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OPSOMMING

Alhoewel daar vorige navorsing oor die dowe of hardhorende kind gedoen is, handel
dit meestal oor die vroee identifisering van die kind se gehoorverlies, sy/haar
plasingsmoontlikhede, en kommunikasie, asook die hantering van die kind met
gehoorverlies binne die skoolopset. Die meeste beskikbare literatuur wat handel oor
riglyne by die hantering van die dowe of hardhorende kind binne die gesinsopset, is
verouderd. Hierdie studie is 'n fenomenologiese navorsingstudie. Uit die semi_
gestruktureerde onderhoude is verskeie temas geidentifiseer wat betrekking het op
die hantering van die dowe of hardhorende kind in die gesin. Praktiese riglyne is vir
ouers daargestelten opsigte van die dowe of hardhorende kind se kommunikasie,
gesinslewe, die skool, asook sy/haar emosionele en sosiale funksionering.

SLEUTELTERME

Praktiese riglyne, doof, hardhorend, gehoorverlies, gesinslede, gesinslewe,
hanteringstrategiee, dowe- of hard horende kind.
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ABSTRACT

Although previous research has been done about the hard-hearing child, most of the
available research concentrates on early identification of hearing loss, placement and
communication as well as to cope with hearing loss within the school environment.
The majority of the literature which is currently available concerning guidelines for
deaf or hard-hearing chiHren within the family group, is outdated. A
phenomenological study has been done. By means of semi-structured interviews
practical guidelines have been collected. severalthemes were identified in the
course of these interviews, namely: communication by the child with hearing loss, the
effect of the hearing loss on the family members, the impact of hearing loss in the
school environment and the implications of hearing loss on the child's emotional and
socialfunctioning. Guidelines were suggested for the practical management of deaf
and hard-hearing children concerning communication, family life, schooland
emotional and social functioning.

Key terms

Practical guidelines, deaf, hard of hearing, family members, family life, coping
strategies, deaf child, hard of hearing child.
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HOOFSTUK 1

INLEIDENDE ORIENTERING

1.1 AGTERGROND TOT DIE STUDIE

Gehoorverlies is een van die mees algemene gestremdhede in Amerika, en kom onder
3% van alle skoolgaande kinders voor. Die toename in hardhorendheid kan onder
andere toegeskryf word aan lawaaierige omgewings, harde musiek en die groter
persentasie ouer mense as in die verlede (Reich & Lavay, 2oog:2). ook hier te lande is
doofheid en hardhorendheid nie minder-bekende verskynsels nie. Volgens die National
f nstitute for the Deaf, is daar ongeveer 412 421 dowe persone en 237 264 hardhorende
persone in Suid-Afrika. i

Houston (2009:29) noem dat 95% van alle ouers met hardhorende of dowe kinders, wel
kan hoor. Vir hulle is hulkind se doofheid dus'n nuwe ervaring. Volgens Kurtzer-White
en Luterman (2003:233), het baie ouers voorheen min of geen ondervinding van dowe
of hardhorende persone gehad nie, en besit hulle dus geen venrysingsraamwerk
waarvolgens hulle in die nuwe, onbekende situasie kan optree nie.

Met die diagnose van gehoorverlies by hul kind, beleef ouers baie keer'n emosionele
krisis, en tqdel hulle aan hul vermoens om die beste besluit vir hul kind te neem. Dit is
'n baie verwarrende tyd vir die ouers en hulle besoek dikwels verskillende professionele
persone in 'n poging om ondersteuning en raad te kry (Calderon & Greenberg,
2003:179).

Volgens Retief (2006:71-72), is die belewenis om te rou 'n verskynsel wat algemeen
voorkom by ouers wat hoor dat hul kind doof of hardhorend is. Hulle beleef ook emosies
soos skok, woede, depressie, 'n begeerte om te onderhandel en ten laaste,
aanvaarding. Verder is hulle onseker oor wat om te venruag wat betref hul doelwitte en
verwagtings vir hul kind met gehoorverlies. Hulle is venarard oor hul rol as ouers. en



veral hoe om doeltreffende ouers in die nuwe situasie te wees (Andrews, Leigh &
Weiner, 2004:1 58).

Familielede soos grootouers en die gesinslede, naamlik broers en susters word ook
emosioneel geraak deur die diagnose van die kind met gehoorverlies. Van broers en
susters word verwag om aan te pas by die nuwe omstandighede, soos byvoorbeeld die
feit dat meer aandag aan die kind met gehoorverlies gegee word. Die wyse van
kommunikasie tussen gesinslede kan ook'n knelpunt word (Andrews, ef a/., 2oo4:s4).
Die ouers raak soms gefrustreerd omdat hulle sukkel om met die dowe of hardhorende
kind te kommunikeer. Die kind met gehoorverlies, weer, voel die frustrasie aan, en dit
kan moontlik lei tot'n swak selfbeeld. Swak kommunikasie tussen gesinslede kan ook
meebring dat die ouers nie hul kind goed leer ken nie, en nie weet wat sy/haar
gevoelens, gedagtes, ideale en belangstellings is nie. Al bestaan daar doeltreffende
tweerigting-kommunikasie, is die kanse steeds groot dat misverstande sal voorkom
weens verskillende komm unikasiestyle (Gentzel, 2OO7 :1g).

Bodner-Johnson (2003:8-17) noem dat die dowe of hardhorende kind baie keer
uitgesluit voel in die gesin, omdat die gesin nie oor'n toereikende kommunikasiesisteem

beskik wat kan help om verhoudings tussen die gesinslede te ontwikkel nie. Die gevolg

hiervan is dat die ouers en familielede nie werklik weet wat die dowe of hardhorende

kind se aspirasies, behoeftes en drome is nie, en hulle ondervind probleme om

hom/haar werklik te leer ken.

Al die ouers en gesinslede van kinders met'n gehoorverlies moet aanpassings maak,

en die wyse waarop die ouers die dowe of hardhorende kind aanvaar en deel maak van

die gesin, gaan noodwendig 'n invloed op die dowe of hardhorende kind se selfbeeld h6
(Gentzef , 2o07:20-21). Houston (2009:29) reken dat die aanvaarding van 'n kind se
gehoorverlies'n langtermyndoelwit is, en dat'n deurlopende proses van aanpassing en
aanvaarding die beste manier is om die situasie te hanteer.
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Professionele persone moet elke gesin en familiekring se omstandighede in ag neem by
die maak van aanbevelings of voorstelle vir aanpassings, sodat die dowe of
hardhorende kind aanvaarding mag beleef. Hierdie persone moet sensitief wees vir elke
gesin en familie se besondere situasie. Aangesien elke gesin en familie se kultuur, taal,
ekonomiese omstandighede en strukture uniek is, moet die ouers en familielede
betrokke wees by die bepaling van die intervensie vir hul gesin of familie (Andrews, ef
al.,2OO4:55).

Op grond van bogenoemde agtergrondkennis lyk dit belangrik dat begrip getoon moet
word vir die uitwerking wat die diagnose van gehoorverlies op die gesin en familie het.
Die vraag ontstaan watter aanpassings die gesin - ouers, broers en susters, asook lede
van die uitgebreide gesin, soos oumas en oupas - moet maak om die dowe of
hardhorende kind in die gesinsopset te akkommodeer.

1.2 DIE ONTLEDTNG VAN DIE PROBLEEM

By die ontleding van die probleem sal daar aandag gegee word aan die bewuswording
van die probleem, en verslag sal gedoen word van 'n voorlopige literatuurstudie oor die
invloed wat die diagnose van 'n kind se doofheid of hardhorendheid op die gesinslede

het. Die voorlopige literatuurstudie sal opgevolg word deur die probleemstelling en 'n

navorsingsvraag.

1.2.1 Bewuswording van die probleem

Die navorser se seun is gediagnoseer met sensoriese doofheid, wat ontstaan het as
gevolg van 'n virus infeksie.

Baie aanbevelings is deur spesialiste en oudioloe gemaak vir sy aanpassing binne die
skoolopset. Dat die skool 'n belangrike faset is waaraan aandag gegee moet word, is nie
te betwyfel nie, maar die ouers het tog gevoel dat daar nie genoeg hulp en raad aan
hulle as gesin gegee word nie.
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Binne 'n kort tydjie na die diagnose het die gesinslede bewus geword van die volgende
probleme, naamlik

die broers en susters moet aanpassings maak wat soms vir hulle onregverdig
voorkom;

die keuse van restourante word beinvloed:

as die kind mense nie antwoord nie omdat hy nie kan hoor nie, word hy maklik
daarvan beskuldig dat hy ongemanierd is;

die ouers word gekonfronteer deur mense wat nie kennis dra van hardhorendheid
nie, en dus nie kan glo dat die kind gehoorverlies het nie;

misverstande ontstaan weens kommunikasieprobleme; en

die portuurgoep voel dat daar oormatige aandag aan die kind met gehoorverlies
gegee word.

Elke gesin het sy eie unieke samestelling, dinamika en verhoudings, en dit bemoeilik die
gee van praktiese raad oor die hantering van die dowe of hardhorende kind binne die
gesinsopset. Die aanpassings wat die navorser en haar gesin moes maak was moeilik,
en hulle was nie daarop voorbereid nie. Elke lid van 'n gesin word geraak en elkeen

ervaar die situasie anders. Dikwels word daar deur oudiolo€ en spesialiste slegs raad en
leiding gegee wat betref die soort gehoorapparaat en die skoolopset, terwyl praktiese

riglyne vir die daaglikse hantering van die kind met gehoorverlies, sowel as die

aanpassings wat die gesinslede moet maak, nie aangespreek word nie.

Die vraag wat hierdie navorsing ten grondslag 16 is, hoe hanteer ouers hul kind met
gehoorverlies binne die gesinsopset? Watter praktiese riglyne is daar vir die

daaglikse hantering van die kind met gehoorverlies, ook wat betref die optrede van die

ander lede van die gesin wat by die dowe of hardhorende kind betrokke is?



1.2.2 Yerkenning van die probleem

'n Gesin bestaan, volgens die sisteemteorie, uit verskillende subsisteme wat mekaar
beinvloed. Veranderings wat dus by een gesinslid voorkom, het'n invloed op die ander
fede (coetzer,2005:2).'n Kind met gehoorverlies is nie al een wat geraak word deur
sy/haar gebrek nie. Die sisteemteorie dui aan dat die ouers en die portuurgroep, en die
uitgebreide familie, deur die gehoorverlies van so'n kind geraak word (Gentzel,

2OO7 :22; Marschark, 2007: 1 9).

Volgens 'n studie deur Fitzpatrick, Graham, Durieux-smith, Angus en coyle (2007:105),

verander die gehoorverlies van 'n kind die ewewig van die gesinslewe. Dit het'n effek
op die gesin en familie, ongeag die ouderdom van die kind toe die diagnose gemaak is.
Die invloed wat die dowe of hardhorende kind op sy gesinsgenote het, kan op ,n

kontinuum voorgestel word met positiewe uitkomste aan die een kant en negatiewe

uitkomste aan die ander kant. Meer spesifiek, die portuurgroep van die kind met
gehoorverlies kan 'n sterk en positiewe verhouding met hom/haar ontwikkel. Aan die

ander kant kan hulle negatief reageer met emosies soos angs, woede en jaloesie,

omdat daar meer aandag aan die kind met gehoorverlies gegee word. Skuldgevoelens,

skaamte, en rolvenruarring is ook emosies wat ervaar mag word. Hulle mag selfs
gefrustreerd raak omdat normale kommunikasie met die dowe of hardhorende kind

moeifik is (Gentzel, 2OO7:22; Verte, Hebbrecht & Roeyers 2006:90).

verhoudings word deur middel van kommunikasie gebou, en goeie verhoudings is in

alle gesinne van groot belang. Deur te kommunikeer word geleenthede vir die
gesinslede gegee om 'n mening uit te spreek, bande te smee, konflikte op te los, en
planne te beraam. Kommunikasie binne'n gesin verleen toegang tot'n gesonde

gesinslewe. Die kind met gehoorverlies loop moontlik hierdie geleenthede mis indien

daar nie aanpassings gemaak word nie (Gentzel, 2OO7:14).

Die gesinslede het gewoonlik die meeste invloed op 'n persoon se lewe, ongeag of dit
positief of negatief is. Die wyse waarop die ouers van hardhorende kinders, geleer, gelei
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en ondersteun word, het'n langtermynuitwerking op sy/haar ontwikkeling (Luterman,
2006: 1 8; Simser, 2004:99).

Gehoorverlies mag moontlik'n invloed h,0 op die dowe of hardhorende kind se selfbeeld,
asook sy/haar akademiese en sosiale ontwikkeling. Kurtzer-white en Luterman
(2003:232) wys verder daarop dat die prestasies, bevoegdheid en aanpassings van die
dowe of hardhorende kind regstreeks beinvloed word deur die suksesvolle aanpassing
van die kind se gesin by die diagnose. Marschark (2007:21) stel dit soos volg: "The

strengths and needs of each child must be considered, and we must be aware that deaf
children likely are even more variable than hearing children".

'n Dowe of hardhorende kind in die gesin plaas die horende ouers onder groot druk, en
dit kan 'n voortdurende bron van stres wees. Die gesin, ook die kind met gehoorverlies,

word beinvloed deur die ouers se emosionele reaksies en die hantering van die
doofheid. Indien ouers 'n emosionele krisis beleef weens die diagnose, besit hulle
waarskynlik nie die psigiese energie wat hul in staat sal stel om doeltreffend met hul
dowe of hardhorende kind 'n verhouding te stig of te kommunikeer nie (Kurtzer-White &
Luterman, 2OO3:232).

Wanneer ouers die diagnose van die doofheid of hardhorendheid van hul kind aanvaar,

beteken dit nog nie die einde van die verwarrende emosies wat hulle mag ervaar nie.
Verwagtinge word gekoester vir die dowe of hardhorende kind wat betref sy/haar
prestasies; die ouers is selfs oortuig dat hulle die diagnose sonder stryd, woede of angs
gaan hanteer. Di6 verwagtinge is nie altyd realisties nie en kan rusies, moedeloosheid

en angs tot gevolg h6 (Hugo, 1987:20-21\.

Uit bogenoemde beperkte literatuurstudie blyk dit dat die hele gesin geraak word deur

die gehoorverlies van 'n kind. Die diagnose mag selfs 'n invloed op die ouers se

huweliksverhouding he. Dit raak ook die grootouers, en die broers en susters (Hugo,

1987 :21 -24; Marschark, 2007: 1 0, 1 9).
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Die ouers word met emosionele en praktiese probleme gekonfronteer. Die uitwerking
van hierdie probleme kan verlig word deur inligting oor doofheid van professionele
persone en persone wat in dieselfde situasie is, te verkry (Marschark, 2007:233).
Minchom, shepherd, white, Hillen Lund (2003:101,104) beveelaan dat ondersteuning
verskaf moet word aan die gesin, die uitgebreide gesin, asook aan die grootouers.

Volgens Raghuraman (2008:5), bestaan daar'n behoefte aan meer navorsing oor
gesinslede en families se interaksies met kinders wat'n gebrek het binne die
gesinsopset. Min literatuur is beskikbaar oor die gesinslede se verhouding met die dowe
of hardhorende kind, en navorsing kan baat vind by inligting vanuit veral die
portuu rgroep se perspektief.

Net soos die perspektief van die portuurgroep misken word, so ook word daar min
aandag gegee aan die rol van die ouers by die ondersteuning van die kind met
gehoorverlies. Kurtzer-White en Luterman (2003:232) meld dat die rol van die ouers en
familie by die ontwikkeling van die kind met gehoorverlies grootliks misken word, en
David Luterman (2004:415) wys op die relatief min bronne wat beskikbaar is ter
ondersteuning van die ouers. Daar bestaan wel bronne oor doofheid vir die ouers van
voorskoolse kinders, maar daar is weinig riglyne vir die ouers van skoolgaande kinders
met gehoorverlies.

Volgens Annemarie Loftus, (2009) 'n sietkundige by die De la Bat-skool op worcester, is
die bronne wat die ouers kan raadpleeg oor die hantering van hul hardhorende kind
buite die skoolopset, redelik beperk. Die ouers van hul skool skakel dus maar by
ouerondersteuningsgroepe in. Hilda Louw (2010), 'n sielkundige by die Nuwe Hoop
Skool vir dowe en hardhorende kinders, bevestig die tekort aan bronne. Hulle hanteer
die probleme wat die gesinslede ervaar soos dit opduik in ouerondersteuningsgroepe.

Volgens 'n bronnelys oor doofheid wat die Hi Hopes Skool aan ouers van dowe kinders
bied, wissel die datums van publikasies tussen 1987 en 2004. Die datums van die
Laurent clerc National Deaf Education centre by die Gallaucet Universiteit in
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Washington se boeklys wat vir ouers met dowe of hardhorende kinders aanbeveel word,
wisselvan 1970 tot 1999 (http//clerccenter.gallaudet.edu). Raising Deaf Kidsis'n
organisasie by die Kinderhospitaal in Philadelphia, wat ondersteuning bied aan dowe of
hardhorende kinders, en hulle doen ook navorsing oor hoe kinders met gehoorverlies,

tieners en hul families affekteer. Die datums van die boeke op die boekelys wat hulp aan
ouers bied, wissel tussen 1994 en 2007, met slegs een boek gedateer 2OO7
(http://www.raisingdeafkids.org). Die meeste bronne oor hulpverlening aan ouers van
die dowe of hardhorende kind, is dus verouderd.

Omdat kennis daartoe kan bydra om die ouers se selfbeeld en selfuertroue te verbeter

wat betref hul vermod om die hardhorende kind te hanteer (porter & Edirippulige,

2OO7:518), het oudiolo€ die behoefte gesien aan praktiese riglyne wat hulle vir die ouers
kan gee. Heelwat inligting is beskikbaar oor die vroe6 diagnose, skoolplasing en die
hantering van die hardhorende kind binne die klaskameropset. Volgens Sonja Mann en
Amanda Orffer, albei oudioloe, (2009) bestaan daar 'n groot leemte in die literatuur wat
betref die aanpassings wat binne die gesin van 'n dowe of hardhorende kind gemaak

moet word.

Uit die voorlopige literatuurstudie blyk dit dat dit noodsaaklik is om begrip te toon, nie net

vir die kind met gehoorverlies nie, maar ook vir die gesinslede. Dit kan gedoen word

deur die nodige kennis rakende gehoorverlies te bekom, en deur met praktiese idees die

ouers te help met die hantering van die dowe of hardhorende kind in die gesin.

1.2.3 Die probleemstelling

Uit die verkennende literatuurstudie is dit duidelik dat die gesinslede van die dowe of

hardhorende kind 'n behoefte het aan leiding, aangesien ook hulle geraak word deur die

diagnose, hetsy emosioneel of weens praktiese aanpassingsprobleme. Soos voorheen

genoem, is die meeste literatuur wat beskikbaar is, verouderd of word die klem geplaas

op die plasings- en kommunikasiemoontlikhede en op die hantering van die kind met

gehoorverlies binne die skoolopset. Die behoefte is raakgesien aan praktiese riglyne wat
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die ouers en die familie kan gebruik in die hantering van die dowe of hardhorende kind
binne die gesinsopset.

Die vraag onderliggend aan die navorsing fokus op strategiee of praktiese 1glyne wat
ouers kan toepas om die invloed wat die dowe of hardhorende kind op die alledaagse
lewe van die gesinslede het, positief te kanaliseer.

Die navorsingsvraag wat ontstaan uit bogenoemde inligting kan soos volg gestelword,
naamlik

wat is die praktiese riglyne tydens die hantering van die dowe of hardhorende kind
binne die gesinsopset?

Sub-vrae wat uit die navorsingsvraag voortspruit, is die volgende:

1) Wat is die aard van doofheid/hardhorendheid?

2) Wat is die invloed van die kind se gehoorverlies op die gesinslede?

3) Watter riglyne is in die literatuur beskikbaar vir die hantering van die dowe of
hardhorende kind?

I.3 DIE NAVORSINGSDOELSTELLINGS

Die oorkoepelende doel met hierdie navorsing is om riglyne saam te stel vir die
hantering van die dowe of hardhorende kind binne die gesinsopset. Daar gaan van twee
metodes gebruik gemaak word om die doel te bereik, naamlik'n literatuurstudie en 'n

empiriese ondersoek. Die literatuurstudie gaan gedoen word om 'n konseptuele
raamwerk te vorm waarteen die empiriese ondersoek uitgevoer gaan word.

Die eerste doelstelling, soos bo aangedui, het betrekking op die bestudering van
literatuur. In die literatuurstudie gaan die klem geplaas word op



a

a

a

a

a

l0

die onderskeid tussen doof en hardhorend:
die grade van gehoorverlies;

verskillende tipes gehoorverlies;

die diagnose van gehoorverlies, en die beskrywing van ,n oudiogram;
die invloed van gehoorverlies op die dowe of hardhorende kind, die ouers. broers
en susters; en
praktiese riglyne wat in die gesinsopset gebruik kan word om die aanpassings
van die gesinslede by die gehoorverlies van die kind te vergemaklik.

Die empiriese ondersoek gaan bestaan uit semi-gestruktureerde onderhoude wat
daarop gemik is om te bepaal watter hanteringstrategie€ die ouers aanwend om die
hardhorende kind, en ook die ander gesinslede van die hardhorende kind in die gesin te
akkommodeer. 'n Verdere doelstelling is om te probeer bepaalwatter praktiese
veranderings in die gesin plaasgevind het weens die kind se gehoorverlies.

1.4 AFBAKENING VAN DIE NAVORSING

Vir die doelvan hierdie studie is besluit om die navorsing te beperk tot die volgende:

die deelnemende leerders en hul ouers is woonagtig in die oudtshoorn
omgewing;

die deelnemers is verteenwoord igend van verskillende kultu urgroepe;
die ouers van drie laer- en twee ho€rskoolleerders, tussen die ouderdomme van
nege en sewentien jaar, gaan betrek word;
vier van die deelnemende ouers is Afrikaanssprekend en een Engels- en
Afrikaanssprekend;

die deelnemers is die ouers van leerders wat vir langer as 'n jaar gehoorverlies in
een of albei ore het, en as hardhorend gediagnoseer is;
die hardhorende leerders is in hoofstroomskole; en
die ouers val in die middel- tot ho6 sosio-ekonomiese klas.
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1.5 NAVORSINGSMETODES

In hierdie navorsing sal van die volgende navorsingsmetodes gebruik gemaak word,
naamlik'n literatuurstudie en 'n kwalitatiewe ondersoek. Die navorsingsontwerp van die
studie word in hoofstuk 3 in meer besonderhede uiteengesit. In die volgende afdeling
word die metodes kortliks bespreek.

1.5.1 Die literatuurstudie

'n Literatuurstudie sal gedoen word oor die verskillende grade van gehoorverlies (2.3),
die tipes en oorsake daarvan (2.4), asook die diagnose (2.5). Daar sal in bre6 trekke
gekyk word na die invloed wat die gehoorverlies op die hardhorende kind se selfbeeld
(2.7.1) het, op sy/haar sosiale interaksie (2.7.2), en skoolwerk (2.7.4), asook die
uitwerking van die diagnose van die kind se gehoorverlies op die ouers (2.8) en die
portuurgroep (2.9). Die navorser beplan 'n in-diepte literatuurstudie oor spesifieke
hanteringstrategie€ vir die ouers van 'n hardhorende kind.

1.5.2 Die empiriese ondercoek

In die empiriese ondersoek word van 'n kwalitatiewe navorsingsmetode gebruik
gemaak, sodat die data vir hulself kan spreek. Kwalitatiewe navorsing impliseer, volgens

Cohen en Swerdlik (2004:22), "... data generation and analysis that rely primarily on
verbal rather than mathematical or statistical procedures".

ln die kwalitatiewe studie word daar deeglik na die verskillende hanteringstrategiee van
die ouers, wie se kinders al 'n geruime tyd doof of hardhorend is, gekyk met die doel om
praktiese riglyne vanuit die ouers se perspektief daar te stel. Hierdie riglyne sou dan as
hanteringstrategie€ kan dien vir "nuwe" ouers van 'n kind met gehoorverlies. Alledaagse
struikelblokke sal aangespreek word, met praktiese oplossings. Die studie gaan fokus

op verskillende gesinne se belewenis van hul unieke situasies, en die aanpassings wat
hulle in hul gesinne gemaak het om hul dowe of hardhorende kind te akkommodeer.
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Deur gebruik te maak van 'n kwalitatiewe navorsingsparadigma, waarbinne ,n

fenomenologiese navorsingsontwerp val, sal die data ingesamel word. Dit sal gedoen
word by wyse van semi-gestruktureerde individuele onderhoude met die deelnemers.
Tydens die data-analise sal temas geTdentifiseer word en vergelyk word met die
bevindings uit die literatuurstudie.

1.6 BEGRIPSVERKLARINGS

Ten einde verwarring te voorkom gaan die volgende begrippe, soos gebruik binne
hierdie konteks, verklaar word, naamlik praktiese riglyne, doof, hardhorend en gesin.

1.6.1 Praktiese riglyne

Vofgens Odendal en Gouws (2005:886,937) dui prakties op "betekenis vir die
alledaagse lewe" en riglyne op "re6l(s) waarvolgens gewerk, gehandel moet word'. Die
doel met hierdie studie is egter om die nodige ondersteuning te verskaf sodat die
alledaagse aanpassings van die dowe en sy gesinslede, binne die gesin, makliker kan
geskied. Riglyne is hier dus slegs voorstelle wat aanpasbaar is by elke gesin se unieke
situasie.

1.6.2 Doof

Doof verwys soms na 'n spesifieke groep (dowe) mense wat van Amerikaanse
gebaretaal (Ameican Sign Language, of Ameslan) gebruik maak, en deelvan'n

spesifieke kultuur vorm. Horende kinders van dowe ouers, wat ook van gebaretaal
gebruik maak om met hul ouers te kommunikeer, kan dus ook deel wees van die

spesifieke kultuur (Marschark, 2007:9).

Die National Association for the Deaf definieer doof soos volg: " It refers to those who

are unable to hear well enough to rely on their hearing and use it as a means of
processing information". Westwood (2007:45) meld dat daar gewoonlik na mense as
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doof ven,trys word as hulle nie spraakklanke kan hoor nie en hul taalontwikkeling
gevolglik versteur is.

As daar in hierdie studie na doof verwys word, word die oudiologiese toestand van nie
hoor nie bedoel. Persone wat doof is, is nie in staat om hul gehoor te gebruik om
spraakklanke te hoor nie.

1.6.3 Hardhorend

Volgens die National Assocraflon for the Deaf (2oo9:1) en Andrews , et at. (2004:29),
verwys die begrip hardhorend na persone wat gedeeltelik kan hoor, en in staat is om hul
gehoor te gebruik vir kommunikasiedoeleindes.

Vofgens westwood (2007:45), word daar na persone wat sommige klanke kan hoor en
redelik gebruik kan maak van hul gehoor, verwys as hardhorend of as persone met
gedeeltelike gehoor.

Die begrip hardhorend gaan, vir die doel van hierdie navorsing, verwys na persone wat
gedeeltelik kan hoor, en wat in staat is om hul gehoor te gebruik vir
kommunikasiedoeleindes, met of sonder die hulp van 'n gehoorapparaat.

1.6.4 Gesin

Swart en Phasa (2005:219) definieer'gesin' soos volg: "... two or more people who
regard themselves as family and who perform some of the functions that families

typically pefiorm. These people may or may not be related by blood or maniage and

may or may not usually live togethef.

Vofgens Odendal en Gouws (2005:292), dui 'n.gesin op 'n '... groep nou verwante
persone bestaande uit die ouers (ook net een ouer) en kinders - so/ns ook net uit die
kinders ter onderskeiding van die ouers". Verder word daar genoem dat 'n gesin 'n
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groep verwante persone is wat in dieselfde huis of huishouding woon en tussen wie
daar'n innige, vertroulike verhouding bestaan.

In hierdie studie dui 'gesin' op 'n groep persone wat in dieselfde huis of huishouding
woon, en die eienskappe besit van 'n gesin, hetsy verwante of nie venrvante persone.

1.7 DIE NAVORSINGSPROGRAM

Hoofstuk 1 bestaan uit inleidende opmerkings oor en motivering vir die studie.
Agtergrond is oor die tema gegee, sowel die redes vir die bewuswording van die
probleem. 'n Literatuuroorsig het die probleem in perspektief gestel. Daarna het gevolg
die probleemstelling, die aannames en doelstellings van die studie, die definisie van
sleutelbegrippe, en'n opsommende beskrywing van die navorsingsmetode. Die
hoofstuk is afgesluit met'n uiteensetting van die verloop van die studie, en ,n

samevatting.

In Hoofstuk 2 word 'n bespreking gegee van die literatuurstudie met'n bespreking van
die diagnoseringsproses, die aard van die verskillende soorte gehoorverlies, sowel as
die grade van gehoorverlies. Daar sal ook gekonsentreer word op die oorsake van
gehoorverlies by skoolgaande kinders. ln die hoofstuk sal ook aangetoon word wat die
invloed is van gehoorverlies op die kind se selfbeeld, sy/haar akademiese vordering en
sosiale interaksie. Die hanteringstyle van die ouers sowel van die portuurgroep van die
hardhorende kind sal uitgelig word.

Hoofstuk 3 behels'n bespreking van die navorsingsontwerp, met besondere klem op

die kwalitatiewe metode gedurende semi-gestruktureerde onderhoud-voering. Inligting

rakende die navorsingsdoel en -metode, onderhoude, wyse van dataversameling en die

analisering daarvan sal ook weergegee word.

Die bevindinge en interpretasie van die empiriese studie sal in Hoofstuk 4 bespreek

word.
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Hoofstuk 5 bestaan uit'n samevatting van die belangrikste bevindings, die
gevolgtrekkings, en die beperkings van die navorsing, asook aanbevelings vir verdere
navorsing. Die navorser sal ook haar belewing van die navorsing in ,n slotwoord
saamvat.

1.8 SAMEVATTING

Hoofstuk t het gedien as 'n inleiding waar die navorsingsprobleem geformuleer en
afgebaken is. Die doel en metode van die studie is bespreek, met'n kort verklaring van
sleutelbegrippe. Die hoofstuk is afgesluit met 'n kort beplanning van die verloop van die
studie.

In Hoofstuk 2 sal gekyk word na die literatuur wat die oorsake sal uiteensit van
hardhorendheid by skoolgaande kinders, die verskillende grade van gehoor-verlies, en
die diagnose van gehoorverlies by kinders. Daar sal kortliks aandag gegee word aan die
invloed van gehoorverlies op die kind se skoolwerk, sy/haar selfbeeld en sosiale
interaksie, asook die hanteringstyle van die ouers en die portuurgroep van die
hardhorende kind.
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HOOFSTUK 2

DIE UITWERKING VAN GEHOORVERLTES EN DIE HANTERING
VAN KINDERS MET GEHOORVERLIES BINNE DIE

GESINSOPSET

"We bring to life what life demands of us, and a chitd's hearing /oss demands new roles
and new skills. ln the adaptation there is leaming.,

(David Luterman, 2006:24)

2.1 INLEIDING

Gehoor het nie net te make met die ore nie; die ore is slegs die ingang vir klank na die
brein. Die brein hoor en luister. Gehoor is die versameling en interpretasie van klank.
Elke deel van die oor het'n spesifieke funksie wat help dat klank ontvang en
gelnterpreteer word en dat betekenisvolle inligting die brein bereik (Schirmer,2OOl:2).

Vir'n kind met gehoorverlies is die grootste probleem nie die feit dat hy/sy nie kan hoor
nie, maar eerder die uitdagings wat daar aan hom/haar gestel word om doeltreffend te
kommunikeer (VSA Arts, 2007:1).

In hoofstuk 1 is 'n bre6 oorsig gegee van die invloed wat gehoorverlies op die gesin het.

Die behoefte aan ondersteuning vir die gesinslede van 'n dowe of hardhorende kind is

ook aangedui. Daar is ook genoem dat heelwat navorsing gedoen is oor die hantering

van die dowe of hardhorende kind binne die skoolopset, maar nie veel oor die kind met
gehoorverlies in die geslote kring van die gesin nie.

Die verhaal van hoe of wanneer hy of sy doof geword het verskil van persoon tot
persoon. Die oorsaak van gehoorverlies, die graad en tipe, die aanvang daarvan asook
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die intervensie- en kommunikasiemetode van geen twee mense is dieselfde nie (Du
Toit ,2008:13).

In hierdie hoofstuk gaan inligting oor gehoorverlies verskaf word, asook oor die
ondersteuning wat aan die gesin gegee kan word. Die verskillende grade, soorte en
oorsake van gehoorverlies sal ondersoek word, aangesien elkeen wat sy/haar gehoor
verloor het daarmee gekonfronteer word. In die besonder het die graad en oorsaak van
gehoorverlies 'n invloed op die hantering van die dowe of hardhorende kind.

Die prestasies, moontlikhede en aanpassings van die dowe of hardhorende kind word
regstreeks beTnvloed deur die aanpassings wat die gesin maak. Dus het die gesin se
hantering van die dowe of hardhorende kind 'n uitwerking op sy/haar selfkonsep, sosiale
interaksie, kommunikasie en akademiese vordering, en is dit nodig om aan hierdie
aspekte aandag te gee. Deur die beskikbare literatuur te bestudeer en dit aan te vul met
'n empiriese ondersoek, sal riglyne daargestel word om die hantering van die dowe of
hardhorende kind binne die gesinsopset te vergemaklik.

In hierdie hoofstuk word die literatuur wat relevant is tot die studie bespreek en
geanaliseer, waarna praktiese riglyne uiteengesit sal word vir die ouers van 'n dowe of

hardhorende kind. om die veranderinge wat binne die gesinsopset plaasvind te

verstaan na die diagnose van doofheid of hardhorendheid, moet gekyk word na die

invloed van die diagnose op die ouers, die portuurgroep en die dowe of hardhorende

kind self.

Tog kan die veranderinge binne die gesin nie in isolasie van doofheid bespreek word

nie. Die eerste afdeling van hierdie hoofstuk handel dus oor aspekte van doofheid en die

diagnose daarvan; die tweede afdeling oor die invloed van gehoorverlies op die dowe of

hardhorende kind, die ouers en die broers en susters; en in afdeling drie word praktiese

riglyne vanuit die literatuur bespreek vir die hantering van die dowe of hardhorende kind

ten opsigte van die volgende:
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1) sosiale ontwikkeling;

2) taalontwikkeling;

3) die skool;

4) dissipline;

5) kommunikasie;en

6) besoeke aan restourante.

