
Brief van een dove moeder 
Veel slechthorende kinderen worden echt overschat 
 
Zal ik dit wel of niet mededelen? Het is ook verdomd moeilijk allemaal, dat 
weet ik ook goed. Zelfs voor mij als dove. Maar heel veel slechthorende 
kinderen worden echt overschat.... Mijn slechthorende dochter is nu 15 jaar 
en ze kan heel goed haar situatie/gevoelens onder woorden brengen. Ik moet 
toegeven dat ik er soms van schrik wat ze vertelt, dat ik haar overschat 
heb, ondanks dat ik doof ben. 
 
Ze is slechthorend en heeft 60/75 dB verlies en met haar hoortoestellen 
komt ze tot 40 dB verlies, dus net in goede spraak/verstaan gebied 
(spraakbanaan). Ook hoort ze hoge tonen goed, wat niet altijd bij 
slechthorenden voorkomt. Ze praat heel goed, je kunt haast niet horen dat 
ze slechthorend is.  
 
Afgelopen weken heb ik veel met mijn dochter gepraat. Want ze is afgelopen 
2 weken echt helemaal OP en BEKAF..... Daardoor zijn er ook meer 
frustraties en verdriet etc. 
 
Heel veel slechthorende kinderen worden echt overschat....  
Veel kinderen zijn heel goed in het pleasen van hun ouders/omgeving. 
 
Op de basisschool 
Mijn dochter begon op het regulier onderwijs in groep 2, de start ging heel 
goed, ze ging altijd vrolijk naar school/huis en had vrij goede sociale 
contacten..... Leuke afsluiting gehad met groep 8, hoge Cito-score waardoor 
ze nu op het gymnasium zit (ze gaat nu naar 4e). We zijn natuurlijk erg 
trots op haar, maar nu vertelde ze dat ze het toch ontzettend moeilijk had 
op de basisschool. Ze miste echt heeeel veel, en dat ze zich ‘eenzaam’ 
voelde in de groep horenden. Ze ging altijd vrolijk door, maar van 
binnen...... ontzettend moeilijk en eenzaam want ze volgde echt niet veel, 
ondanks solo. Zeker niet in een rumoerige omgeving.... Contacten 1 op 1, is 
net als tussen 2 horenden, ze kan zelfs telefoneren, maar in een 
groep............. nee dat gaat ECHT NIET.  
 
Op het gymnasium 
Nu nog steeds op het gymnasium ..... Ondanks dat ze solo en een schrijftolk 
gebruikt, is het heel intensief om goed mee te komen (lessen volgen, en in 
de groep zitten).Ze voelde zich te trots om meer ‘hulp’ te vragen want de 
omgeving zegt: Wat goed dat je op gewone school zit, etc., etc. Ze zei 
zelfs... “Daar word ik zo moe van!” En wij als ouders natuurlijk zeggen: 
“Ja goed hè, op het regulier”, waardoor ze steeds meer haar omgeving ging 
pleasen. Nu ik veel verhalen lees van trotse ouders, wil ik echt met nadruk 
zeggen: overschat je kind AUB niet.  
 
Verschil met thuis 
De thuissituatie, binnen het gezin, kun je niet vergelijken met school, 
sporten etc. Binnen het gezin gaat het makkelijker waardoor ouders denken 
dat het ergens anders ook zo is, ook al weten jullie dat je kind ergens 
anders wat minder mee krijgt. Het is echter veel minder!! 
 
Maak je kind niet ‘horend’ 
Wat ik nu echt belangrijk vind om te zeggen is: maak je kind niet ‘horend’. 
Maak a.u.b. goed gebruik van (extra) hulp, en zo vroeg mogelijk ook! Ook al 
is je kind bijdehand etc. ze BLIJVEN SLECHTHOREND, ze zullen hoe dan ook 
nooit als 100% horend functioneren, hoe slim ze ook zijn. Mijn dochter 
begon pas een half jaar geleden meer hulp te accepteren en ging ook meer op 
zoek naar lotgenoten, ze is aangesloten bij SH-jong.  
Gisteren begon haar toetsweek en voor het eerst heeft ze gebruikgemaakt van 
extra toetstijd, ze gaf toe dat het echt heel fijn was, want ondanks dat ze 



heel slim is, heeft ze toch wat meer tijd nodig om vragen goed te 
lezen/bestuderen. 
 
Wat ze kenbaar wil maken 
Ze heeft me gevraagd om aan jullie kenbaar te maken: graag ook contacten 
zoeken met andere slechthorenden (bij doven gebeurt dat al sneller, maar 
hier even over de slechthorenden), vooral rond 10 jaar. En dat 
slechthorenden het eigenlijk moeilijker hebben dan doven, want bij doven 
kun je sneller merken dat ze anders praten en de achterstand in de 
communicatie is wat opvallender. Bij slechthorenden niet, maar de 
‘handicap’ is eigenlijk toch wel even sterk! Dat kunnen we echt beamen, ik 
als dove (die opgegroeid is tussen de horenden, sterk verbaal is dus mij 
goed kan redden in de horende wereld) en mijn dochter als slechthorende, 
dat onze beperking even sterk is, met name in groepen, het volgen van de 
gesprekken in de klas en het volgen van de lessen ondanks tolk/solo.  
 
Onze kinderen zijn hoe dan ook prachtige individuen, maar toch wil ik als 
een ouder van een slechthorende benadrukken: a.u.b. hulp goed 
gebruiken/aanbieden en accepteren (dat is het moeilijkst). Ze hebben toch 
wel een grotere beperking dan je denkt.  
 
Noot: dit geldt ook voor de CI-dragers die als slechthorenden 
functioneren...... 
 
Lieve groet, 
Xxx 
 


