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Mijn naam is Hilde. Ik ben de mama van 2 meisjes: E. (4 jaar en horend) en C. (7 jaar en met een verlies van 80 
dB op beide oortjes). Wij zijn een familie van allemaal horenden, behalve mijn vader die nu slechter hoort en C. 
haar oude apparaatjes draagt.  Dat vindt C. de max. Ze is een connexine 26 kindje (In 1997 beschreef Kelsell een 
genetische afwijking in het gen dat codeert voor connexine 26 en waardoor gehoorverlies optreedt, dit staat in 
voor de meeste vormen van erfelijke slechthorendheid.) die toch hoorresten heeft en gebruik maakt van 2 
hoorapparaatjes. Omwille van het grote verlies (rond de 80 dB) en aangezien ze ieder jaar toch iets achteruit 
gaat, gaan we ervan uit dat we ooit eens op CI zullen moeten overstappen. Vandaag wil ik u vertellen over de 
planeet waarop C. een groot deel van haar leven verbleven heeft. Als we de levenslijn van C. bekijken dan zien 
we het volgende, als we kijken naar haar ‘gelukkig zijn’: als baby was ze zeer onrustig en je kon ze niet echt 
beschrijven als een gelukkige baby noch als het zonnetje in het huis. Het verslechterde bij het schoolgaan waarna 
het eventjes beter ging in de tweede kleuterklas, er was een absoluut dieptepunt in de derde kleuterklas. Vanaf 
het eerste leerjaar gaat het veel beter en nu ze in het tweede leerjaar zit is ze echt zeer gelukkig en hebben we 
voor het eerst in haar leven een leefbaar gezinsleven voor iedereen.  
 
Twee dagen na haar geboorte namen de verpleegsters C. mee naar de couveuseafdeling. Dit deden ze zonder 
iets te vragen of uitleg te geven. Ik nam prompt C. van hen af en eiste een uitleg waarom een baby van 4,1 kg en 
53 cm naar de couveuseafdeling moest. De kinderarts vond dat ze te weinig reageerde en kwam met allerlei 
rampscenario’s af. Ze moest zo vlug mogelijk een antibioticakuur krijgen. Er werd niets gevonden maar toch 
moest de volle kuur genomen worden. De algo-testen wezen al vlug uit dat er iets met haar gehoor was en bij de 
eerste BERA-test kregen we te horen dat ze op één oortje 40 dB verlies had, op het andere 80 dB. Eerst werd er 
gedacht aan de gevolgen van de antibiotica (werd ons niet verteld toen ze de kuur kreeg) en omwille van de 
gehoorresten werd niet gedacht aan een genetische afwijking. Uiteindelijk bleek ze toch de connexine 26 
afwijking te hebben. Ik probeerde zo vlug mogelijk zoveel mogelijk informatie in te zamelen. Hieruit leerde ik dat 
ouders die lang gewacht hadden met hoortoestellen de restwaarden ook kwijt geraakt waren en dus beslisten 
we haar zo vlug mogelijk apparaatjes te geven. Anderhalve maand na haar geboorte kreeg ze apparaatjes. Voor 
dit alles contacteerde ik 2 mensen (kinderartsen, NKO-artsen,...). Nu zie ik in hoeveel ik met haar weg en weer 
gereden heb waardoor er totaal geen respect was voor haar ritme. Een andere baby heeft een heel wat rustiger 
leven met vaste slaap- en eetuurtjes. Ik ben er nog altijd niet van overtuigd dat dit echt verantwoord was maar 
als horende ouder wens je je kind zoveel mogelijk in jouw eigen leefwereld te houden.  
 
Ik heb vanaf het prille begin gevraagd of het nodig was om gebaren te leren. Door de ene werd ik uitgelachen: 
“En jij denkt dat je gebaren zult kunnen leren?”, bij de thuisbegeleiding was dit niet bespreekbaar en anderen 
stelden zoveel problemen voor zoals: “Wat ga je leren? Gebarentaal, gebarensysteem, welk dialect,… Als je het 
leert kun je niet communiceren met iemand uit Brussel of Gent...”.  
 
C. heeft altijd een zeker onrust uitgestraald. Menige leerkrachten en therapeuten hadden er hun eigen verklaring 
voor. Toen ze in de zomerklas en eerste kleuterklas ongelukkig was dacht de directeur aan hoogbegaafdheid. Ik 
liet haar testen en daar bleek ze inderdaad wat reserve te hebben maar niet hoogbegaafd te zijn. Maar de 
psycholoog die haar testte dacht aan dyspraxie. Ook dit liet ik testen, weer met het resultaat dat het ook dat niet 
was. C. was constant ziek tot en met het einde van het schooljaar. 
 
