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Veel gestelde vragen: Slechthorenden 
 
Voor welke vragen kan ik als slechthorende of dove volwassene bij jullie 
terecht? 
Dat kan voor diverse onderwerpen. Het kan zijn dat u en/of uw omgeving meer 
inzicht wilt in uw gehoorbeperking. Of dat u graag meer wilt weten over hoe u de 
communicatie makkelijker kan laten verlopen. Misschien wilt u tips over wat u 
zelf kan verbeteren of hoe uw omgeving rekening kan houden met uw 
gehoorverlies. Dit kan besproken en geoefend worden. 
Omdat wij goed op de hoogte zijn van mogelijkheden voor diagnostiek, 
begeleiding en behandeling van slechthorendheid, kunnen we u indien nodig op 
weg helpen naar een geschikt traject voor verdere hulpverlening. 
 
Waar vinden de gesprekken en begeleiding plaats? 
Met voorkeur vinden de gesprekken of het begeleidingstraject plaats in uw eigen 
woonomgeving. Uw eventuele partner en andere betrokkenen kunnen hier dan 
bij aansluiten. We krijgen dan tevens een indruk of en hoe uw woonomgeving 
geoptimaliseerd kan worden. 
 
Hoeveel gesprekken of begeleidingsmomenten zijn nodig? 
Dat hangt af van uw vraag en mogelijkheden. Het kan zijn dat u met een 
éénmalig adviesgesprek al goed op weg bent geholpen, maar het is ook mogelijk 
meerdere keren af te spreken. Met name als de communicatiestrategieën 
geoefend moeten worden, zijn meerdere afspraken aan te raden. 
Telkens weer stemmen we met u af hoe het coachingstraject er uit moet zien. 
 
Is het ook mogelijk met meerdere slechthorende personen te oefenen? 
Ja, dat is mogelijk. We stemmen met u af hoe we dat kunnen organiseren. Het is 
voor slechthorende mensen vaak prettig om met zogenaamde lotgenoten van 
gedachten te kunnen wisselen. Men kan elkaar tips geven vanuit de eigen 
ervaring. Ook voor partners of familieleden is het zinvol andere partners/familie 
van slechthorende personen te spreken.  
 
Een slechthorend familielid woont in een zorginstelling. Kan de 
begeleiding ook tips en adviezen van jullie krijgen? 
Ja, dat kan. De zorginstelling kan ons inschakelen voor een individuele 
slechthorende cliënt of groep cliënten. We kunnen workshops en trainingen 
verzorgen voor instellingen en begeleiders coachen in de omgang met 
slechthorende of dove mensen. 
 
Kunnen jullie ondersteunen bij een zogenaamd keukentafelgesprek? 
Omdat wij goed op de hoogte zijn van wat belangrijk is voor slechthorende of 
dove mensen, kunnen wij ondersteuning bieden in het contact met 
indicatiestellers. Ook kunnen wij de communicatie tijdens een dergelijk gesprek 
ondersteunen zodat het contact tussen de horende en de slechthorende 
gesprekspartner adequaat en prettig verloopt. 
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Wat is de inhoud van jullie communicatietraining? 
Onze trainingen/cursussen zijn altijd op maat afgestemd aan uw wensen. 
Aandacht kan bijvoorbeeld uitgaan naar ondersteunende gebaren, 
communicatiestrategieën algemeen, tips voor spraakafzien en hooropvoeding.  
Voor meer informatie over gebarencursussen, verwijzen we u naar ‘Veelgestelde 
vragen Gebaren’. 
 
Wat zijn de kosten van de begeleiding? 
Een eerste telefonisch kennismakingsgesprek (max 30 min) is gratis. Een 
kennismakingsgesprek is ook mogelijk via Skype of Facetime, zodat u met ons 
kunt beeldbellen. 
Alle andere gesprekken, begeleidingsmomenten en cursusbijeenkomsten worden 
in rekening gebracht evenals reiskosten. 
U kunt altijd contact opnemen met ons voor een precieze berekening van onze 
ondersteuning. 
Het is mogelijk om het traject vanuit PGB of ZIN (beschikking WMO) te 
financieren. Ook kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen of (gedeeltelijke) 
vergoeding mogelijk is.	
 


