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Voorwoord.

Beste VLOK-CI leden,

De kerstballen en slingers zijn van de zolder gehaald om naar jaarlijkse
traditie de kerstboom te versieren, de kortste dag van het jaar komt
eraan en het heeft zelfs al een beetje gesneeuwd, met andere woorden,
2012 nadert haar einde en 2013 is in zicht.
De laatste maanden zijn er heel wat activiteiten doorgegaan, niet in het
minst onze geslaagde familiedag in de Efteling. Je vindt in de nieuwsbrief
een sfeerbeeld in de vorm van foto’s en kan er nog meer bekijken via
onze website.
Daarnaast zijn er ook verschillende studiedagen en symposia doorgegaan
waar leden van VLOK-CI aan deelgenomen hebben. Een verslag hiervan
kan je lezen op de volgende pagina’s. Zo was er de viering van ’30 jaar
Trefpunt Zelfhulp Leuven’, waarbij er een eredoctoraat werd uitgereikt aan
alle Vlaamse zelfhulpgroepen, dus ook aan VLOK-CI. Ook het verslag van
de eerste Europese mentor meeting van de Bionic Ear Association (BEA),
het verslag van het toegankelijkheidsoverleg bij de VRT, en het CIsymposium ‘evenwicht en muziekperceptie bij kinderen met een
gehoorstoornis’ zijn de moeite waard om te lezen. Ik wil dan ook de leden
die deze studiedagen hebben bijgewoond bedanken voor het verslag dat
zij ons bezorgden. Ik wil bij deze ook zeker David Luys bedanken die
reeds geruime tijd instaat voor de opmaak van de nieuwsbrief. Vol energie
gaat hij steeds op zoek naar interessante bijdragen, die ervoor zorgen dat
deze nieuwsbrieven een waardevolle en gesmaakte communicatie zijn.
Zoals steeds brengt Kedokids verslag uit van hun recente activiteiten en
vindt u op het einde van de nieuwsbrief informatie van onze
hoofdsponsoren.
Tot slot wil ik melden dat VLOK-CI in 2013 tien jaar bestaat. Om dit te
vieren organiseren we een weekend (van 5 tem 7 april) in Domburg,
Nederland. Meer praktische info volgt per brief, maar noteer deze data
alvast in jullie agenda !

Veel leesplezier,
De redactie
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Najaarsfamiliedag VLOK-CI
Op 6 oktober vond onze najaarsfamiliedag
plaats. Deze keer spraken wij af in de
Efteling. Omdat beelden meer zeggen dan
woorden maken we deze keer geen verslag
van deze geslaagde dag maar geven we een
foto-impressie weer op deze en volgende
pagina. Wil je al de foto’s zien die er die dag gemaakt werden kan je dat
in ons webalbum: https://picasaweb.google.com/vlok.ci
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Viering 30 jaar Trefpunt Zelfhulp vzw
Trefpunt Zelfhulp (KU Leuven) is een vzw die als doel heeft ondersteuning
te
bieden
en
informatie
te
geven
aan
zelfhulpgroepen,
patiëntenverenigingen en lotgenotenorganisaties over heel Vlaanderen.
Trefpunt Zelfhulp ging van start in 1982 en vierde op vrijdag 26 oktober
2012 haar dertigjarig bestaan. Ook VLOK-CI, die in het verleden eveneens
op de steun van Trefpunt Zelfhulp kon rekenen, was uitgenodigd.
Het werd een boeiende dag met in de voormiddag verschillende
uiteenzettingen over o.a. de ontstaansgeschiedenis van Trefpunt Zelfhulp,
haar reeds jarenlange werking en over het belang dat ze hecht aan de rol
van zelfhulpgroepen.
Naast de vele genodigden, was ook prinses Mathilde te gast die ’s
ochtends geïnteresseerd de lezingen bijwoonde.
In de namiddag werden de deelnemers verdeeld in gespreksgroepen. Doel
hiervan was de problemen binnen de verschillende verenigingen in kaart
brengen en zoeken naar manieren waarop Trefpunt Zelfhulp de
verenigingen hierbij zo goed mogelijk kan ondersteunen. Dit leverde voor
Trefpunt Zelfhulp interessante informatie op om ook naar de toekomst toe
haar werking nog verder uit te breiden en te verbeteren.
Nadien ging het feestelijke gedeelte van de dag van start. Ook zuster
Jeanne Devos die werkzaam is in India, was hier aanwezig. Een kort
toneel, waarin enkele getuigenissen afgewisseld werden met het verhaal
van de vier stadsmuzikanten van Bremen, gaf duidelijk weer waar
zelfhulpgroepen voor staan. Vaak is het namelijk zo dat mensen die door
een beperking, ziekte of andere tegenslagen, niet meer (kunnen)
meedraaien in de maatschappij. Door zich te groeperen, vinden ze steun
en energie bij elkaar zodat hun leven weer leefbaar kan worden.
Vervolgens werd er een eredoctoraat uitgereikt aan Trefpunt Zelfhulp.
Voor de eerste maal werd ook aan alle Vlaamse zelfhulpgroepen,
waaronder VLOK-CI, een eredoctoraat overhandigd. Minister Joke
Schauvliege sprak vol lof over Trefpunt Zelfhulp. Verder benadrukte ze
eveneens het belang en de sociale impact van zelfhulpgroepen. Het
feestelijk gedeelte werd afgerond met een inhuldiging van een kunstwerk
van Dirk Boulanger. Hij maakte twee rode tafels met sierlijke inkervingen.
Beide tafels waren met elkaar verbonden door een stevig touw als
symbool van verbondenheid en gezamenlijke kracht.
Het was een fijne dag met mooie, soms aangrijpende getuigenissen
waarin vooral het belang en de nood aan ondersteuning van
zelfhulpgroepen de rode draad vormden. Zelfhulpgroepen kunnen voor
velen een luisterend oor bieden, geven praktische tips en geven eveneens
de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, maar hebben ook nood aan
ondersteuning. Hiervoor kunnen ze altijd beroep doen op Trefpunt
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Zelfhulp. Ook VLOK-CI wil Trefpunt Zelfhulp hiervoor nogmaals danken en
hoopt dat Trefpunt Zelfhulp nog vele jaren mag doorgaan met haar
belangrijke taak.
Ilse Steenackers – Aagje Martens

Een eredoctoraat voor alle zelfhulpgroepen

Een eredoctoraat voor alle
zelfhulpgroepen
Op vrijdag 26 oktober 2012 nodigde Trefpunt Zelfhulp
vertegenwoordigers van zelfhulpgroepen, welzijns- en gezondheidswerkers, beleidsmakers,
onderzoekers en andere geïnteresseerden uit op zijn 30-jarig jubileum.
Doel van de dag was de nog vaak onderschatte waarde van zelfhulpdynamiek eens extra in de verf
te zetten. Het ging over de belangeloze inzet van mensen, solidariteit en verbondenheid, positief in
het leven staan, therapietrouw, meer aandacht voor preventie in de zorg, minder eenzaamheid,
minder onnodig gebruik van zorg, betere communicatie en zelfs minder taboes en meer tolerantie, …
Hoogtepunt van de dag was de uitreiking van een collectief eredoctoraat aan alle zelfhulpgroepen
in Vlaanderen.
Bij aankomst ontving elke deelnemer een gloednieuw exemplaar van de jubileumpublicatie van
Trefpunt Zelfhulp: ‘Mensen helpen mensen. De kracht van zelfhulp en lotgenotencontact.’ Onder
de rubriek publicaties staat verdere informatie.
Voorzitter prof. dr. Koen Matthijs heette de ruim 200 aanwezigen welkom op
de parelmoeren jubileum. Hij benadrukte dat de voorbije 30 jaar leerden dat
zelfhulpgroepen geen voorbijgaand fenomeen zijn. Integendeel, de groepen,
hun ideologie en hun werkwijze zijn ondertussen ruim en stevig verankerd.
Voormalig medewerkster Hilde De Wilde nam de taak van presentatrice op.
© KU Leuven – Rob Stevens

