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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Doof, slechthorend, tinnitus of hyperacusis. Wat is dat? Hoe voelt zoiets? Hoe beleef je 

zoiets? Wat betekent dat voor je persoonlijke leven en in het maatschappelijk verkeer? 

Wat moet er gebeuren om met een gehoorbeperking volgens het VN-verdrag inzake de 

rechten van personen met een beperking volwaardig mee te kunnen doen in de 

maatschappij? 

Deze vragen staan centraal in het boek Een en al oor. 

 

Voor wie het boek is 

Het boek is geschreven voor een breed publiek. Gehoorbeperkingen zijn voor velen 

onbekend terrein, waardoor dove en slechthorende mensen vaak onbegrip vanuit hun 

goedhorende omgeving en de maatschappij ervaren. Goedhorende mensen zijn na het 

lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen 

meemaken. 

Het boek is voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk. Het bevat veel 

ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) 

gehooraandoening in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende 

fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Enkele willekeurige 

voorbeelden: kribbige reacties van mensen uit de directe omgeving, niet (meer) kunnen 

bellen terwijl je alleen maar telefonisch contact kunt opnemen met de Belastingdienst, 

geen baan kunnen vinden of slechts een baantje ver beneden je niveau, onbegrip bij 

leidinggevenden en collega’s, onverstaanbare omroepberichten op stations. 

Voor werkgevers is dit boek een regelrechte must. Het helpt hen om mogelijke 

drempels voor het in dienst nemen van een dove of slechthorende persoon weg te 

nemen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die slechthorend of doof is, kan hij of 

zij door de informatie, ervaringen en voorbeelden die werknemer beter begrijpen en 

faciliteren. 

Professionals als bijvoorbeeld re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, 

zorgverleners en overheidsfunctionarissen kunnen zich na het lezen van dit boek beter 

verplaatsen in een cliënt die slechthorend of doof is. Daardoor kan maatwerk worden 

geleverd. 

Culturele, medische en overheidsinstellingen kunnen door enkele relatief simpel 

te realiseren oplossingen de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden vergroten. 

 

Over de auteur:  

Wies Groeneveld is auteur op Tekstbureau Taalgras.  

 

 



Extra/Recensies:  
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