2.2 DIE ONDERSKEID TUSSEN 'DOOF'EN 'HARDHOREND'

ln die verlede is begrippe soos 'gehoorgestremdheid', 'gehoorversteuring' of
'gehoorgebrek' gebruik om na persone met'n gehoorverlies te venrys. Alhoewel hierdie
begrippe nog algemeen gebruik word, beklemtoon storbeck (2005:349) dit dat vanuit
menseregtebewegings en die neiging na inklusiewe onderwys, daar wegbeweeg word
van enige woorde wat'gebrek' impliseer, byvoorbeeld 'gehoorgestrem' of
'gehoorgebrek'. Navorsers verkies om van die konsep doof gebruik te maak om na alle
persone met gehoorverlies te verwys. Daar word wel onderskei tussen doofheid en
hardhorendheid.

Vofgens Gentzel (2007:7), verwys 'doofheid' na gedeeltelike of algehele gehoorverlies,

en na die persoon se onvermoe om te kan hoor of om spraak te kan verstaan. 'n

Persoon met gehoorverlies wat in staat is om te kan hoor en spraak kan verstaan is,
volgens haar, hardhorend.

Die Department of Education (2002a:12) definieer'doofheid' soos volg:

" .. . a banier related to hearing which can be measured in a continuum of intensity. The
banier manifesfs eifheras an inability, or a serious problem, in acquiring a spoken /
witten language (including normal speech) through the usual auditory channels.'

Odendal en Gouws (2005:179,373) beskryf 'doof as "... nie in staat om (goed) te hoor

nie, tydelik of permanent", en 'hardhorend' as '... betreklik doof of wat sleg hoof .
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Die National lnstitute for the Deaf laat die keuse van kategorisering oor aan die persoon

met gehoorverlies. Of die persoon met gehoorverlies hom/haarself sien as doof of
hardhorend hang volgens die National lnstitute for the Deat (20O9) af van die wyse van
kommunikasie, die aanvaarding van die gehoorverlies en die vlak van gemak met die
gehoorverlies.

Die graad van gehoorverlies, die tipe gehoorverlies en die oorsaak of etiologie van
gehoorverlies maak deel uit van die fisiese oudiologiese komponente van doofheid
(Storbeck, 2005:350).

Hierdie komponente sal vervolgens kortliks bespreek word.

2.3 GRADE VAN GEHOORVERLIES

'Gehoor'word soms verkeerdelik in twee groepe gekategoriseer, naamlik normale
gehoor ol doof. 'Gehoorverlies' kom op 'n kontinuum van matige tot totale verlies voor.
Daar bestaan graadverskille van gehoorverlies. Die graad van gehoorverlies word
geklassifiseer volgens die sagste klank wat die persoon kan hoor, en word gemeet in
desibefs. Baie min mense het egter glad geen gehoor nie (Andrews, et al.,20O4:61;
Mary Kihn School & Dominican Grimley, 2009:15). Persone met normale gehoor begin
gewoonlik by nul (0) desibels klank hoor. 'n Normale gesprek word gewoonlik tussen
veertig (40) en vyftig (50) desibels gehoor (Westwood, 2OO7:46).

Gehoorverlies word ingedeel in kategorieE, naamlik normale verlies, matige verlies,
gemiddelde verlies, gemiddeld-ernstige verlies, ernstige verlies en totale verlies
(Andrews, et al.,2O04:63). Die uitwerking wat die vedies op die normale kommunikasie

van 'n persoon het, asook die graad van gehoorverlies, word in Tabel 2.1 weergegee
(Mary Kihn School & Dominican Grimley, 2009:15; Schirmer, 2001:18).
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Aangesien daar baie verwarring bestaan oor wanneer'n persoon doof en wanneer hy/sy
hardhorend is, het storbeck (2005:352) 'n verdere indeling gemaak (sien Tabel 2.1).
Persone word as doof geklassifiseer as hul gehoorverlies gemiddeld-ernstig tot totaal is.
As 'n persoon se gehoorverlies matig tot gemiddeld is, word hulle as hardhorend
geklassifiseer (Neves, 2005:83).
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2.4 TIPES GEHOORVERLIES EN DIE OORSAKE DAARVAN

Die uitwerking wat gehoorverlies op'n kind se lewe het word onder andere bepaal deur
die tipe gehoorverlies, naamlik konduktiewe, sensori-neurale of gemengde
gehoorverlies, asook die oorsake van die gehoorverlies. Gehoorverlies kom voor as
sommige dele van die buite-, middel- of binne-oor nie doeltreffend funksioneer nie
(Marschark, 2007:33). Die oor kan op grond van sy samestelling en funksie in drie dele
verdeelword, naamlik die buite-oor, die middeloor en die binne_oor.

Die bou van die oor word in figuur 2.1 aangedui.

Figuur 2.1. Die bou van die oor

Die tipes gehoorverlies en die oorsake daarvan sal vervolgens kortliks bespreek word.

lllustrasie: Web of life / NASA



2.4.1 Konduktiewe gehoorverlies

Enige probleme in die buite- of middeloor kan moontlik aanleiding gee tot konduktiewe
gehoorverlies. Konduktiewe gehoorverlies kom voor as die deurgang van klank in die
gehoorkanaal of in die middeloor geblokkeer word en dus keer dat klank by die koglea
uitkom (Marschark, 2007:33). 'n Praktiese manier om konduktiewe gehoorverlies te
illustreer, is bytuoorbeeld wanneer'n persoon oorpluisies dra. Die klank kom baie sagter
deur. Die enigste manier om die klank duideliker te hoor is om nader aan die bron van
kfank te beweeg of om die volume te verhoog (Stach, 1998:91; Westwood, 2007:45;
Wdex,2007:62;).

Die volgende kan moontlik die oorsake van konduktiewe gehoorverlies wees:

oorwas wat die kanaal verstop;

vloeistof wat ophoop en middeloorontsteking veroorsaak;

die perforasie van die oordrom; of

die beskadiging van die gehoorbeentjies (Dunmade, Dunmade, Taiwo,
Tomori & Komolafe, 2009:598; lsaacson & Vora, 2003:4).

Opsommend kan genoem word dat konduktiewe gehoorverlies die volume van klank
wat gehoor kan word, beinvloed. Die probleem kan opgeklaar word met medikasie of
deur'n operasie. Wanneer'n operasie nie suksesvol is nie, kan 'n gehoorapparaat

gebruik word (Storbeck, 2005:348).

a

a

a
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2.4.2 Sensori-neurale gehoorverlies

Sensori-neurale gehoorverlies word veroorsaak deur probleme in die binne-oor of by die
senuwee wat strek vanaf die binne-oor tot by die breinstam (Andrews, et at., 2oo4:39;
f saacson & Vora, 2OO3:7; Marschark, 2007:33; Schirmer, 2001:5).

sensori-neurale gehoorverlies word veroorsaak deurdat die koglea of die gehoor-
senuwee nie normaal funksioneer nie. Anders as by konduktiewe gehoorverlies, verlaag
sensori-neurale gehoorverlies die sensitiwiteit vir lae intensiteit-klanke, maar dit het
slegs 'n geringe invloed op ho6 intensiteit-klanke. 'n Hardhorende persoon kan moontlik
'n klank wat onfuang word by 50 desibels as "sag" beskryf terwyl ,n persoon sonder
gehoorverlies die klank as "normaal" sal beskryf. 'n Klank wat by 100 desibels ontvang
word, sal deur albei as "hard" ervaar word. Dus, by sensori-neurale gehoorverlies het
die oor die vermo€ verloor om 'n sagte klank normaal te ervaar (stach, 199g:94-97;
Widex, 2007:66; Westwood, 20OT :45).

Vofgens Andrews, et al. (20M:3941) en widex (2007:66), is die oorsake van sensori-
neurale gehoorverlies moontlik die volgende:

ouderdom-verwante gehoorverlies;

blootstelling aan'n geraas;

oorerwing;

siektes, soos byvoorbeeld masels, pampoentjies, breinvliesontsteking;
trauma;

sekere medikasie, byvoorbeeld antibiotika of medikasie vir tuberkulose;
virale infeksie van die koglea; of
'n gewas op die gehoorsenuwee.
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In 'n handfeiding wat deur Mary Kihn Schooten Dominican Gimley, Skool vir Dowes. vir
die Departement van ondennrys in die wes-Kaap (2009:11) opgestel is, word toestande
tydens swangerskap, byvoorbeeld rubella-koors, ook as moonlike oorsake aangedui.
Soms kan die oorsaak nie vasgestel word nie. Sensori-neurale gehoorverlies kan nie
herstel word nie, en 'n kogle6re inplanting of gehoorapparaat word aanbeveel (Andrews,
et al., 2004:39-40; Marschark, 2007: 33,35-36).

2.4.3 Gemengde gehoorverlies

'n Kombinasie van konduktiewe gehoorverlies en sensori-neurale gehoorverlies staan
bekend as gemengde gehoorverlies. Die koglea is dan beskadig weens 'n versteuring in
die buite- of middeloor. Die konduktiewe gedeelte van die gehoorverlies kan met
medikasie of deur middel van 'n operasie herstel word (East & Evans, 2006:37;
Schirmer, 2001:5).

2.5 DIE DIAGNOSE VAN GEHOORVERLIES

Vandat ouers bewus word van hul kind se moontlike gehoorverlies totdat die finale
diagnose gemaak word, kan tot agtien maande duur. Die ouers gaan soms in hierdie tyd
van die een kundige na die ander, en moet'n warboel van emosies hanteer, en baie

infigting verwerk (Mason & Mason, 2oo7:4'14). Hulle benodig ook'n magdom inligting en
kennis om die regte keuses vir die kind te maak ten aansien van sy/haar skoolopleiding,

kommunikasiemoontlikhede, sosialisering en toekomsbesluite (DesGeorges, 2003:90).

'n Oor- neus- en keelspesialis en 'n oudioloog is betrokke by die diagnose van
gehoorverfies (Andrews, et a|.,2004:53). Die funksies van die oor- neus- en

keelspesialis en van die oudioloog is om die volgende te bepaal, naamlik

die graad;



a
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die aard;

die oorsaak (indien moontlik); en

die implikasies van die gehoorverlies (Storbeck, 2005:350).

Die oudioloog is verantwoordelik vir die diagnostiese toetsings sowel as vir die
evaluerings, die aanbevelings, en die voorsiening van 'n gehoorapparaat, indien nodig
(Murphy, 2009:15).

Die diagnostiese proses sal vervolgens kortliks bespreek word.

2.5.1 Gevalsgeskiedenis

Die opteken van die geskiedenis van die persoon met moontlike gehoorverlies maak
deel uit van enige gehoortoets. In die geval van kinders is dit belangrik om al die faktore
in ag te neem wat moontlik'n uitwerking op die kind se gehoor kan h6. Die ouers moet
hulle daarop voorberei om soveel moontlike inligting te verskaf. Dit behels vrae oor die
moeder se swangerskap, die geboorte, kindersiektes, ontwikkelingsmylpale, en veral
spraak- en taalontwikkeling (Andrews, ef a/., 2004:39). Die oudioloog gebruik die

inligting om die kliniese toetsstrategie6 te beplan. Verder help die gevalsgeskiedenis

ook die oudioloog om voor te berei vir die moontlike resultate van die oudiologiese

evaluasie (Andrews, et al.,2OO4:38; Stach, 1998:167). Die inwin van die geskiedenis

word opgevolg met'n otoskopiese ondersoek van die gehoorkanale en die oordrom.

2.5.2 Die otoskopiese ondersoek

Die otoskopiese ondersoek behels 'n fisiese ondersoek van die oorkanaal en die

oordrom. Abnormaliteite wat moontlik bydra tot die gehoorverlies kan so bepaalword,

en indien daar enige vorm van infeksie voorkom, sal die oudioloog die ouers na 'n

mediese dokter of 'n oor- neus- en keelspesialis verwys (Bauman, 2006:2-3).
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Nadat alle fisiese oorsake, byvoorbeeld infeksies, uitgeskakel is, word .n evaluasie deur
die oudioloog gedoen. Die evaluasies kan in twee groepe verdeelword, naamlik
subjektiewe en objektiewe toetsings (Andrews, et at.,20O4:61).

2.5.3 Subjektiewe toetsings

Subjektiewe toetsings word in 'n klankdigte omgewing uitgevoer en vereis die aktiewe
deelname van die kind. Die subjektiewe toetsings kan in twee groepe verdeelword,
naamlik suiwertoonoudiometrie en spraakoudiometrie.

2.5.3.1 Suiwertoonoudiometrie

Daar word onderskei tussen suiwertoonluggeleiding en suiwertoonbeengeleiding.
Die luggeleidingstoets en beengeleidingstoets word gebruik om te bepaal of die
probfeem in die middeloor of binne-oor is (Andrews , et at.,2004:61). Die interpretasie
van die twee toetse in kombinasie kan 'n aanduiding gee van die aard van die
gehoorverf ies (Andrews, et al., 2004:61, Richardson, 200g:3; widex, 2005:26). Die doel
van die subjektiewe toetsing is om die sagste intensiteit te bepaal waar die kind klank
kan hoor. Die klank kan aangebied word deur middel van oorfone of oor luidsprekers.

2.5.3.2 Spraakoudiometrie

Spraakoudiometrie verskaf inligting oor die vermod van die persoon om klanke te kan
identifiseer, te herken en te kan onderskei. Daar bestaan verskeie toetse waarmee die
inligting verkry kan word, byvoorbeeld die spraakwaarnemingstoets en die
spraakherkenningstoets (Richardson, 2008:3; Widex, 2OOS:27). Die doel van
spraakoudiometrie is dus om die sagste intensiteit te bepaal waar'n kind spraak kan
waarneem, kan herken, en waar hy/sy kan diskrimineer.
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2.5.4 Objektiewe toetsings

Objektiewe toetsings is'n pynlose proses waar die persoon nie aktief betrokke is nie,
maar wel sy/haar samewerking moet gee. Die toetsings bestaan uit die oto-akoestiese
emissies (oAE), die ouditiewe breinstamrespons (ABR), en die immitansie-metings
(Andrews, et al., 2004:63).

2.5.4.1 Ofo-akoesfiese ernrlssies (OAE)

Hierdie toets meet die elektriese aktiwiteit in die buitenste haarselle van die koglea,
gevolg deur klankstimulasie. Dit is relatief vinnig en kan uitgevoer word terwyl die kind of
baba rustig is of slaap (Marschark, 2007:39; Widex, 2OOS:24).

2.5.4.2 Ouditiewe hreinstamrespons (ABR)

Hierdie toets meet die golfpatrone wat volg op die stimulasie deur klank. Belangrike
inligting rondom die passing van die gehoorapparaat word verkry. Die toets neem langer
as die oto-akoestiese emissies, en word by babas uitgevoer verkieslik wanneer hulle
slaap (Marschark, 2007:39; Widex, 2005:25).

2.5.4.3 Immitansie-metings

Die immitansie-metings kan onderverdeel word in die timpanometrie en die akoestiese
refleks (Bauman, 2006:3-4). Timpanometrie meet die beweging van die oordrom na
drukverandering in die oorkanaal. Die meting van die oordrom se beweeglikheid en
middeloordruk verskaf inligting oor die status van die middeloorsisteem (onusko,
2004:1713). Verder help dit om te bepaal of die gehoorverlies konduktief of sensories-
neuraal is (Widex, 2005:25).

Tydens die akoestiese refleks word bepaal hoe goed die spiertjies in die middeloor
reageer op harde klanke (Bauman, 2006:4). Die teenwoordigheid of afwesigheid van
akoestiese reflekse word bepaal deur die aanbied van 'n harde klank in die oorkanaal.
Die refleks veroorsaak dat die middeloorsisteem verstyf en sodoende die oor beskerm
teen 'n harde klank. Indien die refleks nie ontlok word nie, kan dit'n aanduiding wees
van gehoorverlies (Widex, 2005:25).
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Die inligting wat tydens die oudiologiese evaluasie verkry word, word op ,n

oudiogramvorm aangedui, wat vervolgens korfliks bespreek sal word.

2.6 DIE OUDIOGRAM

'n oudiogram is 'n grafiese voorstelling van die resultaat van 'n gehoortoets, en
weerspiedl 'n persoon se hoorvermod. Dit gee'n aanduiding van wat normale gehoor is,
en dien as verwysingsraamwerk om te bepaal wat die graad van gehoorverlies en die
omvang daarvan is, en waar in die gehoorsisteem die skade is (storbeck, 2005:351).

'n oudiogram kan verskillende vorms aanneem afhangende van die spesifieke
gehoortoets (Addendum C). Die mees algemene gehoortoets waartydens die oudiogram
gebruik word is die suiwertoontoets. Die oudiogram staan dan bekend as ,n
'suiwertoonoudiogram' (Storbeck, 2005:351).

op die suiwertoonoudiogram (figuur 2.2) word twee kwaliteite van die persoon se
gehoor uitgedruk. Eerstens word bepaal hoe sag hy/sy'n bepaalde klank kan hoor, en
staan bekend as die intensiteit, wat op die vertikale as uitgedruk word. Tweedens word
die verskillende klanke wat 'n persoon kan hoor van laag na hoog aangetoon, en staan
bekend as die frekwensiewaarde, wat op die horisontale as aangedui word. Die
frekwensie van klank word in heftz uitgedruk en die intensiteit in desrbe/s (Andrews, ef
al., 2004:62-O4; Neves, 20051).

Die sagste wat'n normaalhorende persoon alle tipes klanke, dit wil s€ lae tone (125H2-

25OHz), middeltone (1 000H2) en hod tone (8000H2) kan hoor, is ongeveer 0-1S dB.
Voorbeelde van lae toon klanke is mansstemme, deure wat toegaan en die vokale in
woorde, terwyl vroulike stemme, vo€lgeluide, 'n telefoon wat lui, en konsonante in
woorde voorbeelde is van ho€ klanke (Andrews, et al., 2O04:61; Neves, 2005).
Normafe gespreksvoering op 'n afstand van een meter is ongeveer 60 dB (sien fig.2.2),
terwyl 'n klank wat so hard is dat dit ongemaklik is of pyn veroorsaak 130 -140dB is

t Neves, 2005: Appendix ll, compact disc.
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(Storbeck, 2005:351). Hierdie inligting verskaf 'n goeie
persoon met'n bepaalde tipe gehoorverlies behoort te

basis met betrekking tot wat'n
hoor, of nie kan hoor nie.

Stordeck 2005:351

Figuur 2.2 Die mens se hoorvermoE, soos uitgedruk op ,n oudiogram

2.7 DIE INVLOED VAN GEHOORVERLIES OP'N KIND

Anders as in die geval van blindheid, is daar geen "wetlike vereistes'vir'n persoon om
as "doof geklassifiseer te word nie (Gentzel, 2OO7:7). Aangesien doofheid 'n gebrek is
wat nie "sigbaaf is nie, word die dowe kind baie keer misverstaan, en word die effek
wat gehoorverlies op hom/haar het, ook onderskat (Storbeck, 2005:348). Die wyse

waarop ouers die doofheid van die kind hanteer, het'n direkte invloed op verskeie

aspekte van sy/haar ontwikkeling, onder andere op sy/haar selfbeeld (Gentzel,

2007:24). Daar is gevind dat dowe kinders wie se ouers aktief betrokke is by hul

ontwikkeling, meer suksesvol is in die aanleer van taal, en ook met sosiale interaksie.

Oor die algemeen vaar hulle dan ook beter op skool (DesJardin,20O6:278; Marschark,

2OO7:232).

Die invloed wat gehoorverlies op die dowe kind se selfbeeld, sosiale ontwikkeling,
kommunikasie en skoolprestasie het, sal kortliks bespreek word.
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2.7.1 Selfbeeld

Die beefd wat'n persoon van homself het, word volgens Allport (oishi, 2oo4:70),
gegrond op sowel die opinies van ander as op die persoon se direkte ervarings. Kelry en
Norwich (2OOa:a12) en English (2002:18) bevestig Allport se stetting, en bektemtoon dat
die reaksie wat dowe of hardhorende kinders uit hul onmiddellike omgewing kry ,n

direkte invloed op hulle selfbeeld het. Indien hulle aanvaar word, en aangemoedig en
beloon word, ontwikkel hulle'n positiewe selfbeeld wat noodsaaklik is vir inskakeling by
hulportuurgroep (Eriks-Brophy, Durieux-Smith, Olds, Fitzpatrick, Duquette &
whittingham ,2007:6; Marschark, 2oor:212). Die teenoorgestelde is egter ook waar.
Indien hulle nie by aktiwiteite ingesluit word nie en hulle nie verstaan word nie, dra dit by
tot'n negatiewe beeld van hulself.

Vofgens English (2002:18) is die volgende gedagtes algemeen by kinders: 'l see myself
the way you tell me you see me. " Hulle internaliseer dus die opinies wat ander persone

van hulle het en vorm so hul setfbeeld (De Wet, 2008:28; Gentzet, 2007:35).

Uit navorsing blyk dit dat dowe kinders dikwels 'n swak selfbeeld het, en hulself in 'n laer
'status"-groep plaas as horende kinders (Hatamizadeh, Ghasemi, Saeedi&

Kazemnejad ,2OO8:792). Sodra dowe of hardhorende kinders begin skoolgaan, veral in
'n hoofstroomskool, kom hulle agter hulle is "anders" as die horende kinders in die skool.

Die konsep van 'anders" ontwikkel later in 'n afleiding dat kinders wat kan hoor'beter' is

as dowe kinders (Gentzel, 2007:34).

Volgens Luterman (2006:19) en Hatamizadeh, ef a/. (2008:790), onderskei die verties

van 'n kind se gehoor hom/haar van die portuurgroep, deurdat dowe of hardhorende

kinders soms spraakprobleme openbaar of spesiale aandag benodig. Die onderwyser

moet byvoorbeeld seker maak dat die kind die opdragte korrek hoor. Dit dra alles

daartoe by dat die aandag van die portuurgroep meer op die dowe of hardhorende kind

gevestig word as op die normaalhorende kind, en dit kan veroorsaak dat die dowe kind

"anders" voel binne sy/haar portuurgroep. Marschark (2007:158) bevestig die stelling en
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noem dat dowe kinders nie altyd deur hul "horende" portuurgroep aanvaar word nie, en

dat hulle gevoelens van verwerping, sosiale geisoleerdheid en alleenheid ervaar.

Die gevoelens is nie ongegrond nie as na die'gehoorapparaat-effek" gekyk word. Die

"gehoorapparaat-effek" illustreer die invloed wat die dra van 'n gehoorapparaat op ,n

jongmens se selfbeeld kan h6. Skyfies van persone sonder'n gehoorapparaat is aan

persone met normale gehoor getoon. Daarna is skyfies van dieselfde persone gewys,

maar met'n gehoorapparaat. Daar is van die deelnemers verwag om die persone op die

skyfies te gradeer volgens, onder andere, persoonlikheid en voorkoms. Sonder

uitsondering is die persone met'n gehoorapparaat meer negatief beoordeel as die

persone sonder 'n gehoorapparaat (English,2OO2:27). Dit is dus nie verbasend dat

dowe kinders se selfbeeld laer is as di6 van hul portuurgroep met normale gehoor, en

ook as di6 van blinde kinders nie (English, 20O2:56-57, Gentzel, 2007:36).

'n Verdere faktor wat kan bydra tot 'n lae selfbeeld van die kind met gehoorverlies is dat

hul soms voel hulle is 'n teleurstelling vir hul families (Gentzel, 2007:34-36). Volgens

Gentzef (20O7:34) en Calderon en Greenberg (2003:181), word die dowe kind se

selfbeeld beTnvloed deur die wyse waarop ouers aanpas by die nuwe omstandighede

wat die gehoorverlies meebring. As die ouers die uitdagings wat die gehoorverlies

daarstel aanvaar, sal die dowe kind meer erkenning beleef en 'n positiewe selfbeeld

ontwikkel. Sou die ouers egter onbevoeg voorkom vir die uitdagings, kan hul onvermo€

op die dowe of hardhorende kind gereflekteer word. Die ontoereikende gevoelens mag

bydra tot'n negatiewe selfbeeld (English, 2002:191.

Verder noem Marschark (2007:103) dat die kwaliteit van die ouer-kindverhouding 'n

direkte invloed het op die dowe of hardhorende kind se sosiale gedrag en emosionele

stabiliteit. Indien 'n ouer oorbeskermend optree teenoor die dowe of hardhorende kind,

kan die kind dieselfde gedrag van ander verwag. Ouers en ondenrvysers wat heeltyd die

kind met gehoorverlies beskerm teen van probleme, veroorsaak dat die dowe of

hardhorende kind nie self strategie€ ontwikkel om probleme op te los nie (Marschark,

2OO7:104). Die dowe of hardhorende kind behoort eerder'n gevoel van bevoegdheid en
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bekwaamheid te ervaar wat sal bydra tot 'n meer positiewe selfbeeld, en wat ,n

positiewe invloed op, onder andere, sy/haar skoolprestasie sal h€ (Reed, Antia &
Kreimeyer, 2008:486; Retief, 2006:84). Die klem moet dus eerder geplaas word op die
sterk punte van die kind met gehoorverlies (Retief, 2006:g4).

Bogenoemde bespreking dui die invloed aan wat ouers en die portuurgroep op die dowe
of hardhorende kind se selfbeetd kan h6. soos English (2002:20) dit stel: "... we
consider a child's self-concept as a work in progress, a canvas that is vulnerabte to
many paint brushes".

2.7.2 Sosialeinteraksie

Gehoorverlies het'n ernstige uitwerking op die persoon se sosiale lewe, met isolasie as
die grootste bedreiging. Op grond van isolasie ondervind dowe of hardhorende kinders
probleme om verhoudings te stig, en hulle ervaar byvoorbeeld baie struikelblokke in hul
sosiafe ontwikkeling (Eriks-Brophy, et al.,2OO7:6: Murphy & Newton, 1997:2,1). Weens
kommunikasie-agterstande beskik dowe of hardhorende kinders oor relatief minder
sosiafe vaardighede as kinders met normale gehoor (English, 2oo2:1-2). Volgens Retief
(2006:75) en Schirmer (2001:125) is doeltreffende kommunikasie, soos in die geval van
'n normaal-horende kind, ook'n bepalende faktor by die sosiale aanvaarbaarheid van 'n

dowe of hardhorende kind deur sy portuurgroep.

Gentzef (2o07:4042) en Hintermair (2006:499) bevestig bogenoemde stelling en noem
verder dat die kommunikasievaardighede van die dowe of hardhorende kind 'n baie
belangrike aanduiding is van toekomstige sosiale suksesse. Uit navorsing blyk dit dat'n
kind met normale gehoor eerder'n dowe of hardhorende kind se poging om te
kommunikeer sal ignoreer, as wat 'n dowe of hardhorende kind dit met horende kinders
sal doen. Dowe of hardhorende kinders is geneig om 'n antwoord van hul maats te
verwag tydens interaksie, hetsy eksplisiet of deur optrede. Kinders met normale gehoor

het nie dieselfde venrvagtinge tydens interaksie nie. Dit gaan nie vir hulle noodwendig
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oor die antwoord of reaksie nou nie, maar is eerder'n uitnodiging vir verdere interaksie
met hul maats.

In 'n studie wat English (2002:30-31) gedoen het oor vriendskap by dowe kinders, is
gevind dat 50% van kinders met 'n gehoorverlies angs beleef wanneer hulle moet
vriende maak, teenoor slegs 12o/o van kinders met normale gehoor.

Die angs wat ervaar word is verklaarbaar want, volgens Gentzel (20o7:41), is 59% van
alle dowe kinders tussen die ouderdomme van g en 12 jaar al gespot omdat hulle ,n

gehoorapparaat dra (Jackson, Traub & Turnbull, 2008:94). Uit vrees dat hulle gespot sal
word, maak dowe of hardhorende kinders eerder asof hulle gehoor of verstaan he1 as
om te erken dat hulle 'n gehoorprobleem het (Hetu, Jones & Getty, 1993:36g; olivia,
2004:56; Reich & Lavay, 2009:38).

As 'n dowe of hardhorende kind egter in 'n spesiale skool is, is daar ook ander kinders
wat doof of hardhorend is, en voel hy/sy nie so "anders" as wat die geval sou wees in ,n

hoofstroomskool nie (Altman, 1996:200; Hatamizadeh , et at.,200g:790; Marschark,
2OO7:161). Verwerping deur kinders met normale gehoor kan leitot selfbewustheid, wat
nie net die kind se selfkonsep negatief beTnvloed nie, maar ook 'n negatiewe invloed het
op die ontwikkeling van sy/haar sosiale vaardighede (Gentzel, 2oo7:42). Estelle, ,n kind
met gehoorverlies, stel dit soos volg:

"Toe ek sowat veeftien jaar oud was, het'n groepie normaalhorende maats dit geniet

om my vir die gek te hou. Hulle het soms stilletjies vir mekaar ges6 om iets te doen,
(byvoorbeeld om te gaan sit as almal staan, of andersom) sodat ek alteen agtergebty en

soos h gek gevoel het. Ek was baie dae bifter hieroor, maar ek het vasgebyt en

aangegaan om vriendelik te probeer wees. Uiteindelik het hulle opgehou daarmee en
vandag is van hierdie mense nog my beste vriende" (Hugo, 1987:j16-112).

Ten spyte van die struikelblokke wat sosiale interaksie vir die dowe of hardhorende kind
bemoeilik, is dit belangrik dat die ouers vir hom/haar geleenthede sal skep om met hul
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portuurgroep te sosialiseer (Houston, 2009:29). Die belangrikheid van die portuurgroep
by die ontwikkeling van sosiale interaksie moet nie onderskat word nie. Die portuurgroep
bied die geleentheid om, onder andere, te eksperimenteer met sosiale rolle. Deur
"iewers te behoort" ervaar die kind 'n gevoel van selfiruaarde (Altman, 1996:203:
Marschark, 2007:106).

Benewens die portuurgroep wat 'n belangrike bydrae kan lewer tot die dowe of
hardhorende kind se sosiale ontwikkeling, is die bydrae van broers en/of susters baie
befangrik. Volgens 'n studie gedoen deur Vertd, et al. (2006:104), vervul die
broers/susters 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die dowe of hardhorende kind se
sosiale vaardighede. Indien die dowe of hardhorende kinders positiewe verhoudings met
hul familielede het, is hul sosiale vaardighede ook beter as di6 van dowe of hardhorende
kinders wat'n negatiewe verhouding met hulle familielede het (Gentzel, zooT:22).

Die belangrikheid van die familie se bydrae tot die dowe of hardhorende kind se sosiale
ontwikkefing kan ook nie genoeg beklemtoon word nie. Volgens Marschark (2007:210),

is die interaksie met familielede, in teenstelling met die interaksie met maats, belangriker
vir sosiale ontwikkeling, aangesien 'n groter persentasie van hul sosiale ervarings binne
die gesinsopset plaasvind.

Ten spyte van die probleme wat dowe of hardhorende kinders mag ervaar met sosiale

interaksie, kan hulle tog sosiale vaardighede aanleer en verhoudings in stand hou. Hulle

moet egter net harder werk as hul "horende" portuurgroep om interaksie te bewerkstellig
(Gentzel, 2OO7:4243).

2.7.3 Kommunikasie

Die vroegste betekenis van die begrip 'dom'dui op "... 'n gebrek aan die vermo€ om te

kan praat'.In hierdie verband is daar na diere verwys, nie op grond van soseer'n laer

intelligensie-telling nie, maar omdat diere nie taal kan aanleer nie (Marschark,

1993:128). Volgens Retief (2006:75), verwys 'dom' na persone wat nie kan praat of dink
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nie. Kommunikasie is 'n integrale deel van ons daaglikse lewe. Zaidman-Zait (200g:146
-148) meld dat die meeste probleme wat ouers daagliks met hulle kinders ervaar,
teruggevoer kan word na gebrekkige kommunikasie. Dit is nie net die ouers wat
probleme ondervind om met die dowe of hardhorende kind te kommunikeer nie, maar al
die persone met wie die kind kontak het (Raghuraman, 200g:1 1: zaidman-zait.
2008:148).

Kommunikasie met horende persone kan vir die dowe of hardhorende ook'n groot bron
van frustrasie wees. Marie stel dit soos volg:

"For me it was not specific times, it was atl day. Atl the time that t was with my family it
would happen. Anytime there was communication, whether it was at dinner or if we were
in the living room, or watching TV, or going out shopping, t woutd always be teft out. lt
was an every day thing for me. lt was frustrafing" (Bodner-Johnson, 2003:9).

Die keuse van 'n kommunikasie-medium is kontroversieel en word beTnvloed deur die
graad van gehoorverlies en die tipe gehoorapparaat wat die persoon gebruik (Bowen,
2008:290). Volgens Marschark (2007:15,64), moet ouers gebaretaal oorweeg,
aangesien dit net so effektief is soos gesproke taal. Albei metodes van kommunikasie
moet aangemoedig word, en ouers moet nie eers gebaretaal oonrueeg as gesproke taal
misluk nie. Daar word te veel klem geplaas op gesproke taal, en as persone gebruik

maak van gebaretaal, kan hulle hulself net so goed laat geld. In 'n studie deur Jambor
en Elliot (2005:75), is gevind dat dowe of hardhorende kinders, wie se ouers slegs
gebruik maak van gesproke of mondelinge taal, geneig is om 'n laer selfbeeld te
ontwikkel as hulle wat ook met gebaretaal kommunikeer.

Ouers word egter gewaarsku om nie net staat te maak op gebaretaal nie, aangesien dit
die aanleer van gesproke taal kan inhibeer en dan kommunikasie met die oorgrote
meerderheid mense bemoeilik (Meadow, 2010:322). Liptees is ook nie altyd so
suksesvol nie (Jambor & Elliot, 2005:65), en Marschark (2007:15) noem dat daar nie ,n

verskil is tussen die liplees van dowe en horende volwassenes nie. Watter keuse die
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ouer ookal maak, dit is belangrik om in ag te neem dat daar meer as een ,korrekte'

opsie vir kommunikasie is, en dat ouers nie sekere opsies moet uitsluit nie (Marschark,
2007:64; Jambor & Elliot, 2005:65). Robert Davila stet dit soos volg:

"Wh.at is impoftant fo success is not how people communicate but the extent to which
they are willing to apply themsetves in pursuit of their life's goals (Marschark, 2007:63).

2.7.4 Skoolprestasie

Alhoewel dowe en hardhorende kinders dieselfde intellektuele vermoens het as kinders
met normale gehoor, wil dit voorkom asof hulle op akademiese gebied swakker presteer
(Marschark, 2007 :185; Rushmer, 2003:230).

Die kognitiewe ontwikkelingstadiums van beide groepe kinders is dieselfde, slegs die
tempo verskil (Westwood, 2007:47). Die dowe of hardhorende kind se agterstand is dus
nie weens 'n verskil in intelligensie nie, maar eerder as gevolg van die taalagterstand
(Schirmer, 2OO1:102).