Vervolgens gaf oprichter van het Trefpunt en voormalig
programmadirecteur bij de WHO, prof. dr. Yvo Nuyens, een terugblik
op de start van het Trefpunt in 1982. Hij illustreerde tot slot het
pluralistische en universele van de zelfhulpgroepen aan de hand van
de recente gemeenteraadsverkiezingen. De centrale
programmapunten die de verschillende partijen naar voor schoven
zijn immers stuk voor stuk in zelfhulpgroepen terug te vinden.
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Stafmedewerkers Annemie Vandermeulen en Peter Gielen gaven een overzicht van hoe de klemtoon
en inhoud van hun vormingen en begeleidingen veranderde doorheen de jaren. Van persoonlijke
vaardigheden om lotgenoten op te vangen en te helpen, verschoof het zwaartepunt naar
competenties rond samenwerken en beleidsvoering, zowel intern als extern. Door het op maat
ondersteunen en versterken van verenigingen, draagt Trefpunt Zelfhulp bij tot kwaliteitsvolle
zelfhulpinitiatieven. Als mogelijke speerpunten in de toekomstige werking ziet Trefpunt Zelfhulp
inzetten op online lotgenotencontact, meer groepen bedienen, samenwerking tussen professionelen
en zelfhulpgroepen aanmoedigen, kwaliteitscriteria voor zelfhulp uitwerken.
Intussen mocht Trefpunt Zelfhulp ook H.K.H. prinses Mathilde verwelkomen, die een deel van de dag
verder mee volgde.

© KU Leuven – Rob Stevens

De volgende drie sprekers behandelden elk één van drie sleutels die essentieel zijn voor een
zorgzame samenleving.
Prof. dr. em. Manu Keirse van de KU Leuven, en lid van de Raad
van Bestuur van Trefpunt Zelfhulp, verduidelijkte de eerste sleutel
‘sociale steun’. Hij deed dit aan de hand van vijf kernbegrippen:
sociale steun
kennis en deskundigheid, normaliseren van ervaringen, isolement
doorbreken, solidariteit, en de zorg verbeteren door ogen te openen. De tekst van deze toespraak
vormt het openingsartikel van dit nummer.
Historicus dr. Jan Bleyen ging aan de hand van fragmenten uit zijn
boek ‘Doodgeboren’ van 2012 in op de tweede sleutel ‘informatie’.
In dit boek toont hij vanuit de ervaringen van ouders van een
informatie
doodgeboren baby, op aangrijpende wijze aan hoe grondig de
omgang met doodgeboorte in een halve eeuw is veranderd, zowel in de medische wereld, als bij de
overheid, als bij de betrokkenen en hun directe omgeving.
Als derde sleutel kwam ‘belangenverdediging en participatie’ aan
bod in de uiteenzetting van mevrouw Ilse Weeghmans, directeur
belangen
van het Vlaams Patiëntenplatform. Ze vertrok van de stelling dat
-verdediging
zonder ondersteuning van patiëntenverenigingen, onder meer
door Trefpunt Zelfhulp, de belangenverdediging en participatie van patiënten vandaag niet zo ver
zou staan.
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 38, jaargang 10, nr. 4.

8

Deze drie sleutels stemmen overeen met de drie voornaamste doelstellingen van zelfhulpgroepen,
namelijk lotgenotencontact, informatieverstrekking en belangenverdediging. Drs. Jozefien Godemont
stelde dan ook terecht vast: ‘zelfhulpgroepen hebben het allemaal’. Ze belichtte daarbij de positieve
effecten van zelfhulpdynamiek voor probleemervaarders, hun directe omgeving en de samenleving.
Na de lunch bogen de deelnemers zich in kleine groepen over de vragen: Voor welke uitdagingen
staan zelfhulpgroepen de komende jaren? Welke hinderpalen ondervinden groepen hierbij en
welke hulp en ondersteuning is daarbij wenselijk? Deze uitwisseling tussen deelnemers van
allerhande zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen en professionelen, werd heel waardevol
gevonden. De resultaten, verzameld in de vorm van mindmaps, zullen bijdragen tot het bepalen van
de accenten die Trefpunt Zelfhulp als ondersteuningscentrum in de toekomst wil leggen. Verderop in
dit nummer volgen al een aantal eerste vaststellingen.

Als intermezzo vertrok verteller Koen Demuynck van het verhaal van de Bremer stadsmuzikanten
doorweven met authentieke zelfhulpgetuigenissen, om aan te tonen hoe zelfhulp bijdraagt aan een
warmere samenleving en hoe deelnemers weerbaarder worden tegen ‘de rovers’ in hun leven.
Ingeleid door de muzikale omlijsting van zangeres Annelies Dille en pianiste Elise Simoens volgde de
plechtige uitreiking van het facultair eredoctoraat.
Decaan Katlijn Malfliet benadrukte het uitzonderlijke karakter van dit collectieve eredoctoraat, voor
alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Daarmee onderstreept de faculteit Sociale Wetenschappen haar
weloverwogen engagement om mee te werken aan een
warme en solidaire humus van de samenleving.
Aansluitend sprak voorzitter Koen Matthijs de laudatio
uit.
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Zelfhulpgroepen bieden bouwstenen voor het verstrekken van meer en betere informatie, niet
alleen onderling, maar ook via professionele hulpverleners. Wat dat betreft, is al een lange weg
afgelegd, maar het doel beweegt, en de ervaring leert dat meer informatie kan leiden tot meer
onwetendheid. Gevoed door de dagelijkse ervaring onderstrepen zelfhulpverantwoordelijken
dat telkens opnieuw. Laat ons die boodschap ter harte nemen en laat ons geen informatiewinst
noemen dat waar een ander onwetender van wordt.
Zelfhulpgroepen bieden niet alleen bouwstenen voor informatie en participatie, ze zijn ook
stapstenen naar een sneller en beter herstel, naar minder eenzaamheid en minder rouw. Ook
wat dat betreft is er nog veel werk. Vlaanderen scoort niet goed op het vlak van indicatoren die
te maken hebben met depressie en eenzaamheid. Laat ons die boodschap ter harte nemen en
laat ons geen succes noemen dat waar een ander onbehaaglijk van wordt.
Naast bouw- en stapstenen bieden zelfhulpgroepen ook sluitstenen: deelnemers aan
activiteiten van zelfhulpgroepen zijn actiever en gemotiveerder in het streven naar een gezonde
leefstijl, wat zich vertaalt in onderbouwde therapeutische beslissingen, meer therapietrouw, en
minder onnodig gebruik van zorg. Zo worden bruggen gebouwd tussen welzijn en gezondheid.
Leden van zelfhulpgroepen ondervinden dagelijks dat die bruggen vaak wankel of zelfs
onderbroken zijn. Om die bruggen te herstellen, steunen ze op de inspiratie van waarden zoals
mededogen, tolerantie en vertrouwen. Laat ons die boodschap ter harte nemen en laat ons
geen solidariteit noemen dat waar een ander door achteruitgaat.
Om al deze redenen, mijnheer de vicerector, verzoek ik u, op voordracht van de faculteit Sociale
Wetenschappen en na goedkeuring door de Academische Raad, het eredoctoraat van de KU
Leuven te willen verlenen aan alle Vlaamse Zelfhulpgroepen, hier vertegenwoordigd door
mevrouw Joke Schauvliege.

