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Voorwoord.

Beste VLOK-CI leden,
Het bestuur en de leden van VLOK-CI hebben de laatste maanden niet
stilgezeten, het bewijs daarvan vindt u in deze nieuwsbrief.
Voor het eerst, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze
vereniging, gingen we met VLOK-CI op weekend, en wel naar kasteel
Westhove in Domburg, Nederland. Een aantal ‘oude bekenden’ maakten
kennis met nieuwe leden, de kinderen vormden een hechte groep, en
iedereen kon beamen dat het een zeer geslaagd initiatief was, in die mate
zelfs dat we het kasteel al opnieuw gereserveerd hebben voor een
weekend volgend jaar.
Naar aanleiding van de ‘open oorlog’ in De Standaard, veroorzaakt door
een artikel van 2 april jongstleden, gebaseerd op een interview met Dr.
Van Kerschaver, voormalig hoofdarts bij Kind en Gezin, en de reactie
daarop van Maartje De Meulder, zelf doof en voorzitster van de raad van
bestuur van het Vlaams Gebarentaalcentrum werd ook binnen het bestuur
van VLOK-CI gedebatteerd over CI en VGT. Dit resulteerde in een
opiniestuk dat u integraal kan terugvinden in deze nieuwsbrief.
Aanvullend geven we informatie over enkele recente initiatieven zoals de
beslissing om ook voor bioscopen geluidsnormen op te leggen en
burgeralarmering per SMS, alsook betreffende een aantal boeiende
ontwikkelingen zoals ‘horen met een bril’. We brengen verslag uit van
interessante studiedagen bij AB en Cochlear en kondigen meteen enkele
komende events aan waaronder niet in het minst onze volgende
familiedag die in het najaar zal doorgaan.
Graag vermelden we ook de vereniging Kajong, die als vernieuwde vorm
van de vroegere GON-vriendenkring van Hasselt een ruimere doelgroep
van jongeren wil aanspreken.
Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar leden die zich op één of
andere manier willen engageren binnen onze vereniging.
Zoals steeds geven tot slot de CI-bedrijven wat meer uitleg over hun
nieuwste produkten en ontwikkelingen.
U merkt het, een goed gevulde nieuwsbrief, we wensen u dan ook veel
leesplezier,
De redactie
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Weekend VLOK-CI
Tijdens de paasvakantie ging het eerste
weekend van VLOK-CI door. Het
kasteel van Westhove bij Domburg in
Zeeland was het decor van een leuke
driedaagse voor verschillende families.
Op tweehonderd meter van de zee een
unieke locatie om er een prachtig
weekend van te maken. Het weer was
niet geweldig maar daar hebben wij
ons niets van aangetrokken. Vrijdag
rond de middag kwamen de eerste
deelnemers al aan en het weekend werd geopend met het avondmaal op
vrijdag.
Oude bekenden van vorige familiedagen en andere activiteiten van onze
vereniging, maakten kennis met enkele nieuwe
families die de eerste keer naar een VLOK-CI
activiteit kwamen. Al vanaf het eerste moment klikte
het tussen alle deelnemers. De oudere kinderen
namen de nieuwe kindjes op sleeptouw met nieuwe
vriendschappen tot gevolg.
Op zaterdag kregen de ouders een voorstelling van
de CI bedrijven en van Hasaweb. Deze mensen
vertelden de laatste nieuwigheden van hun merken.
Stuk voor stuk interessante presentaties. Doorlopend
was er een infobeurs van de bedrijven met
allerhande info, brochures, gadgets enz… Ook de kinderen hebben daar
nieuwtjes gezien en kunnen uitproberen.
Tijdens de voorstellingen van de firma’s
maakten de kinderen, onder leiding van
de Kedokids monitoren cup cakes,
versierden ze spiegels, verkenden ze de
omgeving, kortom beleefden ze een leuke
dag (Bedankt Noëlle). Op zondag was er
geen georganiseerd programma en ging
iedereen zijn eigen gang. Natuurlijk
werden er vele foto’s genomen tijdens dit
weekend. Deze foto’s kan je bekijken op onze website. Het was een druk
weekend maar zeker voor herhaling vatbaar…
We kunnen nu al verklappen dat wij ook volgend jaar het kasteel weer
hebben afgehuurd en wel op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 april 2014.