Vroedr is dowe of hardhorende kinders ge€tikefteer as leerders wat net konkreet kan
dink en redeneer, en wat probleme ondervind met abstrakte denke. Daar is egter geen
bewys dat dit wel die geval is nie (Schirmer,2OOl:111). In 'n studie (Retief, 2006:114) is
gevind dat dit nie die abstrakte denke as sodanig is wat die probleem is nie, maar
eerder die onbekende woorde by probleme wat abstrakte denke vereis. Dit is dus 'n

gebrekkige woordeskat wat veroorsaak dat die kind met gehoorverlies nie 'n spesifieke
probleem kan oplos nie (Mary Kihn School& Dominican Grimley,2008:20).

Indien die agterstand of probleme nie betyds aangespreek word nie, raak die verskil in
prestasie tussen die dowe of hardhorende kind en hul klasgenote groter hoe ouer hulle
word (Mary Kihn school& Dominican Grimley, 2oo8:20; Herring-Harrison, Gardner lll &
Lovelace, 2007:83). Dowe en hardhorende leerders het veral hulp of ondersteuning
nodig met die volgende:
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selfstudie (veral by die verduideliking van nuwe woorde en hul betekenis);
die interpretasie van 'n vraestel; en

die aanleer van 'n tweede taal (Retief, 2006:110).

In Engeland is die meeste dowe of hardhorende kinders in "normale" skole, en het die
verskil in prestasies te make met die hoeveelheid ondersteuning wat elke leerder
benodig, ongeag sy/haar gehoorstatus (Retief, 2006:76). Volgens Brown en Nott
(2006:14$, is die dowe of hardhorende leerder met die minste akademiese agterstand
di6 leerder wat van mondelinge kommunikasie gebruik maak, goeie ondersteuning van
sy/haar ouers ontvang, en wie se ouers betrokke is by sy/haar skoolopleiding.
Aangesien hardhorende kinders daartoe in staat is om in sekere omstandighede
bepaalde klanke te kan hoor, word hulle net soos horende kinders behandel, en word
hul gehoorvelies nie in ag geneem nie. Ouers met'n dowe of hardhorende kind moet die
mense wat betrokke is by hul kind inlig oor sy/haar gebrek en onderrig in die hantering
van hul kind. Hulle moet aandring op sekere dienste waarop hul kind geregtig is, soos
byvoorbeeld dat die onderwysers of persone betrokke nie opdragte gee indien die
hardhorende kind nie hulgesigte kan sien nie (Harrison & Roush, 2oo4:7:Zaidman-zait.
2OO8:147\.

Alhoewel kinders met verskillende grade van gehoorverlies'n verskeidenheid

aanpassings moet maak en uitdagings beleef wat hul akademiese prestasie beinvloed,
is elke kind geregtig op'n geleentheid om te kan leer (Retief, 2006:74).

2.8 DIE INVLOED WAT DIE DIAGNOSE VAN DIE GEHOORVERLIES VAN

HUL KIND OP DIE OUERS HET

Die geboorte van 'n kind is seker een van die wonderlikste oomblikke vir'n ouer. Die

ouers is opgewonde oor die nuweling, en koester sekere venlragtings van hom/haar.

Sodra hulle egter hoor dat hul kind doof of hardhorend is, spat hul drome en ideale aan
skerwe. Hulle ervaar'n gevoel van verlies wat gelykstaande kan wees aan die dood van
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'n kind, want op daardie oomblik het die ouers se drome en vooruitsigte vir hul kind
gesterf (Houston, 2OO9:29; Kurtzer-White & Luterman, 2003:233).

Die rouproses bied aan die ouers die geleentheid om afstand te doen van sekere
verwagtings wat hulle vir die kind gehad het (Murphy, 2009:14). Gedurende die
routydperk word gevoelens soos ontkenning, woede, angs, skuldgevoelens en
depressie ervaar. Die gevoelens kan enige tyd en in enige volgorde, en herhaaldelik
ervaar word (Bruce, 2oo2:29). Die ouers se belewenis van rou, asook ander emosies,
kan as patologies beskou word indien hul nie daarvan kan afstand doen nie. Vir ouers
wat die hele tyd in die ontkenningsfase verkeer, word rou ,n lewenslange proses,
naamlik oor die verskiltussen die werklikheid van hoe hul kind nou is, en die ideale wat
daar gekoester is (Kurtzer-White & Luterman, 2003:233).

Sodra die ouers hul emosies verwerk het en geleer het om dit te hanteer, sal hul6 in
staat wees om die doofheid van hul kind openlik te bespreek, en slegs dan sal hul6 in
staat wees om hul kind te ondersteun (Houston, 200g:29; Hugo, 1997:14).
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Eers wanneer die ouers volkome vrede gemaak het met die gehoorverlies van hul kind,
kan hulle begin om konstruktiewe aanpassings te maak om die kind met gehoorverlies
te akkommodeer (Marschark, 2007:1 00).

om die konteks en proses waardeur ouers gaan te verstaan, word die mees algemene
emosies wat ouers beleef na die diagnose van hul kind as doof of hardhorend.
vervolgens beskryf.

2.8.1 Hartseer

Die verlies waaroor ouers van 'n dowe of hardhorende kind rou, het betrekking op die
venruagtings en drome wat hulle vir hul kind gehad het - nie net vir hom/haar nie, maar
ook vir'n lewe saam met'n normaal-horende kind (Marschark, 2007:99). Hierdie drome
en venrvagtings word eg beleef, en as hulle besef dat hulle hul drome vir die dowe of
hardhorende kind moet laat vaar, beleef hulle 'n intense gevoel van verlies. Net soos
met die afsterwe van 'n geliefde, word die ouers gereeld herinner aan hul verlies van 'n

normaal-horende kind. Daar is gedurig geleenthede wat die hartseer na vore bring,
soos byvoorbeeld mylpale wat nie saam met die portuurgroep bereik word nie
(Fitzpatrick & Dowling, 2007:36; Luterman, 2OO4:415).

om hartseer te wees, is 'n 'normale' fase van rou waardeur ouers gaan, maar as hulle
daardeur'verlam'word, kan kliniese depressie intree (Andrews, ef a/., 2004:54). sodra
ouers egter besef dat daar tog hoop is, dat ander mense hulle nog respekteer, en dat
niemand verantwoordelik gehou kan word vir die 'verlies' nie, eers dan is hulle bereid
om'aan te beweeg'(Kurtzer-White & Luterman, 2003:233).

2.8.2 Skok

Ouers leef hulself uit in die drome en ideale wat hulle vir hul kinders koester. Skok is die

aanvanklik reaksie by die aanhoor van die diagnose van gehoorverlies, veral by die

bevestiging dat die verlies permanent is (Jackson, et a\.,2008:87; Nyanjaya, 2006:19;
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Retief, 2006:72). Die skokreaksie dien as 'n beskermingsmeganisme wat die ouer help
om die aanvanklike hartseer te hanteer. Die skokfase duur gewoonlik nie baie lank nie
(Hugo, 1987:19).

2.8.3 Erkenning

Volgens Marschark (2007:19), begin ouers na die aanvanklike skok die werktikheid
erken en versamel hulle dan inligting oor doofheid of hardhorendheid. Te veel intigting te
vinnig, kan ouers egter soms deurmekaar en onseker laat voel. Hulle tree besluiiloos op,
en wil die verantwoordelikheid vir belangrike keuses ten aansien van hul kind aan 'n

professionele persoon oorlaat. Hierdie fase is 'n baie moeilike een tussen die ouer en
die professionele persoon, want as besluite deurentyd namens die ouer geneem word,
raak die ouer afhanklik van die ander persoon (Kurtzer-white & Luterman, 2003:233:
Marschark & Spencer, 2003:179).

2.8.4 Ontkenning

Ouers kan soms nie die angs wat die diagnose meebring, hanteer nie en verkies om dit
eerder te ontken (Marschark, 2007:99). Ontkenning bied aan hulle die geteentheid om te
herstel van die aanvanklike skok, maar sommige persone beweeg nooit deur die fase
nie (carmen, 2009:9). ontkenning kan op baie subtiele wyses manifesteer. ,n ouer kan
so betrokke raak by, byvoorbeeld, die skool se fondsinsameling, dat daar nie voldoende
aandag aan die dowe of hardhorende kind gegee word nie (Hugo,19g7:19; Jackson, ef
al.,2OO8:87).

2.8.5 Woede

Op een of ander stadium ervaar alle ouers van 'n dowe of hardhorende kind 'n gevoel
van woede. woede is'n aanvaarbare wyse om verlies te hanteer (Nyanjaya, 2006:20),
en is gewoonlik een van die eerste emosies. Dit verbloem dikwels ander emosies, soos
byvoorbeefd chroniese rou (Kubler-Ross & Kessler,2oos:12). Die ouers is kwaad en
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ontsteld as sekere verwagtinge wat hulle vir hul kind gekoester het vernietig is, en hulle
voef dat hulfe beheer verloor het oor die situasie (Andrews, et al.,2oo4:s4; Luterman,
2004:416)' Ouers wat hoor dat hul kind se gehoor nie normaal is nie, ervaar soms vrees
dat hulle nie oor die nodige vaardighede beskik om die dowe of hardhorende kind
suksesvol te hanteer nie. Hierdie vrees gaan dikwels oor in woede (Kurtzer-White &
Luterman, 2003:232).

Volgens Kurtzer-white en Luterman (2003:233), beleef die ouers ,n gevoel van woede
omdat hulle, eerstens, voel dat hulle hul kind se toestand nie kan beheer nie. en
tweedens, omdat hulle nie hul kind kan help nie. Die woede word gewoonlik verplaas op
'n professionele persoon wat met die ouers werk (KUbler-Ross & Kessler, 2005:12). As
dit egter onderdruk word, kan dit tot depressie aanleiding kan gee.

Depressie word soms beskryf as woede na binne, of woede teenoor die self (carmen,
2009:14; Kurtzer-white & Luterman ,2003:233; Luterman, 2004:416). Die onderdrukking
van woede verg baie inspanning en energie. Dit kan ouers verlam, en laat voel dat hulle
nie die nodige energie het om produktief te beplan of op te tree nie (Hugo, 19g7:17).

2.8.6 Skuldgevoelens

Skuldgevoelens kom dikwels by ouers voor wanneer hul kind gediagnoseer word met
gehoorverlies (Marschark,2007:19). Moeders voel skuldig oor die oorsaak van die
gehoorverlies; dat hulle iets verkeerds gedoen het wat die gehoorverlies veroorsaak het
(Kurtzer-white & Luterman, 2003:233, Marschark, 2007:100). Een moeder het dit soos
volg gestel:

"As kind was ek baie jaloerc op my broer wat soveel aandag getrek het omdat hy so
musikaal was. Toe al het ek my voorgeneem om eendag met'n man te trou wat uiters
musikaal is - sodat ek ten minste musikale kinders kon h6. Vir hierdie onwaardige en
slegte gevoelens word ek vandag gestraf - met twee kinders wat nooit'n noot musiek
sal kan hoor nie!" (Hugo, 1987:18).
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Vaders ervaar weer skuldgevoelens omdat hulle meen dat hulle nie die gesinslede
beskerm het nie. Hulle maak van ontkenning gebruik om van die skuldgevoelens ontslae
te raak. As hulle nie die probleem kan 'regmaak' nie, onttrek hulle hulle deur
byvoorbeeld meer tyd by die werk deur te bring (Luterm an,2OO4:417). Een vader stel dit
so: iAs much as they are in it and live with it alt the time, t kind of run the other way. tt,s
my way of dealing with it to an extent" (Mitchell, 2OO4:157). Dit het verreikende gevolge
vir die hele gesin, veral as die moeder baie van haar aandag aan die dowe of
hardhorende kind moet wy.

Kurtzer-white en Luterman (2003:33) bevestig bogenoemde en meld dat as ouers nie
die geleentheid gegun word om deur hul skuldgevoelens te werk nie, hulle soms
oorbeskermend raak, of hul hele lewe net aan die dowe of hardhorende kind wy.
Geeneen van die twee opsies strek tot voordeel van die kind nie.

2.8.7 Aanvaarding

Vofgens Retief (2006:72),leer die ouers uiteindelik om met die pyn van die
gehoorverlies saam te leef, en dan begin hulle om weer die drade van hul lewens op te
tel (Bruce, 2oo2:29; Nyanjaya, 2o06:22). Marschark (2007:100) brei verder hierop uit en
dui aan dat as ouers hul kind se gehoorverlies aanvaar het, hulle begin om die kind te
waardeer vir wie en wat hy of sy werklik is.

'n ouer wat die diagnose aanvaar, is volgens Hugo ('1987:20), in staat om te verklaar:
"Ek het'n dowe of hardhorende kind. Daar is niks wat ek daaraan kan doen nie, maar

daar is baie wat ek kan doen om my kind te help om uiteindelik'n goed aangepaste en

verantwoordelike mens te wees. "
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DIE INVLOED VAN DIE DIAGNOSE VAN DIE KIND SE GEHOORVERLIES OP
DIE BROERS EN SUSTERS

Die diagnose van gehoorverlies het praktiese, emosionele en finansi€le implikasies, nie
net vir die ouers nie, maar ook vir die hele gesin. Elke gesinslid word op ,n eiesoortige
manier geraak deur die diagnose van gehoorverlies by ,n gesinslid (Jackson, ef a/.,
2008 :83; Luterman, 20O6:22: Marschark, 2007: 1 00).

Die broers en susters van die dowe of hardhorende kind het behoeftes van hul eie, wat
soms op die agtergrond geskuif moet word weens die eise wat die dowe of hardhorende
kind aan die gesin stel. Die broers/susters van die kind met gehoorverlies ervaar
moontlik gevoelens soos jaloesie, woede, vrees, skaamte, druk en rolvenruarring. Hulle
ontwikkel soms skuldgevoelens omdat hulle gehoor normaal is en hul broer/suster doof
of hardhorend is (Engtish, 2oo2:23; schirmer, 2oo1:40). Volgens K0bler-Ross en
Kessler (2005:160), het kinders nie altyd die vermo€ om verlies deel van hul lewens te
maak nie. Die leemte wat hulle ervaar word gevul met gedagtes soos: "Dit moet op ,n

manier my skuld wees". Die ouers wat hulle moet lei en ondersteun is soms te verlore in
hul eie gevoelens van ellende.

Behalwe dat die ouers hul eie gevoelens moet venarerk, verg die dowe of hardhorende
kind ook baie tyd en aandag. Die broers/susters mag afgeskeep en jaloers voel
(English, 2OO2:23; Vert6, ef a/., 2006:90; Zaidman-Zait,20OB147). Die jatoesie blyk ook
nie altyd ongegrond te wees nie. In 'n studie is daar gevind dat die dowe of hardhorende
kind se broers/susters nie so goed op skool presteer soos die broers of susters van
normaal-horende kinders nie (Vert6, et al.,2006:104). Die ander kinders in die gesin kan
voel hulle word van tyd saam met hul ouers beroof, en mag l<waad wees oor die invloed
wat die dowe of hardhorende kind op die gesin het (schirmer,2ool:40-41; Jackson, ef
al.,2008:91).

volgens Raghuraman (2008:13), toon die broers/susters van 'n dowe of hardhorende
kind ook hoer tellings van verantwoordelikheid en ook van depressie, as die
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broers/susters van 'normaal-horende' kinders. Die broers en susters van .n dowe of
hardhorende kind moet soms die 'oppassers' wees van die dowe of hardhorende kind,
ten koste van hul eie behoeftes. Hulle ontwikkel dikwels 'n groot verantwoordelikheidsin
teenoor die dowe of hardhorende, veral in sosiale situasies. Vir die broers of susters van
hierdie kind kan sosiale situasies'n nagmerrie word, aangesien hulle skaam voel oor die
wyse waarop hul dowe of hardhorende broer/suster kommunikeer (Hugo, 1gg7:24;
Schirmer, 2OO1:41).

Die invloed wat die kind se gehoorverlies op sy/haar broers en susters het, is egter nie
net negatief nie, en volgens Raghuraman (2008:13) toon die broers/susters van dowe
en hardhorende kinders die volgende positiewe eienskappe: hulle kom meer volwasse
voor as hul portuurgroep; toon 'n groter verdraagsaamheid vir verskille in mense; hulle
het meer empatie en geduld; en is meer aanpasbaar.

Indien elke kind in die gesin nie as 'n individu in eie reg erken word nie, kan die
verhouding tussen die broers en susters aanleiding gee tot ernstige emosionele
spanning. Die behoefte wat die broers/susters van die kind met gehoorverlies aan
ondersteuning het, moet nie onderskat word nie. Ondersteuningsgroepe kan vir hulle
van groot waarde wees (Schirmer,2OOl:44).

2.10 PRAKTIESE RIGLYNE

Die meeste dowe kinders het horende ouers. Hierdie ouers is baie keer nie daartoe in
staat om die emosionele en praktiese probleme in verband met die dowe kind te hanteer
nie, want hulle kan moontlik so vasgevang wees in hul eie warboel van emosies weens
onkunde oor hoe om die nodige aanpassings te maak (Hauser, O'Hearn, McKee,
steider & Thew, 2010:487; Marschark, 2007:23). Die suksesvolle inskakeling van die
dowe of hardhorende kind in die familie word egter bepaal deur die mate waarin die
ouers bereid is om hierdie aanpassings te maak om hom/haar te akkommodeer
(Luterman, 2006:24).
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Die volgende praktiese riglyne wat betrekking het op die kind se sosiale ontwikkeling,
taalontwikkeling, die skool, dissipline, kommunikasie, en besoeke aan ,n restourant, sal
vervolgens kortl iks bespreek word :

2.10.1 Sosiale ontwikkeling

Alle kinders het'n behoefte aan die stigting van sinvolle verhoudings met familie en
vriende. Binne die gesinsopset kan hulle die vaardighede aanleer wat belangrik is vir die
vorming van sosiale verhoudings. Alhoewel daar, wat vriendskappe en aanvaarding

deur die portuurgroep betref, geen beduidende verskil is tussen kinders met'n
gehoorverlies en kinders met normale gehoor nie, is daar wel 'n verskil in hul sosiale
vaardighede. In 'n studie is gevind dat dowe of hardhorende kinders laer tellings behaal
het in pro-sosiale gedrag (gedrag wat sosiale interaksie voorafgaan) en ho€r tellings in
sosiafe onttrekking (Wauters & Knoors, 2OO8:22). Dowe en hardhorende kinders het dus
in die besonder hulp en leiding nodig in die omgang met ander persone (Altman,

1996:200; Young, 2010:1).

'n Aspek wat nog verder sosiale interaksie bemoeilik, is die dra van 'n gehoorapparaat.

Hugo (1987:1 1 7) en Marschark (2007:43) dui daarop dat sosiale verhoudings vir die

dowe of hardhorende kind problematies kan wees omdat die dra van 'n gehoorapparaat

hom/haar anders laat voel. Indien na die reaksie van ander persone gekyk word, is die
gevoelens nie ongegrond nie, weens die sogenaamde 'gehoorapparaat-effek' (sien

2 .7 .1 ) .

Behalwe dat die gehoorapparaat die kind 'uit' laat voel, word kommunikasie oor'n

telefoon ook bemoeilik deur'n gehoorapparaat (Carmen, 2009:2). Alhoewel dit vir

sommige dowe of hardhorende kinders moontlik is om die telefoon te gebruik, kan so'n

kind soms sukkel om te hoor, veral as daar'n lawaai in die agtergrond is (Hugo,

1987:1 17). Ten spyte van die ontwikkeling van tegnologie, is selfone nog nie toeganklik

vir die dowe of hardhorende persoon nie. Mense met 'n gehoor-apparaat hoor gewoonlik

klank van ander frekwensies saam met die persoon se stem, terwyl party net die ander
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frekwensies hoor (Harkins & Bakke, 2003:409). Die dowe of hardhorend kind (veral
tieners) word dus beperk wat groepsaktiwiteite betref omdat kommunikasie oor,n
telefoon nie altyd vir hulle moontlik is nie.

As kinders met normale gehoor met mekaar gesels en nie moeite doen om die kind met
gehoorverlies te betrek nie, gaan heelwat'toevallige leer'verlore vir die dowe of
hardhorende kind. Hulle ervaar nie hoe gevoelens en gedagtes uitgedruk word, hoe
onderhandelings plaasvind en hoe stres hanteer word nie (Hauser, et at.,2o1o:4gg\.

Riglyne wat die carel du Toit sentrum in Kaapstad (2oog) aan ouers met dowe of
hardhorende kinders verskaf, beveel aan dat die kind met gehoorverlies so normaal
moontlik moet ontwikkel en opgevoed word. Dit is belangrik dat die ouers nie die kind
moet oorbeskerm nie, maar hom/haar die vryheid moet gee om met maats te
kommunikeer. Oorbeskerming kan tot emosionele onvolwassenheid lei. Ouers moet
sosialisering met die portuurgroep aanmoedig deur byvoorbeeld uitstappies te reel.

Buitemuurse aktiwiteite speel 'n belangrike rol in die sosiale ontwikkeling van die dowe
of hardhorende kind. Omdat hierdie kinders dikwels sku is om deel te neem moet ouers
deelname aanmoedig. Die ouer kan die besluit tot deelname vergemaklik deur
byvoorbeeld vervoer te verskaf na of van aktiwiteite (Hugo, 1987:118; Williams, 2O1O:1).
Gentzel (2007:421stem saam, en meld dat aktiwiteite aangemoedig moet word waar
interaksie met dowe sowel as horende kinders kan plaasvind.

Konflikhantering kan ook'n knelpunt wees omdat dowe of hardhorende kinders dit
moeilik vind om hulself uit te druk. Die ouers en die gesinslede speel 'n belangrike rol by
die aanleer van konflikhantering. Die wyse waarop konflik binne die gesin hanteer word,
dien as 'n voorbeeld vir enige kind. ln 'n 'gesonde' gesinsopset word konflik hanteer
deurdat gesinslede na mekaar luister en saam oplossings vind vir probleme. Dowe of
hardhorende kinders moet ook die geleentheid gebied word om hul emosies en
gevoefens uit te druk (Luterman, 2006:24).
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Dit is egter ook belangrik dat die ouers die kinders toelaat om hul eie probleme op te los.
Vir die dowe of hardhorende kind wat oorbeskerm word weens sy/haar gehoorverlies, is
dit belangrik dat hy/sy toegelaat word om foute te begaan om sodoende te leer om nie
altyd op andere te steun nie (Houston, 2009:29-30).

Die ouers is nie slegs die 'versorgers' van hul kinders nie, maar dien ook as rolmodelle.
Hulle voorbeeld speel 'n belangrike rol tydens die aanleer van sosiaal-aanvaarbare
gedrag, en die ouers moet hul kinders die korrekte tegnieke leer. Toevallige leer vind
gewoonlik plaas tussen maats, maar aangesien baie toevallige leer verlore gaan vir die
dowe of hardhorende kind, moet die ouers ekstra moeite doen om hulle, byvoorbeeld, te
leer hoe om te antwoord op'n uitnodiging, of hoe om met die teenoorgestelde geslag

om te gaan (Hugo, 1987:119; Wi l l iams, 2010:1).

2.10.2 Taalontwikkeling

Anders as horende kinders, beskik dowe kinders nie oor die kognitiewe en linguistiese

basis wat nodig is vir die aanleer van lees nie. Hierdie verskil in kognitiewe en

linguistiese vermo6 het niks te make met intelligensie nie, maar eerder met die feit dat

die kind met gehoorverlies nie'n algemene woordeskat opgebou het wat die aanleer

van lees vergemaklik nie. Hoe groter die graad van gehoorverlies, hoe groter is die

agterstand wat woordeskat betref (Neves, 2005:98,131).

Aangesien dowe of hardhorende kinders ook meer visueel georiEnteerd is as kinders

sonder gehoorverlies, is dit belangrik dat ouers hulle moet help om hul visuele aandag

te verbeter, byvoorbeeld deur die lees van stories (Meadow-Orlans, 2003:47; Neves,

2005:134). Die ouers van dowe of hardhorende kinders moet ook meer gebruik maak

van nie-verbale gedrag, byvoorbeeld gesigsuitdrukkings, stemtoon, en aanraking, om

die kind se aandag te behou (Marschark, 2007:133).

Die volgende is riglyne by die lees van stories:

kies boeke waarvan u en u kind hou:
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maak seker dat die kind u gesig, liggaamsbewegings en die boek sien;
gesels met u kind oor die storie, vra vrae oor hoe die storie moonflik kan eindig;
wees dramaties - maak gebruik van beelde en gesigsuitdrukkings om die
verskillende karakters uit te beeld:

behou die kind se aandag deur ligte aanrakings;

hou die kind betrokke by die lees van die storie deur toe te laat dat hy/sy die
bladsye omblaai;

lees die storie oor en oor as die kind dit verlang - dit is 'n belangrike faset van
taalontwikkeling; en

geniet dit - maak die tyd saam 'n positiewe ondervinding (Meadow-orlans,

2003:49-50).

2.10.3 Die skool

'n Kind bring 'n groot deel van sy/haar lewe by die skool deur. Die dowe of hardhorende
kind het veral ekstra ondersteuning nodig met sy skoolwerk. Die ouers kan op die
volgende wyses 'n bydrae lewer om die kind se tyd by die skool sinvol te maak:

re6l 'n maatjie ('buddy') vir u kind in die klas wat kan help as daar iets is wat die kind
nie gehoor of verstaan het nie;

sorg dat u kind se gehoorapparaat in 'n werkende toestand skool toe geneem
word;

voorsien die onderwyser van ekstra batterye, om te verhoed dat waardevolle
onderrigtyd verlore gaan;

moedig die kind aan om sy/haar gehoorapparaat deurentyd te dra;
hou gereeld kontak met die onderwyser deur middel van formele afsprake of
geselsies tydens sportbyeenkomste; en

ondersteun die kind met die aanleer van die korrekte studiemetodes (Carel du Toit
Sentrum, 2009:5).

a

a
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2.10.4 Riglyne aan ouers ten opsigte van dissipline

Een van die belangrikste take van ouers is die toepassing van dissipline, want dissipline
bied vir kinders grense waarbinne hulle veilig kan voel en kan eksperimenteer (Strip &
Hirsch, 2000:164). Alle kinders het die neiging om die dissipline van hut ouers te
beproef. ouers sukkel baie keer om te onderskei wanneer gedrag toe te skryf is aan
gehoorverlies, en wanneer dit deel is van normale ontwikkeling (Zaidman-Zaid,
2008:146). ln 'n gesin waar daar'n kind met spesiale behoeftes is, word die handhawing
van dissipline dikwels deur skuldgevoelens oorheers, deurdat die ouers wil kompenseer
vir die kind se gebrek (Luterman, 2006:22).

Dit is egter belangrik dat ouers moet volhou met dissipline aangesien kinders die
dissipline inkorporeer en so selfdissipline ontwikkel (strip & Hirsch, 2000:164).

English (2002:79) en Marschark (2007:2oB) bevestig hierdie opmerking, en noem dat
ouers die dowe of hardhorende kind moet toelaat om beheer te neem oor sy/haar
gehoorverlies en self verantwoordelikheid aanvaar vir sy/haar behoeftes en gedrag.

In 'n studie oor dissipline-strategied is gevind dat ouers wat hulself as suksesvol beskou
in die handhawing van dissipline, in twee opsigte verskil van ouers wat hulself as
onsuksesvol beskou: eerstens, daar kom minder gedragsprobleme by hul kinders voor;
tweedens, die suksesvolle ouers maak meer van verduidelikings en besprekings
gebruik, waar die onsuksesvolle ouers meer raas en beveel (schirmer, 2001:3g).

Die wyse waarop ouers hul eie probleme hanteer, dien as voorbeeld vir die dowe of
hardhorende kind (Hugo, 1987:132: Wittiams, 2010:1). Hugo (1987:132) bied die
volgende riglyne aan:

wees konsekwent met venruagtings en beperkinge - roetine is baie belangrik;
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dowe en hardhorende kinders is dikwels geneig tot impulsiewe optrede (as
gevolg van oneffektiewe kommunikasie) - moenie die kind daarvoor straf nie:
maak seker hy/sy verstaan die opdrag korrek (Marschark, 2OO7:224);
moenie straf uitstel nie;

die oortreding moet die straf regverdig;

moenie lang gesprekke voer oor die straf nie - die verduideliking van die straf en
die oortreding moet so eenvoudig as moonilik wees; en
moedig die kind aan om selfstandig te wees deur eenvoudige takies aan
hom/haar toe te vertrou.

2.10.5 Riglyne aan ouers ten opsigte van kommunikasie

Basiese taal is nodig om 'n band te vorm tussen mense. 'n Gebrek aan kommunikasie
beinvfoed die ouer-kindverhouding (Schirmer, 2OO1:32). Hoe meer die ouer met die kind
kommunikeer, en veral luister as die kind praat, hoe groter is die kans vir die dowe of
hardhorende kind om sy/haar spraak te verbeter. Daardeur neem sy/haar selfuertroue
toe as'n goeie kommunikeerder (Adnani,2009:1; Hugo, 1987:104).

Kommunikasieprobleme lei tot misverstande tussen ouers en kinders (Zaidman-Zait,
2008:146). In 'n studie waarin die mees algemene probleme vir ouers van kinders met
kogle€re inplantings uitgewys is, het 40% van die ouers aangedui dat kommunikasie
tussen hulle en hul dowe kind 'n groot bron van frustrasie is. Volgens Kurtzer-White en
Luterman (2003:233), ervaar ouers wie se kinders hardhorend is, meer stres wat betref
kommunikasie met die kind, as ouers met dowe kinders.

Bauman (2000:3) en Olivia (2004:56) meld dat agtergrondgeraas 'n groot steurnis is wat
die kommunikasie met die dowe of hardhorende kind bemoeilik. Maak seker dat enige
lawaai, byvoorbeeld die televisie, wasmasjien, skottelgoed-wasmasjien, of mense se
stemme, beperk word tydens gesprekke. Die afstand tussen die dowe kind en die
persoon wat praat moet nie groot wees nie. Beweeg nader aan die dowe of



52

hardhorende kind. Nie alleen sal hy/sy beter kan hoor nie, maar gesigsuitdrukkings sal
daartoe bydrae dat die kind beter verstaan, of selfs kan liplees (Bauman, 2000:3).

Dit is belangrik dat ekstra aandag en tyd aan die dowe en hardhorende kind se
kommunikasie-vaardighede bestee word, aangesien dit'n invloed het op sy/haar
leesvermod en sosio-emosionele ontwikkeling (Meadow-orlans, 2003:51). Die dowe
kind wat taal gebruik om probleme op te los, is die kind wat beter aanpas by emosionele
veranderinge (Schirmer, 2001 :167).

Die volgende riglyne word aanbeveel:

praat duidelik en op'n normale stemtoon:

maak gebruik van liggaamstaal en gesigsuitdrukkings om die boodskap oor te dra
of te versterk:

as 'n interpreteerder teenwoordig is, praat met die dowe kind en nie met die
interpreteerder nie;

moenie voor'n skerp lig of venster staan nie, want dit maak dit vir die kind moeilik
om jou gesigsuitdrukking te sien (VSA Arts, 2007:1);

kyk vir die kind as jy praat;

gee voldoende agtergrondinligting voordat 'n nuwe onderwerp bespreek word;
maak gebruik van kort frases en sinne, eerder as lang sinne of slegs enkele
woorde;

probeer agtergrondgeraas beperk; en

noem die kind by sy/haar naam, of raak die kind aan wanneer gepraat word (East
& Evans,2006:36).

2.10.6 Riglyne aan ouens ten opsigte van besoeke aan restourante

Deesdae gaan gesinslede gereeld uit vir ete. Vir die dowe of hardhorende kind kan dit'n
nagmerrie wees. Bauman (2000:3) beweer die volgende moet in gedagte gehou word:

a

a

a
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aangesien agtergrondgeraas 'n groot steurnis is vir die dowe of hardhorende
kind, moet stiller eetplekke eerder oorweeg word;
besoeke aan restourante moet beperk word tot stiller dae of tye as daar nie so
baie beweging is nie;

as die lig swak is in 'n restourant, probeer om naby 'n venster te sit, sodat
die dowe of hardhorende kind die gesigte van die persone aan die tafel duidelik
kan sien; en

vermy'n tafel naby die ingang, die kasregister, die middel van die restourant of
waar daar baie beweging is, weens die lawaai.

2.11 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is teoretiese inligting rakende die grade van gehoorverlies, die
diagnose, sowel as die tipes gehoorverlies en die moontlike oorsake daarvan, bespreek.
Aangesien die dowe of hardhorende kind, die ouers, en broers en/of susters deel is van
'n gesinsisteem en mekaar beTnvloed, is daar gekyk na die uitwerking van die diagnose
op almal van hulle. Hierdie inligting kan toegepas word om die aanpassings binne die
gesin so vlot as moontlik te laat geskied. Verder is praktiese riglyne vir die verskillende
situasies binne die gesin verskaf.

Dit blyk uit die literatuur dat daar in die gesin baie aanpassings gemaak moet word om
die dowe of hardhorende kind te akkommodeer. Die suksesvolle inskakeling van die
kind met gehoorverlies in die gesin sal afhang van hoe goed die praktiese aanpassings
geTntegreer is.

In hoofstuk 3 sal die navorsingsmetodologie en die navorsingsontwerp, sowel as die
insameling van die data en die analise daarvan, bespreek word.
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HOOFSTUK 3

DIE NAVORSINGSONTWERP

The only disability in life is a bad attitude.

Scoft Hamilton.

3.1 INLEIDING

Hoofstuk 3 word gewy aan die navorsingsontwerp, die metode van data-insameling,

sowel as die wyse van data-analise vir hierdie spesifieke studie volgens die kwalitatiewe
navorsingontwerp. Die etiese maatre€ls om professionaliteit en objektiwiteit tydens die
studie te verseker, word ook aangedui. Volgens die metode en wetenskaplike prosesse

wat beskryf is, kan die inligting gebruik word om die navorsingsvraag te beantwoord,
naamfik "Hoe hanteer ouers hul dowe of hardhorende kind binne die gesinsopsef?"

3.2 DIE NAVORSINGSPROBLEEM EN DOELSTELLINGS

Die navorsingsvraag, Hoe hanteer ouers hul dowe of hardhorende kind binne die
gesrnsopsef? beklemtoon die belangrikheid om die verskillende hanteringstyle van
ouers van dowe of hardhorende kinders binne die gesinsopset te ondersoek.