Vicerector Filip Abraham reikte daarop het eredoctoraat uit. De bevoegde minister Jo Vandeurzen
zag zich door de gebeurtenissen bij Ford Genk genoodzaakt om zich te laten vervangen door minister
Joke Schauvliege. Zij gaf een toespraak over bijzonder positieve bijdrage van zelfhulpgroepen en
patiëntenverenigingen aan het gezondheids- en welzijnsaanbod in Vlaanderen, en onthulde samen
met de vicerector het eredoctoraat.
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Om de dag feestelijk af te sluiten, onthulde de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen een
symbolisch kunstwerk van Dirk Boulanger.

© KU Leuven – Rob Stevens

Op de receptie achteraf konden de aanwezige zelfhulpgroepen een duplicaat van het eredoctoraat
afhalen. Groepen die niet aanwezig waren ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging om hun
duplicaat te bestellen.
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10 jaar VLOK-CI.
In 2013 zal het 10 jaar geleden zijn dat enkele ouders besloten om samen
een vereniging op te richten om ouders van CI-kinderen te verenigen.
Ondertussen is deze groep serieus gegroeid en zijn alle ouders van dove
en slechthorende kinderen welkom in de vereniging. Om deze 10 de
verjaardag te vieren zal de vereniging een weekend organiseren om alle
leden de mogelijkheid te geven mekaar te ontmoeten, ervaringen uit te
wisselen en informatie te vergaren.
Dit weekend zal
doorgaan op 5, 6 en 7
april 2013 in het
kasteel van Domburg
(NL). De deelnemers
kunnen aankomen
vanaf vrijdagnamiddag
of op zaterdag
voormiddag. De
maaltijden zijn
inbegrepen vanaf
vrijdagavond tot en
met zondagmiddag.
Op zaterdag zal er een infonamiddag georganiseerd worden voor de
ouders. Aan deze infonamiddag werken verschillende CI bedrijven en ook
Coch-Fit mee.
Voor de kinderen voorzien wij een aangepast programma per leeftijd.
Zoals steeds zullen deze activiteiten aangeboden worden in samenwerking
met KEDOKIDS.
De activiteiten en infonamiddag zijn vrijblijvend, de nadruk van het
weekend zal liggen op de contacten tussen en het uitwisselen van
ervaringen van de deelnemers.
Binnenkort ontvangen alle leden van VLOK-CI meer info over dit weekend
per post. Zorg dus zeker dat wij over de juiste adresgegevens beschikken
en dat het lidgeld voor 2013 betaald is.
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Het lidgeld bedraagt nog steeds € 10,00 en is over te schrijven op ons
rekeningnummer 735-0064782-71 op naam van VLOK-CI vzw.
Mededeling: lidgeld 2013 familie …………. (familienaam).

Ervaringen van de eerste Europese mentor meeting van
Bionic Ear Association
Begin 2012 ontstond het idee van Advanced Bionics om ook een Bionic Ear
Association in België op te starten als navolging van de bestaande werking
in Amerika en de ons omringende Europese landen.
Bedoeling was een platform te creëren waarop alles omtrent CI te vinden
was en een plaats te maken waar men in contact kon komen met een
zogenaamde mentor.
Dikwijls zitten volwassen CI-dragers en ouders die net te horen gekregen
hebben dat hun kind slechthorend of doof is nog met vele vragen,soms
zelfs vragen waar het ziekenhuis of revalidatiecentrum niet direct een
antwoord voor klaar heeft. Soms kunnen deze vragen beter beantwoord
worden door mensen die het zelf hebben meegemaakt.
Vandaar het idee van het mentorschap: via de website kan je in contact
komen met volwassen CI dragers of met ouders van een kind met 1 of 2
CI's.
Ondertussen zijn wij reeds enkele maanden verder en begint de Bionic Ear
Association meer en meer bekend te raken.
Ook aan ons als ouder werd in het voorjaar van 2012 gevraagd mentor te
worden voor BEA. Na wat tijd te nemen om hierover goed na te denken
hebben wij de stap gezet naar het mentorschap, vooral omdat wij het als
ouder belangrijk vinden in deze tijd waarin alle beslissingen omtrent CI
steeds sneller en sneller dienen genomen te worden ook te weten hoe
alles verloopt in het dagelijkse leven van een gezin geconfronteerd met
doofheid en CI.
In september van dit jaar was er voor de eerste maal een Europese
Mentor Meeting in het hoofdkantoor van Phonak te Zurich.
Van ieder land (België,Nederland,Engeland,Duitsland en Spanje)werden 1
of 2 mentoren uitgenodigd met de bedoeling ervaringen uit te wisselen,
maar ook om te discussiëren over de toekomstige ontwikkelingen.
Er waren 3 ouders van kinderen met een CI aanwezig samen met 5
volwassen CI dragers, dit aangevuld met van elk land de
mentorverantwoordelijke van de firma AB en al naargelang het onderwerp
aangevuld met specialisten van de firma Phonak en Advanced Bionics.
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foto:de Belgisch-Nederlandse delegatie
Aan mij werd gevraagd de Belgische ouders te vertegenwoordigen, en zo
trok ik samen met een Belgische jong volwassen CI-drager richting Stäfa.
Wij hadden op voorhand het programma van onze 2 drukke dagen
doorgekregen, maar toch wisten wij niet echt wat ons te wachten stond.
Eenmaal aangekomen in de gebouwen van Phonak voelde je direct de
verbondenheid tussen de mentoren en hun begeleiders uit de
verschillende landen. Iedereen had zijn eigen verhaal, het onderwerp was
bij iedereen hetzelfde. Het was vanaf het eerste moment een echte groep
die bereid was om samen met AB na te denken over de toekomst van de
CI.
Uiteraard ging het eerst over de BEA en hoe dit verliep in de verschillende
landen. De Vice President van de Sonova Medical group kwam in een heel
open sfeer de visie van het bedrijf Advanced Bionics toelichten, keek
samen met ons naar de toekomst en luisterde naar de verhalen van de
verschillende mentoren aan wie hij ook heel gerichte vragen stelde.
Het was als ouder een hele geruststelling reeds van bij de eerste
momenten van deze bijeenkomst te mogen merken dat niet enkel het
commerciële telt maar dat het vooral het menselijke is dat vooropstaat.
Dit is iets wat wij gedurende de 2 mentordagen hebben mogen ervaren.
AB is een bedrijf met het hart op de juiste plaats, een bedrijf met een
open visie, bereid om te luisteren en vragen te stellen maar ook bereid
om antwoorden te geven en oplossingen aan te bieden.
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 38, jaargang 10, nr. 4.
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Op de eerste dag kregen we een toelichting over de nieuwe producten die
AB en Phonak aan het ontwikkelen zijn. Dit ging uiteraard over de
opvolger van de Harmony en tevens over de nieuwe op komst zijnde FMsystemen.
Het is nog te vroeg om hierover verder in detail te treden, maar laat mij
zeggen dat de toekomst er zeer veelbelovend uitziet !
Hieraan gekoppeld kregen wij uitgebreid de kans om mee te denken over
de toekomst van het cochleair implantaat.
Er werd ons gevraagd bepaalde afwegingen te maken: wat wens je wel en
wat niet in de toekomst? Wil je bepaalde zaken opgeven om totaal nieuwe
zaken in de CI te implementeren?
Over de landsgrenzen heen werd hierover veel nagedacht en
gediscussieerd. Ook werd duidelijk dat ouders soms andere prioriteiten
stellen dan volwassen CI dragers.
Uiteraard kwam ook de Neptune, de waterdichte processor van AB,
uitgebreid ter sprake.
Als afsluiter van deze eerste drukgevulde dag volgde er een chocolade
workshop die zeer fel ‘gesmaakt’ werd door alle aanwezigen.
Een workshop waar ook na afloop nog veel over gepraat werd.
Op dag 2 kregen wij een uitgebreide rondleiding doorheen de fabriek van
Phonak.
Tot in het kleinste detail konden wij van dichtbij meemaken hoe een
hoorapparaat in elkaar zit. Het was een boeiende rondleiding waarbij men
van de ene verbazing in de andere viel.
Een uitgebreide nooit geziene robotisatie met daarnaast ook een pak
precisie-handwerk.
Er was hieraan gekoppeld ook een uitgebreide presentatie en
demonstratie van de FM-systemen die op dit moment op de markt zijn. Er
werd dieper ingegaan op alle mogelijkheden van de verschillende
systemen (telefoon, computer, muziek, MP3,..)
Wij kregen als horende ouder ook een zender in het oor waarmee ook wij
konden ervaren hoe onze kinderen het FM signaal binnen krijgen. Op deze
manier konden wij ook een persoon verstaan die zich niet in dezelfde
ruimte als ons bevond, we konden luisteren naar muziek via de computer
en een telefoongesprek volgen.
Het was uiteraard een boeiende ervaring. Wij merkten een krakje en wat
ruis op, maar kregen te horen van de aanwezige CI-dragers dat zijzelf
hierop geen aandacht meer vestigden en dit eigenlijk bijgevolg niet als
storend ervaarden.
Als afsluiter kreeg van elk land iemand de kans zijn verhaal omtrent zijn
of haar cochleair implantaat uitgebreid naar voor te brengen.
Hierbij had men van elk onderdeel van het bedrijf AB en Phonak 1 of
meerdere personen uitgenodigd om deze verhalen mee te volgen.
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Op deze manier kregen ook mensen die bv. dagelijks met
facturatie,boekhouding,receptie,... bezig zijn een inzicht in wat een CI
teweegbrengt bij mensen die er dagdagelijks mee geconfronteerd worden.
Voor België bracht Annelies Wouters haar verhaal. Zij had nog maar 16
maand geleden haar eerste implantaat gekregen en vertelde over die
eerste periode met CI. Voor Engeland getuigde er een jong volwassen
dove vrouw die nu 4 jaar een AB implantaat had. Het was een pakkende
getuigenis over de eerste geluiden en over alles wat de komst van de CI
in haar leven teweegbracht.
Vanuit de ouders kwamen er getuigenissen uit Duitsland en Spanje.
Vooral de filmpjes van een zingende en keyboard spelende 5-jarige blijven
in ons geheugen geprent staan.
Onder een stralende zon en met een prachtig panorama namen alle
aanwezigen afscheid van elkaar op het dak van de hoofdzetel van Sonova
te Staëfa.
Het is wonderlijk hoe op 2 dagen tijd mensen van verschillende landen
een hechte groep waren geworden. Want ook na onze thuiskomst werd er
met elkaar contact gehouden via de huidige uitgebreide
multimediamogelijkheden.
Via deze weg wens ik zeker de firma Advanced Bionics te bedanken voor
de organisatie van deze BEA Mentor meeting die gedurende de 2 dagen is
verlopen in een open en constructieve sfeer.
De mentoren zijn weer helemaal up to date en mentaal opgeladen voor de
komende maanden.
Wens je meer info over Bionic Ear Association?
www.facebook.com/hoornl
http://apps.advancedbionics.com/CTM/NL
www.hoorreis.nl (is nog onder constructie)
Filip Van Buynder,papa van Stien.

