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Ongehoord & Ongezien
 Gids voor en over ouderen met een beperking in horen én zien

Steeds meer mensen krijgen op latere leeftijd te maken met een 
beperking in horen én zien, ook wel aangeduid als 'doofblind'. Toch 
is hiervoor relatief weinig aandacht. Vaak worden de signalen van 
een dubbelzintuiglijke beperking niet herkend en worden ouderen 
daardoor onterecht bestempeld als dement. Op hun beurt vinden 
ouderen zélf soms al snel dat slecht horen en zien nu eenmaal bij 
de leeftijd hoort en je er niet over moet of mag zeuren. 

Harrie Overdijk zette zich bij leven met hart en ziel in voor doofblinde 
ouderen. Na zijn overlijden bestemde hij een deel van zijn nalatenschap voor 
de Oogvereniging OOR & OOG, de participatiegroep DoofBlinden. Hiermee 
wilde hij bereiken dat er meer aandacht en begrip komt voor ouderen die 
slecht horen én zien. 

Dit boekje is daarvan het resultaat. Het bestaat uit een mix van praktische 
achtergrondinformatie en tips over slecht horen en zien op latere leeftijd.  
De indringende verhalen van een aantal ouderen over hoe het leven eruit 
ziet als je slecht hoort en ziet, maken deze uitgave compleet. Een absolute 
must voor wie zelf slecht hoort én ziet, en iedereen die hier al dan niet 
professioneel mee te maken krijgt. 
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