Daardeur sal praktiese riglyne saamgestel kan word vir die daaglikse hantering van die
kind met gehoorverlies, sowel as vir die ander gesinslede wat betrokke is.

Die oorgrote meerderheid van die beskikbare literatuur plaas die klem op die

skoolplasing en die kommunikasie-moontlikhede van die dowe of hardhorende kind. Die
praktiese implikasies van 'n dowe of hardhorende kind binne die gesrn, veralwaar'n
portuurgroep teenwoordig is, het tot op hede geen of min aandag gekry, of is nie

bestudeer nie. Daar bestaan gevolglik is 'n behoefte aan eersfehandse inligting vir die
hantering van die dowe of hardhorende kind binne die gesin.
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Hierdie navorsingstudie het hoofsaaklik ten doel om bruikbare riglyne daar te stel vir die
ouers van dowe of hardhorende kinders binne die gesinsopset. Die volgende die sub-
doelwitte is onderskei:

om 'n literatuurstudie te doen oor gehoorverlies en die invloed wat dit het op die
dowe of hardhorende kind;

om vanuit die literatuur die afleiding te maak dat ander gesinslede ook geraak
word deur die diagnose van gehoorverlies;

om deur'n kwalitatiewe studie vas te stel van watter praktiese riglyne die ouers,
wie se kind 'n geruime tyd al doof of hardhorend is, binne die gesinsverband
gebruik maak; en

om riglyne saam te stel wat as hanteringstrategied binne die gesin kan dien vir
die ouers van 'n kind met gehoorverlies.

3.3 DIE NAVORSINGSPARADIGMA

'n Paradigma - teoretiese raamwerk - vorm die raamwerk waarteen die navorser die
studie benader. Volgens Durrheim (2006:40) behels 'n 'paradigma, '... perspectives that
provide a rationale for the research and . ... commit the researcher to pafticular methods
of data collection, observation and interpretation".'n Navorsingsparadigma word beskou
as die begin van die navorsingsproses wat bepaal word deur die vrae wat die navorser
oor die fenomeen vra (Du Toit, 2008:40).

Kwantitatiewe navorsing is gesetel in die positivistiese paradigma wat daaruit bestaan
dat kennis op 'n sistematiese wyse beskryf word. Die kennis wat opgedoen word,
bestaan uit hipoteses wat geverifieer is en wat as feite aanvaar kan word (De vos,
2007:358).

Kwalitatiewe navorsing is gewortel in die interpretatiewe paradigma. Hierdie paradigma
beklemtoon die feit dat mense aktief in die proses besig is om sin van hul lewens te
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maak deur hul w6reld te interpreteer, te skep, betekenis daaraan te gee, te definieer, te
regverdig en hul aksies te rasionaliseer (Du Toit, 2o08:40-41; Niewenhuis, 2007:5b).

Paradigmas word in drie dimensies verdeel, naamlik ontologie, epistemologie en

metodologie. Terre Blanche, Kelly en Durrheim (2006:274), asook Niewenhuis (2007:47-

48), gee 'n breedvoerige beskrywing van hierdie dimensies. Ontotogie beskryf die aard

van die werklikheid. In 'n interpretatiewe studie is dit die interne werklikheid van persone

se subjektiewe ervarings. ln hierdie studie behels dit die ervarings van ouers met dowe

of hardhorende kinders. Die epr'sfemologie van 'n interpretatiewe studie word, volgens

Dudley (2005:90), beskryf as . .. . how knowledge is generated", met ander woorde, wat

kennis is. Volgens Terre Blanche, et al. (2006:79 beklemtoon die epistemologie van'n

interpretatiewe paradigma 'n empatiese en intieme verhouding met die deelnemer, waar

wisselwerking tussen die navorser en deelnemer plaasvind om kennis op te doen. 'n

Navorser in die interpretatiewe paradigma glo dat die werklikheid bestaan uit mense se

subjektiewe ervarings van die eksterne wOreld, dus vervul die navorser'n deelnemende

of inter-subjektiewe epistemologiese rol (Terre Blanche, et a\.,2006:74). Die

metodologie verwys na die wyse waarop navorsers antwoorde soek en

navorsingsprobleme benader (Henning, 2005:36).

Hierdie studie word in die interpretatiewe paradigma geanker aangesien die realiteit van

die studie, volgens die navorser, in die ouers se subjektiewe ervarings van die dowe of

hardhorende kind 16. Die navorser speel verder'n interaktiewe rol in die generering van

data deur van semi-gestruktureerde onderhoude gebruik te maak.

3.4 NAVORSINGSMETODOLOGIE

Navorsingsmetodologie behels die algemene benadering wat deur die navorser gevolg

word ten einde die navorsing uit te voer (Leedy & Ormrod, 2OO5:12). Henning (2005:15),

en ook McMillan en Schumacher (2006:9), brei verder uit op hierdie stelling, en dui aan

dat metodologie te make het met die spesifieke wyse of metodes wat gevolg word om

die w6reld ten opsigte van 'n spesifieke verskynsel, beter te verstaan. Metodologie
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behels nie slegs die keuse van metodes wat gebruik kan word nie, maar dui ook die
rede aan waarom 'n spesifieke metode gekies word, en ook die waarde wat die metode
vir die studie het (Henning, 2005:36). In hierdie studie is van die kwalitatiewe
navorsingsmetode gebruik gemaak.

Kwalitatiewe navorsing is ondersoekend en beskrywend van aard. Die werklikheid is die
subjektiewe siening soos beleef deur die deelnemers in 'n bepaalde situasie.
Kwalitatiewe navorsers poog om die komplekse situasie beter te verstaan vanuit die
perspektief van die persone wat betrokke is. Daar bestaan interaksie tussen die
navorser en die deelnemers, en die navorser probeer hom of haar inleef in die
deelnemer se situasie. Die navorser het geen vooropgestelde idees oor die verskynsel
wat ondersoek word nie, maar dit word verduidelik aan die hand van verskillende temas
wat geidentifiseer word nadat die data ingesamel en gelnterpreteer is (Leedy & Ormrod,
2005:95,96).

Omdat kwalitatiewe navorsing fokus op'n verskynsel wat voorkom in die alledaagse
lewe van mense (Leedy & ormrod, 2005:133), word daar in hierdie studie van hierdie
metode gebruik gemaak.

Volgens Bogdan en Bilken (2007:4-B) het kwalitatiewe navorsing die volgende

kenmerke:

die verskynsel word ondersoek in die natuurlike omgewing waarin dit gewoonlik

voorkom;

die data word eerder verbaal of deur middel van prente of projeksies weergegee

as deur syfers;

die navorser is meer begaan oor die hele proses wat gepaard gaan met die
navorsing as bloot net met die uitkoms van die navorsing;

die data word induktief geanaliseer; en

kwalitatiewe navorsing fokus op die verskillende perspektiewe wat mense oor'n
bepaalde verskynsel het.
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Volgens Leedy en Ormrod (2005:133) en Byrne (2001 :1 ) bestaan daar nie net 'n enkele

waarheid nie maar is die waarheid eerder verskillende perspektiewe van verskeie

persone oor'n bepaalde fenomeen. Die hoofdoel van kwalitatiewe navorsing is dus om

verskillende perspektiewe oor'n bepaalde verskynsel te verkry by persone soos wat

hulle dit in hul alledaagse lewe ervaar. Henning (2005:3) beklemtoon dit dat kwalitatiewe

navorsing juis op soek is na die natuurlike vryheid van persone se persepsies.

Kwalitatiewe navorsing analiseer en beskryf persone se aksies, oortuigings, gedagtes

en persepsies. Die navorser interpreteer 'n verskynsel of fenomeen op grond van die

persepsies en die waardes wat persone daaraan heg (Leedy & Ormrod, 2OO5:144;

McMillan & Schumacher, 2006:315). Dus, volgens kwalitatiewe navorsing word daar

waarde geheg aan persone se subjektiewe menings oor'n bepaalde ervaring (Leedy &

Ormrod, 2005:133). Deur van kwalitatiewe navorsing gebruik te maak in hierdie studie,

kan sekere riglyne en hanteringstrategied verkry word, asook meer begrip getoon word

vir die verskynsel van die dowe of hardhorende kind binne die gesinsopset.

Die aard van hierdie studie leen hom tot kwalitatiewe navorsingsmetodologie omdat die

navorser die verskynsel, naamlik die ervarings en opinies van ouers met dowe of

hardhorende kinders, wil probeer verstaan.

3.5 DIE NAVORSINGSONTWERP

'n Navorsingsontwerp is die grondplan waarvolgens die navorsing uitgevoer word. Die

doel van die navorsingsontwerp is om 'n wyse daar te stel wat gebruik kan word om die

empiriese bewyse te versamel sodat die navorsingsvraag beantwoord kan word

(McMif lan & Schumach er, 2O06:22).

In hierdie studie word van 'n fenomenologiese navorsingsontwerp gebruik gemaak. In 'n

fenomenologiese studie handel dit nie bloot oor die betekenis van 'n bepaalde situasie

nie maar eerder oor die waarde en betekenis wat 'n spesifieke persoon aan 'n bepaalde

situasie of fenomeen heg (Groenewald, 2004:5; McMillan & Schumacher, 2006:315),
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soos bwoorbeeld om 'n dowe of hardhorende kind binne die gesin te h6. Die fokus is
dus op die subjektiewe sienings en ervarings van persone wat 'n bepaalde verskynsel
eerstehands ervaar (Bogdan & Biklen, 2oo7:2s; Fouchd & Delport, 2002:26g).Individue
word gesien as die kundiges van hul eie ervarings en help ander om die unieke
ervarings te verstaan (Claassens, 2007:46). Fouchd (2002:273) stel dit dat die doel van
die navorsing is om 'n volledige beskrywing van die belangrike ervarings van 'n persoon
op grond van 'n spesifieke verskynsel vanuit die persoon se perspektief weer te gee.

In ooreenstemming met die doel van die navorsing, naamlik om die ervarings van ouers
met dowe of hardhorende kinders te verstaan en daarvolgens riglyne saam te stel vir die
hantering van di6 kinders, is die navorser van mening dat die fenomenlogiese

navorsingsontwerp die mees gepaste keuse is vir die studie. Die belewing van die dowe
of hardhorende kind binne die gesinsopset sal as verskynsel bespreek word.

3.5.1 Die rol van die navorser

Volgens Denzin en Lincoln (2005:4), het 'n kwalitatiewe navorser verskeie funksies om
te verrig en is hy/sy die prim6re data-versamelingsinstrument. Interpretatiewe navorsers
gee 'n saamgevoegde voorstelling van 'n komplekse situasie weer. Die uitkomstes kan
verskillende vorms aanneem, aangesien die metodes, voorstellings en interpretasies

verskil.

Die navorser se persepsie van dowe of hardhorende kinders is gevorm deur persoonlike

ervarings met haar eie kind wat as hardhorend geklassifiseer is. Die navorser is van

mening dat haar ervarings 'n positiewe bydrae kan lewer tot die navorsing, veral wat

betref insig in die deelnemers se situasie en die sensitiwiteit van elke deelnemer se
ervarings. McMiflan en schumacher (2006:330) stel dit soos volg: 'Researchers often

cite personal or professional experiences that enable them to empathize with the
participant meanings than those who lack such expeiences". Die navorser maak
gebruik van 'navorsers-refleksie' (McMillan & schumacher, 2006:329), deurdat sy/haar
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idees en reaksies deurlopend tydens die empiriese ondersoek neergeskryf word om te

verseker dat geen vooroordele die studie belnvloed nie.

Hierdie navorser verstaan dat navorsing 'n interaktiewe proses is waar die navorser die

prim6re bron van datagenerering en -verwerking is (Leedy & Ormrod, 2005:96). Sy het

die rol vervul van instrument te wees om die data te genereer, te analiseer en te

interpreteer. Die onderhoudsvaardighede waarin die navorser opgelei is, is aangewend

om die navorsingsvraag te probeer beantwoord ten einde riglyne daar te stel om ouers

met dowe of hardhorende kinders te ondersteun in die hantering van hulle kind/ers tuis.

3.5.2 Die seleksie van die deelnemers

Steekproeftrekking verwys na die wyse waarop die navorser deelnemers vir deelname

aan die navorsingsproses selekteer. Die deelnemers moet noodwendig aan sekere

kriteria voldoen om geselekteer te word. Daar is van doelbewuste steekproeftrekking

gebruik gemaak in hierdie studie. Doelbewuste steekproeftrekking is gebaseer op die

aanname dat die navorser'n groep deelnemers uitkies wat informasieryk is en die

verskynsel verteenwoordig wat die navorser wil probeer verstaan (Strydom & Delport,

2OO2:334).

Die ouers van dowe of hardhorende leerders uit laer- en ho6rskole wat langer as 'n jaar

gehoorverlies in een of beide ore het en deur'n oudioloog gediagnoseer is, is as

deelnemers gekies. Een leerder het ook gevra om insette te lewer. Vier deelnemers is

Afrikaansprekend en een is Afrikaans- en Engelssprekend. Al die deelnemers val in die

middel- tot ho€ sosio-ekonomiese klas. Die leerders is almal in hoofstroomskole.

Die navorser het'n plaaslike oudioloog genader in haar soeke na geskikte deelnemers.

Die navorser het gevra om onderhoude te voer met een of albei ouers van die

hardhorende kinders van tussen nege en agtien jaar. Die oudioloog het die ouers

geskakel en nadat hul ingestem het, is hulle deur die navorser gekontak. Die navorser
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het telefonies die doel van haar studie, naamlik om ouers se ervarings van hul dowe of

hardhorende kind te probeer verstaan, verduidelik en afsprake gemaak vir onderhoude.

3.5.3 Dienavorsingsomgewing

Die empiriese ondersoek is waar moontlik in die deelnemers se wonings gedoen.

Aangesien sommige deelnemers op plase woon en hul kinders in die koshuis is, sou

sekere van die onderhoude by die navorser se huis gevoer word.

3.5.4 Data-insameling

Verskeie tegnieke om data in te samel word in die literatuur beskryf. Hieronder volg 'n

bespreking van die tegnieke wat in hierdie navorsing gebruik is, naamlik deelnemende

waarnem ing, semi-gestruktureerde onderhoude, veld notas en' n proefstudie.

3.5.4.1 Deelnemendewaarneming

Vofgens Groenewald (2004:14), vervuldie navorser'n tweeledige rol. Eerstens neem

hy/sy die deelnemer waar, en tweedens doen hy/sy verslag van die deelnemer se

belewenisse. Die navorser behoort'n balans tussen waarneming en deelneming te

handhaaf en dit met oordeelkundige onderhoudvoering aan te vul. Die navorser het van

onderhoudvoeringstegnieke gebruik gemaak om onduidelikhede uit te klaar en meer

inligting te bekom. Verder het die navorser deur te luister, te observeer, en

aantekeninge te maak, die deelnemers se gevoelens, gesigsuitdrukkings en gedrag

waargeneem.

3.5.4.2 Semi-gesfnr Kureerde onderhoude

Kwalitatiewe navorsing maak gebruik van ongestruktu reerde en sem i-gestruktureerde

onderhoude, terwyl gestruktureerde onderhoude meer in kwantitatiewe navorsing

voorkom (Leedy & Ormrod, 2005:146). Die verskillende onderhoude word soos volg
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deur Greeff (2007:292-293,296) beskryf: gestruktureerde onderhoude fokus op direkte

vrae wat gevra word, met min geleentheid vir afivyking; ongestruktureerde onderhoude

word gesien as onderhoude met'n spesifieke doel, waartydens die respondent die

onderhoud beheer en kies watter inligting gegee word; semi-gestruktureerde

onderhoude gee aan die onderhoudvoerder die buigsaamheid om idees en konsepte

verder te verken indien dit nie duidelik genoeg deur die respondent beskryf is nie
(Greeff, 2OO7 :296; McM illan & Schumacher, 2006:203; Niewenh uis, 2OO7 :87).

Ten einde die navorsingsvraag te beantwoord, is data versamel deur gebruik te maak

van semi-gestruktureerde onderhoude met een of albei ouers. Die doel van die semi-

gestruktureerde onderhoud is nie om 'n antwoord te vind nie, maar eerder, soos Greeff
(2007:296) dit stel, "... understanding the experience of other people and the meaning

they make of that experience". Die onderhoude is individueel gevoer om te verseker dat

die deelnemers hul eie perspektief weergee en nie deur die ander groeplede beTnvloed

word nie.

Die onderhoudskedule word vooraf opgestel deur die navorser en tydens die semi-

gestruktureerde onderhoud gebruik. Indien die inligting wat deur die deelnemers verskaf

word onvolledig is, en die navorser meer duidelikheid verlang, kan dit met die

onderhoudskedule aangevul word (Leedy & Ormrod, 2005:'147; McMillan &

Schumacher, 2006:205). Die doel met die onderhoud-skedule is om feite en menings

van deefnemers oor'n spesifieke verskynsel te verkry (Delport, 2OO2:172).

Die navorser maak gebruik van 'oop vrae' ("clozed"-tegniek) wat minder bedreigend vir

die deelnemers is. Die navorser begin die onderhoud met die volgende oop vraag: "Hoe

hanteer julle jul dowe kind?'Slegs onder besondere omstandighede en vir spesifieke

redes, maak die navorser van die onderhoudskedule (sien Addendum A) gebruik, soos

hierbo gestel.

In hierdie studie is die onderhoudskedule se vrae nie in 'n spesifieke volgorde gevra nie,

maar die navorser het haar oordeel gebruik op grond van die inligting reeds verkry van
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die deelnemer. Die vrae in die onderhoudskedule handel oor spesifieke aspekte wat
tydens die literatuurstudie verkry is, en die hantering daarvan. Die tydsduur van elke
onderhoud was ongeveer 20 tot 40 minute.

Omdat dit nie vir die navorser moontlik sou wees om alles wat ges€ is te onthou nie, is
al die onderhoude op band opgeneem, ook om te voorkom dat waardevolle inligting
verlore gaan. Die onderhoude is woordeliks getranskribeer en interpretasies is gemaak
van die getranskribeerde onderhoude, sowel as van die navorser se observasie en van
die veldnotas. Hierdie inligting word in hoofstuk 4 volgens spesifieke temas weergegee.

3.5.4.3 Veldnotas

Veldnotas is geskrewe weergawes van dit wat die navorser sien, hoor, ervaar en dink
gedurende die onderhoud (Greeff, 2007:303), en bevat beskrywings van die navorser se
persepsies en interpretasies gedurende die onderhoudsituasie. Dit dien as 'n riglyn vir
die navorser, sou die inligting volgens die semi-gestruktureerde onderhoud nie
voldoende wees nie, en die navorser'n meer in-diepte beskrywing van die verskynsel,
naamfik hoe die ouers hul dowe of hardhorende kind eruaar, wil verstaan. Notas word so
gou as moontlik na die onderhoud gemaak, en nie tydens die onderhoud nie, aangesien
dit moontlik vir die deelnemers steurend kon wees. Sleutelwoorde word onmiddellik
neergeskryf wat reaksies, soos byvoorbeeld 'n verandering in stemtoon, huil, en ander
emosies beskryf.

3.5.4.4 Proefstudie

'n Proefstudie word voor die navorsingsproses afgeneem om die onderhoudskedule te
toets. 'n Proefstudie dien as 'n proeflopie waartydens die navorsingsontwerp ge6valueer

word (Strydom,2OO7:2OG). Volgens McMillan en Schumacher (2006:235), dien die
proefstudie as 'n maatstaf van, byvoorbeeld, hoe lank die onderhoud gaan duur en op
watter wyses die deelnemers gaan reageer op die onderhoud.
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Die doel van 'n proefstudie is om die sukses en die doeltreffendheid van die ondersoek
te verbeter. strydom (2007:206) stel dit soos volg: "Although the researcher may plan
his investigation very carefully and logicalty, the practical situation will remain an
unknown factor until it is entered".

In hierdie studie is 'n proefstudie suksesvol uitgevoer om die effektiwiteit van die
onderhoudskedule te verseker, en geen veranderings is aan die navorsingsontwerp
gemaak nie.

3.6 DATAVERWERKING

Die verwerking van data is 'n sistematiese prosedure wat gebruik word om die
belangrikste kerngedagtes en verhoudings tussen kerngedagtes te identifiseer
(Groenewald ,2004:17). Dit is belangrik dat die navorser sy/haar transkripsie 'n paar
keer deurlees voordat temas geidentifiseer word ten einde 'n geheelbeeld van die
onderhoud te verkry (Vos, Fouchd & Venter, 2O02:343).

Wertz (2005:170) beveel aan dat die volgende stappe gevolg word by die data-
verwerking van 'n fenomenolgiese studie:

lees die transkripsie deur om 'n beter geheelbeeld van die ingesamelde inligting

te kry;
kodeer die inligting en identifiseer temas wat betrekking het op die fenomeen wat
bestudeer word;

bestudeer elke tema om te bepaal watter kenmerke van die verskynsel
geopenbaar word; en

integreer die inligting verkry uit die verwerkte data in 'n finale verslag, wat'n
subjektiewe betekenis sal gee aan die verskynsel wat ondersoek is.

Die transkripsies van die verskillende onderhoude is in hierdie studie 'n paar keer
deurgelees voordat die inhoud geanaliseer is. Die analise is gedoen deur gebruik te

a)

b)

c)

d)
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maak van kodering. 'n Mede-kodeerder is versoek om die kodering objektief te evalueer.

Die kodering het behels dat die inligting wat verkry is uit die transkripsies

saamgegroepeer is in betekenisvolle eenhede. Die inligting is dan verder geanaliseer

om temas te identifiseer. Die kodes en temas is nie vooraf bepaal nie, maar namate die

studie ontwikkel het. 'n Induktiewe benadering is gevolg waardeur die inligting volgens

temas ingedeel is en elke tema volledig beskryf is (McMillan & Schumacher, 2006:36,4).

Die respondente se eie woorde, soos verkry uit die transkripsies, is gebruik om

outentieke waarde aan die bevindinge te verleen (Nieuwenhuis, 2007:1 11). Uit die

bevindinge is bepaalde hanteringstrategie6 geidentifiseer. Verder is'n kontrole met

betrekking tot die bevindinge gedoen deur die inligting wat verkry is te vergelyk met die

literatuurstudie in Hoofstuk 2. Volgens Wertz (2005:172) staan hierdie prosedure

bekend as 'slfuafed description" ol "individual phenomenal desciption." Hierdie

navorser se persoonlike observasie (3.5.4.1) en veldnotas (3.5.4.3) is in die bespreking

van die bevindinge geTntegreer.

3.7 DIE GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID VAN KWALITATIEWE NAVORSING

Die hoofdoelwit van enige navorsing wat onderneem word, is die verkryging van

resultate wat geldig en betroubaar is. In kwalitatiewe navorsing kan die resultate nie

sonder meer veralgemeen word nie, aangesien elke deelnemer se belewing en

definiEring van sy w€reld en van die verskynselwat ondersoek word, uniek is.

3.7.1 Geldigheid

Henning (2004:'1481beskryf geldigheid soos volg: 'Validation depends on good

craftsmanship in an investigation, which includes continually checking, questioning, and

theoretically interpreting the findings." Die navorser is daarvan bewus dat subjektiwiteit
'n vereiste is by al die metodes, naamlik by die keuse van vrae, deelnemende

waarneming en onderhoudsvoering. Geldigheid, weer, verwys na die egtheid van die

bevindings (McMillan & Schumacher, 2006:134).
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Hierdie navorser het soos volg te werk gegaan om die geldigheid van die studie te
verseker: Al die onderhoude is op band opgeneem. Die transkripsies is aan die
respondente teruggegee om te evalueer of die transkripsie 'n ware weergawe is van die
onderhoud. Die navorser het deurentyd van 'navorsers-refleksie' gebruik gemaak sodat
geen vooroordele die studie mag beTnvloed nie. 'n Mede-kodeerder het twee volledige

transkripsies gekodeer om te verseker dat daar ooreenstemming is wat die toekenning

van kodes en temas betref. Die studieleier, in haar hoedanigheid as navorsingskenner,

was die mede-kodeerder. Die navorser het alle prosedures en die beplanning wat sy
volg, deeglik in haar verslag geregverdig om geldigheid te verseker.

3.7.2 Betroubaarheio

Henning (2004:10) is van mening dat kwalitatiewe navorsing deur wetenskap-likes as 'n

"soft option" beskou word, en dit kan daartoe bydra dat die betroubaarheid van

bevindinge bevraagteken word. By deelnemende waarneming is dit nie altyd moontlik

om presies dieselfde situasie te skep waarbinne inligting verkry word nie, en kan

betroubaarheid soms moeilik bereikbaar wees (strydom,2oo7:277). Maar die navorser

moet, volgens Niewenhuis (2007:113), deurentyd bewus wees van die proses om

betroubaarheid te verseker. Betroubaarheid kan verseker word deur onder andere meer

bronne te gebruik om data te bekom, en dit te kodeer.

Die navorser het tydens hierdie studie betroubaarheid bewerkstellig deur aandag te gee

aan die volgende:

'n literatuurstudie oor gehoorverlies, die invloed daarvan op die gesin, en riglyne

by die hantering van 'n dowe of hardhorende kind;

onderhoude sowel as deelnemende waarneming is gebruik ten einde

triangulasie toe te pas;

die doelvan die navorsing, wat duidelik aan die deelnemers gestel is,

naamlik dat die hanteringstrategie€ vir die hantering van die dowe of

hardhorende kind binne die gesinsopset, beklemtoon word;
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die feit dat die onderhoude elk op'n aparte oudiokasset opgeneem is om

te voorkom dat waardevolle inligting verlore gaan;

dat die inligting verkry uit die transkripsies gekodeer is volgens betekenisvolle

eenhede;

dat die transkripsies aan die deelnemers teruggegee is ter verifi€ring,

om te verseker dat dit'n ware weergawe is van die onderhoud;

dat'n mede-kodeerder versoek is om onafhanklik en objektief die

kodering te evalueer;

dat die navorser sowel as die mede-kodeerder die kodering vanaf die rou

data gekodeer het om die betroubaarheid van inter- en intrakodering te verseker;

en

die feit dat die navorser as opvoedkundige sielkundige opgelei is in

onderhoudvoering, en die tegnieke konsekwent kon toepas.

3.8 ETIESE MAATREELS

Volgens die Health Professions Council of South Africa (2010:1) is'etiek' die morele

waardes wat uitgeleef word binne'n bepaalde veld. Daar bestaan sekere standaarde

wat lede van 'n spesifieke professie moet nakom om te verseker dat daar eties korrek

opgetree word (Cohen & Swerdlik, 2005:45). Etiese maatredls voorsien ook riglyne wat

gevolg moet word om professionele gedrag te verseker (Naude, 2004:52; Trompetter,

2006:3). Etiek in navorsing dui op wat moreel reg of verkeerd is in die uitvoering van

navorsing (Bogdan & Biklen, 2OO7:48: Lategan, 2006:140).

Hierdie navorser is as'n Opvoedkundige Sielkundige gebind deur'n etiese kode om

navorsing eties korrek uit te voer. In hierdie studie is aan die volgende etiese aspekte

aandag gegee:
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3.8.1 Die wenrving van deelnemerc

Geeneen van die respondente is gedwing om aan die studie deel te neem of onder
valse voorwendsels daarby betrek nie. 'n Qudioloog het die deelnemers genader, en
diegene wat belanggestel het, is deur die navorser gekontak.

3.8.2 Ingeligte toestemming

Volgens Cohen en Swerdlik (2005:57), beteken 'ingeligte toestemming' dat individue

bewustelik toestem om deel te wees van die navorsing, bewus is van die doel van die
navorsing, en deeglike kennis dra van wat met die inligting beoog word. Leedy en

ormrod (2005:101) beklemtoon die feit dat deelnemers vrywillig moet deelneem, en

enige tyd van die studie mag onftrek as hulle sou wou. Die respondente is deeglik

ingelig oor die doelvan die navorsing, en het'n vorm (sien Addendum B) onderteken

waarin hulle hul toestemming gee dat die inligting wat tydens die navorsingsperiode

bekom word, gebruik mag word met die oog op'n MEd-verhandeling, en dat dit ook

moontlik in 'n akademiese vaktydskrif gepubliseer mag word.

3.8.3 Vertroulikheid

Die vertroulikheid en anonimiteit van die deelnemers moet te alle tye beskerm word (Du

Toit, 2008:51). 'Vertroulikheid'duiop'n aktiewe poging wat aangewend word om enige

aspekte uit die rekords te verwyder wat moontlik die respondente se identiteit kan

openbaar. Die respondente moet ook bewus wees van wie almal toegang tot die data

het (McMiffan & Schumacher,2O06:144). 'Anonimiteit' het te make met die

naamloosheid van die respondente. Deelnemers is verseker van die vertroulikheid van

die inligting, en ook van hulle anonimiteit. Hulle is verseker dat die inligting op so 'n

wyse gebruik sou word dat die respondente nie identifiseerbaar is nie. Die respondente

sou van A tot E benoem word, en daar sou ook op hierdie wyse na hulle terugvoer

verwys word. Skuilname is vir die gesinslede gebruik.
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3.8.4 Die reg tot privaatheid

Strydom (2002:67) definieer privaatheid soos volg: ' .. . that which normally is not

intended for others to obserue or analyze." Die navorser het op geen stadium probeer

om die private lewe van die respondente binne te dring, of om meer persoonlik betrokke

te raak by die gesinne as wat die studie vereis nie.

3.8.5 Eerlikheid in die weergawe van inligting en die rapportering bevindings

Al die inligting in hierdie studie is gebaseer op 'n deeglike literatuurstudie en
respondente se bydrae deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude. Die

transkripsies is terugbesorg aan die deelnemers om die akkuraatheid daarvan te

bevestig. Al die weergawes is as korrek en eerlik aanvaar.

3.8.6 Die misleiding van deelnemers

Die respondente is te alle tye op hoogte gehou, en is in geen stadium mislei oor die doel
van die studie, die inhoud, die proses of die uitkoms nie. Terugvoering sou ook
persoonlik aan respondente gegee word oor die bevindinge van die studie.

3.9 SAMEVATTING

In die hoofstuk is'n oorsig gegee van die navorsingsmetodologie wat gebruik is in die

studie.

'n In-diepte bespreking oor die analise van die data, sowel as die navorsingsresultate

wat verkry is, sal in hoofstuk 4 gedoen word.
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HOOFSTUK 4

BESPREKING VAN DIE EMPIRIESE NAVORSINGSRESULTATE

4.1 INLEIDING

In hoofstuk 3 is die navorsingsontwerp, metodes van data-insameling en data-analise

bespreek. Die navorsingsdata sal geanaliseer word om 'n antwoord te verkry op die

navorsingsvraag, naamlik: Hoe hanteer ouers hul dowe of hardhorende kind binne

die gesinsopset?

In hierdie hoofstuk sal die data wat tydens die empiriese ondersoek ingesamel is,

weergegee word, en die resultate sistematies uiteengesit word.

4.2 DIE ORGANISASIE VAN DIE DATA

Die navorser se doel was om die riglyne in te vorder wat die ouers van 'n dowe of

hardhorende kind toepas, deur gebruik te maak van kwalitatiewe navorsing. Rou data is

versamel by wyse van semi-gestruktureerde onderhoude, sowel as veldnotas. Elke

onderhoud is op band opgeneem en getranskribeer.

Volgens McMillan en Schumacher (2006:26), is die doel met'n fenomenologiese studie
"... to transform lived experience into a description of its essence." ln fenomenologiese

navorsing word die identifisering van temas gebruik om struktuur en orde te gee aan die

inligting wat verkry is uit die onderhoude. Die data word georganiseer in temas deur

gebruik te maak van die deelnemers se eie woorde soos verkry uit die transkripsies

(Wertz, 2OO5:172).

In hierdie studie is biografiese en kontekstuele inligting deur middel van

onderhoudvoering verkry. Verder is die onderhoude geanaliseer en spesifieke temas,
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kategoried en sub-kategoriee is geidentifiseer wat lig mag werp op die ervarings van

ouers met dowe of hardhorende kinders. Die riglyne wat die ouers gebruik sal onder'n

aparte opskrif aan die einde van elke tema bespreek word. 'n Induktiewe benadering is

gevolg deurdat die inligting volgens temas ingedeel is en elke tema volledig beskryf is.

Die respondente se eie woorde soos verkry uit die transkripsies, is gebruik om

outentieke waarde aan die bevindings te verleen. Uit die bevindings is bepaalde

hanteringstrategiee vir die dowe of hardhorende kind geirdentifiseer binne die

gesinsopset. Verder is 'n literatuur-kontrole met betrekking tot die bevindinge gedoen

deur die inligting te vergelyk met die literatuurstudie in hoofstuk 2. Soos voorheen

genoem, staan dit volgens Wertz (2005:172) bekend as"situated desciption" ot
'individual phenomenal description." Die navorser se persoonlike observasie (3.5.4.1)

en die veldnotas (3.5.4.3) is in die bespreking van die bevindinge geTntegreer.

4.3 BIOGRAFIESE EN KONTEKSTUELE INLIGTING

Om 'n korrekte voorstelling van elke deelnemer se leefirvGreld te verkry is dit nodig om

eerstens die agtergrondinligting wat van elke deelnemer gekry is, te bespreek. Sommige

deelnemers is beide ouers van die kind met'n gehoor-verlies en Deelnemer D se seun

met gehoorverlies het ook gevra om insette te lewer.

Deelnemer A is die moeder van 'n 1S-jarige dogter en 14-jarige seun wat beide in 'n

dubbelmedium privaatskool is. Die dogter is doof en het 'n suksesvolle kogle€re

inplanting gehad. Sy vaar akademies baie goed op skool. Deelnemer A en haar man is

albei joernaliste.

Deefnemer B is die moeder van'n24-jarige seun, 'n 18-jarige seun en 'n 16-jarige

dogter. Die 18-jarige seun is doof, en in graad 12in'n Afrikaanse hoofstroomskool. Hy

dra glad nie'n gehoorapparaat nie, en maak gebruik van liplees om te kommunikeer. Hy

is 'n kranige sportman en speel rugby vir sy skool se eerstespan. Die gesin boer in die

distrik, en die kinders is van graad 1 af in die koshuis.
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Deelnemers C is die ouers van drie dogters, 'n 1O-jarige tweeling, en 'n 9-jarige. Beide

ouers het'n inset gelewer. Een van die tweeling is hardhorend, en in graad 5 in 'n

Afrikaanse hoofstroomskool. Sy sukkel akademies, maar geniet dit om sport te beoefen.

Deelnemer C (die moeder) is'n gekwalifiseerde ondenaryseres, en die vader is

werksaam in die gevangenis.