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 38, jaargang 10, nr. 4.

16

Foto: de aanwezige mentoren en hun AB begeleiders

Toegankelijkheidsoverleg bij de VRT
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de VRT op 20 november haar
toegankelijkheidsoverleg waarop VLOK-CI opnieuw was uitgenodigd.
Dit overleg kadert in het diversiteitsbeleid van de openbare omroep
waarbij zij het als haar taak ziet het televisiegebeuren zo toegankelijk
mogelijk te maken voor alle Vlamingen, voor iedereen die in Vlaanderen
woont en dus ook voor alle mensen in Vlaanderen met een beperking.
De avond werd ingeleid door Geertje De Ceuleneer, beleidsmedewerker bij
de cel diversiteit van de VRT. Ook Sandra De Preter, gedelegeerd
bestuurder van de VRT en Lena De Meerleer, algemeen directeur Productie
en diversiteitsverantwoordelijke, waren aanwezig.
Er werd uitleg gegeven over de te behalen doestellingen, de realisaties
van het afgelopen jaar alsook over de lopende projecten.
VGT en ondertitelingsaanbod (T888)
Voor dove en slechthorende kijkers werd de afgelopen jaren reeds heel
wat gerealiseerd en ook in de toekomst wil de VRT op hetzelfde elan
verdergaan.
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Zo biedt zij vanaf maandag 3 december de mogelijkheid om het journaal
van 19 uur te volgen met Vlaamse Gebarentaal (VGT). Daarmee komt de
VRT tegemoet aan de behoefte van een bepaald doelpubliek en voldoet ze
aan een afspraak in de Beheersovereenkomst. Het getolkte journaal zal
live te zien zijn in de videozone van deredactie.be en gratis opvraagbaar
blijven via Net Gemist (digitale televisie) en www.deredactie.be.
Het aanbod van de VRT-nieuwsprogramma's in VGT ziet er vanaf 3
december 2012 dan als volgt uit :
• Het journaal van 19 uur met VGT: live streaming op www.deredactie.be
(nieuw)
• Karrewiet met VGT wordt dagelijks aangeboden op www.ketnet.be.
• Het Journaal van 19 uur en Karrewiet met VGT zijn opnieuw te bekijken
via www.deredactie.be en via het gratis digitaal VOD-aanbod van Telenet
en Belgacom TV.
• Het weekoverzicht van Karrewiet met VGT wordt elke zaterdag om
11.10 uur op Ketnet uitgezonden.
Op basis van de resultaten van eerdere testuitzendingen
feedback van de desbetreffende doelgroepen heeft de
geïnvesteerd in de selectie en opleiding van een aantal
werd nauw samengewerkt met Fevlado, de Federatie van
en Slechthorenden.

met VGT en de
VRT eveneens
tolken. Daarbij
Vlaamse Doven

Naast het VGT-aanbod is er uiteraard ook de ondertiteling via T888 : de
VRT ondertitelt het overgrote deel van haar Nederlandstalige
programma’s. Ook in de toekomst zal dit aanbod nog uitgebreid worden.
Audiodescriptie
Ook voor blinden en slechtzienden wil de VRT haar programma’s
toegankelijker maken. Zo kunnen blinden en slechtzienden voor sommige
programma’s gebruik maken van audiodescriptie. Audiodescriptie is een
techniek die het voor hen gemakkelijker maakt om bepaalde programma’s
te volgen. Hierbij kan er tijdens een programma een mondelinge uitleg
gegeven worden over een aantal handelingen die gebeuren op het
scherm, maar waarbij er op dat moment niet gesproken wordt. Op die
manier krijgt de blinde/slechtziende toeschouwer extra gesproken
informatie om zo het programma beter te begrijpen of om een bepaalde
sfeer beter te kunnen aanvoelen. Sinds december is de nieuwe 13-delige
misdaadserie ‘Wolven’ te volgen met audiodescriptie.
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De avond bij de VRT werd afgesloten met een receptie waar de
genodigden de medewerkers van de VRT persoonlijk konden aanspreken
indien er nog vragen of bedenkingen waren.
Namens VLOK-CI willen wij de VRT nogmaals van harte bedanken voor
hun openheid, hun bereidwilligheid om rekening te houden met onze
bekommernissen en voor de grote inspanningen die zij leveren op het vlak
van toegankelijkheid.
Indien u zelf ook vragen, bedenkingen, suggesties of opmerkingen zou
hebben betreffende de openbare omroep of bepaalde programma’s van de
VRT, kan u steeds terecht op volgend mailadres: toegankelijkheid@vrt.be
Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd door de VRT-mensen en kan
bijdragen tot het nog verbeteren en toegankelijker maken van de
programma’s.
Bron: website vrt