In de vakantie van haar tweede kleuterklas ging ze naar een opvang en in 2 dagen waren al haar ziektes, 
waaronder ook een vermoede allergie, verdwenen. Het was ons duidelijk dat ze zich heel wat beter in haar vel  
voelde als ze intellectueel werd uitgedaagd. De school waar ze op dat moment zat besloot alle kleuters te mengen 
in 1 klas en voor C. bracht dit veel onrust. Daarom veranderden we van school. 
 
Op dat moment kregen we enkele infoavonden van Guido d’Eer en Jan Magry over de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind en dat was een facet die we nog niet bekeken hadden. Toen ik aan Jan enkele vragen 
stelde bleek de oplossing nogal te liggen in het gebruik van gebaren en in het in contact brengen van C. met 
lotgenootjes. 
 
In de tweede kleuterklas kwam er rust. C. was gelukkig maar had het wel heel moeilijk met vriendschappen. 
Ofwel was ze onderdanig ofwel was ze te assertief en beiden maakte haar ongelukkig. Ze was zeer graag gezien 
door vele klasgenootjes en mocht naar alle verjaardagsfeestjes (meestal maar een viertal kindjes). Toen ik haar 



vroeg waarom ze nooit met die kindjes speelde kreeg ik na lang aandringen het antwoord dat ze die kindjes niet 
begreep. De grond onder mijn voeten verdween toen ik besefte dat ze ook thuis ons eigenlijk niet begreep en 
eigenlijk geen stout kind was maar gewoon op haar planeet zat en gewoon deed wat ze wou. Hoe zou je zelf zijn? 
Je ziet vanalles rond je gebeuren maar hoort  niet wat iedereen tegen je zegt. Dan sluit je jezelf toch af en doe je 
gewoon verder waar je mee bezig bent? Op dat moment was ik zeer boos op mezelf. Hoeveel keren zouden we 
haar niet onnodig gestraft hebben? Het valt wel te begrijpen dat het zo uitputtend was om haar op te voeden en 
maar geen vooruitgang te zien. Toen was voor mij de maat vol en ik ging op zoek naar een opleiding gebarentaal. 
De derde kleuterklas was een rampjaar. C. was diep ongelukkig en ik kreeg het gevoel een depressief kind van 5 
jaar te hebben. Toen ik dit bij de juf aankaartte, zei ze me dat ze op school niets zag en dat dus het probleem 
thuis lag.  Dus stapte ik naar de directie en zorgjuf. Hun antwoord was : “Als wij een probleem zien met het kind, 
dan geven we dit terug aan de ouders die het moeten oplossen”. Dus ging ik ten einde raad naar een psychologe 
met C.. Zij legde heel wat gevoelens uit aan C. in spelvorm, probeerde haar bij te brengen hoe ze moest spelen, 
hoe ze niet onderdanig of te assertief moest zijn... Op het einde van de rit zei de psychologe dat ik een perfect 
braaf en levendig kind had waar niets mis mee was maar die wel wat meer uitleg nodig had gezien haar 
gehoorverlies. Ik vroeg ook op dit moment of ik haar onrust als ADHD moest aanzien en zij vond geen ADHD-
kenmerken terug. De vakantie kwam en na een gesprek met de leiding van de vakantiewerking besliste deze 
zonder ons te raadplegen haar als juist zesjarige te plaatsen in de groep van zeven- tot en met twaalfjarigen. De 
schrik sloeg me om het hart maar dit bleek totaal ongegrond. Ondanks het feit dat C. niet kon lezen zoals de 
anderen, genoot ze van alles wat ze bijleerde. Ook hier merkten we weer dat als ze gestimuleerd werd, ze veel 
gelukkiger was. 
 
Op het einde van de vakantie besloten we haar nog hals over kop te veranderen van school. De school bevindt 
zich niet direct aan onze achterdeur maar het is een school waar veel zorg aanwezig is, op sociaal-emotioneel 
vlak, alsook wat differentiatie in de klas betreft. Het ging haar goed en we zagen C. heel erg vooruit gaan. Dit 
schooljaar startte ook “VGT Doe Mee!” waardoor ze de kans kreeg VGT te leren. Ikzelf zat in mijn tweede jaar 
VGT maar vond het zeer moeilijk om dit toe te passen bij haar. Beetje per beetje gebruikte ik het meer en zag 
hoe ik na jaren eindelijk een moeder-dochterrelatie kreeg waarbij ze luisterde naar wat we zegden, ze aangaf dat 
ze iets niet begreep en ze o zoveel gelukkiger was. Haar resultaten waren goed en we zagen haar eindelijk 
genieten van veel zaken. 
 