Deelnemers D is 'n moeder en seun wat albei insefte gelewer het. Sy is die moeder van

19-jarige tweeling-dogters en 'n 9-jarige seun. Die seun is doof. Hy is in Gr. 3 in 'n

Afrikaanse hoofstroomskool, en presteer gemiddeld. Hy hou nie van sport nie, maar

geniet dit om aktuele programme op die televisie te kyk. Hy dra gehoorapparate, en sy

spraak is soms onduidelik. Deelnemer D is 'n gekwalifiseerde ondenrqyseres by'n

ho€rskool, en haar man 'n rekenmeester by'n plaaslike maatskappy.

Deelnemers E is die ouers van 'n 11-jarige seun met 'n gehoorverlies en beide het

insette gelewer. Hulle het ook'n 12-jarige seun. Beide die kinders is in 'n

parallelmedium hoofstroom laerskool. Die 11-jarige seun met gehoorverlies presteer

gemiddeld op skool, en geniet dit baie om aan sport deel te neem. Hy dra sy

gehoorapparaat slegs gedurend skoolure, en moet aangemoedig word om dit ander tye

te dra. Deelnemers E (die vader) is 'n predikant, en sy eggenote'n gekwalifiseerde

onderwyseres.

Die deelnemers was die volgende: deelnemer A - moeder van 'n 1S-jarige dogter met

gehoorverlies; deelnemer B - moeder van 'n 18-jarige seun met gehoorverlies;

deelnemers C - die ouers van drie dogters, van wie die een 1O-jarige hardhorend is;

deelnemers D - die moeder en die seun van 9 met gehoorverlies; deelnemers E - die

ouers van 'n 11-jarige seun met gehoor-verlies.

Die resultate van die empiriese ondersoek sal vervolgens bespreek word volgens die

temas, kategorie€ en sub-kategoried, soos in die vorige afdeling aangedui.
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4.4 'n BESPREKING VAN DIE TEMAS VERKRY UIT DIE EMP|RIESE

ONDERSOEK

Die interpretasie van die data is weergegee in verskeie temas, kategorieE en sub-

kategorieE. Die data is gekategoriseer in vier temas, en deur verdere verdeling is die

temas onderverdeel in sub-kategorie6 wat betrekking het op die spesifieke tema. Die

sub-kategorie6 is geidentifiseer in ooreenstemming met die inligting bespreek in die

literatuurstudie, sowel as die inligting verkry uit elke onderhoud.

4.4.1 Opsomming van die geidentifiseerde temas

Die temas wat geiidentifiseer is tydens die data-analise van die onderhoude is opgesom

in Tabel  4.1.
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4.4.2 Tema 1: Kommunikasie by die kind met gehoorverlies

Die eerste tema wat uit die bevindinge na vore gekom het, is kommunikasie by die kind

met gehooruerlies. Die tema het uit verskeie kategorie€ gekulmineer, en word

vervolgens bespreek.

4.4.2.1 Kategorie 1: Die keuse van kommunikasie

Dit blyk uit die response van die deelnemers dat die keuse van die wyse van

kommunikasie met die kind met gehoorverlies 'n belangrike aspek in die hantering van

die akkommodering van die kind in die gesinsopset is.

4.4.2.1.1 Die ouers se reaksies op die verskillende wyses van kommunikasie met die

dowe of hardhorende kind

Al die deelnemers se kinders maak gebruik van gesproke taal as kommunikasie-wyse.

Die keuses van kommunikasie is tydens die diagnostiseringsproses aan die ouers

gestel, en hul siening oor die opsies van kommunikasie is soos volg:

Deef nemer A stel dit soos volg: .... want die besluit wat 'n ouer moet neem as jy 'n kind

het wat heeltemal doof is." '... gaan jy daai kind leer praat of gaan jy haar leer 'sign

language' doen?" ' ... ek weet nie baie van gebaretaal nie, al wat ek weet is dat daardie

mense 'n afgesonderde lewe lei. Hulle kan nie op hul eie'cope' nie, en vir my was dit

van die begin af ononderhandelbaar."

Deelnemer B het soos volg reageer: " .. . oudiolo€ het ons gevra, jy het 'n keuse van

twee, die gewone wdreld of die gestremde wdreld waarin jy hom grootmaak, en ons het

besef, hy gaan plaas toe kom, hy gaan met die werkers werk, hulle gaan nie gebaretaal
'doen' nie, so hy moet die gewone wdreld vat." Die stellings korreleer met wat in die

literatuur gevind is, naamlik dat die dowe of hardhorende kinders van horende ouers nie
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gewoonlik aan ander opsies as gesproke taal blootgestel word nie (Marschark, 2007:65;
Meadow, 2OO5: 322; Schick, 2003:21 9).

Deefnemer B het genoem dat haar kind van liplees ook gebruik maak: "... en hy lees lip,
en hy kan hulle lippe lees." '... hy sit agter in 'n bakkie voor die skuifruitjie, jy praat, hy
weet als.'

Volgens Marschark (2007:15) is daar geen onderskeid tussen normaal-horende en

dowe of hardhorende persone se liplees nie. Dit is egter belangrik om te besef dat daar

meer as een 'konekte" opsie vir kommunikasie is, en ouers nie ander opsies moet

uitsfuit nie (Jambor & Elliot, 2005:65; Marschark, 2OO7:64). Volgens die resultate verkry

uit die navorsing wil dit voorkom asof ouers hul kinders gesproke taal leer sodat hulle

makliker kan aanpas in 'n w6reld waar gesproke taal gebruik word. Een deelnemer het
tog liplees as ondersteunend tot gesproke taal vir haar kind aangeleer.

4.1.2.2 Kategorie 2: Die invloed van gehoorverlies op kommunikasie

Dit blyk uit die bevindinge dat die gehoorverlies van kinders 'n belangrike invloed op

kommunikasie met hulle gesinslede het. Twee sub-kategorie6 het aanleiding gegee tot

die identifisering van kategorie 2, naamlik die probleme wat die gesinslede tydens

interaksie ervaar, en die probleme van 'n kind met gehoor-verlies by die gebruik van 'n

telefoon. Afgesien van die probleme wat die ouers gei:dentifiseer het, het daar ook

bepaalde riglyne vir die hantering van di6 kinders uit die onderhoude na vore gekom.

Ten einde 'n logiese verloop in die bespreking te bewerkstellig, word die riglyne wat

deur die ouers ten opsigte van kommunikasie verskaf is, ook onder die opskrif van tema

1 bespreek.
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4.4.2.2.1 Die probleme wat die gesinstede ervaar tydens interaksie met die kind met
gehooruerlies

Deelnemers B en C het opgemerk dat hul kinders harder praat as die res van die gesin.
" Dan moet jy weet, hy gaan kliphard praat, . . . sy praat bietjie harder as ons. ,' Uit die
literatuur blyk dit dat dowe of hardhorende kinders gewoonlik nie kan hoor hoe baie
hulfe raas of lawaai nie (Marschark,2OOT:24).

Al die deelnemers, het saamgestem dat hul kinders tydens interaksie nie alles hoor nie,

en dat inf igting so verlore gaan. Deelnemer A het dit soos volg gestel: "Sy kan nie in alte

omstandighede so goed hoor soos ek en jy nie, .. . as daar harde musiek in die

agtergrond speel en jy praat met'n dowe kind, dan gaan hy jou nie so lekker hoor nie."

Deef nemer B het soos volg reageer: ' . .. dan gaan hy jou nie so lekker hoor nie, . . . en hy

kan nie hoor wat ek s€ nie, ... en as jy klaar is gaan vra hy vir'n outjie.. wat? So hy mis

dinge. Ek dink nie hy besef hoe baie hy dalk self mis nie."

Deefnemer C het die volgende genoem: " ... en as jy praat vra sy: "Wat sd mammie?'

Deef nemer D het gemeld: " .. . partykeer dan praat hy ook nie duidelik nie of hy hoor nie

duidelik nie." Deelnemer E het dit soos volg gestel: '... he hears part of the word then he

fills in, paft of the conversation and he fills it in, .. . you hear children, his fiends you

know, a rugby team or a hockey team, now you hear all fhls sounds are so loud, it is

difftcult for him to differentiate amongst this lot of sounds of his friends and the vehicle."

Zaidman-Zait (2008:146-148) meld, soos voorheen aangedui, dat die meeste probleme

wat ouers daagliks met die dowe of hardhorende kind ervaar, teruggevoer kan word na

kommunikasieprobleme tussen gesinslede. Volgens Mason en Mason (2007:4101,

ervaar ouers probleme omdat hulle met die kind praat sonder om sy/haar visuele

aandag te verkry. Dit is belangrik dat met die dowe of hardhorende kind oogkontak

gemaak moet word wanneer daar met hom/haar gepraat word.
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Kommunikasie tussen ouers en die kind met gehoorverlies kan 'n groot bron van
frustrasie wees. Deelnemer E het opgemerk: "But as soon as you want to have a

conversation with him, he will mumble something and then you have to drag it out of him

and then he gefs initated with me, ... he will answer you wahhhh, like that."

Kommunikasieprobleme kom nie net voor tussen ouers en kinders nie maar ook tussen

die fede van die portuurgroep. Deelnemer A het dit soos volg gestel: 'As hulle kleiner is,

speel kinders. Hulle hardloop en gooi balle, maar as hulle groter word, praat hulle. As jy
'n gehoorprobleem het, hoor jy nie altyd die goed as almal gelyk praat nie.'

Dit veroorsaak ook verhoudingsprobleme tussen lede van die portuurgroep, volgens

Deefnemer A: "Wat wel gebeur, kinders raak ongeduldig. Hulle raak ongeduldig met die

maatjie wat nie altyd by is nle." Die dowe of hardhorende kind hoor nie altyd alles in 'n

gesprek nie en dit veroorsaak verhoudingsprobleme in die gesin of portuurgroep.

4.4.2.2.2 Probleme by die gebruik van'n telefoon

Deelnemer B se kind is in 'n koshuis en deelnemer E se kind is dikwels weg op'n toer.

Hulle het die volgende opgemerk oor die gebruik van 'n telefoon: "En hy kan nie hoor

wat ek sd nie en dit was halfuier die oggend wat hy my gebel het." ." ... but I can't hear

you, ... I forgot that he doesn't like answering the phone, . . . but he is not one that likes

to speak over a phone." " ... en as hy oor die telefoon praat, praat hy want hy kan nie

regtig hoor wat ek sO nie."

Uit inligting verkry uit die veldnotas blyk dit dat deelnemer A se kind glad nie op 'n

selfoon kan praat nie. Die inligting uit die onderhoude stem ooreen met die bevindinge in

die literatuur. Carmen (2009:2) meld dat dowe of hardhorende persone eenvoudige take

soos byvoorbeeld om 'n telefoon te gebruik, nie kan uitvoer sonder hulp nie.

Hoewel Harkins en Bakke (2003:409) aandui dat selfone nog nie toeganklik is vir die

dowe of hardhorende kind nie het deelnemer A die volgende ges6: "Om 'n nuwe fm



80

sfe/se/ wat oor 'n afstand werk te toets op haar, - waar jy na 'n ipod kan luister en jou

selfoon kan antwoord."

Kommunikasie met'n dowe of 'n hardhorende kind is kompleks, en verg bepaalde

aanpassings. Die tegnologie ontwikkelegter vinnig, tot voordeel van die dowe of

hardhorende kind. Die volgende riglyne is uit die navorsing verkry.

4.1.2.3 Riglyne ten opsigte van kommunikasie

Die deelnemers aan die navorsing het met die volgende praktiese oplossings vir

kommunikasieprobleme met hul kinders met gehoorverlies na vore gekom:

Maak oogkontak en ve*ort die afstand tussen jou en jou kind met

gehoorverlies voordat jy praat.

"... moet direkte kontak met haar h6, ... moet gekommunikeer word gesig by

gesig." " ... you will always try to be near to him or speak as loud and clear as

you can.' ' ... die belangrikste ding is om vir hom te kyk as jy met hom praat.'

S kakel agtergrond-geraas u it.
.As daar harde musiek in die agtergrond speel en jy praat met'n dowe kind gaan

hy jou nie so lekker hoor nie want sy apparaat, van enige aard, kan daardie

onderskeid nie so lekker maak nie."

By die aanleer van liplees is dit belangrik om die aKiwiteit waaroor jy praat

met handgebare langs jou gesig te demonstreer.

" . .. dit wat jy praat, langs jou mond praat."

Praat baie met jou kind om woordeskat te vestig en sosiale interaksie te

bevorder.
'Dit is verskiklik belangrik om baie te praat met'n kind wat nie kan hoor nie."
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Maak gebruik van SMS'e.

" . .. and we told one another that maybe we should SMS. "

4.4.3 Tema 2: Die invloed van gehoorverlies op die dowe of hardhorende kind se

gesinslewe en gesinslede

Die tweede tema wat uit die bevindinge na vore gekom het, is Die invloed van

gehooruerlies op die dowe of hardhorende kind se gesrns/ewe en gesinslede. Verskeie

kategorieE spruit voort uit die tema en word vervolgens bespreek.

4.4.3.1 Kategorie 1: Daaglikse beperhe gesinsahiwiteite

Dit blyk uit die response van die deelnemers dat daaglikse gesinsaktiwiteite sekere

aanpassings verg in die dowe of hardhorende kind se gesin.

4.4.3.1.1 lnteraksie binne die gesin

Kommunikasie is belangrik in alle gesinne, want deur middel van kommunikasie word

verhoudings gestig en voel die lede van die gesin deel van mekaar. Toegang tot

gesinsinteraksie bied toegang tot'n gesinslewe (Bodner-Johnson, 2OO3:4; Gentzel,

2OO7:14).

Situasies waar interaksie met gesinslede voorkom is deur deelnemer A soos volg

beskryf: "So jy moet elke ding wat jy doen .. . moet jy 'n aanpassing maak. Dit raak 'n

leefwyse, ... 'n kind in'n gesin... n6, wat nie kan hoor nie, 'n mens moet onthou daardie

kind kan nie alles hoor nie, . .. jy gaan verantwoordelikheid neem - het jou kind gehoor

hy moet kom eet of het jou kind gehoor ons gaan sewe-uur soontoe, ... maak seker dat

daardie kind ook gehoor het wat jy vir almal gesd het, ... dat hulle nie altyd by is, ook in

h sosla/e gese/skap nie, ook waar familie en so aan is nie." Deelnemer D het die

vofgende genoem: " ... dis hoekom ons so 'loud' is, ... jy moet'n bietjie ho6r stemtoon

gebruik."
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Di6 navorsingsresultate stem ooreen met bevindinge uit die literatuur dat interaksie

tussen gesinslede waar daar'n kind met gehoorverlies is, uitdagings bied. Die kind met

gehoorverlies het beperkte toegang tot die verbale kommunikasie tussen gesinslede

(Bodner-Johnson, 2003:9-10; Calderon & Greenberg, 2003:178; Gentzel, 2OO7:18;

Raghuraman, 2008:11).

Volgens (Zaidman-Zait, 2008: 1 48) kan gekompliseerde interaksie tussen gesinslede,

soos waar daar'n kind met gehoorverlies is, aanleiding gee tot spanning. Deelnemers A

en B het dit bevestig, en soos volg gestel: 'Ek is stokoud. Ek dink hy het my stokoud

gemaak want hy het jou getap." " . . . ek dink nie mens sal ooit heeltemal ontspan nie, ...

en by die huis ... dit kan spanning in die huis veroorsaak."

Televisie-kyk maak'n groot deel van 'n gesin se tydverdryf uit, en die dinamiek daar

rondom kan baie spanning veroorsaak. Deelnemer B het die volgende probleme

genoem: "... hy kyk nie graag TV nie. Hy kan nie Mollie en Wors geniet nie, want hy

verstaan nie die 'whitty' daaruan nie, ... hy is nie 'n ou met wie jy kan grappe vertel en

hy snap dit nie, ... hy is nie deelnie." Carmen (2009:5) noem verder dat dowe of

hardhorende persone soms die volume van die televisie ho€r sal stel, wat weer konflik

met die ander gesinslede tot gevolg kan h€.

Uit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die interaksie tussen gesinslede waar

daar'n dowe of hardhorende kind is, meer kompleks is as in ander gesinne waar daar

nie iemand met gehoorverlies is nie.

4.4.3.1.2 Aktiwiteite in openbare plekke

Deelnemer A het die volgende bewering gemaak wat betref aktiwiteite in openbare

pfekke: 'As jy na 'n konseft gaan kyk kan jy nie voor by die luidspreker gaan sit nie want

die kind se apparaat gaan waarskynlik verskriklik seerkry van die mikrofone. Sit jy te ver

agter kan hulle in elk geval niks hoor nie." "... sy sukkel in'n restourant as dit raas..." "...

vir haar 'n rok gaan koop en toe op 'n stadium is al die tannies om haar en sd... oe,
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hierdie rok lyk vir my .. . en toe s6 ek vir haar wat sd hulle, . . . toe weet sy nie want almal
praat gelyk."

Uit die literatuur blyk dit dat interaksie in openbare plekke, byvoorbeeld 'n restourant, vir
'n dowe of hardhorende persoon moeilik is. Die agtergrondgeraas, byvoorbeeld musiek,
stemme, die klanke van die kasregisters en eetgerei, kan nie beheer word nie, en het 'n

invloed op die interaksie (Bauman, 2000:3). Openbare plekke kan vir die dowe of
hardhorende kind 'n negatiewe ervaring wees want die kind kan uitgesluit voel.

4.4.3.2 Kategorie 2 Die betrokkenheid van gesrnslede

Uit die bevindinge blyk dit dat die betrokkenheid van al die gesinslede'n positiewe

invloed kan hE op die dowe of hardhorende kind se lewe.

4.4.3.2.1 Ondersteuning deur ouers en ander

Al die deelnemers was dit eens dat ondersteuning baie belangrik is vir die kind met
gehoorverlies. Deelnemer A het na ondersteuning in die toekoms verwys en genoem:
'... ondersteunersnetwerk wat gaan agterbly vir jou kind as hy groot is en as jy die dag

nie meer daar is nie."

Deefnemer B het soos volg reageer:'Maar ek kan maar nef s6, h mens moet maar

hulle ondersteun, .. . nef ons ondersteuning gee." Deelnemer C het die volgende
genoem: "... ondersteuning - jy moet net daar wees vir hulle ... help waar ons kan."

Deef nemer E het dit soos volg gestel: " ... they should just listen to these children.'Die

belangrikheid van ondersteuning deur die ouers en ander gesinslede word ook in die

literatuur beklemtoon (Bodner-Johnson, 2003:26-27: Calderon & Greenberg, 2003:184;

Eriks-Brophy, et. al., 2007:33).
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4.4.3.2.2 Aanmoediging van onafhanklikheid

Alhoewel ondersteuning deur die gesinslede noodsaaklik is het deelnemers A, B en E
gevoel daar moet 'n balans geh.andhaaf word, en dat die dowe of hardhorende kind

aangemoedig moet word om onafhanklik te kan funksioneer. Een van die deelnemers

het die ervaring soos volg gestel: "To take responsibility due to it being such an

expensive item."

Deelnemer A het reageer met: " ... ek het nooit my kind beskerm teen die lewe nie, jy

moenie jou kind beskerm nie. Ek glo jy moet jou kind inbring in alles wat jy doen, . .. ek

het haar probeer selfstandig leer en probeer blootstel en probeer die vrymoedigheid gee

om nie bang te wees om te waag nie, ... om vir jou kind geleenthede en blootstelling te

gee en die selfuertroue om dinge te doen."

Deelnemer B het dit soos volg gestel: " ... ek was op daardie stadium betrokke, nou sit
ekterug, ... ek het so yan standerd 7 af ... het ek regtig'let go', ... ek het hom nou

oorgegee want iewers moet ma nou begin 'back-off."

Marschark (2007:208-209) en Calderon en Greenberg (2003:179-180) bevestig dat,

alhoewel die dowe of hardhorende kind in 'n mate afhanklik mag wees van ander, dit

belangrik is vir hul sosiale en emosionele ontwikkeling dat hulle onafhanklik moet kan

funksioneer en beheer oor hul eie lewens neem. Die deelnemers aan die navorsing het

ook die belangrikheid dat hul kinders onafhanklik moet kan funksioneer, aangedui.

4.4.3.3 Kategorie 3: Die helewenis van die ouers

Dit is te verwag dat ouers bepaalde emosies sal beleef met die diagnose van

gehoorverlies by hulle kind. Die belewenis van ouers word as'n kategorie onderskei na

aanleiding van die response oor hulle emosies by die aanhoor dat hulle kind

gehoorverlies het, en die drome en verwagtinge wat hulle vir hulle kind gekoester het.
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4.4.3.3.1 Die emosles van die ouers tydens en na die diagnose

Deelnemers A, B en D het intense emosies ervaar. Deelnemer B het dit soos volg
gestef: "Oe, dit was baie swaar, ... ek het amper van my kop afgeraak, ... jy moet al die
partye bymekaar hou en dit raak te veel, ... so ek ls maar altyd in trane hier weg, ... so
bang jou kind dop, ... dit was baie erg, ... maar emosioneel het hy ons taamtik uitgeput,
... ek was bang hy gaan nie hoor as iemand vir hom die 'hootef druk nie, . .. want dit
was so 'n oorlewingstryd."

Deefnemer D het soos volg reageer: "... dLs maar lotaai, ehm ... want jy dink
onmiddellik, sjoe waar gaan my kind eendag eindig, hoe erg is dit?, ... dit het my hart
gebreek, ... ditwas baie erg aan die begin." DeelnemerA het dit soos volg gestel: "... ek
dink dit is vir alle ouers geweldig traumaties, ... maar dit is verskiklik, dis baie erg."

Deelnemer E se emosies het verskil van bogenoemde, en het dit soos volg gestel:

"Want ek was nie ontsteld nie. Ek was glad nie onsteld toe sy vir ons die nuus gee nie."

Carmen (2009:9) meld dat ontkenning aan die ouer/s die geleentheid bied om te herstel

van die aanvanklike skok, maar sommige persone beweeg nooit deur die fase nie. Die

reaksies van die meerderheid deelnemers korreleer met die bevindings uit die

literatuurstudie. Die emosies wat ouers ervaar by die aanhoor van die diagnose is

soortgelyk aan die emosies wat ouers kan ervaar as gevolg van dood want, soos

voorheen gestel, op daardie oomblik het die ouers se drome en visie vir hul kind gesterf

(Houston, 2009:29; Ku rtzer-White & Luterman, 2003:233).

Deelnemer B het ook genoem dat hulle as gesin baat gevind het by die gehoorverlies.

Uit die navorser se veldnotas blyk dit dat sy die volgende ges6 het: 'Hy het my die lewe

geleer. Ek sou baie dinge nie geweet het as dit nie vir hom was nie. Hy het ons gesrn

beter gemaak."
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In die literatuur word gemeld dat ouers meestal leer om die gehoorverlies te aanvaar en
daarmee saam te leef. Hulle begin dan om die kind met gehoor-verlies te waardeer vir
die persoon wat hy/sy werklik is (Bruce, 2009:29; Marschark, 2007:100; Nyanjaya,
2o06:22; Retief, 20o6:72). ouers ervaar intense emosies tydens en na die diagnose van
hul kind met gehoorverlies, maar hulle beskik ook oor die vermo€ om aan te beweeg tot
voordeel van hul gesin.

4.4.3.3.2 Die drome en die verwagtinge van die ouers

Wat betref die drome en verwagtinge wat die ouers koester, of gehad het, vir hul dowe
of hardhorende kind, het deelnemer A soos volg reageer:'Daar staan my ma se klavier
nog, en ek het altyd gedink hoe gaan my dogteftjie soos ek klavier speel en dans en
teatertoe gaan. En dis goed wat ons nie kan doen nie. Sy kon dit nog nooit doen nie, ...
al daai drome wat jy vir jou kind gehad het, is weg, ... jy wonder baie keer, hoe sou sy
nie dalk leiding kon neem, ... hoeveel hoer sou sy nie kon vlieg as sy nie hierdie ding
gehad het nie.'

Vofgens Marschark (2007:97) is dit moeilik vir 'n ouer om te ontdek dat jou kind 'n

gehoorverlies het. Om te rou is die emosie wat hom voordoen weens die verlies van die

drome wat die ouers vir die kind gehad het (Fitzpatrick & Dowling ,2007:36; Luterman,

2OO4:415\.

Vir deelnemers A, B en D is dit egter belangrik om nie 'n plafon te h€ ten opsigte van

verwagtinge en drome vir hul kinders nie. Deelnemer A se reaksie was soos volg: "Jy

moet ander drome kry vir jou kind, ... mag geen plafon op ons verwagtinge van haar sit

nie, ... sy moet al die geleenthede h€ wat'n ander kind kan h6..'

Deelnemer D het soos volg reageer'. " . . . 'n dowe kan presles alles bereik wat enige

ander mens kan bereik." Deelnemer B het die volgende genoem: "... hy het eintlik'n

baie interessante lewe. "
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Volgens die navorser se veldnotas het deelnemer A genoem dat jy jou kind moet

uitdaag om dinge te doen. Marschark (2007:24-25) dui aan dat daar nie ten opsigte van
geleenthede en venragtings onderskei moet word tussen dowe of hardhorende kinders

en normaalhorende kinders nie. Die ouers van dowe of hardhorende kinders het ook

ideale vir hul kind, net soos in die geval met horende kinders. Die drome en verwagtings

moet net soms aangepas word.

Deefnemer A het hierdie ideale van die ouers soos volg opgesom: "Dis of jy op'n

vliegtuig klim vir hierdie wonderlike vakansie in Switserland, dan ry die vliegtuig Holland

toe. En dan is dit nie so mooi as jy daar afklim nie. Jy wonder waar is die berye, waar is

die sneeu, waar is al die mooi. As jy dan begin ry sien jy al die tulpe en die dyke, dan

kom jy agter ditis nef so mooi, net heeltemal anders as wat jy veruag het."

4.4.3.4 Kategorie 4: Die invloed en reaksies van broers en susters

Uit die bevindinge blyk dit dat die rolwat die broers en susters in 'n dowe of

hardhorende kind se lewe speel, baie positief beleef word.

4.4.3.4.1 Die rolvan die portuurgroep

Die rolwat die portuurgroep speel in die lewe van die dowe of hardhorende kind is deur

af die deelnemers as positief beleef. Deelnemer D het dit soos volg beskryf: "Mia het

altyd vir hom goedjies geleer, soos h maatjie en Anje het hom altyd be'mothef ."

Deelnemer E het die volgende opgemerk: "... and he has an older brother that does

well, so he r.slust like, I also want to do that, ... the older brother is fond of reading - he

is lying with his books - he is a/so reading, . .. his brother is a/so in that routine that he

will also say, why is he not having his heaing aid on?" Deelnemer A het die rol wat haar

normaaf-horende kind speel, soos volg beskryf: "... hulle was die vernaamste

kommunikators met mekaar, . . . hoe hy vir Mika uit boeke geleer praat en /ees het, . . .sy
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het vir hom ges6: 'Kyk vir my as ek met jou praat' ... hulle is daardie kind se grootste

leermeesters."

Die positiewe rolwat die portuurgroep speel, word in die literatuur beklemtoon, en dit
korreleer met die deelnemers se opmerkings dat hulle 'n belangrike rol speel by
motivering, die ontwikkeling van sosiale vaardighede, en by die aanleer van
kommunikasie (Raghuraman, 2008:13; Wauters & Knoors, 2OO8:22). Die broers en
susters kan 'n groot invloed uitoefen op die kind met gehoorverlies se kommunikasie en
sosiale interaksie.

4.4.3.4.2 Die uitwerking van gehooruerlies op die poftuurgroep

Alhoewel die portuurgroep 'n positiewe invloed kan h6 op die kind met gehoorverlies,

het deelnemers A, B en C daarop gevyys dat die diagnose en die proses daarna wel 'n

invfoed op die portuurgroep gehad het. Een van hulle het dit soos volg gestel: 'Ek dink
die oudste broer het swaar gekry in die begin - foe is hy daar en toe verander a/g ...
Boetie het meer aandag gekry, ... so hulle is... maar net nog selfstandiger moes word.'

Deef nemer B het die volgende genoem: " . .. sy het meer aandag gekry, die ander twee

moes in die kar sit en dan 'brag' sy lekker." Deelnemer A het soos volg reageer: " ...

maar hy het uit gevoel vandat hy vier jaar oud was, ... dit is baie keer so dat die ander
kind in die huis begin gedragsprobleme kry omdat al die aandag in'zoom' op die kind

met die gehoorprobleem. "

Die literatuur noem ook dat die portuurgroep maklik afgeskeep kan word wat aandag

betref, en dat dit gedragsprobleme tot gevolg kan hO (English, 2002:23; KUbler-Ross &

Kessfer,2005:160; Schirmer,2001:40; Vert6, ef a/. 2006:90;Zaidman-Zait,2008:147).

Dit is belangrik dat die ander kinders nie afgeskeep word nie, en dat daar ook na hulle

behoeftes omgesien moet word.
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4.4.3.5 Riglyne ten aansien van die gesin

Die deelnemers aan die navorsing het die volgende praktiese oplossings genoem om

probleme te voorkom binne die gesinsopset:

Kry deskundige hulp.
n... 'n mens moet deskundige hulp kry want geen gesin kan op hul eie die ding

hanteer nie want jy weet doodeenvoudig nie."

Sluit aan by 'n ondersteuningsgroep.
" . . . ons was verskriklik bevooneg . .. 'n soott van 'n ondersteunings-
groep bymekaargekom."

Elke lid van die gesin moet betrokke raak en ondersteuning bied.
"... die eersfe belangrikste ding is dat elke lid van die gesin moet inkoop moet

betrokke raak om daai kind te ondersteun, ... niksis rn iso/asie nie, dis'n totale

ding van almalwat betrokke is, ... ander ook verantwoordelikheid neem vir die

boefies en sussres of die wat'n probleem het."

Betrek ander kinders/persone by oefeninge.
' . . . toe't ek sommer maar vir hulle almal so spee/-spee/ ondenig, . . . dit was nie

vir haar'n straf nie want ons het dit speeFspee/ gedoen almal saam, ... want ek

wil ook graag Xhosa leer so hy gaan my leer en ek gaan hom leer.'

Moenie die ander kinders afskeep nie.

"... oppas dat jy nie van jou ander kinders vergeet nie, dis baie belangik want dit
gebeur, ... dit is belangik dat die ander kinders in die huis ook goed voel oor

hulself."

Hanteer jou kind so normaal as moontlik.

"... hulle mag haar nie anders hanteer nie."
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Roetine is belangrik.
"... sekere roetines, sekere goed wat sekere tyd gebeur."

Kry ander drome vir jou kind.
"Jy moet ander drome kry."

Maak gebruik van onderskrifte by die televisie.
'... sy het die funksie gevind maar dan kan jy onderskifte op jou skerm laat kom,
... wat dit ook makliker maak om saam met hulle vriende tu te kyk, ... sy voel by,
dis vir haar lekker."

Hou 'n lig aan in die nag.

Die dowe of hardhorende kind het alreeds 'n beperking op 'n sintuig en as dit
donker is, voel dit of hulle nog 'n sintuig verloor het.
" ... he sometimes gefs up in the middle of the night." " ... in die donker is hy
verlore ... donker maak oop en donker maak toe - dit was sy dag en nag
woorde."'As dit ligte uit is slaap hy want hy kan nie hoor nie, want hy kan nie
sien nie."

4.4.4 Tema 3: Die gevolge van gehoorverlies binne die skoolopset

Die gevolge van gehoorverlies in die skoolopsef is die volgende tema. Die tema bestaan

uit verskeie kategorie€, en word vervolgens bespreek. Behalwe die gevolge wat ouers

tydens die onderhoudsvoering genoem het, het bepaalde riglyne vir die hantering van

die dowe of hardhorende kind in die skoolopset ook na vore gekom. Om 'n logiese

verloop te bewerkstellig word die riglyne wat deur die ouers verskaf is, onder die opskrif

van tema 3 bespreek.
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4.4.4.1 Kategorie 1: Probleme wat die kind in die skoot ondervind

Alhoewel al die deelnemers se kinders in hoofstroomskole is, blyk dit uit die navorsing

dat hulle wel probleme ervaar. Die probleme wat in die skool ondervind word, word as 'n

kategorie onderskgi, na aanleiding van die response oor inligting wat verlore gaan,

skoolprestasies, en probleme wat tydens die eksamen ondervind word.

4.4.4.1.1 lnligting wat verlore gaan

Deelnemer A het die volgende opmerkings gemaak oor inligting wat haar kind nie in die

skoof hoor nie: "Sy doen nie huiswerk nie, nie omdat sy nie wil nie, want sy is'n

toegewyde kind, maar omdat sy dit mis, ... ons het gereeld hier nie by oefening

opgedaag nie, ... en 'Ek het nie gehoor wat meneer gesd het nie' ... daar is definitief

goed wat sy nie hoor nie, goed wat sy nie van weet nie.' ' ... hulle kan gewoonlik ook

nie die interkom hoor nie, hulle kan nie'n afkondiging voor in die saal hoor nie."

Deef nemer E het soos volg reageer'. " ... and I wonder, was he having his hearing aids

on? ... because he knows his phonics but what he picks up and that he writes."

Marschark (2007:150) meld dat kommunikasie vir'n dowe of hardhorende kind in 'n

klaskamer op verskillende wyses onderbreek kan word. Die onderwyser mag,

byvoorbeeld, opdragte gee terwyl hy/sy op die bord skryf, of rondloop in die klas. Dit

verminder nie net die volume van die klank nie, maar verhinder ook dat die kind kan

liplees, of gesigsuitdrukkings kan sien. 'n Gepraat tussen kinders kan ook meebring dat

inligting wat die onderwyser gee nie duidelik gehoor kan word nie. Dan gaan die inligting

verlore vir die dowe of hardhorende kind, en dit veroorsaak spanning (sien 4.3.2.'1.2).

4. 4. 4. 1 . 2 Skoo/presfasle

Die skoolprestasie van die deelnemers se kinders verskil van mekaar, naamlik party

ervaar probleme en ander presteer akademies goed. Beide deelnemers B en C se

kinders ondervind probleme met skoolwerk. Deelnemer C het die ervaring soos volg
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beskryf: "Sy het'n bietjie agteruitgang getoon by die skool,,, en deelnemer B het die
vofgende genoem: . ... is jy so bang jou kind dop, ... al gaan hy tot in matriek, en at dop
hy sy matiek.'

Deelnemers A en D se kinders presteer akademies goed. Deelnemer A het haar

befewenis soos volg beskryf: "want sy het akademiese pryse en goeters gekry, want sy
het beter gedoen as haar klasrnaafg ... en desnieteenstaande doen sy akademies
goed." Deelnemer D het die volgende genoem: "... se/fs in sy tate doen hy baie goed -

meestal viefs."