CI-symposium: Evenwicht en muziekperceptie bij
kinderen met een gehoorstoornis.
Op zaterdag 20 oktober vond een CI-symposium plaats in het UZ Gent.
Deze voormiddag bestond uit vier presentaties, twee over evenwicht bij
kinderen met een gehoorstoornis en twee over muziek.
De eerste lezer was dr. Sharon Cushing van de universiteit van Toronto.
Zij vertelde iets meer over de rol van cochleaire implantaten bij kinderen
met een evenwichtsstoornis. Net als in het slakkenhuis zitten in het
evenwichtsorgaan haarcellen om versnellingen te registreren. Het
evenwichtsorgaan bestaat uit twee statolietorganen, de sacculus en de
utriculus die lineaire versnellingen detecteren. Daarnaast staan drie halfcirkelvormige kanalen in voor het voelen van rotatiebewegingen.
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Gezien het evenwichtssysteem net als het binnenoor met haarcellen
werkt, ligt het voor de hand dat kinderen met een perceptieverlies ook te
maken kunnen hebben met een evenwichtsverlies. In een testgroep van
ruim 200 dove kinderen met CI bleek de helft evenwichtsstoornissen te
hebben.
38%
van
deze
kinderen
had
zelfs
een
ernstige
evenwichtsstoornis. De oorzaak van de doofheid speelt hierbij een rol.
Evenwichtsstoornissen komen het minste voor in de groep van kinderen
die doof zijn ten gevolge van mutaties in het connexine 26 gen. Toch
komt het ook in deze groep voor. De evenwichtsproblemen zijn het meest
te verwachten bij kinderen die doof zijn ten gevolge van een syndromale
gehoorstoornis zoals Usher, Waardenburg of Pendred, een infectie tijdens
de
zwangerschap
zoals
toxoplasmose,
rubella
en
CMV,
hersenvliesontsteking of een abnormaal gevormd slakkenhuis.
Ons evenwicht
wordt
echter niet
alleen
bepaald door het
evenwichtsorgaan. Ook het zicht en de proprioceptie geven ons informatie
over de positie van ons lichaam. De proprioceptie is onze eigen
gewaarwording van de positie van ons eigen lichaam en onze
lichaamsdelen.
Om het evenwicht te bepalen werden zes testjes afgenomen bij de
kinderen:
1) Met de voeten uit elkaar op een lijn staan gedurende 10 seconden.
Dit eens met ogen open en eens met de ogen gesloten.
2) Zes passen vooruit wandelen op een lijn.
3) Op één been staan gedurende 10 seconden. Dit eens met de ogen
open en eens met de ogen gesloten.
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4) Zes passen vooruit wandelen, maar door bij de volgende pas telkens
de hiel tegen de tenen van de andere voet te plaatsen.
5) Op één been staan op een evenwichtsbalk gedurende 10 seconden.
Dit eens met de ogen open en eens met de ogen gesloten.
6) Rechtstaan op een evenwichtsbalk met de hiel van de ene voet
tegen de tenen van de andere voet gedurende 10 seconden.
Op het geheel van deze testen scoorde de groep van de CI-kinderen
significant zwakker dan de normaalhorende kinderen. Er bleek verder
geen significant verschil te zijn tussen het evenwicht op eenzelfde oor
voor en na implantatie, hoogstens een beperkt verlies van evenwicht. Wat
echter wel vastgesteld werd, was een significant betere evenwichtsscore
bij bilaterale implantatie wanneer de beide CI’s aan staan. Dit werd
geïllustreerd met een filmpje waarin een meisje met CI’s een rad maakte
op een evenwichtsbalk. Met haar CI’s aan eindigde zij frequenter mooi op
de balk zelf, terwijl zij zonder haar CI opvallend vaker van de balk viel. Dit
leidt tot de belangrijke conclusie dat bij kinderen met een stoornis in het
evenwichtsorgaan het evenwicht naast het zicht en de proprioceptie ook
gevormd wordt door het gehoor. Het gehoor geeft ons namelijk ook
informatie over de positie van ons hoofd in de ruimte.
Tot slot werd ingegaan op de mogelijkheid om via stimulatie via het
implantaat het evenwichtsgevoel te verbeteren. Daarbij werd gebruik
gemaakt van een aangepast CI. Twee van de elektroden werden hierbij
voorbehouden voor het evenwicht. Deze elektroden werden zodanig
gestimuleerd dat het kind een toon hoorde wanneer het hoofd niet rechtop
was. Hoe meer het hoofd afwijkt van de rechte positie, hoe luider de toon
klinkt. Is het hoofd perfect rechtop, dan hoort het kind de toon niet. De
kinderen konden hierop oefenen en na oefeningen met dit systeem
significant betere evenwichtsprestaties neerzetten. Verder onderzoek zal
uitwijzen op welke manier er best gestimuleerd wordt en hoe het effect op
spraakverstaan geminimaliseerd kan worden. De elektrodes die men
reserveert voor de evenwichtsstimulatie, kunnen dan namelijk niet voor
het gehoor gebruikt worden.
Vervolgens stelden Alexandra De Kegel en Leen Maes de resultaten voor
van een cross-sectioneel onderzoek naar het evenwicht van kinderen met
een gehoorstoornis in Vlaanderen. In grote lijnen bevestigde dit wat dr.
Cushing had verteld. Het doel van deze studie is het opstellen van
normwaarden bij normaal horende kinderen, het bekijken van de
resultaten van motoriek en evenwicht bij kinderen met een gehoorstoornis
en het voorspellen van de motorische prestatie aan de hand van twee
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evenwichtstesten, namelijk een draaistoeltest en een VEMP-test. VEMP
staat voor vestibular evoked myogenic potentials of door het
evenwichtssysteem uitgelokte spierpotentialen. Deze test kan de goede
werking verifiëren van de sacculus, één van de onderdelen van het
evenwichtsorgaan. Deze test kan op jonge leeftijd gebeuren en is een
belangrijke voorspeller. Kinderen met evenwichtsproblemen moeten dit
probleem leren compenseren. Hierbij is het belangrijk om gevaarlijke
situaties te leren herkennen, zoals bv. in het donker in het zand of op
keien wandelen. Verder is een goede correctie van het zicht en een zo
goed mogelijk correctie van het gehoor belangrijk.
Na de pauze ging men verder in op het onderdeel muziek. Leen De Bruyn
vertelde over het project klankrups. Dit project doet onderzoek naar de
muziekperceptie en muzikale ontwikkeling van kinderen, zowel kinderen
met een hoorapparaat of met een CI als normaalhorende kinderen zonder
muziekopleiding. Hiervoor werd een muzikaal geluidenspel ontwikkeld
voor de evaluatie en training van muziekperceptie. Muziek is een
belangrijk onderdeel in het leven. Daarom is het belangrijk om dit goed te
kunnen integreren in de revalidatie van gehoorgestoorde kinderen. Een
goede muziektraining heeft ook een positieve invloed op het
spraakverstaan in ruis.
Muziek valt uiteen in drie grote bouwstenen: ritme, timbre (of klankkleur)
en melodie. Ritme kan men met een hoortoestel of CI nog relatief goed
horen. Iets moeilijker is het timbre, maar men kan wel het ritmisch aspect
van timbre onderscheiden. Zo klinkt een piano onmiddellijk als je op een
toets drukt, terwijl een viool geleidelijk aan begint te spelen als je de
strijkstok beweegt. De grote moeilijkheid is het onderscheiden van de
melodie. Dit gaat moeilijk met een gehoortoestel en is uiterst moeilijk met
een CI.
De voorstelling van de resultaten van het onderzoek startte al onmiddellijk
met de opmerkelijke vaststelling dat het onderscheid waarnemen van
timbre rond de leeftijd van 6-8 jaar bij kinderen met een CI beter is dan
bij normaalhorende kinderen. De enige mogelijke verklaring hiervoor is de
therapeutische training. Daarna stagneert dit bij CI-kinderen echter,
terwijl normaalhorende kinderen nog voor de leeftijd van 9 jaar beter
scoren dan de kinderen met CI op vlak van het waarnemen van verschil in
timbre. Op vlak van melodie horen doen kinderen met een CI het al rond
de leeftijd van 6-8j minder goed dan normaalhorende kinderen en
kinderen met een gehoortoestel. Rond de leeftijd van 11-12j zijn kinderen
met een CI op melodisch vlak even sterk als kinderen met een gewoon
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gehoortoestel, maar blijven ze uiteraard zwakker dan normaalhorende
kinderen. Normaalhorende kinderen zijn pas echt melodisch sterk na het
volgen van muziekschool. Zeer opvallend was verder ook dat kinderen
met een hoortoestel of een CI zich beroepen op meer complexere
onderdelen van het geluid om timbre of melodie te onderscheiden. Zij
gaan bv. meer letten op de geluidskwaliteit, het ritme of de melodie,
terwijl normaalhorende kinderen meestal geen strategie hebben. Dit helpt
kinderen met een gehoorstoornis echter niet noodzakelijk om het
onderscheid goed te horen. Kinderen met een CI of hoortoestel hebben
verder ook meer tijd nodig om betekenis te geven aan wat ze horen. Als
conclusie kan men zeggen dat kinderen met een CI of hoortoestel veel
gedetailleerder naar muziek luisteren dan normaalhorende kinderen. Het
kunnen onderscheiden van timbre kan via auditieve training goed
geoefend worden. Of het kunnen onderscheiden van melodieën verder
getraind kan worden, vergt verder onderzoek.
Tot slot ging Nele Baudonck verder in op de invloed van muziektraining op
de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Op het eerste gezicht lijken
muziek en taal twee verschillende dingen, maar er is toch veel
gelijklopend. Ze zijn beide gebaseerd op een auditieve waarneming van
tonen en ritme. Daarnaast zijn zowel taal als muziek cultureel gebonden.
In de hersenen zijn er echter toch wel twee gescheiden gebieden voor
muziek en taal. Taal zit in de linker hersenhelft, terwijl muziek in de
rechter hersenhelft zit. In de gesproken taal is prosodie zeer belangrijk.
Prosodie is de combinatie van ritme, klemtonen en intonatie. Dit is als het
ware de muziek van de gesproken taal. Gedurende de lezing kwamen tal
van studies aan bod die een positieve invloed van muziek op
taalontwikkeling aanduiden. Echter op dit moment is het nog onduidelijk
hoe die muzikale training er uit moet zien en hoe dit therapeutisch
georganiseerd zou moeten worden bij slechthorende kinderen.
Pieter Bolle
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Activiteit KEDOKIDS.

