
Voor een goed gesprek met iemand die niet goed hoort

Communicatietips

De uitdrukking ‘een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig’ gaat vaak 

noodgedwongen op voor iemand die slechthorend is. Als je niet alles goed verstaat, 

wordt het voeren van een gesprek een kunst van gemiste woorden raden. Zelfs met 

het beste hoortoestel blijven er luistersituaties, waarin de slechthorende moeite 

kan hebben om alles goed te verstaan. Bijvoorbeeld als veel mensen tegelijk praten, 

als mensen snel en onduidelijk praten of regelmatig hun gezicht afwenden. Of in 

situaties met muziek of ander achtergrondgeluid. Toch wil iedereen, goedhorend of 

slechthorend, op gezette tijden een gesprek met anderen aanknopen. Met wederzijds 

begrip komt u er wel. Doe daarom uw voordeel met de volgende tips.

“Een kleine wederzijdse inspanning, kan soms het 
verschil maken tussen erbij horen of erbuiten staan.”



Communicatietips voor u als  
slechthorende gesprekspartner
Uw goedhorende gesprekspartner realiseert zich 
lang niet altijd hoe lastig het voor u als slechtho-
rende kan zijn om het gesprek goed te volgen. 
Hierbij drie belangrijke communicatietips:
1. Zeg het gewoon als u iets niet verstaat. Net 

doen of u het begrepen hebt, leidt vaker tot 
misverstanden dan tot een goed gesprek.

2. Zorg voor een rustigere omgeving. Een 
rumoerige omgeving maakt het spraakver-
staan extra moeilijk. Neem uw gesprekspart-
ner daarom even mee naar een rustige plek.

3. Houd oogcontact. Als u het gezicht van uw 
gesprekspartner kunt zien, wordt het verstaan 
van spraak makkelijker. U kunt zo namelijk 
gebruikmaken van spraakafzien (liplezen in 
combinatie met het zien van mimiek en expres-
sie). Vraag uw gesprekspartner daarom of hij/
zij naar u wil blijven kijken en zorg dat het licht 
op het gezicht van uw gesprekspartner valt.

Communicatietips voor u als  
goedhorende gesprekspartner
Met wat aanpassingen in het gesprekstempo en de 
gespreksomstandigheden kunt u als goedhorende 
gesprekspartner uw steentje bijdragen aan een 
ontspannen conversatie met iemand die slechtho-
rend is. Houdt u daarbij rekening met het volgende:
• Spreek rustig en duidelijk. Harder praten helpt 

niet, omdat u dan juist minder goed articuleert. 
• Houd rekening met een tragere reactie. Een 

slechthorende kijkt eerst naar wat er wordt 
gezegd en kan daarna pas de inhoud van het 
gesprek tot zich laten doordringen.

• Praat niet van te ver af, maar loop eerst naar de 
slechthorende toe en begin dan pas uw gesprek. 

• Schakel achtergrondgeluiden uit. Iemand die 
niet goed hoort, heeft daar namelijk extra last 
van. Zet bij u thuis daarom de radio of tv uit 
als u een gesprek wilt voeren. Voor een praatje 
op een receptie of feestje kunt u het beste 
even een rustige plek opzoeken.
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De NVVS-Commissie Totale Communicatie zet 
zich in voor optimale communicatie door en 
met slechthorenden. De commissie organiseert 
oefengroepen spraakafzien (zie www.nvvs.nl/
spraakafzien) en oefengroepen Nederlands met 
ondersteunende Gebaren (NmG). Ook geeft 
de commissie informatie over schrijftolken en 

gebarentolken voor slechthorenden. En natuur-
lijk wijst zij via tips voor slecht- én goedhoren-
den op mogelijkheden om gesprekken beter te 
laten verlopen. Nieuwsgierig? Kijk dan vandaag 
nog op www.nvvs.nl/totalecommunicatie of bel 
met de NVVS voor nadere informatie. En van-
zelfsprekend bent u welkom als lid of donateur!

Wat heeft de NVVS-Commissie Totale Communicatie u te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen  
– zodat u in gesprek kunt blijven!

Fax (030) 261 66 89
Teksttelefoon (030) 261 76 77
info@nvvs.nl  www.nvvs.nl

www.nvvs.nl/totalecommunicatie