Die teenstrydigheid in die kinders se skoolprestasies korreleer met wat in die literatuur
gevind is, naamlik dat verskeie faktore die prestasie van dowe of hardhorende kinders

kan beTnvloed. Die volgende faktore is genoem: die ouers se betrokkenheid by die

skool, hulp met huiswerk, die motivering van die kind, die selfbeeld van die kind,

gereelde gebruik van die gehoorapparaat, en die mate waartoe die onderwyser

aanpassings maak (Reed, et al.,2008:486,492-495). Gehoorverlies is nie die enigste

bepalende faktor van akademiese prestasie nie.

4.4.4.1.3 Probleme wat met eksamens ondervind word

Deefnemer C het dit soos volg gestel: "Ioe sd hulle vir my gedurende die lesure is sy

oraait, maar dis nes sy in eksamen onrustig is, dan voltooi sy nie haar vraestelle nie.'

Deelnemer B het die volgende opmerkings gemaak oor die eksamen: " ... nou die dag in
'n begipstoefs - foe vra hy vir my wat beteken 'dwaas', is dit goed of is dit sleg? ... en

dan 'bepaal', waf se paal wil hulle h€?"

Volgens Retief (2006:110) het dowe of hardhorende kinders hulp of ondersteuning nodig

met selfstudie, naamlik iemand om die betekenis van woorde te verduidelik. en die

interpretasie van vrae in die vraestelle. Die kind met gehoorverlies het tydens eksamens

ekstra hulp nodig, veral met die verduideliking van woorde.
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4.4.4.2 Kategorte 2: Probleme mettaal

Dit blyk uit die bevindinge dat die dowe of hardhorende kind probleme ondervind met

taal, veral met woordeskat. Twee sub-kategorie€, naamlik probleme ten opsigte van die
eerste taal en probleme ten opsigte van 'n tweede taal, het aanleiding gegee tot die

identifisering van di6 kategorie.

4.4.4.2.1 Probleme met die eelrste taal

Deelnemers A, B, D en E het bepaalde probleme met die gebruik van hul eerste taal by

die kind met gehoorverlies uitgewys. Deelnemer A het dit soos volg gestel: "As jy fyn

luister sal jy hoor sy praat ... haar uitspraak is nie so goed soos ons s'n nie, ... sukkel

met voorklanke (sic. vooruoegsel s)."

Deefnemer B het soos volg reageer: "... sy woordeskat rnoes ons aanvul, ... toe het ons

bietjie taalprobleme ondervind, ... tot vandag toe, 'wang' en 'ken' is hy mee deurmekaar,

... sy hooftoon het seergekry, ... en brood het nie korsles nie dit het skille, ... een woord

een betekenis, ... maar hy ken nie verbindingswoorde nie, daardie goed maak nie vir

hom sin nie, ... hy leer'n woord en dan is dit die woord wat hy gebruik." Deelnemer D

het die ervaring soos volg gestel: "... die taal, want hy het sy woordjies foneties geskryf

maar dis omdat hy dit nie altyd reg hoor nie, ... makliker om Engels as Afrikaans te
praat , .. . om taal te hoor en te verstaan is nie die probleem nie maar om dit te skryf, . . .

uitspraak en spelling is maar die groot ding."

Deelnemer E het die volgende gemeld: '... because he knows his phonics but what he

picks up and what he writes comes somefimes a bit different and strange, ... but when it

comes to maybe writing what you hear- somehow maybe, not all the time, he r.s sure of

what he heard, ... he doesn't get to speak with people that is really first language

speakers, because we are an Afikaans community." Volgens die navorser se veldnotas

het deelnemer B opgemerk dat haar kind nie abstrakte taal, byvoorbeeld 'jaloers' (ja, ek

gaan loer) verstaan nie.
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Marschark (2007:167, 174) dui aan dat kinders met gehoorverlies meer geneig is om
gebruik te maak van konkrete woorde en bekende werkwoorde, as van abstrakte
woorde. Weens sy/haar gehoorverlies sukkel die dowe of hardhorende kind om die
betekenis van woorde aan te leer. Nog 'n bydraende faktor is die feit dat woorde soms
meer as een betekenis het.

4.4.4.2.2 Probleme met'n tweede taal

Die probleme wat deelnemer A se kind ervaar met 'n tweede taal, het sy soos volg
gestef : "Se/fs mef 'n tweede taal, elke taal wat jou kind aanleer is 'n hete nuwe taal, ...
wat hulle ook mee sukkel is die tweede faal." Deelnemer B het die volgende gemeld:
" ... Engels was natuurlik'n groot probleem, ... hy kom sy Engels deur, hoe weet ek
regtig nie, ... dit is verskriklik interessanf hoe hy na Engels kyk, ... hy weet hy gaan dit
nie maak nie."

Die ervaring van die deelnemers ten opsigte van hul kinders se taal in die algemeen,
stem ooreen met wat die navorser in die literatuur gevind het. Neves (2005:98,131)

noem dit dat dowe en hardhorende kinders nie die nodige kognitiewe en linguistiese
basis het wat benodig word vir die aanleer van 'n taal nie. As gevolg van die
gehoorverlies kon hulle nie 'n algemene woordeskat opbou nie. Die graad van
gehoorverlies het 'n invloed op die agterstand wat woordeskat betref, en dus ook op hul
skoolvordering (Marschark, 2007:160).

4.4.4.3 Kategorie 3: Buitemuurse ahiwiteite

Dit blyk uit die response van die deelnemers dat dowe of hardhorende kinders nogal
graag deelneem aan buitemuurse aktiwiteite. Twee sub-kategoried is geiUentifiseer uit
kategorie 3, naamlik die belangrikheid van buitemuurse aktiwiteite, en die probleme wat
ondervind word tydens die beoefening van buitemuurse aktiwiteite.
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4.4.4.3.1 Die belangrikheid van sport

Drie van die deelnemers, naamlik deelnemers B, C en E het die belangrike rol wat sport
in huf kinders se lewens speel, uitgelig. Deelnemer B het dit soos volg gestel: "Hy tewe
vir rugby, dit was sy normale iets wat hy in die skool gedoen hef. " Deelnemer c het die
vofgende genoem: " ... sy speel tot netbal ook " Deelnemer E het soos volg beaam: ' ...
so that nothing that will keep him that away from the sport."

Deelnemers A en D het geen standpunt ingeneem oor buitemuurse aktiwiteite nie. U1
die literatuur blyk dit dat buitemuurse aktiwiteite 'n belangrike rol speel in die sosiale
ontwikkeling van veral dowe of hardhorende kinders, omdat hulle gewoonlik nogal
skaam is (Gentzel, 2OO7:42; Hugo, 1987:118;Williams, 2010:1). Dus, die dowe of
hardhorende kind kan baat vind by die deelname aan hierdie bedrywighede.

4.4.4.3.2 Probleme wat die kind onderuind tydens die deelname aan sport

Die volgende probleme is deur ouers vermeld ten opsigte van hul kind se deelname aan
sport: Deef nemer A: "Sporf ls 'n ander ding waarmee kinders partykeer sukkel omdat
hulle nie hulle afigter kan hoor nie en omdat hulle gehoorapparate kan seerkry of afual.'

Deelnemer B'. '... spanpraatjies is 'n probleem, hy moet altyd staan waar hy kan sien
wat meneer gaan s6.'Die probleme wat deur die deelnemers geidentifiseer is, is
probleme wat in ander situasies ook voorkom, en reeds aangehaal is uit die literatuur.

4.4.4.4 Riglyne ten opsigte van skool en skoolaktiwiteite

Die deelnemers aan die navorsing het met die volgende praktiese voorstelle na vore
gekom wat betref die akademie, en skool en skoolaktiwiteite:

Maak gereeld kontak met die skool.

"Ek praat so baie met die skool."
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lmplementeer'n 'buddy'-stelsel by die skool.

"Wat werk is wat mense praat van 'n 'buddy'-stelsel, . .. skool ook so h sfe/se/ rn
plek het."

Vra dat alle huiswerk en oefentye skriftelik gegee word.
"Maar ek het geleer die belangike ding wat die skool moet doen is om alle
huiswerk van 'n kind met'n gehoorgestremdheid skriftelik te gee."

Plasing in die klas is baie belangrik.
"Hy moet altyd op 'n plek staan waar hy kan sien wat die meneer gaan s6., ,... sy
moet voor sit in die klas."

Vra dat vraestelle vir hulle gelees word, indien moontlik.
"Daar moet aangevra word om sy vraestelle fe /ees."

Kry vrystelling by die Onderwysdepartement vir die tweede taal.
"Die Onderwysdepaftement steljou vry, jy hoef nie 'n tweede taal te h6 as jy

gehoorgestremd is nie, ... volgens die WKOD hoef enige kind wat'n
gehoorgestremdheid het, net een taal te neem, ... 'n ander keusevak in die plek

van daardie taal neem."

Kleiner klasse moet oonreeg word.

Volgens die navorser se veldnotas het 'n ouer genoem dat kleiner klasse baie
beter is vir die kind met gehoorverlies.

Vermy keusevakke waar te veel taal voorkom.
'Hy kan nie bedryfsekonomie neem nie, daar is te veel taal.'

Maak gereeld kontak met die sportafrigter.
"So jy moet ook met die sportafrigters... en almal moet jy maar inlig, . . . as jou

kind van sport hou, moet jy maar met die afigter dit hanteer."
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Laat die kind na programme kyk met onderskrifte in ,n tweede taal met
taalontwikkeling as doel.
"En 7de Laan is natuurlik ook'n wonderlike ding vir'n kind wat doof is. Want dit
het onderskifte in Engels, so jy leer Engels daardeur, ... daar het hy die taal
verskriklik gou opgetel."

Kry jou kind aan die lees.
'As jy jou kind aan die /ees kan kry, .. . as hulle skriftelike Engels verstaan,
verstaan hulle'n vraestel en hulle kan leer."

Herhaling en benoeming is belangrik by die aanleer van 'n taal.
'En elke ding wat jy aanraak benoem jy, ... herhaal en herhaal totdat jy seker ls
daai kind het dit opgetel, ... byvoorbeeld 'bed', 'kam' - moet jy spesifiek met'n
prentjie wys.'

Leer taal speel-speel.
'Hy moet vir my met blokkies die woord pak."

"' Look-and-listen puzzles' werk baie goed.' (Veldnotas)

Leer spelre6ls, indien moontlik.
"Toe hy al die basiese spe/redls eers verstaan het, n6, toe het sy spelling

sommer met rasse skrede vetbeter."

Leer jou kind hoe om 'n woordeboek te gebruik.
'As jy iets leer en jy weet nie, soek dit gou in die woordeboek op."
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4.4.5 Tema 4: Die implikasie van gehoorverlies op die emosionele en

sosiale funksionering

Die vierde tema wat uit die bevindinge na vore gekom het, is Die implikasie van
gehooruerlies op die emosionele en sosl,a/e funksionering. Verskeie kategoriee is
geidentifiseer uit die tema en word vervolgens bespreek.

4.1.5.1 Kategorie 1: Die invloed op sylhaar selfbeeld

Dit blyk uit die bevindinge dat die invloed wat gehoorverlies op die dowe of hardhorende

kind se selfbeeld het, verskillend ervaar word.

4.4.5.1.1 Die ouers se sienrng van hul kind se se/fbeeld

Die deelnemers het uiteenlopend reageer op die vraag na die invloed wat die

gehoorverlies op hul kind se selfbeeld het. Slegs deelnemer A het erken dat haar kind 'n

negatiewe seffbeeld het. Sy stel dit soos volg: 'Ek dink sy was as kleuter baie vol

selfueftroue. Ek dink dit het haar snaaks in haar puberteit, vroed tienerjare het dit haar

erg begin vang en was hierdie jaar op vyftien vir haar'n baie, baie, baie moeilike jaar,

... ek dink die realiteit dat sy anders is het haar getref en sy het baie teruggetrek in

haarself, ... sy het'n selfbeeld-probleem en ons werk op die oomblik daaraan."

Die ander deelnemers het van deelnemer A verskil. Deelnemer B het soos volg reageer:

"Hy het 'n baie sterk selfbee/d. " Deelnemer C het die ervaring soos volg beskryf: '. . . sy

gebruik haar selfuertroue. " Deelnemer E het die volgende genoem: " ... and this thing

won't get him off track of the person that he is, and it hadn't done that at all." Een

deefnemer het dit soos volg opgesom:'Hulle'smile'want hulle lyk'happy' en jy dink

hulle is oraait en hulle is dalk nie oraait nie."

Uit navorsing het dit geblyk dat dowe kinders 'n swak selfbeeld het en hulself in 'n laer

"status"-groep plaas as horende kinders (Hatamizadeh, et a1.,2008:792). Die
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meerderheid van die deelnemers se sienings korreleer nie met die bevindinge uit die
literatuur ten opsigte van die selfbeeld van hul dowe of hardhorende kind nie.

Die teenstrydigheid kan moontlik verklaar word, soos verduidelik deur 'n deelnemer se
kind: 'Maar ek hou hierdie masker van 'n glimlag op my gesig. Ek wit nie h6 mense moet

sien ek voel goor nie." Dit is dus moontlik dat die kind gelukkig, tevrede en vol

selfuertroue lyk, terwyl dit nie werklik die geval is nie.

4.4.5.1.2 Die portuurgroep as maatstaf vir die dowe of hardhorende kind

Deelnemers A, B, D en E het gereageer op die vraag ten opsigte van hul kinders en hul
gesinsgenote.

Deelnemer A het dit soos volg gestel: "... hulle voel as hulle klein is nie noodwendig

anders nie, maar begin op'n stadium anders voel. Hulle kom agter hulleis andels as dle

ander kinders, ... 'n mens moet waameem dat jou kind maklik kan begin uit voet op

skoo/ of fussen vriende, ... by die skool begin getsoleerd voel en ons het dit nie

agtergekom nie, toe later kom die ding sy wil nie anders wees nie.'

Deelnemer B het die volgende genoem: "Hy wil nie te anders wees nie, ... hy wou nie

uitgesonder gewees het nie ... ek dink hy meet hom aan die kinders."

Deef nemer D het soos volg reageer: ' . .. hy was altyd die enetjie by die kleuterskool wat

alleen in die sandput gesit het.' Deelnemer E het die ervaring soos volg beskryf: " . .. but

when you get into the stage here from nine, ten years and upwards, then it seems they

become aware of what is really happening here."

Volgens Gentzel (20O7:34), Hatamizadeh, et al. (2008:790) en Luterman (2006:19), voel

kinders 'anders', veral as hulle begin skoolgaan en in 'n hoofstroomskool is. Hulle kan

soms verwerping, sosiale isolasie en eensaamheid ervaar (Marschark, 2007:158). Die

inligting verkry uit die empiriese ondersoek stem ooreen met die bevindinge uit die
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literatuur. Dit is vir die dowe of hardhorende kind belangrik om nie "anders" te wees as
die portuurgroep nie.

4.4.5.1.3 Die belewenis van 'n gehoorapparaat

Behalwe vir deelnemer A se kind wat 'n kogleOre inplanting gehad het, het slegs
deelnemer C se kind die dra van 'n gehoorapparaat nie negatief beleef nie. Deelnemer
C het soos volg reageer: "Party kinders ls rnos skaam om die gehoorapparaatjies te dra.
Dit was nooit vir haar, sy het dit gedra van die begin af."

Deelnemer B het die dra van 'n gehoorapparaat negatief beleef, en dit soos volg gestel:
"Jy moet hom konstant daaraan herinner dat hy die gehoorstukkie moet insit, ... hy wit
dit nie dra nie, ... hy hou nie daaruan nie, .. . en as hy die kans kon kry om hutte af te
haal, dan het hy hulle afgehaal;' Deelnemer E het soos volg reageer: ... remind him to
have it oA . .. so I don't think that has really, really come through to him and the
importance of that, ... now he is not leaving here with the hearing aid, ... he has a tot of
excuses all the time."

Deelnemer D se seun het ongemaklik gevoel met al die aandag wat sy gehoorapparaat

kry: "Wat is die goed in jou ore? Ek hou glad nie daarvan nie."

Die meeste deelnemers se kinders wil nie die gehoorapparaat dra nie of voel selfbewus
daaroor. As die 'gehoorapparaat-effek', naamlik dat persone met'n gehoorapparaat

meer negatief beoordeel word as persone sonder'n gehoorapparaat, in ag geneem

word, is dit te verstane (English, 2OO2:27; Gentzel, 2007:34-35). Die dra van 'n

gehoorapparaat kan negatief beleef word deur sowel dowe as hardhorende kinders.

Ongeag die siening van die ouers ten opsigte van hul kinders se selfbeeld, wil dit
voorkom of dit vir dowe of hardhorende kinders belangrik is om nie 'anders' te wees of
uit te staan nie. Die dra van 'n gehoorapparaat veroorsaak gevoelens van 'andersheid',

en dit het ook'n negatiewe invloed op die dowe of hardhorende kind se selfbeeld.



l 0 l

4.1.5.2 Kategorie 2: Probleme ten aansien van sosialisering

Sosialisering is vir die dowe of hardhorende kind deur die meerderheid deelnemers as
kompfeks beskryf. Deelnemer A het dit soos volg gestel: "Dowes skei hulle baie keer af
van ander mense, ... as hulle groter word praat hulle. As jy 'n gehoorprobteem het hoor
jy nie altyd die goed as almal gelyk praat nie, ... by die skool begin geisoleerd voel, ...
dat hulle nie altyd 'by' is ook in 'n sosiale gese/skap nie, ... kinders raak ongeduldig met
die maatjie wat nie altyd 'by' is nie, ...sy sukkel met musiek om dit fe yersfaan soos
ander kinders, ... dit is vir haar sleg dat sy nie so opgewonde kan raak soos haar maats
nie."

Deefnemer B het die volgende genoem: "... en hy sal hom ook in'n groep onttrek, ...
maar hy is glad nie soslaa/ nie, ... ek dink tog sy doofheid demp sy sosra/e sy, ... huile
doen dinge wat hom nie aangaan nie - emosioneel is hulle bietjie agter." Deelnemer D
het soos volg reageer'. ' . .. dit is 'n bietjie van 'n probleern. " Deelnemer E het dit soos
vofg gestef : ' ... but you also realise that because he couldn't hear them speaking when
they are busy behind him."

Die bevindinge korreleer met wat uit die literatuur afgelei is, naamlik dat gehoorverlies 'n

ernstige uitwerking op 'n persoon se sosiale lewe het, met isolasie as die grootste

bedreiging (Marschark, 2007:211; Murphy & Newlon, 1987:2'l). Dowe of hardhorende

kinders ondervind probleme om te sosialiseer.

4.1.5.3 Kategorie 3: Die reaksl'es van ander

Dit blyk uit die response van die deelnemers dat mense nog oningelig is ten opsigte van
gehoorverlies, maar dat die portuurgroep baie ondersteunend is teenoor die dowe of

hardhorende kind. Die sub-kategoriee naamlik, Die persepsie van gehooruerlies, en Die
optrede van portuurgroep, het gefigureer in katgorie 3.
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4.4.5.3.1 Die persepsie van gehoorverlies

Deefnemer A het dit soos volg gestel: "Maar doofheid is nog vreemd vir mense, ... hulle
dink nog baie as iemand 'n gehoorapparaat dra daar is iets met hulle brein verkeerd, ...
mense nie geweet ... om dit te hanteer, ... mense vergeet dit want hulle kan dit nie sien
nie, ... dink daar is iets met hul brein verkeerd, ... gemeenskap onkundig is oor
doofheid, en aljou viende en familie en almal met wie jy te doen gaan kry, onkundig is."

Deef nemer D het soos volg reageer: " ...niemand weet hierdie goed nie
(gehoorapparate) maar almal weet wat is'n bril, ... dink mense onmiddeilik daar is
verstandelik iets fout met hierdie kinderc." Deelnemer E het die volgende genoem: " ...
other peopleis somefimes not aware ...."

Storbeck (2005:348) bevestig dit en noem dat dowe of hardhorende kinders baie keer
misverstaan word, of dat die effek wat gehoorverlies op die kind het, onderskat word
omdat die gebrek nie 'sigbaar' is nie.

4.4.5.3.2 Die optrede van die portuurgroep

Die meeste deelnemers het die optrede van die portuurgroep teenoor die dowe of
hardhorende kind baie positief beleef. Deelnemer A het die volgende genoem: " ...
niemand ooit met haar gespot.'

Deelnemer B het dit soos volg beskryf: "Ek vra hom en hy verduidelik vir my, ... die een

aand toe is hy siek, toe het die koshuiskinders besluit hulle gaan na hom kyk deur die

nag, ... ek sal jou wys, moenie 'worry' nie, ek sal jou net-nou wys. " Deelnemer E het dit

soos vofg gestel: ' ... they never had a problem or they never said anything.'

Die belewing van die portuurgroep is teenstrydig met die inligting wat uit die literatuur

verkry is tydens die literatuurstudie. Volgens Gentzel (2007:a1) en Jackson, ef a/.
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(2008:94), is die meerderheid kinders al gespot omdat hulle'n gehoorapparaat dra. Die
teenstrydigheid in die bevindinge kan moontlik aan onkunde toegeskryf word.

Deefnemer A het die volgende genoem: 'Lig die maats in, dan help dit, ... as hutte
maats verctaan, dat hulle sal aanvaar en dan is dit vir huile maar net normaal."
Deefnemer D het dit soos volg gestel: " ... sy moet vir die ktas verduidetik dat hutte
eenkeer kyk en klaar kyk en dan is dit nie meer snaaks nie en dan is almal gemaktik met
hom.'Al die deelnemers het die optrede van die portuurgroep teenoor hul dowe of
hardhorende kind positief ervaar.

4.1.5.4 Riglyneten opsigtevan emosionele en sosiale funksionering

Die deelnemers aan die navorsing het die volgende praktiese riglyne voorgestel om die
emosionele en sosiale funksionering van hul kinders met gehoorverlies te vergemaklik,
naamlik

Bemagtig u kind om opmerkings van ander persone te kan hanteer.

"Jy moet hom bemagtig om die regte goed te s6, ...."

Lig die klasmaats in, veral in die laer grade.

"Toe het ons Z s'n vir hulle gewys - l<yk hier is die apparaatjie ... so tyk hy, ...vir

die klas verduidelik dat hulle eenkeer kyk en klaar kyk en dan is almal gemaklik

met hom, ... dit vir haar sleg begin raak toe sy so e/f - twaalf geword het."

Moedig sosialisering aan.

"Nooi maatjieg ... ek forseer hom bietjie om na die sokkies foe fe gaan.'

Laat u kind kunsklasse neem.

"Deur die kunsklassie vir daardie kinders aan te bied het ek uiteindelik vir Hanlu

gehelp, ... ek het hom uit sy skaamheid en uit sy sosiale wanaanpassrng." " ...
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laat teken en vir haar laat kunsklasse neem, want kunsklasse hef haar brein vir
haar oopgemaak.'

Leer u kind om te waag.

"Ek het haar probeer selfstandig leer en probeer blootstel en probeer die
vrymoedigheid gee om nie bang fe wees om te waag nie."'... om jou kind
geleenthede en blootstelling te gee en die selfuertroue om dinge te doen."

Fokus op dit waarin u kind goed is.
"Ons probeer haar omring met goed wat sy weet waain sy goed is."

Lig die maats in.
"... mens maar'n oog hou en maar maats inlig.' "... met onderwysers gepraat en
haar maats, nrks rs ln lso/asie nie... dis'n totale ding van almalwat betrokke is."

Bly op hoogte van nuwe tegnologie.
"Ons is nou besig om 'n fm-stelsel wat oor'n afstand werk fe toefs - waar jy na'n
i-pod kan luister en jou selfoon kan beantwoord."

Maak kontak met ander dowe of hardhorende kinders.
'En dit is vir Ria 'n groot behoefte om 'n vriend of vriendin te hd wat soos sy is. "

4.5 SAMEVATTING

Deur gebruik te maak van 'n induktiewe metode is die data onderverdeel in die volgende

temas: (i) kommunikasie by die kind met gehoorverlies; (ii) die invloed van

gehoorverlies op die dowe of hardhorende kind se gesinslewe en gesinslede; (iii) die

gevolge van gehoorverlies binne die skoolopset; en (iv) die implikasie van

gehoorverlies op die emosionele en sosiale funksionering.
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Die resultate is aangedui as direkte aanhalings soos verkry uit die onderhoude met die
deelnemers. Die inligting wat opgedoen is tydens die onderhoude is gekoneleer of
geverifieer met die inligting soos verkry uit die literatuur.

In die volgende hoofstuk sal 'n opsomming gegee word van die literatuurstudie en van
die resultate soos verkry uit die empiriese ondersoek. Ter afsluiting sal aanbevelings vir
verdere navorsing gegee word, en die beperkings van die studie sal aangedui word.
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HOOFSTUK 5

BEVINDINGS, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

5.1 INLEIDING

In hierdie studie is gepoog om riglyne of hanteringstrategied daar te stelwat ouers kan
gebruik by die hantering van die dowe of hardhorende kind binne die gesinsopset. Die

fokus van die navorsingstudie was gerig op in aantal ouers van laer- en

ho€rskoolkinders wat 'n gehoorverlies het en wat in 'n hoofstroomskool is.

In hoofstuk 4 is die empiriese ondersoek beskryf. Hoofstuk 5 bestaan uit 'n opsomming

van die literatuurstudie en die empiriese ondersoek, asook die gevolgtrekkings wat

verkry is uit die empiriese navorsing. Verder word in hierdie hoofstuk vasgestel of die

navorsingsvraag beantwoord is, en of die doelstellings bereik is. Die beperkings van die

studie word aangedui, en aanbevelings vir verdere studie word aangedui.

5.2 BEVINDINGS UIT DIE LITERATUURSTUDIE

'n Literatuurstudie is gedoen om 'n bred oorsig te kry van gehoorverlies. Daar is ook

gekyk na die aard van gehoorverlies, die diagnose, en die invloed van die kind se

gehoorverlies op die ouers, op die dowe of hardhorende kind self, en op die broers of

susters. Verder is die doel, naamlik om hantering-strategie6 daar te stel vir die ouers

van 'n kind met gehoorverlies, aangespreek.

Die literatuurstudie vorm 'n integrale deel van enige navorsingsproses. In hierdie studie

is die navorsingsresultate van ander studies opsommend gebruik as aanduiding van die

beskikbaarheid van inligting rakende spesifieke ondenruerpe. Die voorlopige

literatuurstudie het die huidige studie in konteks geplaas en die toepaslikheid daarvan

aangedui.
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Eerstens is die onderskeid tussen doof en hardhorend beskryf (2.2), aangesien die

studie van toepassing is op gesinne met dowe of hardhorende kinders. Die begrip

hardhorend word gebruik indien die persoon se gehoor-verlies matig tot gemiddeld is,

en doof indien daar gemiddeld-ernstige tot totale gehoorverlies voorkom.

Veranderinge binne die gesin kan nie in isolasie van doofheid of gehoorverlies bespreek

word nie. 'n Kort beskrywing is gegee van die grade van gehoor-verlies (2.3), die tipes

gehoorverlies (2.4), en die verloop van die diagnostiese proses (2.5).

Die grootste effek van gehoorverlies is die impak wat dit op die kind se vermo6 het om

ander persone te verstaan, en om hom/haarself uit te druk. Gehoorverlies het

verreikende gevolge vir die kind, en beinvloed sy/haar selfbeeld (2.7.1), sosiale

interaksie (2.7.2), kommunikasie(2.7.3) en skoolprestasie (2.7.4). Aangesien'n kind

met'n gehoorverlies probleme met kommunikasie ervaar, beskik hy/sy oor minder

sosiale vaardighede as'n kind met normale gehoor, en dit laat hom/haar gei'soleerd en
'anders' voel. Die gevoel van andersheid wreek hom veral op akademiese gebied,

omdat die kind met'n gehoorverlies gewoonlik swakker presteer as sy/haar

portuurgroep weens die taalagterstand wat die gehoorverlies meebring. Aangesien die

reaksies wat kinders uit hul onmiddellike omgewing verkry'n invloed op hul selfbeeld

het, het kinders met'n gehoorverlies baie keer'n negatiewe selfbeeld.

Die invloed wat die diagnose op die ouers en broers/susters het, is volgende bespreek.

Die dowe of hardhorende kind is deel van 'n stelsel, en die diagnose van gehoorverlies

het'n invloed op al die ander lede van die stelsel. Die invloed van gehoorverlies op die

ouers (2.8) bring dieselfde emosies na vore as by die afstenrye van 'n kind. Vir die broers

en susters (2.9) hou die diagnose van die doofheid of hardhorendheid van 'n broer of

suster allerlei praktiese en emosionele implikasies in. Hulle mag afgeskeep voel,

aangesien daar soveel meer tyd aan die dowe of hardhorende kind bestee word.

Gevoelens van jaloesie en woede kan voorkom. Daar kan egter ook positiewe

eienskappe na vore kom. Baie keer toon die broers/susters van 'n dowe of hardhorende

kind groter verdraagsaamheid, empatie en geduld, en is hulle meer aanpasbaar.
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Die laaste gedeelte van die literatuurstudie het bestaan uit praktiese riglyne vir die ouers
by die hantering van die dowe of hardhorende kind, soos verkry uit die literatuur (2.10).
Riglyne is verskaf ten aansien van die dowe of hardhorende kind se sosiale
ontwikkeling, taalontwikkeling, skool, kommunikasie, en die keuse van restourante. Die
ouers moet daarvan bewus wees dat die dowe of hardhorende kind ekstra hulp en
aandag nodig het, maar hulle moet ook so normaal as moontlik hanteer word.

5.3 BEVINDINGS UIT DIE EMPIRIESE NAVORSING

'n Empiriese ondersoek is gedoen om te bepaalvan watter hantering-strategie€ die
ouers gebruik maak om die dowe of hardhorende kind, sowel as sy/haar portuurgroep,

in die gesin te akkommodeer. 'n Verdere doelstelling, naamlik om te bepaalwatter
praktiese veranderings binne die gesin plaasgevind het weens die diagnose van die kind
se gehoorverlies, is ook ondersoek. Die data wat verkry is uit die onderhoude met die
ouers van die dowe of hardhorende kinders, is geanaliseer en spesifieke temas en
kategorie6 is geidentifiseer. Die temas is ondersteun deur die literatuur soos verkry uit
die literatuurstudie.

Hierdie temas sal vervolgens bespreek word.

5.3.1 Tema l: Die kommunikasie van die kind met gehoorverlies

Horende ouers verkies gesproke taal as kommunikasiemedium vir hul kinders met
gehoorverlies. Dit is vir hulle belangrik dat hul kinders, ongeag hul gehoorverlies, moet

kan funksioneer in 'n horende w6reld. Ander vorme van kommunikasie, byvoorbeeld
liplees, word soms addisioneel aangeleer, maar die gesproke taal bly die hoofmedium

van kommunikasie.

Kinders met gehoorverlies is geneig om onbewustelik harder te praat. Baie inligting
gaan ook verlore tydens kommunikasie omdat hulle dit nie hoor nie, of verkeerd

interpreteer. Dit gee aanleiding tot misverstande, wat weer konflik veroorsaak. 'n
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Verdere probleem ten aansien van kommunikasie behels om 'n gesprek oor'n telefoon

te voer. Die ouers het verder bepaalde riglyne gegee wat hulle gebruik om te verseker

dat huf dowe of hardhorende kind optimaal kommunikeer met ander (4.4.2.2.3\.

5.3.2 Tema 2: Die invloed van gehoorverlies op die gesinslewe en
gesinslede

Die diagnose van gehoorverlies by 'n kind is vir ouers baie traumaties, en soms ervaar

hulle dieselfde emosies as wanneer'n kind aan die dood afgestaan is. Hulle drome en

die verwagtinge wat hulle vir hul kind gehad het, is aan skenrue. Afgesien van hul eie

emosies wat hulle moet venruerk, moet daar ook drastiese aanpassings binne die gesin

gemaak word. Daar moet gewaak word teen die oorbeskerming van die dowe of

hardhorende kind, en dat die ander kinders in die gesin nie afgeskeep word nie. Indien

die broers/susters van die dowe of hardhorende kind korrek hanteer word. kan hulle 'n

positiewe rol speel by veral die sosialisering en kommunikasie van die kind met

gehoorverlies. Verder bied die interaksie tussen die gesinslede ook uitdagings. Die

dowe of hardhorende kind kan uitgesluit voel omdat baie inligting vir hom/haar verlore

gaan tydens gesprekke tussen die gesinslede. Ander gesinsaktiwiteite wat ook

probleme kan oplewer en aanpassings verg sluit in die bywoon van konserte, om

inkopies te doen, of besoeke aan restourante. Dit is egter belangrik dat die kind met

gehoorverlies so onafhanklik as moontlik moet funksioneer, en ouers moet hulle uitdaag

om hul volle potensiaal te ontwikkel. Aanbevelings is deur die ouers gemaak ten opsigte

van die kind met gehoorverlies en sy/haar gesin (4.4.3.5).

5.3.3 Tema 3: Die gevolge van gehoorverlies op skool

By die kind met gehoorverlies gaan inligting noodwendig verlore tydens enige vorm van

kommunikasie, en dit gebeur gereeld by die skool dat die dowe of hardhorende kind

inligting nie hoor nie of dit verkeerd interpreteer. Dit gee aanleiding tot misverstand, en

veroorsaak spanning. Die beperkte woordeskat van die dowe of hardhorende kind dra

ook by tot swak akademiese prestasies. Dit is veral die geval tydens toetse of
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eksamens, wanneer hulle gekonfronteer word met woorde waarvan die betekenis vir

hulle vreemd is. Alhoewel gehoorverlies nie alleen 'n bepalende faktor is van

akademiese prestasie nie, kan dit 'n groot invloed h6 indien daar nie aanpassings vir die

kind gemaak word nie. 'n Verdere aspek wat aandag gekry het, is die aanleer van ,n

taal. Kinders met'n gehoorverlies sukkel om 'n taal, hetsy'n eerste of 'n tweede taal,

aan te leer. As gevolg van hul gehoorverlies bou hulle nie 'n algemene woordeskat op

soos hul horende maats nie, en dit beTnvloed hul skoolwerk. Ten spyte van die

akademiese uitdagings waarmee die dowe of hardhorende kind gekonfronteer word, is

deelname aan buitemuurse aktiwiteite saam met die horende portuurgroep van

onskatbare waarde. Hulle voel deel van die portuurgroep, en die samehorigheidsgevoel

dra by tot hul sosiale ontwikkeling. Deur sekere riglyne (4.4.4.4\ te volg, kan die invloed

van gehoorverlies op die skool en skoolaktiwiteite beperk word.