Verslag kamp KEDOKIDS.
1-2-3 /
plezier plezier plezier / samen samen samen / strips strips
strips / Kedokids !!!
Wie kent dit nog??? Hopelijk herinnert iedereen onze kamp-dans nog die
meegegaan was op het stripverhalenkamp . De hoofdleider en de leiders
hebben enkele maanden op voorhand voorbereidingen gedaan om het
kamp in goede banen de leiden. En het resultaat mag er zijn. Hieronder
kunnen jullie lezen hoe het geweest is. 
Hoe zag ons dagverloop eruit?
Elke dag na het opstaan kregen we ons ontbijt. Na het ontbijt is het tijd
om onze tanden te poetsen. Dan werd er een toneelopvoering gebracht
met voor elke dag een eigen stripthema. Na de toneelopvoering ging elke
groep zijn eigen weg uit met elk zijn eigen activiteiten. Tussen deze
activiteiten werd er ook een pauze ingelast met daarbij een versnapering
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en een drankje. Na deze activiteiten was het tijd voor middagmaal. Na de
middag deden we allemaal samen verschillende activiteiten. Hierna was er
weer een rustpauze ingelast met hierbij een versnapering en een drankje.
Daarna volgden dan weer de keuzeactiviteiten. Na de keuzespelen volgde
het avondmaal met na het avondmaal de vrije spel-activiteiten. En daarna
gingen de kinderen douchen, tanden poetsen en slapen. Zo ziet een
dagschema er uit. Dit schema verschilt iedere dag maar de structuur blijft
grotendeels hetzelfde.
Wat deden we allemaal op het kamp?
Toen de kinderen met hun ouders toekwamen, werd er na het afscheid
een toneel opvoering gebracht over het thema van de dag: Jommeke!!!
Professor Gobelijn, Jommeke, Filiberke, Annemieke en Rozemieke wisten
niet wat de kinderen hun namen waren. Maar plots dacht Gobelijn aan
Niemandland. Wie kent Niemandland nog? Iemand??? Ik weet het nog
wel. We zijn toen met zijn allen naar het mistige land gegaan met mooie
hemelkleuren. En wat vonden we daar? Een grote kist!!! Jommeke
probeerde samen met Filiberke met veel moeite de kist open te maken. En
ja hoor het is ze gelukt. Wat vonden we daar in die kist? Daarin vonden
we naamplaatjes van de kinderen en hun sjaaltjes. En toen gaf Jommeke
de naamplaatjes aan Professor Gobelijn waarbij hij de namen van elke
persoon bij zich liet komen en hun indeelde bij de 4 verschillende
leeftijdsgroepen. Maar dat deed hij niet gewoon. Hij deed dit door de
kinderen op te meten met een vouwmeter en te wegen met een
weegschaal. Maar Professor Gobelijn is altijd verward en deelde de
kinderen altijd in de verkeerde groep. Maar uiteindelijk zijn ze toch in de
juiste groep terecht gekomen.
De eerste dag is Visualbox langsgekomen. Ze gaven de kinderen de
opdracht een achtergrond te tekenen en tekstballonnen te maken. Ook
moesten ze een toneelstukje in elkaar steken dat met het een bepaalde
strip te maken heeft. Daarna mochten ze de toneelopvoering voor een
paars doek uitvoeren dat ook belicht werd. Het paars doek zorgt ervoor
dat de personen en de attributen bij de montage automatisch uitgesneden
worden. De achtergronden en de tekstballonnen die ze gemaakt hebben
worden in de montage verwerkt en voilà zo worden er digitale strips
gemaakt. Deze beelden werden de laatste dag van het kamp aan de
ouders getoond. De mensen van Visualbox zijn we zeer dankbaar dat ze
deze mooie filmpjes in elkaar gemonteerd hebben. Deze film vinden jullie
dan ook terug op onze website of op onze facebook pagina.
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Maandag stond alles in het thema van Asterix en Obelix…
Asterix en Obelix hebben in het bos Romeinen gezien!!! Ze zouden heel
graag in de aanval gaan maar dan moeten er uiteraard eerst… een
toverdrank gemaakt worden natuurlijk!
Er is maar één man op de hele wereld die deze kan maken!!!
PANORAMIX!!!
Alle kinderen hebben gedronken van de toverdrank en hadden al snel 2
Romeinen te pakken gekregen… Na al deze toverdrank was het tijd om
ons lekker te laten gaan in het bos.
De kinderen hebben haasje over, een hindernissenparcours, voetbal enz
gespeeld. Na het middageten was het tijd om krachtspelletjes te doen.
Alle kinderen groot en klein werden door elkaar in groepen verdeeld en
namen het tegen elkaar op in een lange zenuwslopende wedstrijd!!! Een
papieren vis naar de overkant slaan, water verplaatsen, een echt
ballonnengevecht, enz. !!! Uiteindelijk zijn alle ploegen gewonnen!!! Wat
een spektakel!
Na al dat leuks was er tijd voor… nog meer leuks!!!  De kinderen konden
kiezen wat ze zouden gaan doen en iedereen besloot om zich lekker vuil
te maken!!!  we deden aan buikschuiven! Om het geheel nog wat leuker
te maken kwamen er eieren en choco aan te pas zodat de kinderen en
begeleiders lekker vuil werden! Wat een pret, wat een pret!!!
Dinsdag was het tijd voor Suske en Wiske om langs te komen!
Wat was dat allemaal!!! Tante Sidonia kreeg een zenuwinzinking!!! Onze
vrienden waren radeloos en gingen naar professor Barabas. Hij was
jammergenoeg niet thuis… Maar onze helden kregen een fantastisch
idee!!! Ze zetten tante Sidonia in de teletijdsmachine en flitsten haar naar
een plaats waar alles rustig, stil en aangenaam was!
Daarna was het tijd om de kinderen weg te flitsen naar een plaats waar
het heel leuk is!!! En waar is dit? In Herentals! We zijn gaan zwemmen in
het Netepark. De glijbaan was de favoriete attractie daar!  Na al dat
zwemmen was het tijd voor een heerlijke barbecue!!!
Lekker smullen!!!
Er wachtte de kinderen uiteraard nog een verassing! Er was een groot
kampvuur waar we lekkere spekjes konden warm maken en veel
verhaaltjes konden vertellen. Er was zelfs een groep die niet meer kon
stoppen met vertellen!  
Woensdag was het jammer genoeg tijd om de koffers weer in te pakken.
Dit deden we samen met Kiekeboe en Fanny!
Nadat de koffers naar beneden gebracht werden, hebben we nog wat
spelletjes gespeeld voordat de ouders hun kinderen weer kwamen halen.
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Er werd heel wat geknuffeld en af en toe zagen we een traantje. Toen de
ouders er waren konden de kinderen niet wachten om te laten zien welk
filmpje ze gemaakt hadden! Wat een belevenis!!!
Hoe zag ons beloningssysteem eruit?
Elke dag kregen de kinderen een stempel als ze goed hadden
meegewerkt, flink geslapen hadden, enz. Deze stempels konden ze dan
sparen met hun groep voor een overheerlijk ijsje met slagroom en
snoepjes! Er waren 5 stempels per dag te verdienen! Er waren er die het
moeilijk hadden om in slaap te geraken en dus een stempel minder
verdiend hadden maar op de laatste dag hebben ze toch een stempel
gekregen omdat ze echt wel hun best hadden gedaan om braaf te zijn. 
lekker smullen maar!
Enkele woorden van dank!!!
Nu wil ik de kookploeg, Daniël, Yvette, Ilse, Vanessa, Sandra en Luc
bedanken voor hun inzet voor het verzorgen van eten en drank tijdens het
kampgebeuren. Ze hebben dan ook heel lekker gekookt. Dit team verdient
een gouden medaille.
En dan wil ik ook de hoofdleiders Bart en Kristof en de leiders Lieselot,
Tony, Ayfer, Sylvie, Vicky, Michiel, Heidi, José, Lennert, Hannes, Sam en
Jan bedanken voor hun inzet om van dit kamp een zeer toffe gebeurtenis
te maken. Jullie hebben dit zeer goed gedaan. Ook dit team verdient een
gouden medaille.
Dan wil ik de kinderen bedanken om met “Kedokids” op kamp te gaan.
Degene die dit jaar meegegaan zijn hopen we het volgende kamp terug te
zien ook degenen die niet konden meekomen hopen we dan te zien!!!
We missen jullie allemaal wel heel hard! Maar niet getreurd. We zien de
kinderen op de komende Kedokids activiteiten.
Verslaggever: Walbers Tony
Veel groetjes!!!
Het Kedokids Team.
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Voor U gelezen: Eerste Hulp bij Oorsuizen
Oorsuizen (of 'tinnitus' wat 'gerinkel in het oor' betekent) is het horen van
geluiden zonder dat er een aanwijsbare geluidsbron is. Als er wel een
externe bron is en iemand daar overgevoelig op reageert, noemen we dat
hyperacusis. Het komt helaas veel voor: zo'n 10 tot 15% van de mensen
heeft echt last van oorsuizen.
Soms leidt dat tot ziekte met ernstige slaapproblemen, angst of zelfs
depressies. De auteur beschrijft dit als het tinnitussyndroom, met
desastreuze gevolgen in het dagelijks leven.
Dit boek geeft antwoord op de vraag wat tinnitus (en hyperacusis) is en
door middel van veel praktische tips en ideeën wordt een houvast
geboden om het oorsuizen te leren beheersen en in ernst terug te
dringen.
Auteur: Olav Wagenaar.
Uitgeverij: Poiesz Uitgevers.
ISBN: 9789021550930

