
(Groot)ouders van Plien (4) leerden gebarentaal 

om met haar te praten 
Bron: Gazet van Antwerpen – 03/03/2018 – door Sylvia Mariën 

  

 

 

 

 

 
Opa Cis Suykerbuyk (67), kleine Plien (4) en oma May Van Looveren (67). Ze maken 

alle drie het ‘I love you’-gebaar. 
Foto: margo tilborghs  

  

Plien Geysen (4) uit Essen werd doof geboren en heeft sinds twee jaar een implantaat in haar 
hersenen dat haar ‘elektronisch’ laat horen. Maar al sinds ze tien maanden is, gebruikt Plien 
gebarentaal. Haar ouders en grootouders gingen op cursus om zo snel mogelijk met hun meisje te 
communiceren. 

“Toen Plien tien dagen oud was en niks bleek te horen tijdens de test van Kind & Gezin, was dat 
schrikken”, zegt Mieke Suykerbuyk. “In een ander ziekenhuis werden extra tests gedaan. Het was een 
‘constructiefoutje’, een aangeboren afwijking. Plien heeft geen slakkenhuis en geen gehoorzenuw. En 
toen ze zes maanden was, werd alles gestopt.” 

Maar Mieke en haar man gingen zelf op zoek, tot in Italië, om uiteindelijk bij een Duitse neurochirurg 
uit te komen die met een team in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen bij een doof kindje een nieuw 
soort operatie had uitgevoerd. “Plien werd zo het derde dove kindje in ons land dat een 
hersenstamimplantaat kreeg dat haar met elektronische impulsen kan laten horen. Bij volwassenen 
met bepaalde tumoren wordt dat al wat langer toegepast, maar de gevolgen op lange termijn voor 
Plien kennen we dus niet omdat de techniek nog te nieuw is. Ze was toen 2 en men heeft het geluid 
voor haar stapje voor stapje opgeschaald. Ze hoort nu vanaf 35 à 40 decibel, dus ze hoort ons 
spreken, maar hoe alle geluiden precies bij haar binnenkomen, weten we niet. Ze kan het ons niet 
uitleggen, en als ze dat kon, dan zou ze ook niet kunnen vergelijken.” 

Taal kiezen 

Plien leert nu praten, maar praten in Vlaamse gebarentaal doet ze al veel langer, en nog steeds. 
“Artsen zijn heel hard gefocust op een probleem en dat willen ze oplossen, wat begrijpelijk is. Maar 
door de focus op het medische, wordt het alledaagse wel eens vergeten. Wij wilden gewoon ook zo 
snel mogelijk kunnen communiceren met Plien. We wisten toen ook niet waar we zouden uitkomen en 
zijn toen ze tien maanden was gestart met een cursus Vlaamse gebarentaal van Doof Vlaanderen. 
Haar eerste woordjes waren nog ‘mama’ en ‘papa’. Zoals bij horende kindjes dus. En nu gebaart ze 
enorm vlot.” 

Ook Pliens grootouders Cis en May gingen op cursus om gebarentaal te leren. “Je wil graag 
communiceren met je kleinkind, en dus doe je er alles aan om aan die relatie te werken”, zegt May, 
die twee jaar les volgde. Cis volgde een basiscursus, “en ik heb veel geleerd van Plien zelf”, zegt hij. 
“De eerste woordjes die ze mij leerde, waren ‘snoepje’ en ‘koekje’ (lacht).” 

“Plien zit nu in het bijzonder onderwijs en voelt zich goed bij dove en slechthorende kindjes. Plien 
hoort nu wel en zal op den duur haar taal gaan kiezen.”  