5.3.4 Tema 4: Die implikasies van gehoorverlies op die kind se emosionele en

sosiale funksionering

'n Dowe of hardhorende kind kan met die nodige ondersteuning 'n positiewe selfbeeld

ontwikkel. Ouers moet egter waaksaam wees, en nie net hul kind se selfbeeld op

sigwaarde evalueer nie, want die dowe of hardhorende kind kan moontlik net'n front

voorhou. Alhoewel die dowe of hardhorende kind hom-/haarself soms eenkant hou en

nie in groot groepe sosialiseer nie, het hulle 'n behoefte om soos die groeplede te wees

en in te pas. Tieners kommunikeer deur musiek, en die kind met gehoorverlies kan

moontlik uitgesluit voel, want hulle beleef nie die musiek dieselfde as hul maats nie.

Hulle wil nie 'anders'wees of lyk as die portuurgroep nie. Die dra van 'n gehoorapparaat

dra by tot 'n gevoel van andersheid, en laat die dowe of hardhorende kind selfbewus

voel. Ten spyte van hierdie gevoelens van die dowe of hardhorende kind, is die

portuurgroep baie akkommoderend. As hulle ingelig word, aanvaar hulle die dowe of

hardhorende kind. Onkunde deur ander blyk die grootste oorsaak van wanopvattings

wat betref die dowe of hardhorende kind te wees. Gehoorverlies staan bekend as 'n

onsigbare gebrek, en daarom is daar heelwat wanopvattings oor die dowe of

hardhorende kind. Die ouers moet egter hul dowe of hardhorende kind bemagtig teen
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die onkunde van ander. Spesifieke riglyne (4.4.5.4) in verband met die emosionele en
sosiale funksionering van hul kind met gehoorverlies, is deur ouers met sukses
toegepas.

5.4 GEVOLGTREKKINGS

Die oorkoepelende navorsingsvraag is: Waf rs die praktiese iglyne tydens die hanteing
van die dowe en hardhorende kind binne die gesinsopsef? Die doelvan die studie was
om praktiese riglyne te verkry van ouers met'n dowe of hardhorende kind. Deur die
studie is die navorsingsvraag beantwoord en is die doelwitte van die studie bereik. Die
volgende riglyne is verkry:

maak oogkontak met die kind en verklein die afstand tussen julle voordat u praat;

skakel agtergrondlawaai sover moontlik uit;
praat baie en voortdurend met die kind;

by die aanleer van liplees, demonstreer die aktiwiteit waaroor u praat met
handgebare langs u gesig;

maak eerder gebruik van sms'e, as om te praat oor'n foon;

kry deskundige hulp om die aanpassings te vergemaklik;

sluit aan by'n ondersteuningsgroep;

elke lid van die gesin moet betrokke raak en die kind met gehoorverlies

ondersteun;

betrek die ander kinders van die gesin by oefeninge;

moenie die ander kinders afskeep nie;

hanteer die dowe of hardhorende kind so normaal as moontlik:

roetine is baie belangrik;

vind ander drome vir u kind;

maak gebruik van die onderskifte op televisieprogramme, sodat die dowe of
hardhorende kind deel van die kykgenot kan wees;

hou 'n lig aan in die nag, aangesien die dowe of hardhorende kind reeds een
sintuig verloor het,en die donkerte nog 'n sintuig 'wegneem';.

a

a

a

a

a

a

a

a
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hou gereeld kontak met die skool en die onderwysers;

impfementeer'n buddy-stelsel by die skool;

versoek dat alle huiswerkopdragte en afkondigings skriftelik gegee word;

die korrekte plasing van die kind in die klas is belangrik, afhangende van die

dowe of hardhorende kind se gehoorverlies;

vra dat vraestelle vir die dowe of hardhorende kind gelees word, indien moontlik;

vrystelling kan van die Onderwysdepartement verkry word van die tweede taal;

kleiner klasse moet ooruveeg word;

vermy keusevakke waar te veel taal voorkom;

maak gereeld kontak met die sportafrigters;

om te help met die aanleer van 'n tweede taal, laat die kind na programme kyk

met onderskifte;

kry die dowe of hardhorende kind aan die lees

herhaling en benoeming is baie belangrik by die aanleer van 'n taal;

leer taal speel-speel;

leer die spelreels so gou as moontlik vir die dowe of hardhorende kind;

leer die dowe of hardhorende kind die gebruik van 'n woordeboek sodat hy/sy die

betekenis van woorde kan leer;

bemagtig die dowe of hardhorende kind sodat hy/sy hom/haarself kan verdedig

teen die opmerkings van mense;

lig die klasmaats en maats in oor die kind se gehoorverlies en die

gehoorapparaat, veral in die laer grade;

laat die dowe of hardhorende kind kunsklasse neem - dit is nog 'n manier van

kommunikeer:

moedig sosialisering met die portuurgroep aan;

leer die dowe of hardhorende kind om met selfuertroue te waag;

fokus op dit waarin die dowe of hardhorende kind goed is;

bly op hoogte van nuwe tegnologie, aangesien dit'n verskil kan maak aan u kind

se lewenskwaliteit: en

a

a

a

a
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. maak kontak met ander dowe of hardhorende kinders - u kind het'n behoefte
aan ander soos hy/sy.

Deur die identifisering van temas en kategoriee is probleme geidentifiseer wat ouers van
dowe of hardhorende kinders ervaar, sowel as praktiese oplossings wat hulle gebruik
om die probleme te beperk.

5.5 BEPERKINGS VAN DIE STUDTE

Die beperkinge van hierdie spesifieke navorsingsstudie sluit die volgende in, naamlik:

Deur gebruik te maak van die semi-gestruktureerde onderhoudsmetode is 'n wye
verskeidenheid menings van die deelnemers verkry. Die navorser kon moonflik

meer sensitief gewees het vir die inligting wat deur die deelnemers verskaf is, en

die idees en konsepte verder verken het, indien dit nie duidelik beskryf is nie. Die

betroubaarheid en geldigheid van die data is nie deur die herhaling van die

onderhoude oor'n bepaalde tydperk geverifieer nie. Geen opvolg-onderhoude

was egter nodig nie. Interne geldigheid is bereik deurdat die deelnemers gevra is

om die transkripsies van die onderhoude te evalueer, en gebruik is gemaak van

die dienste van 'n mede-kodeerder.

Die studie was op klein skaal uitgevoer in 'n spesifieke geografiese gebied, en

kan dus nie gebruik word as verteenwoordigend van die totale populasie nie.

Die navorsing van die studie is beperk tot Afrikaans- en Engels-sprekendes, en

sluit nie dowe en hardhorende kinders van alle Suid-Afrikaanse kultuur- of

taalgroepe in nie.

Die inligting wat verkry is, was beperk deurdat slegs die ouers van die

hardhorende of dowe kind genader is vir inligting. Onderhoude met die dowe of

hardhorende kind self, sy/haar ondenarysers, en vriende kon moontlik meer

inligting verskaf het in verband met die uitwerking van gehoorverlies op die kind

met gehoorverlies se sosiale en emosionele funksionering, sowel as sy/haar

akademiese prestasie.
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5.6 AANBEVELINGS VIR VERDERE STUDIES

Die volgende aanbevelings word gemaak vir verdere studie, naamlik navorsing oor

o die dowe of hardhorende kinders se beskouinge van hulle selfbeeld;

o hoe die dowe of hardhorende kinders sosiale interaksie met normaal-horende

kinders beleef;

. die ervaring van die dowe of hardhorende kind van 'n hoofstroomskool;

o die persepsies van die dowe of hardhorende kind se vriende kan addisionele

inligting verskaf ten aansien van die sosiale interaksies van die kind met

gehoorverlies;

r die omvang van die sosiale lewe van die dowe of hardhorende kind in Suid-

Afrika;en

o die invloed van tegnologie op die sosiale lewe van die dowe of hardhorende kind.

5.7 SLOTWOORD

Dit was vir my as navorser'n voorreg om die studie te kon doen en die ervarings van

ouers met dowe of hardhorende kinders te beleef. As opvoedkundige sielkundige was

ek verplig om geregtigheid te laat geskied, en die welstand van alle kinders te verseker.

Ek vertrou dat die studie 'n bydrae kan lewer vir alle ouers in hul hantering van hul kind

met gehoorverlies. Deur van die begin af riglyne aan ouers met dowe of hardhorende

kinders te kon bied, hoop ek dat die aanpassings wat gemaak moet word minder

traumaties sal wees vir die ouers, die gesinslede en vir die dowe of hardhorende kind.

Die studie was vir my in die besonder waardevol, aangesien ons seun agtien maande

gelede met gehoorverlies gediagnoseer is. Geen literatuur kon my voorberei op die

aanpassings wat ons moes maak nie. Tydens die studie het ek net weer besef dat om

die volle potensiaal van 'n kind met'n gehoorverlies te ontwikkel, besondere uitdagings

bied. Al is dowe of hardhorende kinders nes ander kinders, is hulle tog 'anders' en

vereis hulle spesiale aandag, op verskeie terreine. Wat die praktyk betref, het ons



vasgestel dat alle mediese uitgawes van elke lid van 'n gesin met'n gesfremde kind
aftrekbaar is vir belastingdoeleindes.

Ek het die studie baie vervullend gevind, en het waardevolle kennis opgedoen
gedurende die navorsing, baie meer as wat ek ooit kon verwag.
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Addendum A

VOORBEREIDE VRAE VIR ONDERHOUD

Hoofuraag: Watter aanpassings of hanteringstrategie€ het julle geTmplimenteer?

1. Wanneer is hy/sy gediagnoseer met gehoorverlies?

2. Wat se invloed het gehoorverlies op sy/haar selfbeeld gehad?

3. Watter "planne" het julle geTmplimenteer om die invloed van gehoorverlies op
sy/haar selfbeeld te beperk?

4. Wat se invloed het gehoorverlies op sy akademiese prestasie gehad?

5. Watter voorsorgmaatreels is getref om die invloed van gehoorverlies op u kind se
prestasie te beperk?

6. Wat was die invloed van gehoorverlies op sy/haar sosiale ontwikkeling?

7. Wat doen julle as ouers om sy/haar sosiale vaardighede na wense te ontwikkel?

8. Wat is/was die houding van die broers/susters teenoor die kind met gehoorverlies?

9. ls daar enige probleme tussen die broers en susters as gevolg van die
gehoorverlies?

10. Hoe hanteer julle die probleme tussen die broers en susters?

11. Waarmee sukkel hy/sy (die hardhorende of dowe kind)?

12. Het hy/sy aanpassings gemaak? En wat se aanpassings?

13. Watter emosies heUervaar julle as ouers as gevolg van die
gehoorverlies?

14. Watter "coping skills" gebruik julle as ouers?

15. Wat se raad kan julle vir ander ouers gee wat ook in dieselfde situasie

is?

16. Waarmee ervaar julle as gesin nog probleme?
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Addendum B

INGELIGTE TOESTEMMING / INFORMED CONSENT

lngellgte toestemmlng: Navorsingstudie
Tltel van studle: Praktiese riglyne by die hantering van die dowe of hardhorende kind binne die
gesinsopset.

Dle doel van dle navorslng: Om praktiese riglyne saam te stel vir nuwe ouers van dowe of
hardhorende kinders oor die hantering van die dowe of hardhorende klnd binne die gesinsopset.

Die benodigde data of inligting sal deur middel van semi{estruktureerde individuele onderhoude
ingevorder word. 'n Oop vraag word gestel om soveel moontlike inligting te vetkry oor die
verskillende wyses van hantering van die hardhorende kind en situasies wat ontwikkel rondom
die hardhorende kind, binne die gesinsopset. Deelname aan die navorsingstudie is vrywillig en
konfidensi€el. Die interne sielkundige wat die onderhoude behartig hanteer verder alle aspeKe
soos die transkribering en analise van die data.

Alle inligting wat verkry word tydens die navorsingsproses sal vertroulik hanteer word.
Deelnemers se identiteit sal beskerm word deur skuilname te gebruik asook idenlifiserende
inligting te beperk. Die studie word deurlopend onder supervisie van 'n studieleier uitgevoer. Die
studieleier is ook verbind tot die vertroulike en anonieme hantering van die data. Deelnemers
kan enige tyd tydens die navorsingsproses vry voel om hulleself uit die studie te onttrek. Geen
deelnemer sal enigsins gepenaliseer word nie en alle inligting rakend die deelnemer sal dan
onttrek word. Inligting verkry uit die onderhoude sal deur middel van data-analise in
navorsingsbevindinge omskep word.

Navorsingsbevindinge sal gepubliseer word as 'n MEGverhandeling van bepetkte omvang
(Opvoedkundige Sielkunde) ter voltooiing van 'n Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde en
mag ook moontlik in 'n Akademiese Vaktydskrif gepubliseer word. Mr enige verder navraag
kontak die navorser Carmen Maloney gerus.
Kontaknommers: 0825749213 en I ol 044 272 2254.

- verstaan die inligting wbt aan my gekommunikeef is en
gee hiermee my toestemming det
Mag deelneem aan die betrokke navorsingstudie.

Ek, - gee ook hlermee my toestemming dat die onderhoudsessie
op oudloband opgeneem mag word vir transkripsiedoeleindes.

-
Handtekening: Deelnemer

I r
tll(\rnto

Datunl I

l \p
Hahdt'ekening:l Navorser
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INGELIGTE TOESTEMMING ' INFORMED CONSENT

IngEllgte toestemmlng: Navorsingstudie
Titel van studie: Praktiese riglyne by die hantering van die dowe of hardhorende kind binne die
gesinsopset.

Dle doel van die navorslng: Om praktiese riglyne saam te stel vir nuwe ouers van dowe of
hardhorende kinders oor die hantering van die dowe of hardhorende klnd binne die gesinsopset.

Die benodigde data of inligting sal deur middel van semigestruKureerde individuele onderhoude
ingevorder word" 'n Oop vraag word gestel om soveel moontlike inligting te verkry oor die
verskillende wyses van hantering van die hardhorend€ kind en situasies wat ontwikkel rondom
die hardhorende kind, binne die gesinsopset. Deelname aan die navorsingstudie is vrywillig en
konfidensi€el. Die interne sielkundige wat die onderhoude behartig hanteer verder alle aspekte
soos die transkribering en analise van die data.

Alle inligting wat verkry word tydens die navorsingsproses sal vertroulik hanteer word.
Deelnemers se identiteit sal beskerm word deur skuilname te gebruik asook identifiserende
inligting te beperk. Die studie word deurlopend onder supervisie van 'n studieleier uitgevoer. Die
studieleier is ook verbind tot die vertroulike en anonieme hantering van die data. Deelnemers
kan enige tyd tydens die navorsingsproses vry voel om hulleself uit die studie te onttrek. Geen
deelnemer sal enigsins gepenaliseer word nie en alle inligting rakend die deelnemer sal dan
onttrek word. Inligting verkry uit die onderhoude sal deur middel van data-analise in
navorsingsbevindinge omskep word.

Navorsingsbevindinge sal gepubliseer word as 'n MEd-verhandeling van beperKe omvang
(Opvoedkundige Sielkunde) ter voltooiing van 'n Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde en
mag ook moontlik in 'n Akademiese Vaktydskrif gepubliseer word. Mr enige verder navraag
kontak die navorser Carmen Maloney gerus.
Kontraknommersi 08257 49213 en I ol 044 272 2254.

vergtaan die inligting wat aan iny gekommunikeer is en -

Mag deelneem aan die betrokke navorsingsludie.

gee ook hiermee my toestemming dat die onderhoudsessie
op oudioband opgeneem mag word vir transkipsiedoeleindes.

t€:+e t5: oB : to

EK,

Datum

tt
E_i__ l5\oqI\ o

gee hlermee my toestemmlng dat

Handtekenin!: Navorser
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INGELIGTE TOESTEMMING ' INFORMED CONSENT

Ingellgte toestemmlng: Navorsingstudie
Tltel van studie: Praktiese riglyne by die hantering van die dowe of hardhorende kind binne die
gesinsopset. .

Dle doel van dle navorslng: Om praktiese riglyne saam te stel vir nuwe ouers van dowe of
hardhorende kinders oor die hantering van die dowe of hardhorende kind binne die gesinsopset.

Die benodigde data of inligting sal deur middel van semigestruktureerde indMduele onderhoude
ingevorder word. 'n Oop vraag word gestel om soveel moontlike inligting te verkry oor die
verskillende wyses van hantering van die hardhorende kind en situasies wat ontwikkel rondom
die hardhorende kind, binne die gesinsopset. Deelname aan die navorsingstudie is vrywillig en
konfidensi€el. Die interne sielkundige wat die onderhoude behartig hanteer verder alle aspeKe
soos die transkribering en analise van die data.

Alle inligting wat verkry word tydens die navorsingsproses sal vertroulik hanteer word.
Deelnemers se identiteit sal beskerm word deur skuilname te gebruik asook identifiserende
inligting te beperk. Die studie word deurlopend onder supervisie van 'n studieleier uitgevoer. Die
studieleier is ook verbind tot die vertroulike en anonieme hantering van die datra. Deelnemers
kan enige tyd gdens die navorsingsproses vry voel om hulleself uit die studie te onttrek. Geen
deelnemer sal enigsins gepenaliseer word nie en alle inligting rakend die deelnemer sal dan
onttrek word. Inligting verkry uit die onderhoude sal deur middel van data-analise in
navorsingsbevindinge omskep word.

Navorsingsbevindinge sal gepubliseer word as 'n MEd-verhandeling van beperlde omvang
(Opvoedkundige Sielkunde) ter voltooiing van 'n Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde en
mag ook moontlik in 'n Akademiese Vaktydskrif gepubliseer word. Mr enige verder navraag'kontak die navorser Carmen Maloney gerus.
Kontaknommers: 0825749213 en I ol 044 2722254.

vehtaan die inligting wat aaf my gekommunikeer is en=

Mag deelneem aan die betrokke navorsingstudie.

gee ook hiermee my toestemming dat die onderhoudsessie
op oudioband opgeneem mag worcfvir transkipsiedoeleindes.

I I
t5l(Yotc

Datum ' I

Ek,
gee hlormee my toestemmln!-dE
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ingevorder word. 'n Oop vraag word gestel om soveel moontlike inligting te verkry_ oor die
ve-rskillende wyses van hantering van die hardhorende kind en situasies wat ontwikkel rondom
die hardhorende kind, binne die geslnsopset. Deelname aan die navorsingstudie is vrywillig en
konfidensi€el. Die interne sielkundige wat die onderhoude behartig hanteer verder alle aspekte
soos die transkribering en analise van dis data.

Alle inligting wat verkry word $dens die navorsingsproses sal vertroulik hanteer word.
Deelnemers se identiteit sal b6skerm word deur skuilname te gebruik asook identifiserende
inligting te beperk. Die studie word deurlopend onder supervisie van 'n studieleier uitgevoer' Die
studieliier is ook verblnd tot die vertroulike en anonieme hantering van die data. Deelnemers
kan enige gd tydens die navorsingsproses vry voel om hulleself uit die studie te onttrek. Geen
deelnemerlal 

'enigsins 
gepenaliseer word nie en alle inligting rakend die deelnemer sal dan

onttrek word. lnligting verkry uit die onderhoude sal deur middel van data-analise in
navorsingsbevindinge omskep word.

Navorsingsbevindinge sal gepubliseer word as 'n MEd-verhandeling van beperkte omvang
(Opvoediundige Sielkunde) ter voltooiing van 'n Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde en
mag ook moontlik in 'n Akademiese Vaktydskrif gepubliseer word. Mr enige verder navraag .
kontak die navorser Carmen Maloney gerus.
Kontaknommers: 0825749213 en I oI 044 2722254.

t , t
veretaan die inligting wat aan my gekommunikeer is en

gee hiermee my toestemming dat
Mag deelneem aan die betrokke navorsingstudie.
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e ook hiermee my toestemming dat die onderhoudsessie

zE-q,-btO

EK,

op oudioband opgeneem mag word vir transkripsiedoeleindes.

Datum

@
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Ek, venstiaan die inligttlng wat aan my gekommunikeer is en
5lg":-Tl-!i:g:?q'vPJ*ffi fi sTatdieonderhoudsiiJ6"p;il;i';E-olj"nuu.'"s
word vir transkripsiedoeleindes.

Addendum B

INGELIGTE TOESTEMMING ' INFORMED CONSENT

lngeligte toestemmlng: Navorsingstudie
Tltel van studle: PraKiese riglyne by die hantering van die dowe of hardhorende kind binne diegesinsopset.

Dle doel van dle navorclng: om praktiese riglyne saam te slel vir nuwe ouers van dowe of
hardhorende kinders oor die hantering van die d-owe of hardhorende kind binne die gesinsopset.

Die benodigde data of inligrting sal deur middel van semigestruktureerde individuete onderhoudeIngovo_ruer word. 'n oop vraag word gestel om soveel moonflike inligting te verkry oor diev-erskillende wyses van hantering van die hardhorende kind en sltuaiies-wat ontrrkrel rondomdie hardhorende kind, binne. die gesinsopset. Deelname aan die navorsingstudie is vrywillig enkonfidensi€el. Die interne sielkundige wat die onderhoude behartig tranttiivlroer atti, asfrktesoos die transkribering en analise van die datra.

Alle inligting wat verkry word gdens die navorsingsproses sal vertroulik hanteer word.
Deelnemers se identiteit sal beskerm worO Oeur itcuilname te gebruik asook identifiserende
inlig.ting te beperk. Die studie.word deurlopend onder supervis-ie van 'n studieleier uitgevoer. Diestudieleier is ook verbind tot die vertroulike en anonieme hantering van dii Oita. 

- 
Oeetnemersk€n.enige tyd tydens die navorsingsproses vry voel om hulleself uit die studie tJ onttrek. Geendeelnemer sal.enigsins gepenaliseer word nie en alle inligting rakend die deelnemer sat danonttrek word. Inligting verkry uit die onderhoude sal deur middel van data-analise in

navorsingsbevindinge omskep word.

lp.?:'1,9:5y11i1ry salqeoubtiseer word as ,n MEd-verhandeting van bepeftte ornvang(epvoedKunclige Sielkunde).tervoltooiing van'n Meestersgraad in 6pvoediundige Sielku-nd enmag ook moontlik in 'n Akademiese vaKyasmif gepublisee-r word. vir enile veiJer navraagkontak die navorser Carmen Maloney gerus.
Kontaknommers: 0825749213 en t ot OAl272 22&4.
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ONDERHOUD I - DEELNEMERA

A ons het dit reeds opgetel hier van 10

maande af en sy kon nog 'n bietjie hoor, en dit het

agteruitgegaan en hier op 14, 15 16 maande was sy

heeltemal doof. Dis die tyd wat hulle moet begin leer,

leer praat. En uhm, dit is heeltemal iets anders as

iemand qlad nie kan hoor nie. of noo nooit qeoraat het

nie. om. om iemand in 'n qesin te h6 wat qlad nie kan

kommunikeer nie. en wat jy moet leer om te

kommunikeer, as iemand wat darem al 'n bietjie gehoor

gehad het of dit verloor het,

Carmen: Ja

A: mens het jy darem al iets om op te werk. Maar in elk
geval, dit vra 'n inset van almal.

Carmen: Hoe hanteer julle vir haar?

A: Maklik nou, ek bedoel sy vat hulle..... Hulle praat van

kinders soos sy, sy is nou 15, hulle praat van hulle as

die "hearing deaf . Sy is horend doof, want sy dra

kogle€re inplantings, sy het dit gekry op 2 jaar en gy

Kommunikeer/
Gesin

kan hoor. sv kan praat en sv het qeen ander manier I kommunikasie

van kommunikasie as om qewoon te praat nie. Maar,

maar sy het een beperking, die apparaat het steeds

beperkinqs. sv kan nie in alle omstandiqhede so qoed | ,--__.._,,--I KommunrKasre
hoor soos ek en iy nie. Sy kan nie in alle

omstandiqhede so ooed cope soos ek en iv nie en 
I aanpasbaarheid/

noudat sv'n tiener is. is dit nie maklik nie. Maar ek dink I selfbeeld
as jy, as ek met jou kan praat oor 'n gesin, ek dink as



kind, as ek terugdink, is die eerste belangrikste ding is

dat elke lid van die qesin moet inkoop. moet betrokke gesin/
raak. om om om daai kind te ondersteun. Uhm...Ek I ondersteuning
gaan maar vir jou waarskynlik deurmekaar klink, maar

ek gaan dit vir jou s6 soos ek dit kan onthou.

Carmen: Maak nie saak nie.

A: Die eerste ding is, 'n mens moet deskundige hulp kry.

Ek dink qeen qesin kan oo hulle eie die dinq hanteer I Oesin
nie, want jy weet doodeenvoudig nie. En jy gaan foute

maak, en 'n kind word groot en jy kan die foute nie

herstel nie. Jv moet deskudiqe hulp krv. Nou... ons het I Ouers/gesin

Pretoria toe getrek waar ons kind in 'n kleuterskool was

wat dowe kinders leer praat. Die Karel du Toit Sentrum.

Hulle het in Pretoria 'n tak gehad daardie tyd, en in

Kaapstad. Hulle het eintlik in Kaapstad begin en het

vandag in al die groot stede takke. Waar iv spesialis 
I Or", _ hulp

hulp krv en wat iv as ouer. ouerleiding geqee word en
qeleer het. qeleer word hoe om iou kind te hanteer. Ek

en Pieter het letterlik deur weeklikse sessies gegaan

waar ons opleiding gekry het hoe om met Ria te werk.

Ons het in die Kaap, het hulle ons daar by die Karel du

Toit Sentrum vir'n week, het ons partykeer gaan bly,

dan neem hulle ons met video kameras af, vir ons en

haar en dan weer vir hulle ook. sodat ons kan sien wat

doen ons verkeerd en hoe om te praat. Want die

besluit wat'n ouer moet neem, as iy'n kind hel , roi IL-l.: I Kommunikasie -
heeltemal doof is, dit qaan. qaan iv daai kind leer praat I opsie

of qaan iv haar leer "sion lanquaoe" doen. Baie mense

wat baie arm is het nie daai keuse nie.



Carmen: Uhmm

A: Die kind moet qebare taal leer en ek weet nie baie van I Kommunikasie -

qebare taal nie. alwat ek weet is dat daardie mense'n I 
opsie

afoesonderde lewe lv. Hulle kan nie op hulle eie cope

nie en vir my was dit van die begin af

ononderhandelbaar. As ek die daq nie daar is nie, I gesin

moet hierdie kind al die qeleenthede hB wat'n ander

kind kan h6. Sv moet'n werk kan doen en kan I geleenthede

skoolqaan soos ons en uhm... sv is praqtiq en sv is slim

en ek kon nie vir haar. hulle het qes6 ons maq qeen

olafon op ons verwaqtinqe van haar sit nie. En ek dink I Ouerl
dit is die eerste les miskien vir'n ouer. iv moenie 'n I Geleenthede
plafon sit op wat jy van jou kind verwag nie. 'q@ 

| Geleenthede
kan presies alles bereik dat eniqe ander mens kan

bereik. So. uhm as ouer moet iv iouself laat toerus. I 
Ouers

Nou almal het nie altyd daardie geleenthede nie. Maar

dis die eerste ding wat, wat jy, as jy kan, op 'n manier

om betrokke te raak en ek weet nou maar van die Karel

du Toit Sentrum. By so'n plek kan die mense vir jou 
I Kommunikasie

help uhm... Dit is verskriklik belanqrik om baie te praat

met 'n kind wat nie kan hoor nie. Jou hele lewe | ^ _____-,__- | Aanpassrngs
verander. Al wat ons die hele dag gedoen het, veral in

die eerste 10 jaar van haar lewe, was om te praat. Ek

moet sO ek, ek het, het bietiie oohou musiek luister in

daardie tvd, omdat, dis 'n ander ding, jy gaan moet leer

om agtergrond-lawaai uit te skakel. As daar harde

musiek in die agtergrond speel en jy praat met'n dowe I Kommunikasie
kind, dan oaan hv iou nie so lekker hoor nie. want nie

sv apoarate. van enioe aard. kan daardie onderskeid so

lekker maak nie, uhm... Jv pas in oesinsituasie aan. As I Gesinslewe

die televisie raas en ek en iv gesels. sal ons 'n lekker



qesprek kan voer. maar as daar'n dowe kind sit. oaan
daardie kind nooit met iou 'n lekker oesprek kan voer
nie. So iv moet iou huis aanpas en iou hele
qesinsituasie en baie qoed wat iv doen aanpas. As jy

na 'n konsert saan kvk, kan jy nie voor by die
luidspreker gaan sit nie, want die kind se apparaat qaan

waarskvnlik verskriklik seerkrv van die harde mikrofone.
Sit jv te aoter. kan hulle in elk qeval niks hoor nie. So iv
moet elke dinq wat iv doen. moet iv. moet iv'n
aanoassinq maak. Dit raak'n leefi,wse. Ek dink as'n

ou, 'n ou nie blootstelling kan h6 aan spraakterapeute

en kundigheid of sentrums met kundigheid nie, moet jy

maar op die internet probeer kyk. Maar, maar dit is nie

maklik nie. Daar is leesstof, maar die leesstof is nie
goed nie. Dit is'n nuwe veld, dis'n nuwe ding, 'n nuwe

ding om mense te integreer in die hoofstroom. Ek het

altyd ges6 as my kind 10 jaar vroedr gebore was, sou

sy nie geleenthede gehad het nie. Dis letterlik waar dat

in daai 10 jaar voor haar geboorte, het hierdie ding

begin dat jy mense met gehoorapparate en kogle6re

apparate en, en wat doofheid in verskillende vlakke het,

dat jy hulle eintlik met tegnieke en met nuwe tegnologie

wat hulle kan dra, so kan help dat hulle maar eintlik met

hulle lewe kan aangaan. Ok, ek kan maar aangaan?

Ja, dit is nog baie interressant.

Wat ons moes oedoen het toe Ria klein was. ons het

letterlik qeloop toe sv twee. drie iaar oud was, dan loop

ons. bv elke kas waar ek verbvloop. het ek dit oedoen -
'kloo. klop. klop. hoor iv Ria. klop. klop. klop." Jv beqin

so eenvoudiq. Vir'n week lank klop. klop. klop iv net.

Aanpassings /
Aktiwiteite/

Gesin

Carmen:

A:



En. en elke dino wat iv aanraak. benoem iv. As ek kos

maak. het sv oestaan en kvk en dan s6 ek'tamatie. snv

die tamatie. snv", want hulle s6 qewone mense het so I Taal
iets soos 30 000 qehoorsenuwees. Nou. ek praat nou

maar van mv kind wat 'n koole€re inplantino dra. hv het
30 elektrodes. maar 22 daarvan word gebruik. So sv
kan net soveel minder hoor. Hoeveel keer meer moet

sv 'n dinq hoor voordat sv dit reqistreer. En dit is maar

die geheim daarvan. Herhalino. Ek het nou klaar oor
aoterqrond-lawaai qepraat en herhalinq.

Carmen: Ja.

A: En, en daai kind amper bombardeer, maar nie op'n

herhaal. is hulle baie keer leerqieriq. want hulle is
qewoond om van kleins af om te werk.

Carmen: Ja

A: Hulle is baie keer leergieriger en doen baie keer baie
qoed op skool,dis net, dis net, want ek dink nie hulle | :[ff:i"

onaangename manier nie. Op'n positiewe manier met I Taal

klank om hom te help om te kan beqin kommunikeer.

want as iy dit eers het. dan kan iv verder qaan. En ek

dink dit bly, selfs vandag nog, selfs met'n tweede taal. I tweede taat
elke taal wat iou kind aanleer is'n hele nuwe taal, en

selfs met'n tweede taal iv weet. moet ons herhaal en

herhaal totdat iv seker is daai kind het dit. het dit

opqetel. Nogal interessant, wat ek met die meeste

kinders wat doof is al opgetel is, is omdat hulle van

kleins af, baie keer, 'n baie aktiewe betrokkenheid van | ̂ ..-_.^._^,-,I uueroelroKKen-
hulle ouers het. wat hulle help met praat en herhaal en I Heid



Carmen:

A:

Carmen:

A:

weet van 'n ander lewe as om te werk om iets te bereik
nie. lemand het eenkeer teenoor my die opmerking
gemaak dat as ons aan al ons kinders daardie input
gee wat ons aan dowe kinders gee, sal ons geniale

kinders grootmaak.

Ja.

So, ok, daardie input en absolute klank herhalinq is

verskriklik belangrik. Uhm... iv moet iou kind nie. ek het

nooit mv kind beskerm teen die lewe nie. Jv moenie

iou kind beskerm nie. Ek qlo iv moet iou kind inbrinq in

alles wat iv doen. Vat. vat die kinders saam. Ek het
gelukkig 'n dogter wat graag saamgery het en gekoop

het, en inkopies gedoen het saam met my. Sy was 10,

toe kon ek,... sy alleen in Pick'n Pay ingaan en

inkopies doen met'n lysie. Ek het haar orobeer

selfstandio leer en probeer blootstel en probeer die

vrymoedigheid oee om nie banq te wees om te waaq

nie.

Dowes skei hulle baie keer af van ander mense. Hulle

voel as hulle klein is. nie noodwendiq anders nie. maar

beqin op'n stadium anders voel. Hulle kom aqter hulle

is anders as die ander kinders. Ok, wat kan ek nog vir
jou s6? Ek praat nou baie. 56 as jy iets vir my wil vra,

ek het nog baie goed wat ek vir jou kan vertel.

Nee, jy kan maar net praat.

Ek dink dis belangrik om, ek het vir Ria van die begin af
ges6, omdat die qemeenskap onkundiq is oor doofheid.

en al iou vriende en familie en almal met wie iv te doen

Taal - aanleer

Ouers

Selfbeeld

Sosiaal

Selfbeeld

Ander



Carmen:

qaan krv. onkundiq is, Ek het van kleins af vir haar

ges6 party mense dra 'n brilwant hulle kan nie goed

sien nie. Jy dra 'n apparaat want jy kan nie goed hoor

nie. Dit is so. 'n Ander ou dra 'n effens opgeboude

skoen want hy sy een been is korter, uhmm maar

doofheid is nog vreemd vir mense. So hulle dink noq

baie keer dat as iemand 'n oehoorapparaat dra. daar is

iets met hulle brein verkeerd. En dit is deel, ek dink, dit

is deel van die verantwoordelikheid van ouers van

kinders met qehogrprobleme. om tot daardie onkunde

deur te breek en die qemeenskap op te voed ook. Om,

om. om.. ander mense te leer om iou kind te aanvaar as
'n qewone mens. Daar is niks met hulle verkeerd nie.

