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Over familie gesproken

Op zaterdagmiddag 9 maart 2019 organiseert Slechthorend Amsterdam Bij mij in de keuken:

‘Over familie gesproken’
Familie heeft zoveel gezichten bij gehoorverlies. Familieleden geven vaak als eerste het signaal af dat je
niet meer zo goed hoort, het zijn de eersten die met je meegaan naar een audiologisch onderzoek of die
je vertellen over dit bezoek. Familie maakt ook als eerste grapjes als je iets niet hebt gehoord, maar zijn
ook bereid om iets twee of drie keer te herhalen. Familieleden steunen je als eerste om in een restaurant
een rustig plekje te zoeken of te vragen of de muziek uit mag. Ze zijn altijd bereid je Roger Pen te dragen
en andere mensen erop te wijzen dat je iets niet altijd kan verstaan. Maar familieleden vergeten ook dat
roepen onderaan te trap het niet gaat worden, en ook dat je het kloppen op de deur niet hoort of
omgekeerd dat als je klopt, je niet hoort of iemand ja of nee zegt. Over feestjes hebben we het al vaker
gehad: een gesprek voeren blijft lastig als er veel muziek of geroezemoes is. Binnen mijn familie speelt
daarbij nog dat ik de een wel kan verstaan en de ander niet.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders vinden dat een slechthorend familielid minder betrokken, gezellig,
geïnteresseerd en ad rem is. Ook is iemand duidelijk een minder fijne en actieve gesprekspartner
geworden.
Zelf vind ik omgaan met mijn familie door mijn gehoorverlies een van de lastigste dingen. Dit wordt ook
in onderzoek beaamd: Uit het onderzoek blijkt dat een slechthorende verwante minder betrokken,
gezellig, geïnteresseerd en ad rem wordt gevonden door familie. Ook is hij of zij duidelijk een minder fijne
en actieve gesprekspartner geworden. Daarnaast komt het familielid meer neerslachtig, eenzaam en
vermoeid over dan voordat het gehoorverlies was opgetreden. Ongeveer 14 procent vindt dat deze
persoon meer een buitenstaander is geworden in de familie door zijn of haar gehoorverlies. Dat met
name het herhalen van zinnen en het gebrek aan spontaniteit vervelend is in een gesprek met een
slechthorend familielid. Dat leidt ertoe dat mensen hen gaan mijden en slechthorenden geïsoleerd raken.
Toch vindt bijna 80 procent van de ondervraagden het belangrijk dat een slechthorend familielid wordt
betrokken bij familieaangelegenheden. Desondanks houdt minder dan de helft er rekening mee. Een op
de tien ondervraagden vindt het zelfs een 'moetje' om met een slechthorend familielid te praten tijdens
familieaangelegenheden en 5 procent vermijdt dan ook een gesprek in zijn geheel. Nederlanders vinden
familieleden met onbehandeld gehoorverlies minder sociaal, vermoeider en neerslachtiger. Dat leidt tot
irritatie en minder goede gesprekken, blijkt uit onderzoek van Kantar Public.
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Uitnodiging Bij mij in de keuken – Over familie gesproken
In klein gezelschap uitwisselen en delen van ervaringen over hoe je met je familie omgaat en vice versa je
familie met jou en je gehoorverlies. Na afloop genieten we met elkaar van een heerlijke high tea.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

Schrijftolk:

Zaterdagmiddag 9 maart 2019
13.30 tot 17.00 uur
Ruyschstraat 40hs
1091 CD Amsterdam
We vragen voor deelname € 20,- per persoon voor het dekken van de onkosten , koffie,
thee, koek, hapjes en drankjes. Voor de partner of 2e persoon die
meekomt € 10,-. Deze bedragen zijn incl. 21% BTW.
Schrijftolk Marjo Gielen

Programma

13.30 uur

Binnenkomst met koffie en thee

14.00 uur

Marja de Kinderen, Slechthorend Amsterdam , doet de aftrap

14.15 uur

Over familie gesproken

15.15 uur

Pauze

15.30 uur

Vervolg Over familie gesproken

16.15 uur

Nazit met high tea

17.00 uur

Afsluiting