Afstandstolken VGT
Cera
en
Fevlado
stellen
met
trots
de
nieuwe
website
www.afstandstolkenvgt.be voor. Deze website heeft als doel dove en
horende personen te informeren en te sensibiliseren over afstandstolken
Vlaamse Gebarentaal. Je vindt er informatie over hoe het afstandstolken
werkt en in welke situaties het kan gebruikt worden maar ook
aandachtspunten voor dove gebruikers en voor de afstandstolken.

Batterijverkoop VLOK-CI
Vanaf januari 2013 zullen wij ook in West-Vlaanderen batterijen
kunnen verdelen. Wij hopen zo ook onze leden in de omgeving van
Roeselare te kunnen bereiken. Daar zal Pieter Bolle voor de
batterijverdeling zorgen. Wij danken hem en zijn familie om deze
service te willen bieden.
Jullie kunnen nog steeds de batterijen (Rayovac Zinc-Air extra advanced
675) voor de oorhanger verkrijgen via onze vereniging. Wij kunnen ze
aanbieden aan €2,75 per blister (6 batterijen). Minimum afname is
wel per doos van 10 blisters. De prijs per doosje is dus € 27,50. De
batterijen mogen in geen enkel geval worden doorverkocht aan derden.
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De verantwoordelijke voor aan- en verkoop van de batterijen is David
Luys. Bij hem kan je terecht met al je vragen en opmerkingen over de
batterijverkoop.
Op de website is er een link geplaatst naar een online bestelformulier. Je
dient op dit bestelformulier alle velden in te vullen en daarna enkel het
formulier te verzenden door op “verzenden” te klikken.
De werkwijze gaat als volgt:


Surf naar onze site http://www.vlok-ci.eu/, klik daarna op de link
batterijen. Hier vind je de uitleg en het online bestelformulier dat je
correct en volledig dient in te vullen.
 Na het verzenden van het bestelformulier ontvang je automatisch
een mail van de bestelling op het door jou ingegeven mailadres. In
deze mail staan de gegevens van de bestelling samen met een
bestelnummer.
 Daarna wordt het gepaste bedrag overgemaakt op onze rekening
735-0064782-71 (BE49 7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB) met
vermelding ‘naam + voornaam + bestelnummer’.
Minimum 10 blisters!