Wat se invloed het dit op haar selfbeeld gehad dat sy

anders voel en die onkunde van ander?

Ek dink, ek dink sy was as kleuter. toe sv in die Karel

du Toit Sentrum was. was sv baie vol selfuoltroue, want

sy was op 'n stadium die brightste en die slimste en die

mooiste en die oulikste, want hulle, hulle raak maar so.

Ek dink dit het haar snaaks in haar puberteit. vroe€

tieneriare het dit haar erq beqin vanq en was hierdie

iaar. op 15 vir haar'n baie. baie. baie moeilike iaar. Sy

het 15 oeword so 'n maand qelede. Ek dink die realiteit

van. van.. dat sy anders is. het haar qetref en sy het

baie teruqqetrek in haarself. Sy het emosioneel erge
probleme en ons spreek dit op die oomblik aan, ook

saam met die skool. want dis nie eintlik in die huis waar

daai probleem ontstaan nie, dis na buite toe, want sy,

tieners het'n onoelooflike behoefte aan 'n oroeo - om

soos die qroep te lvk en te wees. Nou. nou tieners

Ander

Ouers

Selfbeeld

Selfbeeld

Sosiaal
Portuurgroep

A:



Carmen:

A:

praat baie. As hulle kleiner is, speel kinders. Hulle

hardloop en gooi balle. Maar as hulle groter word,

praat hulle. As iv'n qehoorprobleem het. hoor iv nie

altvd die qoed as almal qelvk praat nie ek dink dit dra

bv dat iv'n mens moet waarneem dat iou kind maklik

kan beqin uitvoel op skool of tussen vriende. En ek

dink dis deel van haar probleem. Sv het'n, sv het'n

selfbeeld probleem en ons werk op die oomblik

daaraan.

Werk daaraan?

kas. Ons probeer haar omrinq met qoed wat sv. wat sv

weet waarin sv qoed is en ons het. ons het met haar

onderwvsers qeoraat en haar maats. want dit is nie.

niks is in isolasie nie. dis'n totale dinq van almalwat

betrokke is. en haar broer ook. Kinders baklei met

mekaar en s€ verskriklike lelike goed vir mekaar en jy

moet die broers en die susters saam ook op 'n stadium

inkoop. Hulle mao haar nie anders hanteer nie. want

dan raak hulle ook opstandio en beoin hulle probleme

krv. Dit is baie keer so dat die ander kind in die huis of

die ander kinders in die huis. beqin oedraqsprobleme

krv. omdat al die aandaq in zoom op die kind met die

oehoorprobleem. En uhm, dit moet'n mens ook voor

versiotiq wees. veral as ouers dat altwee iou kinders

hulle waarde besef en die ander kind of kinders ook

Kommunikasie

Sosiaal

Selfbeeld

Sibbe

Ons het haar, sy kry op die oomblik behandeling van 
I

iemand wat haar ...... Dit gaan eintlik so goed met haar I
as jy haar sien, maar 'n ou tel dit nou op wat haar, wat I
haar leer of versterk. Sy maak 'n lys van alles waarin I
sy goed is en wat sy kan doen en sy plak dit op haar I Gesin



weet hulle is ok en belanqrik, en maar. maar hulle moet

ook maar, en jy moet met hulle gaan sit en praat, en

hulle moet maar bietjie meer genadig wees met jou

sussie, as wat jy met 'n ander kind of met 'n suster in

ander omstandighede sal wees.

Ek. ek dink nie. iv sal self ook sien. maar ek dink nie iv

sal ooit heeltemal ontspan nie. 'n Mens moet maar iou

ooq hou op'n kind terwvl hv orootword. Gaan dit oraait

met hom? Uhm... waar 16 probleme? Want daar kom

probleme op wat jy sal moet hanteer. 'n Kind in 'n

qesin, en wat nie kan hoor nie. en 'n mens moet onthou

daardie kind kan nie alles hoor nie, en jy moet dit, elke

maand vir die onderwvsers s6, want hulle vergeet dit

ook. Fanie de Villiers, wat self 'n dowe kind het, het vir

my ges6 toe Mia 'n jaar was - onthou doofheid is die

onsigbare gestremdheid. Mense vergeet dit want hulle

kan dit nie sien nie. En veral as jou kind lyk of hy of sy

cope, dan vergeet mens dit. Ons het qereeld hier bv

nie bv oefenino opoedaao nie. daar oebeur verskriklik

baie qoed wat sv moet doen. Sy doen nie huiswerk nie,

uhm.. en nie omdat sv nie wil nie. want sv is'n

toeoewvde kind. maar omdat sv dit mis. Sy ..., ten

spyte daarvan dat haar skool weet en almal om haar

weet, vergeet hulle dit, want dowe kinders lyk, hulle leer

ook, hulle smile want hulle lvk happv en iv dink hulle is

oraait. en hulle is dalk nie oraait nie.

Carmen: Wat doen julle, want kyk ... huiswerk het 'n invloed op

haar akademie?

A: Ja, dit het. En sy is akademies nog altyd baie sterk

gewees. Uhm..weet jy, ek praat so baie met die skool. I 
Skool

Ouers

Gesin

Skool

Skool-  mis

Selfbeeld/
Masker vir ander



Carmen:

A:

ek dink hulle is al so moeg vir my, maar ek het geleer,

die belangrike ding wat die skool moet doen is om alle

huiswerk van 'n kind met oehoorqestremdheid. skriffelik

te gee. Dit is eintlik al ding. Hulle kan gewoonlik ook

nie oor die interkom hoor nie, uhm... Hulle kan nie'n

aftondiqino voor in die saal hoor qewoonlik nie. Hulle

kan baie qoed net nie oor'n afstand ootel nie. So, die

skool moet maar, moet dit maar, jy weet hulle moet

maar hulle kant brino. wat werk is wat mense praat van
'n buddv-stelsel. Wat jy 'n maatjie het langs jou wat

verantwoordelikheid neem vir jou en dieselfde in die

huis ook. Jv qaan verantwood

kind oehoor hv moet kom eet of sv moet kom eet. of het

iou kind oehoor ons qaan sewe uur soontoe. Sodat iv

ook daai ekstra verant-woordeliheid neem om seker te

maak dat daardie kind dit ook oehoor het wat iv vir

almalqes6 het.

So moet jy maar 'n inset lewer dat die skool ook so 'n

stelsel in olek het, want dit, dit kom terug na jou huis

toe. As daar probleme is elders, dan gaan jy dit in jou

huis ervaar. En as jou kind ook probleme by die

skooldag optel, dan kom dit nie daar uit nie.

Ja.

Dit kom nie met my kinders daar uit nie, want hulle is

maar meer introverte, dit kom by die huis uit. En bv die

huis. dit. dit. dit kan spanninq in die huis veroorsaak.

veral as hulle tieners raak. dan raak hulle buieriq en

moodv en bakleieriq. en iv weet nie hoekom nie. Dan

kom jy later agter, maar, maar dis maar ek het raas

Skool- mis

Skool- mis

Buddystelsel-
Skool

Gesin

Skool- buddy
Stelsel

Gesinslewe



gekry omdat ek nie mv wiskunde qedoen nie, of wat I Skool - mis
ookal en ek het nie qehoor nie wat meneer oes6 het Gesin
nie. of wat ookal. So iy as ouer. dink iou dowe kind se

werk of die werk wat iv het. hou nie bv die huis op nie.

dit raak. dit raak die skool.

Carmen: Ja.

A: As jou kind vir swemlesse qaan, moet jy, veral as hulle

klein is, vir die juffrou s6 onthou as hulle Buitemuurs
gehoorapparaat dra, dit mag nie nat word nie. Onthou

die kind kan nie in die water hoor nie.

Carmen: Ja.

Buitemuurs

A: As hulle atletiek afriqtinq krv. iv kan nie van die kant van

die veld anderkant toe skree nie. die kind qaan nie weet

dat iv op hom skree nie. So iv moet ook met die

sportafriqters en almal moet jy, moet jy maar inlig, jy as

ouer is maar die coach wat jou kind daardie leiding

moet gee.

Carmen: Dit maak dit ook moeilik, want dit lyk of hulle hoor?

A: Ja, dit lyk of hulle hoor, en jy weet nie altyd nie. Jy I Sosiaal /

weet, Ria het by die skool beqin oeisoleerd voel en ons

het dit nie agter gekom nie. En ek het vir haar op'n

dag vir haar ges6 Ria maar jy lyk altyd so gelukkig. Toe

Portuurgroep

sE sy vir my'maar ek hou hierdie masker van 'n olimlas I Masker

oor mv qesiq. Ek wil nie h6 mense moet sien ek voel

qoor nie." So. en dis kinders. en kinders is nie dom nie.

hulle cover. Sy het dit al vir my ges6 want sy is ouer.



Carmen:

A:

Carmen:

A:

Ek dink op 9, 10 sou sy dit nie vir my ges€ het nie. Maar

hulle, hulle hulle cope maar met die meqanismes wat

hulle ook inbou. Maar die een ding wat jy nie kan

verander nie, jy kan nie die feit dat hulle'n

gehoorprobleem het verander nie. So hulle moet net

leer, en jy moet net leer om te cope daarmee. En ek

het dit netnou ook ges6, dis vir my belangrik dat my

kind eendag as ek nie hier is nie, nie in 'n kamertjie

moet gaan sit nie, Sy moet'n werk kan doen wat sy vir

haarself 'n lewe kan maak. Sy moet geen vrese hd om

iewers heen te gaan of enigiets aan te pak of enigiets te

probeer doen nie. En daar is net een manier wat 'n

mens dit kan doen. en dit besin in die huis. Die

qeleenthede oee is ook belanqrik. Dit is ook nie vir

almal seker moontlik nie.

Uhmm

want almal het nie altyd omstandighede waar

geleenthede is nie. Maar'n mens moet dit doen waar

jy, waar jy ookal kan. Om vir iou kind qeleenthede en

blootstelling te qee. en die selfuertroue om dinqe te

doen.

Sosiaal?

Weet jy, ons is nie regtig sosiale probleme nie, behalwe

die goed wat ek nou-nou oor gepraat het, dat hulle nie

altvd bv is ook in 'n sosiale qeselskap nie. ook. ook

waar familie en so aan is nie. Ek dink in daardie opsig

voel, voel die kinders baie keer oeisoleerd en moet'n

mens maar'n ooq hou en maar maats inliq. Op'n

Aanpasbaarheid

Gesin / huis

Geleenthede

Gesin - mis
Kommunikasie

Sosiaal



stadium dan raak, ek het gaan kyk was daar'n klomp

kinders wat vir haar amper simpatie het. maar maar

kinders is noq wreed. Daar is ook kinders wat nie 'n

saak het nie. Maar ek moet s6, Ria het nooit, uhm...

omdat sy doof is, het niemand ooit met haar gespot nie

of vir haar uitgesluit nie of iets van die aard nie. Wat

wel qebeur. kinders raak onqeduldiq. Hulle raak

onoeduldiq met die maatiie wat nie altvd "bv" is nie. Of

en dan gaan hulle aan. Ek weet nie, as daar kinders is

wat negatief was, dan weet ek nie daarvan nie, dan het

hulle nou maar op hulle eie aangegaan. So hulle. ek

dink mens moet maar ooo kaarte speel. Veral as hulle

klein is, ek het, ek het in Graad 1 en in die later grade

weer gedoen, en vandag s6 sy vir my dit was vir haar

baie sleg, maar dit het vir haar sleg begin raak toe sy so

11, 12 begin word het. Toe het ons Mia s'n vir hulle

qewvs - kvk hier is die apparaatiie. so lvk hv. En na die

herstel van haar operasie wat sy gehad het, is dit eintlik
'n wonderwerk wat haar help om te hoor. En dat hulle

moet besef wat haar situasie is sodat sy nie heeldag

moet hoor wat is daardie ding,

Uhmm

want kinders is mos nou so. Ek weet nie of jou kind 'n

gehoorapparaat dra nie?

Ja

Kinders gaan vra. Nou vra hulle vra, dan lig jy hulle in

en dan vergeet hulle daarvan. Nou later het sy nie

meer daarvan gehou nie. Ek weet iemand het, een van

Portuurgroep

Sosiaal

Sosiaal

Sosiaal/ ander

Carmen:

A:

Carmen:

A:



Carmen:

A:

Carmen:

A:

die onderwysers het destyds, toe sy in Gr 7 was, van

die verhoog af, 'n ding oor Ria ges6 hoe wonderlik dit

vir hom was om haar klasonderwyser te wees en hoe

sy'n voorbeeld vir al die ander was, want sy het

akademiese pryse en qoeters qekrv. want sy het beter

gedoen as haar klasmaats, en toe was sv baie onsteld

daaroor. want sy wil nie anders wees nie. Toe later.

kom die dinq van sv wil nie anders wees nie.

Ja.

Maar, uhm ek dink as hulle verder is en hulle liq die

maats in. dan help dit. Maar selfs vandag, ek weet as

mens, ek weet van een van my kind se vriende wat

saam met ons by die see vroe€r die jaarwas. Nou hy is

twee jaar ouer as sy. En toe begin hy haar uitvra oor

alles. Ek toe kom dit uit dat hy ook as kind 'n

gehoorprobleem gehad het en geopereer is, maar hulle

kon hom help. Die outjie se hele houding teenoor Ria

het half beskermend en anders geword, want skielik het

hy verstaan. So ek dink dis noqal belanorik dat as hulle

maats verstaan. dat hulle sal aanvaar en dan is dit vir

hulle maar net normaal. Dan is dit vir hulle soos die

ander outjie wat'n bril dra of een is nie so vinnig soos jy

nie, of wat ookal, dan raak dit normaal. 'n Mens moet

maar net oop kaarte speel.

Ja, met almal.

Skool-
akademie

Selfbeeld /
portuurgroep

Sosiaal

Sosiaal /
Portuurgroep

Dis'n normale ding, dis net vir eeue en vir jare kon I nnO".
hulle dit nie beter maak nie en het mense nie qeweet I Ouers

hoe om dit te hanteer nie en g!!g is maar die generasie



Carmen:

wat dit beter sal moet maak.

Waarmee sukkel sy op die oomblik die meeste?

Uhm...ek, dit is, dit is maar vriende en so aan. alhoewel

dit op die oomblik eintlik goed gaan. Sv sukkel met

musiek, om dit te verstaan soos ander kinders. Maar

almal, maar almal met gehoorgestemdheid sien dit nie

so nie. Daaris nogal 'n . . .  aan. Maardiedinq is

musiek is vir baie kinders belanorik. en sv ervaar dit

noqal dat dit vir haar sleq is dat sv nie so opqewonde

kan raak soos haar maats nie. Maar ek moet vir jou s€,

daar is nuwe tegnologie op die mark. Ons is nou besig

om 'n fm stelsel, dis op die rekenaar, om 'n nuwe fm

stelsel wat oor'n afstand werk, te toets op haar, wat

ons waarskynlik gaan koop vir haar, waar jy'n l-Pod

mee kan luister en jou selfoon mee kan antwoord en

enige ding mee kan doen. Hy werk met Bluetooth, dis

amazing. Jy hang dit om jou nek, en die ander ou hang

dit ook om sy nek. In die verlede was dit'n ding, iets

wat jy ingedruk het en manually. So, die tipe goed

maak, maak al musiek meer toeganklik vir hulle. Ja, dit

is die een ding waarmee ek sukkel. Ja. en sy het. maar

iv weet ek weet ook nie. sv het baie woede buie qehad

op 'n stadium. en ek vermoed dis maar deel van hierdie

hanterinq van haar. van haar hele situasie. Sy sukkel

maar in groepe, sy sukkel in'n glauran! as dit raas.

Ons het gister vir haar 'n rok vir hulle Founders Ball

oaan koop en toe op 'n stadium is al die tannies om

haar en "Oh hierdie rok lyk vir my" ... en toe sO ek vir

haar, wat s6 hulle? Toe weet sv nie wat s6 hulle nie.

want almal praat qelvk. Sulke qoed sal sv mee sukkel.

Sosiaal

Sosiaal

Aanpasbaarheid

Ander aktiwiteite



Carmen:

A:

Carmen:

A:

Carmen:

A:

Hoe hanteer jy dit dan?

Nee, dan s6 ek vir haar - "Ria die tannie s6 dit, en dit,

en dit." Dis nou mense wat haar nie ken nie. Hulle weet

nie dat sy'n gehoorprobleem het nie.

SO jy dit vir hulle?

Nie sommer nou nie. Ek sal nie in 'n gesprek gaan s6

Ria kan nie hoor nie. Ek sal, nee, sy sal nie daarvan

hou nie. Hulle moet dit maar of agterkom of wonder of

wat ookal, uhm. . . . Maar jy gaan dit nie sommer optel in

een tot een situasie nie. As iv fvn luister sal iv hoor sv

praat .... haar uitspraak is nie so qoed soos ons s'n nie. I Taal

omdat sv nooit kon hoor nie. sy moes lefterlik leer praat

en dit het Amanda 'n jaar lank gevat om haar te leer 'n

"s'te s6. Sy kon nie 'n "s" sO nie, sy kon nie. Ek weet

nie. Sy kon hom hoor, maar sy kon dit nie s€ nie.

Uhm.... En omdat dowes. dowes wat van kleins af ...

wat van qeboorte af doof is. voer nie dieselfde baba

klanke as ander babas uit nie. So hulle brei gewoonlik

en kan ook nie 'n "f sd nie. Baie van hulle leer hulle

"r'e" s6, maar Ria kon nie. Ons het probeer.

Ek kan nou nog nie.

Taal

So dit maak nie saak nie, baie van hulle sukkel met die | ,"",
voorklanke. die klanke voor in iou mond. Die agter

klanke, jy het dit waarskynlik opgetel van familie of

ouers, of ...., maar dis heeltemal iets anders.



Carmen:

A:

Carmen:

A:

Ja.

Maar, maar baie kinders sukkel met die tipe klanke. Ek

het nog nie, jou kind behoort daardie probleem te hd

nie, maar dit is ook goed wat hulle partykeer onderskei

van almal. Ehm... Wat hulle ook mee sukkel. is die

tweede taal. Dit gaan met haar eintlik goed, sy doen

goed in engels, ehm.. maar ek moet vir jou s6 die feit

dat sy in Principia is en moet engels praat, sy't nie 'n

keuse nie. Maar baie kinders met gehoorgestemdheid

word vrygestel van 'n tweede taal en hulle doen dit. Die

Onderwvsdepartment stel iou vrv, jy hoef nie'n tweede

taal te hd nie as jy gehoorgestemd is nie. En vir die

mense, veral die engelse kinders, is dit moeilik, maar ek

bedoel dis weer eens vir mv ononderhandelbaar dat'n

kind nie tweetaliq kan wees nie. Hoe gaan sy cope as

jy nie meer daar is nie.

Ja.

En sy lees geweldig baie. Dis vir enige ouer met'n

dowe kind so ek sal vir jou 'n paar wenke gee. Daar is

twee goed wat hulle moet doen.

Eerstens hulle moet die kind aan die lees krv. As jy jou

kind aan die lees kan kry, want ... laat ek myself in die

rede val- ek het met dowes gepraat voor Mia skooltoe

is. Ek het met'n vrou gepraat wat'n, wat'n

Meestersgraad in Sosiologie het, en sy kon in haar lewe

nooit hoor nie. Sy het as driejarige dogtertjie Worcester

toe gegaan en haar ouers is dosente van Universiteite

en in die Koshuis. Hoogs intelligent. Maar sy het glad

nie die tegnologie gehad wat vandag beskikbaar is nie.

Tweede taal

Taal

Geleenthede /
Aanpasbaarheid/
Tweede taal

Taalverwerwing



Sy dra ook nie 'n gehoorapparaat nie. Maar sy het as

kind, maar sy kan 100 o/o reageer. As sy praat, jy kan

hoor sy is doof, as sy praat, maar sy praat briljant. Sy

het vir my ges6 twee goed het die w6reld vir haar

oopgemaak. Want dowes, vir een of ander rede is 'n

probleem om simbolies te dink of op 'n tweede vlak te

dink. Sy het ges6 ek moet Ria laat teken en vir haar

laat kunsklasse neem, want kunsklasse het haar brein

vir haar oopqemaak. Dit was haar woorde, en ek het dit

oesien. Of dit 'n invloed gehad het, sal ek nie weet nie,

maar ek het dit gesien en sy teken vandag nog graag.

Die tweede ding is jy moet daardie kind leer lees, so

gou as moontlik en ek het haar probeer lief maak vir

lees. Nou dit het natuurlik gebeur. Ek het van kleins af

vir hulle gelees, en sy het aanvanklik nie verstaan nie.

Sv kon nie verstaan dat ek lees nie. want dis baie

woorde. Maar ons het boeke gaan uitneem en sy het

van kleins af, sy lees "sulke" boeke en sy het op'n

stadium meer gevra, op ses, sewe het sy het die hele

biblioteek deurgelees en toe begin engels lees. En dit

is vrek belangrik, want as hulle skriftelike engels

verstaan, verstaan hulle 'n vraestel en hulle kan leer en

hulle is al 80 % by. En toe was die volgende stap nou

maar om engels te leer hoor. En daarmee dink ek, dit

vat tyd en bloostelling en die praat is vir haar moeilik

want jy spreek die woorde verskriklik snaaks uit. En ek

het nie, sy het nie vandag meer die, ons het nie die

mense op Oudtshoorn wat haar kan leer soos hulle

haar Afrikaans leer praat het nie.

Ja

Taalverwerwing

Taal

Carmen:



A: Ons het nie reqtiq die kundiqheid, uhm.. hier om dit vir

haar te leer nie, so ons moet maar. Ek sal haar graag

engelse spraakterapie wil laat neem, maar ek weet nie

eintlik hoe en waar nie. Amanda doen dit, ek het al

gedink Amanda, maar Amanda is Afrikaans en jy sal dit

by'n engelse persoon laat doen. En hier is nie'n

enqelse spraakterapeult met kundigheid nie. Dis bietjie
'n asterstand, as jy in die stad bly, is dit die eerste ding

wat jy moet doen.

Met die tweede taal sukkel hulle, want, maar sy het

geen vrees om engels te praat nie. Wat ek dink

wonderlik is, want hulle praat altwee tale met mekaar in

die skool.

Ja.

En baie van haar vriende is engels en sy verstaan wat

hulle sO en hulle mixit in engels met mekaar. En 7de

Laan is natuurlik ook'n wondelike dinq vir'n kind wat

doof is. Want hv het onderskrifte en enqelse

onderskrifte. so iv leer enoels daardeur. En, dis ek het,

ek het agtergekom toe sy so 9, 10 was, dis nou die

beste ding. 'n Dowe kind kan ook, baie tu's het

deesdae 'n funksie om onderskrifte by alle dvd's wat jy

uitneem, alle programme wat direk uitgesaai word, baie

van die goed het onderskrifte, wat ook help om dit vir

hulle makliker te maak om saam met hulle vriende tv te

kyk. Ria vat, as jy dit opneem en jy speel dit terug, is

dan is die onderskrifte weg, maar as jy die res kyk, is

daar. Ek weet nie eers hoe werk dit nie, sy het die

funksie gevind, maar dan kan jy onderskrifte op jou, op

Carmen:

A:

Tweede taal

Tweede taal

Tweede taal
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A:

Carmen:
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jou skerm laat kom. Dit is ook nogal iets wat help.

Jy moet haar vra watter knoppies dit is.

Ja. 'n mens moet haar vra. Ek weet nie of al die tv's dit

kan doen nie, maar sy sit onderskrifte op en dit maak dit

makliker en sy is "by". Sy voel 'by" en dis vir haar

lekker. Sy gaan baie keer na 'n fliek kyk by die flieks,

en as sy daarvan gehou het s6 sy vir my ek kan nie

wag dat die DVD uitkom dat ek dit met onderskrifte kan

kyk nie. Ons het ook bederf geraak, want jy kom nou

agter hoe baie jy eintlik mis. Daar is baie keer ffn

humor in goed wat ons nie eers optel nie, want jy hoor

nie altyd alles wat almal s6 nie.

Ja

Vroedr, daar is sulke goed wat'n ou maar leer om die

lewe vir jou makliker te maak. Sport is 'n ander dino

waarmee kinders partvkeer sukkel, omdat hulle nie

hulle afrigter kan hoor nie en omdat hulle apparate kan

seerkry of afual, en krieket.. Ek weet van kinders wat se

goed stukkend geslaan is met'n krieketbal of

hokkiestokke, so 'n ou moet maar als weet. As jou kind

van sport hou, moet jy maar met die afrigter dit hanteer.

Vir julle as ouers,

Ag weet jy, ek dink dis vir alle ouers qeweldiq

traumaties. Ons het, was verskriklik bevoorreg om in

Pretoria te wees. Weet jy, ek s€ vir jou, julle weet dit

net nie, ek kan nie vir iemand vertel nie, want behalwe

Buitemuurs

Emosies - ouers



dat ons kinders in hierdie skool was waar alle

voorskoolse kinders met gehoorapparate of kogle6re

inplantings, het ons 'n soort van 'n

ondersteuningsgroep, een maal 'n maand bymekaar

gekom en met mekaar gepraat oor wat het ons

uitgevind of wat is ons probleme en die kinders het met

mekaar gepraat en mekaar geken. En dit is vir Ria 'n

groot behoefte om 'n vriend of vriendin te h€ wat soos

sy is. Hier is nie van haar ouderdom iemand anders

nie, op die dorp nie. Maar ek, ons ons het die ouens in

die Kaap gekry wat die kinders een maal 'n jaar vat

hulle, hulle op'n uitstappe, dan moet hulle ons bel, ek

sal met haar inkom soontoe. Sv het duidelik'n behoefte

aan anders kinders. Maar daardie onder-

steunersoroepie het ons baie oehelp, want daar het ek

geleer dat dit vir elke ouer onoelooflik traumaties is.

En ek het self te doen gekry daar met ouers wat se

kinders haaslippies het en ek het'n groter

ondersteunersgroep wat sigprobleme het en dis vir

hulle net so traumaties. Hulle s6, ek weet nie of jy al

die stukkie gelees het nie, daar is 'n storietjie vir ouers

van dowe kinders, dis of jy op 'n vliegtuig klim vir hierdie

wonderlike vakansie in Switzerland. En dan ry'n
vliegtuig Holland toe. En dan is dit nie so mooi as jy

daar afklim nie. Jy wonder waar is die berge, waar is

die sneeu, waar is al die mooi. As jy dan begin ry en jy

sien al die Tulpe en die duike en alles, dan kom jy agter

dit is net so mooi, net heeltemal anders as wat jy

verwag het. En dit is regtig so, ek dink dis baie

traumaties vir ouers. Ek bedoel, jy weet, ek is iemand

wat, nou raak ek emosioneel, maar ek raak maar altyd

emosioneel as ek oor haar praat. Ek is iemand wat

sosiaal

Sosiaal

Ouers - hulp

Emosies - ouers

Emosies ouers



nie. Maar, maar daar is ook ander oDsies vir'n kind. | 
--'--"'"--'

maar jy weet dis moeilik. Jy sien mos veral as jou kind 
I

klein is, iv sien maar hoe krv hv swaar partvkeer in I gmosies _ ouers
omstandiohede en iv weet. ek dink baie keer, ek dink sy I

sal absoluut briliant op skool qevaar het as dit nie vir I Sfoot _akademie

baie lief is vir musiek en die teater en sulke qoed. Daar

staan mv ma se klavier noq. en ek het altvd qedink hoe

qaan mv dootertiie soos ek klavier speel en dans en

teater toe qaan. En dis goed wat ons nie kan doen nie.

Sy kon dit nog nooit doen nie. Gelukkig is my seun nou

die ou wat kitaar en klavier speel en so aan. Uhm.. al

Verwagtinge

I verwagunge
daai qoed. al daai drome wat iv vir iou kind qehad het,

is weg. Jy kan dit nie doen nie, jy moet ander drome

kry. Die enigste troos vir'n mens is, hulle cope want

hulle weet nie daarvan nie. Dis jou baggage, nie hulle

baggage nie. Hulle gaan aan. Sy wou nooit gesing en

gedans het of klavier gespeel het nie. Sy wonder baie

keer vandag miskien hoe sou dit wees, want sy ken dit
Geleenthede

haar gehoorprobleem was nie, want sy verloor. Daar is

definitief ooed wat sv nie hoor nie, goed wat sy nie van Skool- mis

weet nie. En desnieteen-staande doen sy akademies I Skool -

qoed. Nou hoeveel ho6r sou sv nie kon vlieq as sv nie akademie
Verwagtinge

hierdie dinq qehad het wat haar teruqqehou het nie.

Maar, dit help nou nie. Jv wonder baie keer sou, veral Verwagtinge
nou dat sv in haar tieneriare met selfuertroue sukkel. I Selfbeeld

dat sy nie, want as klein kind, het hulle haar altyd

geidentifiseer, was daar altyd sterk leierseienskappe,

maar nie op die oombrik nie. Hoe sou sv nie dark 
I verwagtinge

leidinq kon neem. Dis alles goed wat jy aan dink as

ouer. Maar jy weet, jy kan nie daaraan verander nie, jy

moet maar net leer aanvaar, soos jy maar alles

terugslae in die lewe probeer aanvaar, aanvaar. Die



een ding wat met ons gebeur het, gelukkig is ek'n

fighter en my man was saam met my 'n fighter, as jy my

in die water gooi, dan swem ek, ek sink nielK hg|ng!

ek het net besluit. ek het beqin fiqht. Party mense vlug

as daar'n probleem is, ek het begin fight. En ons het

net, ons het'n koerant gehad op Sasolburg, ons het

verkoop en Pretoria toe getrek. Pieter het'n werk
gedoen vir 4 jaar wat hy gehaat het, elke oomblik

daarvan. Dis was vir hom...hy het eintlik aan depressie

begin ly, maar hy het dit gedoen om daar te wees. Ek

het huise verkoop, ek het dit gehaat. Maar ons het dit
qedoen om daar te wees vir Ria. om vir haar die
qeleentheid te qee en ons kon eers weer toe sy in haar

voorskoolse jaar, eintlik toe sy 5 was, toe het hulle vir

ons ges€ hulle kan nie meer vir haar iets doen nie, sy

moet hoofstroomskool toe gaan, en toe kon ons amper

weer met ons lewe weer aangaan. Ons het ons lewe

op 'hold" qesit daarvoor en, en dis maar wat 'n ou doen
jy weet. Jy moet maar cope, jy moet maar net

aangaan, maar dit is verskriklik, dis baie erg. Ek dink 'n

mens as ouer wiljou kind beskerm, jy dink hoekom het

dit gebeur, hoekom, want mense s6 mos altyd vir jou,

dit moes met jou en jou kind gebeur want julle is die

mense wat gekies is om dit te kon ervaar en julle is

nou,,...Ek het woedend geraak as mense dit vir jou s6.

Ons is ook maar soos almal. ons moes dit maar net

doen. Jy het nie'n keuse nie. Nie omdat ons beter is

of beter kan cope as ander nie, jy moet dit maar net

doen. Sy moet dit maar net doen. Soos ek, voel iv baie

keer iammer vir iou kind. .. . As mens kinders kry, dan

dink jy ek is hier om jou te beskerm, maar as hulle ouer

word besef jy, jy is nie altyd daar nie. Ek is nie altyd

Emosies - ouers

Ouers / aan-
passings / ge-
leenthede

Ouers / aan-
passings

Ouers

Ouers - emosies



daar om haar te beskerm nie. Ek bekommer my nou al

as sy klaar is met matriek en Ria moet iewers op

Stellenbosch of waar ookal gaan studeer. Gaan sy

oraait wees. Gaan sy....nou kan sy vir my'n SMS stuur

en sO my batterye is pap en ek kan skooltoe jaag en ek

kan help met 'n krisis. Wat gaan van haar word as sy

daar is. Jv blv maar bekommerd. en iv blv maar. iou

kind is altvd in iou aqterkop en iv blv maar altvd ....

Maar weet jy, ek het nou weer iets ges6 wat ek weer vir

Ouers - emosies

jou s6, 'n mens moet net oppas dat iv nie van iou ander I Sibbe

kinders verqeet nie. ln 'n huisopset, dis baie belangrik,

want dit gebeur. Ek onthou my seun het, toe hy 4

was, 'n prentjie geteken en hy het my gelukkig wakker

gemaak. Waar Pieter het gestaan, dan was daar'n

kassie waarop Ria gestaan het, en dan het ek langs

haar gestaan en haar hande vasgehou nie. En dan het

hy langs my gestaan op die grond. Hy het nie ons

hande vasgehou. Ek het daardie prentjie op'n stadium

in Pretoria met mense daaroor gepraat en vir hulle

gewys en dit geb6re. Dat hy kon nie vir my s6 nie,

maar hv het uit qevoel toe hv 4 iaar oud was. Van toe I SiUU"
af het ons baie moeite gedoen met hom ook. Want dis

verskriklik belangrik dat jou anders kinders, jou ander

kinders kan verskriklik baie vir daardie kind beteken,

want hulle, amper hulle, ek kan amper sO hulle is

daardie kind se grootste leermeesters. Schalk my

seun het nou die dag weer vir my vertel hoe hy vir Ria

uit boeke geleer praat en lees het, en dit is so. Hulle I Sibbe - hulp

twee was die vernaamste kommunikators met mekaar. I sibbe - taal

En as daai kinders goed voel oor hulleself en iets het

wat hulle in kan presteer en weet mense hou van hulle



en het waardering vir hulle, dan is hulle ook sterker op
daai ander een.

Carmen: Uhm

A: buitestander. en hulle is deel van die

ondersteunersnetwerk wat qaan asterblv vir iou kind as I Gesin / sibbe
hy groot is en as jy die dag nie meer daar is nie. En dis

ook belangrik.

Carmen: Ja

A: Hulle moet. en hulle moet nie net qlo hulle doen 'n werk I Sibbe

nie. hulle moet ooed voel oor hulleself. dan sal hulle dit

doen. Dis interessant, my twee se verhouding. Hulle

baklei soos kat en hond, veral op hierdie stadium. Kyk

broers en susters kan mekaar looi jong, veral hier in

hulle vroe6 tienerjare, maar hulle het nou die dag, net

hulle twee op mekaar se skouers gesit en huil, wat hulle

nou net weer ges6 het hulle is jammer dat hulle so lelik

is met mekaar en eintlik is hulle baie lief vir mekaar,

want hulle is altyd daar vir mekaar. Ek bedoel, hy is 17

en sy 15, maar dit is belanorik dat die ander kinders in I sibbe

die huis ook qoed voel oor hulself en ook

verantwoordelikheid neem vir die boeties en sussies of

die wat'n probleem het.

Carmen: Baie dankie, A dit was baie insiggewend.

A : Dis'n groot plesier Carmen
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