WENDELINA’S HOORIDEE
“Iedere dag werk ik met mensen die een nieuwe stap willen zetten, nieuwsgierig zijn en willen weten wat
er bestaat, beter kan en welke mogelijkheden er zijn. Zij hebben allemaal hun eigen vragen over leven en
werken met gehoorverlies. In deze nieuwe rubriek van Earline deel ik vanaf nu ervaringen uit mijn praktijk”.

AL 17 JAAR IS DE VRAAG: HOE WÉL?
MET FOCUS OP POWER EN PERSPECTIEF BIJ GEHOORVERLIES
wendelina timmerman en haar team van hooridee trainen professionals zoals bedrijfsartsen,
arbeidsdeskundigen, audiologen en audiciens. hooridee geeft workshops en biedt individuele
trainingen voor werknemers/zzp'ers met gehoorverlies.
Plotsdoof
Mark verloor plotseling zijn gehoor tijdens een
verkoudheid. Een lelijk virus verwoest een groot
deel van de haarcellen in zijn slakkenhuis. Er volgt
een snelle reactie van de huisarts. De KNO-arts
zorgt voor een prednisonkuur. Een deel van zijn
gehoor blijft uiteindelijk behouden. Deze dertiger is wel opeens slechthorend. Hij belandt in
een compleet nieuwe onbekende wereld. Alles
klinkt vreemd. Hij is moe en verbijsterd. Hij kan
zich niet voorstellen dat dit zijn nieuwe leven zal
zijn. Mark houdt van muziek en donderjagen. In
zijn vriendengroep is hij gevat en een gangmaker. Er is ineens veel veranderd, want zijn twee
kleine kinderen kan hij niet meer verstaan als ze
’s ochtends bij de slaapkamerdeur iets vragen.
De lieve woordjes van zijn vrouw zijn niet meer
waarneembaar.
Nieuwe wereld
Mark doet een proef met hoortoestellen. Hij
heeft geen idee wat hij kan verwachten en hoe
hij het beste kan samenwerken met de audicien.
Mark is manager en gewend zijn eigen zaken te
regelen, maar deze ervaringen zijn zo onbekend.
Zijn werkgever is vol begrip. De bedrijfsarts verwijst hem naar Hooridee. De vraag is of wij hem
kunnen coachen op het gebied van leven en werken met gehoorverlies. Mark heeft veel vragen.
Hij wil de weg vinden in deze nieuwe jungle zoals
hij het noemt. Hij wil weten welke routes er zijn
voor hem. Wat de beste route is op weg naar de
top van de Mount Everest, zoals hij dit leerproces
ervaart.

collega’s. Als ik vraag of hij verschillende fragmenten wil beschrijven die weergeven hoe het is om
met plotsdoofheid te leven, komt er volop materiaal tevoorschijn voor de betrokken professionals.
Earopener
Het is een earopener voor Mark dat bij de keuze en
het finetunen van zijn hoortoestellen zijn bijdrage en feedback cruciaal zijn. En ook dat de audicien het op prijs stelt als hij bijhoudt en concreet
maakt wat er goed gaat met de hoortoestellen en
welke verbeterpunten er zijn. Ik raad hem aan de
belangrijkste leef- en werksituaties uit te kiezen
en bij te houden welke de plus- en minpunten
zijn. Hij is enthousiast en gaat direct aan de slag.
Zo wordt duidelijk dat het eerst uitgeprobeerde
merk te veel minpunten heeft om een keuze voor
dit merk te kunnen maken. Een succesvolle proef
met een tweede merk volgt dankzij expliciete en
aantoonbare meerwaarde voor zijn privé en werk.
Kinderen
Hij is gefrustreerd dat hij zijn kinderen niet altijd
kan bereiken. Hij leert hoe belangrijk nabijheid is
en hoe belangrijk licht is om goed te verstaan. Dat
ze spelenderwijs gebaren kunnen maken. Hoe hij
’s ochtends vroeg ook zonder hoortoestellen met
zijn kinderen kan communiceren is voor hem een
waar avontuur. Ik geef het boekje mee van Peter
Kraft: een muis in mijn oor. Hij leest zijn kinderen
voor uit dit boekje over een jongetje met gehoorverlies. Spelenderwijs leren zijn kinderen wat er
gebeurd is en samen leren ze kleine verhaaltjes
maken met gebaren.

Focus
wendelina timmerman
Mark wil terug naar de werkvloer, terug naar zijn
gezonde balans. Hij zoekt maatwerk in de techniek, goed contact met zijn gezin, dierbaren en