Het was dan ook een donderslag bij heldere hemel toen we in mei te horen kregen van de juf dat C. 
gedragsproblemen had. We wisten tot onze diepe schaamte dat we veel in te halen hadden maar dat dit zo’n 
groot probleem was, was ons nooit duidelijk geweest.  
 
Ik ben echt ziek geweest van deze negatieve feedback. Weer was het duidelijk dat haar auditieve beperkingen 
ver onderschat werden. Ook bleef ik zitten met haar nood aan meer stimulatie, en het feit dat haar juf dit niet 
herkende. Ten einde raad ben ik zelf gaan lezen over ADHD, begaafdheid en besliste haar te laten onderzoeken 
door het centrum van begaafdheid. Als daar zou blijken dat er inderdaad geen hogere begaafdheid is en dat ze 
andere gedragsproblemen vertoont, dan pas zou ik verder gaan om haar te laten testen op ADHD. Let wel, als 
het zo is, dan is het zo, maar voor ADHD is de meest toegepaste oplossing Relatine en er zal veel moeten 
gebeuren voordat ik dergelijke medicatie toedien aan gelijk wie. Wij werden doorgestuurd naar Anne Hermans 
voor de testen. Weer was het resultaat dat ze niet hoogbegaafd is maar met een score van 116 weer vergeleken 
wordt met een horend kind. Samen met Anne en de GOn-begeleidster gaan we proberen C. in de kangoeroeklas 
te krijgen met de vraag haar uitdagingen te geven die niet zo auditief belastend zijn. Ook zullen we nogmaals 
proberen uit te leggen hoe zwaar het is voor haar, zeker met een FM die ze de hele dag door moet gebruiken. 
Haar nood om intellectueel gestimuleerd te worden, haar sterke taalkundigheid levert voor haar wel eens 
frustraties op. 
 
Ik heb mijn vragen bij het verplichten van het kind te functioneren als een horend kind en dat tegen elke prijs. 
Het goed zijn en het zich goed voelen van het kind lijkt me veel belangrijker dan het kind zoveel mogelijk horend 
te krijgen. Het is ook spijtig dat noch wij, haar familie, noch de leerkrachten van onze kinderen beseffen wat deze 
beperking inhoudt. Nog veel te veel wordt er verwacht dat door hulpmiddelen zoals CI, hoortoestellen en FM 
het kind ‘horend’ wordt. De prijs die het kind betaalt om in de horende wereld te blijven is niet min. Voor een 
half uurtje revalidatie, testen, dokterconsultaties ben je toch wel gemakkelijk 2 tot 4 uur weg van huis. Een ander 
kind speelt en recupereert op dat moment en kan veel beter een vast dagritme aangeboden krijgen. Als ouders 
zien we ook een duidelijk verschil tussen de resultaten die het kind haalt bij de hoortesten in verband met het 
dagelijkse leven. Bij C. zie je dat ze bijvoorbeeld aan tafel geen gesprek kan volgen, al zitten we maar met 3 aan 



de tafel en zit ze op minder dan één meter afstand van de andere personen. Er zijn eigenlijk zeer weinig 
momenten dat ze direct en correct begrijpt wat we zeggen. En als ik niet ondersteun met gebaren gaat ze terug 
op haar planeet leven. Door het gebruik van gebaren heb ik eindelijk contact met mijn dochter. Het is maar sinds 
dat moment dat ze oogcontact houdt en ook gaat liplezen. Stop ik met gebaren dan doet ze gewoon verder haar 
eigen ding. Er is absoluut geen sprake van achteruitgang in haar taal door gebruik van gebaren. Haar leefwereld 
blijft uiteindelijk die van de horenden. Communicatie met je kind is zeer belangrijk en als dit moet met gebaren 
dan zou dit moeten ondersteund worden door alle hulpverleners en dokters die het kind begeleiden. Op dit 
moment krijg ik evenwel van alle kanten grote tegenwind en is dit een eenzame strijd. 
 
Ik vind het een geschenk uit de hemel dat de dovenwereld de hand uitsteekt naar ons. Ik ben ervan overtuigd 
dat extreme standpunten als het kind zoveel mogelijk horend krijgen of het kind volledig doof laten opgroeien 
onze kinderen geen deugd doen. Beide werelden hebben hun voordelen en de samenwerking die ik sinds vorig 
schooljaar zie is perfect. Ik ben VLOK-CI en de mensen van Fevlado zeer dankbaar voor al de moeite die ze doen 
om onze kinderen gelukkiger te maken. 
 
Uit: Verslag symposium “Mijn kind is Doof. CI en identiteitsontwikkeling”, zaterdag 22 november 2008.  
 
 


