeds meer 
dingen. Als iemand tijdens 
het praten zijn hand voor zijn 
mond hield, kon ik die persoon 
steeds vaker niet meer volgen. 
Ik vroeg dan ook regelmatig: 

om een gehoortest te laten 
afnemen. Ik weet nog dat ik 
me afvroeg waarom ik die test 
moest ondergaan. Natuurlijk 
wist ik zelf wel dat ik slecht 
hoorde, maar eigenlijk had ik 
er niet zo’n last van. Ik ging 
heel graag naar school en had 
veel vriendinnen, die gewoon 
rekening met me hielden. Ze 
riepen gewoon net iets harder 
tijdens het sporten of het 
buiten spelen. Het was voor 
mij op dat moment geen issue. 
Toch nam mijn moeder me 
mee naar het ziekenhuis. 
Een stuurse dokter nam 
de gehoortest af. In een 
afgesloten ruimte kreeg ik een 
koptelefoon op en ik moest 
mijn hand opsteken als ik de 
piepjes hoorde. Ik wilde het 
als kind graag goed doen en 
ging fanatiek aan de slag met 
deze opdracht. Maar al snel 
bleek dat ik vooral de hoge 
tonen slecht hoorde. Over 
mijn hoofd heen liet de dokter 
mijn moeder weten hoe slecht 
mijn gehoor was en dat er 
geen hulpmiddelen waren 
die me konden helpen. Er 
werd mij als kind geen uitleg 
gegeven en ik interpreteerde 
de uitkomst als volgt: ‘Ik heb 
het slecht gedaan.’ Ik werd er 
onzeker door. Op de terugweg 
in de auto relativeerde mijn 
moeder de boel voor mij. Mijn 
oren werkten gewoon niet zo 
goed, nou én? Na dit bezoek 
aan het ziekenhuis werd 
ik vooraan in de klas gezet 
en ging mijn leven als kind 
onbezorgd verder.”

Liplezen
“Na de basisschool en de 
havo begon ik aan een hbo-
opleiding. Dat ik slecht hoorde, 
was soms wel wat lastig, maar 
niet onoverkomelijk. Ik ging 

‘Wat zei je 
nou zojuist?’ 

Of: ‘Zou je dat 
willen herhalen?’ 

Soms keek ik iemand aan en 
hoorde ik dat hij of zij tegen 
me zat te praten, maar kon 
ik toch niet verstaan wat er 
gezegd werd. Nou, dan voel je 
je met je hbo-papiertje en je 
topbaan niet bijster slim. Om 
knap onzeker van te worden!”

Drama
“Na verloop van tijd wilde 
ik dat er iets aan mijn 
gehoorproblemen gedaan 
zou worden. Ik dacht aan een 
operatie of zoiets. Iets wat me 
even snel van dit vervelende 
kwaaltje af zou helpen. Maar 
het liep anders. Na een 
gehoortest gaf de kno-arts aan 
dat ik mogelijk baat zou hebben 
bij een gehoorapparaat. Die 
arts zei nog veel meer, maar 
ik was zo erg geschrokken 
dat ik de rest van haar betoog 
niet echt meer meekreeg. 
Natuurlijk wist ik heel goed 

Isa kreeg op haar veertigste 
een gehoorapparaat

 ‘DE WERELD 
GING VOOR 
ME OPEN!’

Isa (40) is al  
haar hele leven 

slechthorend en 
heeft in de loop der 
tijd allerlei trucjes 

bedacht om daarmee 
om te gaan. Als ze het 

advies krijgt om een 
gehoorapparaat aan te 
schaffen, verzet ze zich 
daar hevig tegen. Maar 

op haar veertigste is 
haar gehoor zóver 

achteruitgegaan  
dat ze er toch aan  

moet geloven… 
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‘Fluitende vogels, de wind 
die langs mijn oren 

suist, de deurbel 
– het is allemaal 

nieuw voor me’

Persoonlijk



omdat ik hier zo’n drama van 
maakte, maar toch had ik het 
er moeilijk mee.
Mijn man was echter heel 
nuchter. Hij zei: “Je doet het 
al vijfendertig jaar met dit 
gehoor. Die kno-arts mag 
jou dan rijp vinden voor een 
gehoorapparaat en in haar 
ogen is jouw gehoor misschien 
superslecht, maar jij bent 
toch niet anders gewend? 