David bevestigt via e-mail de betaling aan jullie en aan de
verantwoordelijke ouder waarna jullie telefonisch met deze persoon
kunnen afspreken.
De afhaalplaatsen kan je hieronder zien. Let er dus goed op dat je
de juiste persoon kiest op het bestelformulier.

Gent (Hamme)
Kapellen (A’pen)
Schepdaal (Dilbeek)
Diest
Kontich
Roeselare

Luc en Greta Van Nuffel
Tessy Lemmens
Johan Nemegeer
David Luys
Ilse Steenackers
Pieter Bolle

(052/52.03.87.)
(03/877.59.70.)
(02/469.40.10.)
(0476/42.20.45.)
(0470/03.93.43.)
(051/25.28.20.)

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op:
E-mail: batterij.vlok-ci@telenet.be
Om batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger te
kunnen bestellen, moet je lid zijn van onze vereniging.
Lid worden kan je door € 10 op rekeningnummer 735-0064782-71
(BE49 7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB) van VLOK-CI te storten
met vermelding van “naam + lidgeld VLOK-CI 2012”.
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Jouw bijdrage in onze nieuwsbrief?
Heb jij, als lid van VLOK-CI, als vertegenwoordiger van een
revalidatiecentrum, als arts, sponsor of als geïnteresseerde in onze
vereniging een artikel voor een van de volgende nieuwsbrieven?
Wij nemen dit artikel graag op!
Ben je naar een studiedag geweest waarvan je denkt dat ouders van
dove/slechthorende kinderen die informatie ook kunnen gebruiken?
Heeft jouw kind op school of in de jeugdbeweging iets ongelooflijks
meegemaakt?
Deel dit met de andere lezers van onze nieuwsbrieven.
Heb jij op internet of in de krant iets gevonden over doven of
slechthorenden, al dan niet CI dragers waarvan je denkt: dit wist ik nog
niet….
Laat het ons weten!
Gewoon een tekst, foto’s of gegevens doorsturen via info@vlok-ci.eu en
wij doen het nodige om er een leuk artikel van te maken.
De redactie.
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Nieuws van onze sponsors.

INFORMATIE MED-EL
Hoorhulpmiddelen
MED-EL levert diverse accessoires bij de OPUS 2 / XS en DUET 2 audioprocessors. Met deze
accessoires kan de CI-gebruiker profiteren van tal van hoorhulpmiddelen.
Zo is er bijvoorbeeld de FineTuner afstandsbediening waarmee CI-gebruikers o.a. de luisterspoel
kunnen activeren. De luisterspoel ontvangt signalen van een zogenaamde ringleiding. Diverse
audiobronnen zoals televisie, radio, MP3-spelers of microfoon kunnen op een ringleiding worden
aangesloten. Via de toetsen « M », « MT » en « T » kunnen verschillende opties geselecteerd worden.
Door het indrukken van de toets « T » schakelt u de luisterspoel in. U hoort dan uitsluitend geluiden
die door de ringleiding worden uitgezonden. Van eventuele hinderlijke achtergrondgeluiden heeft u
geen last.
Drukt u op de toets « MT » dan hoort u zowel via de luisterspoel alsook via de microfoon van uw
audioprocessor; op deze manier kunt u bijvoorbeeld bij een conferentie de spreker horen via
ringleiding en luisterspoel, maar ook degene die naast u zit via de microfoon.
Als u op de toets « M » drukt, wordt uitsluitend de microfoon in de audioprocessor ingeschakeld en is
de luisterspoel uitgeschakeld.

FineTuner afstandsbediening

Een MP3-speler verbonden met een ringleiding-lus

Een andere accessoire is de FM-batterijhouder met audiokabel, aanwezig in elke OPUS 2-kit. U hoeft
slechts de huls om de standaard batterijhouder te vervangen door de FM-batterijhuls (ook bruikbaar
bij Da Capo).
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Met behulp van de audiokabel kan elk type audio-systeem worden aangesloten (MP3, telefoon, GSM;
OPGELET, nooit aansluiten op netspanning!!). Omdat de microfoon van uw audioprocessor niet wordt
uitgeschakeld, houdt u direct contact met uw omgeving.
Uiteraard kan ook een draadloos FM-systeem aangesloten worden.

OPUS 2 met FM-batterijhouder, met audiokabel en met FM-ontvanger
MED-EL BE
Kievitplein 20 Building C – Floor 12
2018 Antwerpen
Tel: +32 (0) 3 304 95 16
Fax: +32 (0) 3 304 96 16
Email: office@be.medel.com
www.medel.com
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AB PRESENTEERT

WATERDICHTE NEPTUNE SPRAAKPROCESSOR NU OOK TE
GEBRUIKEN IN ZEE- MEER- EN RIVIERWATER

Neptune, de eerste en enige spraakprocessor ter wereld waarmee gezwommen
kan worden, is nu ook onbezorgd te gebruiken in buitenwater.
Van de Neptune processor, die afgelopen augustus nog de felbegeerde Red Dot
Award voor Product Design 2012 won, was al bekend dat deze geschikt is voor het
gebruik in zwembad, bad en onder de douche. Neptune is te dragen met de
AquaMic, de enige zendspoel met waterdichte microfoon ter wereld. Terwijl
gebruikers van andere processoren deze moeten verwijderen als ze zwemmen of in
bad gaan, kunnen gebruikers van de Neptune hun processor ten alle tijden blijven
dragen;

en

dus

blijven

horen!

Dit

betekent

dat

ze

geen

belangrijke

veiligheidsinstructies missen en plezier kunnen maken in het zwembad.
Na uitvoerige outdoortesten, die de Neptune glansrijk heeft doorstaan, valt de
Neptune nu ook onder de garantie voor het gebruik in zout- en zoetwater! Hierdoor
kan de Neptune naast het gebruik in chloor- en badwater ook gebruikt worden in de
zee- meer- en rivierwater!
Dus niet alleen zwemmen en douchen, maar ook varen, waterskiën, jetskiën, raften,
vissen, parasailing, paragliding, surfen en snorkelen is mogelijk.
Ga voor meer informatie naar: www.advancedbionics.com
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Cochlear Benelux

Cochlear™ lanceert een nieuwe website voor jongeren met een
Cochlear™ implantaat!

www.cool2hear.com
1. Een educatieve website om jongeren hun eigen gehoor en geluidsprocessor te laten
ontdekken.
2. Een interactief platform waar jongeren hun ervaring kunnen vertellen en delen met
andere Cochlear gebruikers. Een communicatiekanaal om hun verhaal te verspreiden
via de wereldwijde sociale netwerken.
3. Een website waar ouders stapsgewijs constructieve ondersteuning kunnen geven
aan hun kinderen.
Heb je een Cochlear™ Implantaat? Registreer je dan meteen voor nog meer surfplezier!

Voor meer informatie:
Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20, i
B - 2800 Mechelen
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 38, jaargang 10, nr. 4.

T: +32 15 79 55 77

34

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 38, jaargang 10, nr. 4.

35

Gegevens VLOK-CI.
Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres voor vragen en opmerkingen over de
website

www.vlok-ci.eu
voorzitter@vlok-ci.eu
webmaster@vlok-ci.eu

Algemene vragen en opmerkingen over/van VLOK-CI

info@vlok-ci.eu

Op deze nieuwsbrief is een disclaimer van toepassing. U kan deze raadplegen op:
http://www.vlok-ci.eu/vlok-ci%20disclaimer.html

Onze sponsors.
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