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Hyves (naar hive dat Engels is voor bijenkorf) bestaat sinds 
oktober 2004 en is vooral gericht op het onderhouden en 
uitbreiden van een vriendennetwerk. Auris Dienstverlening 
in Houten startte onlangs een hyves voor slechthorenden 
en doven.

Echte vrienden vinden   

Hyves is hot. Ruim drie miljoen Nederlanders zijn echt 

actief op hyves, waarvan zo’n 40.000 tieners. Ze kletsen 

met elkaar, delen filmpjes en foto’s en surfen naar interes-

sante sites. Wat hen bindt is heel verschillend. Er zijn hyves 

voor partygangers, fans van Paul de Leeuw en uitslapers 

(Trek die stekker uit m’n wekker want ik lig hier nog zo lekker). 

Onlangs lanceerde Auris Dienstverlening in Houten een 

eigen hyves voor doven en slechthorenden. Een initiatief 

van Mariëtte Spierings, slechthorend en maatschappelijk 

werker bij Auris Dienstverlening in Houten en Vincent 

Kok, slechthorende vmbo-leerling op het Auris College 

in Utrecht. Het Auris College biedt voortgezet speciaal 

onderwijs voor kinderen die slechthorend of doof zijn, en/

of ernstige spraak- taalproblemen (ESM) hebben of een 

autisme spectrum stoornis (ASS).

Gespreksgroepjes

Mariëtte werkt één dag in de week op het Auris College 

en begeleidt daar samen met een logopedist gespreksgroep-

jes voor slechthorende leerlingen. Daar ligt de basis voor 

de nieuwe Auris-hyves. “In deze groepjes spreek ik met 

slechthorende leerlingen over hun beperking en hoe ze 

daar mee omgaan”, legt Mariëtte uit. “Daar kun je je niet 

vroeg genoeg bewust van zijn. Ik weet uit eigen ervaring 

hoe moeilijk het is. Op deze leeftijd wil je niet voor je 

slechthorendheid uitkomen, je wilt niet opvallen en anders 

zijn. En al helemaal niet aan anderen vragen om rekening 

te houden met jouw slechthorendheid. Als slechthorende 

kost het ontzettend veel energie om je op die manier 

staande te houden. Oververmoeidheid en andere proble-

men liggen gauw op de loer en dat proberen we juist te 

voorkomen. In de gespreksgroepjes bieden wij een veilige 

omgeving waarin jongeren vrij kunnen praten. Over alles 

wat met hun slechthorendheid te maken heeft. En natuur-

lijk ook over wat je kunt doen om beter met je beperking 

om te gaan. Ze leren het meest van elkaar.”

Hyves

Vincent Kok (16) was een van die slechthorende jon-

geren die deelnam aan de gespreksgroepen van Mariëtte. 

“Ik heb er wel wat aan gehad, maar na een tijdje vond ik 

het wel welletjes”, vertelt hij. “Ik ga nu best goed met mijn 

slechthorendheid om. Als ik iets nodig heb zeg ik het, ik 

gebruik op school hoorhulpmiddelen zoals soloappara-

tuur en red me prima. Alleen heb ik niet zoveel vrienden, 

bijvoorbeeld om samen ergens naartoe te gaan.” Mariëtte 

zette Vincent op het spoor om een hyvesgroep te starten. 

Vincent: “Ik zag dat meteen wel zitten. Ik kan heel goed 

met computers omgaan en had al een eigen hyves Ik kan 

niet zonder muziek waarvan zo’n 2000 vrienden lid zijn. 

En hyves past heel goed bij jongeren, dus ook bij slecht-

horende jongeren!”

Alert op misbruik

“De Auris-hyves is gelanceerd tijdens een cursusavond 

voor slechthorende jongeren en hun ouders”, vertelt 
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Mariëtte. “Dat leek ons een mooie start. Iedereen was 

enthousiast. Vooral omdat onze hyves niet alleen is bedoeld 

voor jongeren tussen 10 en 25 jaar. Maar ook voor ouders, 

broers en zusjes, vrienden en familie. En verder voor ieder-

een die al of niet professioneel te maken heeft met slecht-

horendheid of doofheid en daarover meer wil weten of 

wil hyven met anderen. Natuurlijk hadden de ouders ook 

vragen over de mogelijke risico’s van zo’n hyves. Jongeren 

realiseren zich niet altijd dat het vervelende gevolgen kan 

hebben als je allerlei heel persoonlijke zaken op het inter-

net verspreidt. Daar zijn we dan ook heel alert op. Vincent 

en ik zijn beheerder van deze hyves en houden scherp 

in de gaten dat de site niet voor oneigenlijke doeleinden 

wordt gebruikt. Ik wil dit onderwerp ook regelmatig onder 

de aandacht gaan brengen, bijvoorbeeld door discussies te 

starten in de trant van: Wat doe je als iemand op hyves iets 
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van je wil wat jij niet wilt? Wie heeft tips? Of: Wat zet je 

wel en niet op hyves? We waarschuwen ieder nieuw hyves-

lid ook nadrukkelijk om nooit persoonlijke informatie te 

plaatsen. Zo proberen we verstandig hyven te bevorderen. 

Overigens bieden we vanuit Auris ook informatie aan 

over slechthorendheid en communicatieproblemen. En ik 

beantwoord vragen van ouders op dit gebied.”

Tips, polls en berichten

Waarover gaat het zoal op de Auris-hyves? Vincent: 

“Auris-hyvers geven elkaar tips over hoe je met je slecht-

horendheid omgaat en over hulpmiddelen. Een van mijn 

tips: Raak niet in paniek als je iemand niet hebt gehoord. 

Gewoon vragen om herhaling! Verder vertellen leden over 

zichzelf, over school, doen polls en melden activiteiten 

waaraan je kunt meedoen.”

Er zijn ook professionals uit de hoorzorg die deelnemen. 

Zo vraagt een ambulant begeleider van Auris naar de 

ervaringen van slechthorende jongeren in het voortge-

zet onderwijs met de luistertoets. Er komen reacties van 

ouders en jongeren. Sommigen schrijven dat zij ver-

vangende opdrachten krijgen, anderen moeten van hun 

docent tóch proberen zo’n luistertoets te doen. Ieder heeft 

zo zijn eigen oplossing. Vincent houdt samen met Mariëtte 

in de gaten of er geen reclame op de hyves wordt gezet en 

of de discussies respectvol blijven. “Scheldpartijen verwij-

deren we meteen”, zegt Vincent, “maar dat is gelukkig nog 

nooit voorgekomen.”

Meer leden!

“We hebben nu 63 leden maar dat moeten er wel meer 

worden,” vinden Mariëtte en Vincent. “Tweehonderd lijkt 

ons haalbaar.” Waarom lid worden? “Je kunt lotgenoten 

ontmoeten die je anders misschien niet zo gauw zou 

tegenkomen”, zegt Mariëtte. “Ik hoop vooral meer vrien-

den te krijgen met wie ik samen leuke dingen kan doen”, 

voegt Vincent toe. “De allerbelangrijkste meerwaarde van 

de Auris-hyves is dat zowel professionals als slechthorenden, 

doven en andere betrokkenen op een andere, meer infor-

mele manier met elkaar in contact kunnen komen”, besluit 

Mariëtte. “Die twee werelden dichterbij elkaar brengen, is 

ons grootste doel.”

Ook lid worden? Meld je aan via  

http://auris-voor-sh-doven.hyves.nl.

JOKE VAN DER LEIJ

Fo
to

: J
ok

e 
va

n 
de

r 
Le

ij


