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Hamme 
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Roeselare 
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David Luys 

0476/42 20 45 
david@vlok-ci.eu 

 
Herent 

José de Krosse 
0478/68 65 57 
jose@vlok-ci.eu  

 
 
 

Contactouders 

       Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Implant vzw. 

Voorzitter 
Aagje Martens 
0499/23 45 72  

Peter Benoitlaan 45 
3010 Kessel-Lo 

voorzitter@vlok-ci.eu 

Sinds de opkomst van het 

Cochleaire Implant (CI) hebben 

ouders vele vragen over zowel het 

technisch aspect als over de 

invloed van het CI op de 

ontwikkeling van het kind.  

Hieruit is VLOK-CI ontstaan. 

Ongeacht de keuze voor al dan 

niet een hoorapparaat of een CI, 

blijven ouders echter nood hebben 

aan informatie en contact met 

andere ouders. 

Daarom zet de vereniging zijn 

deuren open voor alle ouders van 

dove en slechthorende kinderen. 

Praten met andere ouders kan 

helpen! 
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Wat doen we? 
 

Ouders op de hoogte houden van 
relevante informatie door middel van 
een periodieke nieuwsbrief. 
 
Organiseren van informele activiteiten 
zoals bijvoorbeeld een wandeltocht, een 
uitstap,… zodat zowel ouders als dove 
en slechthorende kinderen, alsook hun 
broers en zussen, met elkaar in contact 
komen. 
 
Organiseren van informatieve activi-
teiten zoals bijvoorbeeld het uitnodigen 
van een  spreker, een bedrijfsbezoek… 
 
Regelmatig organiseren wij een familie-
dag voor de leden en hun familie. 
 
Mogelijkheid aanbieden om individueel 
te praten met een contactouder of met 
andere ouders. 
 
Contacten leggen en onderhouden met 
diensten, ziekenhuizen, instellingen… 
 
De belangen van onze leden verdedigen 
bij het RIZIV, Onderwijs- en Media-
instanties, K&G, Telecontact, … 

Wie zijn wij? 
 

VLOK-CI is een vereniging van en voor 
ouders van dove en slechthorende 
kinderen. 
De groep legt de nadruk op het contact 
van ouders tot ouders. 
 
VLOK-CI wil ouders samen brengen om 
 ervaringen te delen 
 informatie te verzamelen en uit te 

wisselen 
 gemeenschappelijke knelpunten aan 

te kaarten bij betrokken diensten en 
instanties 

 
VLOK-CI vzw werkt nauw samen met  
andere relevante verenigingen, centra 
en instanties. 
 
Voor meer info kan je terecht op onze 
website: www.vlok-ci.eu  

       Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Implant vzw. 

Bij wie kan je terecht? 
 
VLOK-CI is een vereniging van en voor ou-
ders. Onze contactouders zijn in de eerste 
plaats zelf ouders van een doof of slechtho-
rend kind. Zij staan andere ouders te 
woord, wisselen ervaringen uit. Ze zijn ech-
ter geen experts ter zake of professionele 
hulpverleners, maar kunnen je wel, via een 
uitgebreid databestand, doorverwijzen in 
geval van bepaalde specifieke of erg tech-
nische vragen. 
 

Hoe kan je lid worden? 

Je stort €10 lidgeld op rekeningnummer 
IBAN BE49 7350 0647 8271, BIC KREDBEBB 
van VLOK‑CI met vermelding “lidgeld VLOK-
CI familie …”. 

Alle leden ontvangen onze nieuwsbrief en een 
uitnodiging voor de activiteiten die door  
VLOK-CI worden georganiseerd. 

Wil je ons een duwtje in de rug geven?  Dat 
kan via een storting op bovenstaand reke-
ningnummer met vermelding ‘Steun VLOK-
CI’. 
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