Dat je wellicht ooit aan een 
gehoorapparaat moet, kan best 
zo zijn, maar zover is het toch 
nog niet? Volgens mij ga je pas 
aan een gehoorapparaat als het 
echt niet anders kan. Neem 
eerst eens de tijd om aan 
het idee te wennen.” Tja, dat 
maakte me stil. Zo had ik het 
nog niet bekeken. De nuchtere 
insteek van mijn man en zijn 
liefde voor mij maakten dat ik 
‘project Gehoorapparaat’ kon 
laten rusten. Ik was er nog niet 
klaar voor.” 

Vaststaand gegeven
“Inmiddels zijn we vijf jaar 
verder en onlangs ben ik 
veertig geworden. Ik weet niet 
of die leeftijd er iets mee te 

maken heeft, maar ik besloot 
dat ik niet meer om mijn 
slechthorendheid heen wilde 
leven. Het is zo vermoeiend 
om er steeds rekening mee 
te moeten houden. Ik wilde 
geen trucjes meer. Niet meer 
afhankelijk zijn van het 
liplezen, me niet meer druk 
hoeven maken over mijn 
zitplaats in een vergadering. 
Een paar weken terug heb 
ik me daarom gemeld bij 
de kno-afdeling van het 
ziekenhuis. De gehoortest die 
werd afgenomen, loog er niet 
om. Mijn gehoor bleek weer 
achteruit te zijn gegaan ten 
opzichte van vijf jaar geleden. 
Maar nu voelt het anders. Dat 
zo’n apparaat nodig is, is niet 
fijn, maar het is niet anders. Ik 
ben mijn slechthorendheid als 
een vaststaand gegeven gaan 
zien. Het hoort bij me.” 
 
Techniek
“In het audiologisch centrum 
werd me geduldig uitgelegd dat 
er tegenwoordig qua techniek 
heel veel mogelijk is. Er zijn 
hulpmiddelen voor achter je 
oor, in je oor, in je hoofd, op je 
lichaam en wat al niet meer. 
Er bestaan microfoontjes met 
het uiterlijk van een pen, 
die tijdens een vergadering 
neergelegd kunnen worden 
voor extra versterking. Er zijn 
hulpmiddelen voor mobiele 
telefoons en koptelefoons 
waarmee je de televisie beter 
kunt volgen zonder dat de rest 
van je gezin er last van heeft. 
Ik heb ook op internet bekeken 
wat er aangeboden werd, wat 
er eventueel vergoed werd 
door mijn zorgverzekering en 
wat ik wel en niet wilde. 
Sinds enkele weken ben ik in 
het bezit van twee prachtige 
gehoorapparaten. Hoewel, 
prachtig… Het zijn twee heel 

kleine apparaatjes achter mijn 
oor. Omdat ze dezelfde kleur 
hebben als mijn halflange haar, 
zie je ze niet zitten. Ook het 
kleine doorzichtige draadje dat 
over de schelp mijn oor ingaat 
– geen mens die het ziet.”

Fantastisch
“En het is nu fantastisch 
om te horen! Dankzij mijn 
gehoorapparaten is de 
wereld voor me opengegaan. 
Fluitende vogels, fluisterende 
mensen, een krakende houten 
vloer, de wind die langs 
mijn oren suist, water dat 
wegloopt, krakende knieën, de 
deurbel… Het zijn maar een 
paar voorbeelden van geluiden 
die ik nooit eerder hoorde. In 
een vergadering kan ik gaan 
zitten waar ik wil. Ik schrik er 
zelfs van als ik mensen op een 
afstand goed kan verstaan. Ik 
word er nog altijd vrolijk van. 
Wat fijn dat deze technieken 
bestaan en dat ik er zo veel 
baat bij heb. Achteraf gezien 
heb ik er misschien wel veel te 
lang mee gewacht.
Zoetjesaan ben ik met andere 
mensen in mijn omgeving 
gaan delen dat ik slechthorend 
ben en daarom ‘oortjes’ draag. 
‘Oortjes’ klinkt iets liever dan 
‘gehoorapparaten’ en daarom 
noemen mijn huisgenoten en 
ik ze zo. Mensen reageren heel 
begripvol en vinden het stoer 
dat ik eraan begonnen ben. 
Beetje bij beetje ben ik gewend 
geraakt aan het idee dat ik een 
hulpmiddel nodig heb bij het 
horen en dat anderen – mocht 
het ze opvallen – maar moeten 
denken wat ze willen. En als 
ik op het einde van de dag 
moe ben van alle indrukken – 
vermoeiend hoor, alles horen! 
– dan doe ik mijn ‘oortjes’ uit 
en daarmee zet ik de wereld 
uit. Ook heel fijn!”  

‘Als ik op het  
einde van de dag 
moe ben van alle 

indrukken, doe ik 
mijn ‘oortjes’ uit. 

Ook heel fijn!’