Dit is het eerste weekend van de paasvakantie. Pasen valt op 20 april.
Tot volgend jaar!
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Nu ook geluidsnormen voor bioscopen
Op vier Mei verscheen in de “Gazet van Antwerpen” volgend artikel: Na
muziekevenementen moeten nu ook bioscopen in Vlaanderen hun geluid
in zalen aanpassen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege
(CD&V) lanceert volgende week een nieuw geluidszorgsysteem. Ze pakt
vooral de hoge piekgeluiden aan, die soms acute gehoorschade kunnen
veroorzaken.
Dat de oren van bioscoopbezoekers vaak ernstig op de proef worden
gesteld, bleek al uit een eerder onderzoek van de Vlaamse Tinnitus en
Hyperacusis Vereniging (VLATI).
“Wij hebben in een filmzaal al regelmatig niveaus tot 118 decibel
gemeten. Dat is soms harder dan een formule 1-wagen”, zegt voorzitster
Renée Michiels, die zelf al vijftien jaar last heeft van oorsuizingen.
"De gevolgen zijn enorm: ik ken twee mensen die wegens oorsuizingen
zelfmoord hebben gepleegd. Ze hadden geen moment rust meer in hun
hoofd.”
Opvallend is dat de maatregel er net komt op vraag van
bioscoopuitbaters. Die kregen regelmatig klachten van bezoekers.
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Jongerenvereniging Kajong

GON-Vriendenkring is een feitelijke vereniging, die in het verleden werd
opgericht door Marthe Borgions. In het prille begin was Marthe Borgions
GON-coördinatrice bij de KIDS (secundair onderwijs), een dovenschool te
Hasselt. Zij heeft in het verleden talrijke dagactiviteiten georganiseerd,
namelijk de terugkomdagen in KIDS. Vanaf 2003 werden de taken van
Marthe overgenomen door een dynamisch team van oud-GON-leerlingen
en GON-leerlingen.
Na een samenwerkingsactiviteit met GON-Woluwe enige tijd geleden,
bleek er interesse te zijn voor een vereniging die de GONners samen
brengt door middel van activiteiten en dit niet meer alleen strikt binnen
Limburg. Een naamsverandering geeft ons een unieke kans om ook onze
doelgroep uit te breiden naar andere provincies die interesse tonen in
onze vereniging. Verder wilden we niet meer de illusie wekken dat enkel
GONners bij ons welkom zijn. Doven en slechthorenden uit andere
verenigingen die enige interesse hebben in onze 'unieke' groep, voelen
zich afgeremd doordat ze geen GON hebben of gehad hebben.
We zagen het zitten om de GON-vriendenkring een frisse, nieuwe en
krachtig klinkende naam te geven. Na wat brainstormen kwamen we uit
bij de naam: Kajong, de afkorting van de Kameleon Jongeren.
Waarom "de Kameleon Jongeren"? Kameleons veranderen hun kleur naar
de omgeving, passen hun kleur aan naar de omgeving (om zich te
verstoppen?). Veel jongeren die naar onze activiteiten komen, zijn
geïntegreerd in het gewone onderwijs. Vaak zijn zij de enige dove of
slechthorende in deze horende omgeving, waar ze elke dag vertoeven.
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Vaak passen ze zich aan aan hun omgeving, gaan erin op. Sommigen
proberen hun doofheid/slechthorendheid zelfs te verstoppen en 'zo
normaal mogelijk' te doen om niet op te vallen in de horende omgeving.
Ze willen er zo goed mogelijk bij 'horen'. Vandaar de kleursverandering.
Bij ons, op onze activiteiten mogen deze jongeren 'kleur bekennen'.
Kameleons zijn kleurrijk: het maakt niet uit welke achtergrond je hebt.
Ben je op de dovenschool geweest of altijd al op de horende school? Heb
je een CI, ben je aan één kant doof, draag je hoorapparaten of gewoon
helemaal niets? Kan je VGT ? Vlot, een beetje of helemaal niet? Het maakt
niet uit, iedereen is welkom bij ons. Want wat wij gemeen hebben,
namelijk dat we allemaal doof of slechthorend zijn (of het kameleon-zijn),
brengt ons samen.
Sinds kort zijn we ook aangesloten bij Jong-Fevlado. (Federatie van
Vlaamse Doven en Slechthorende Jongeren vzw of in het kort JongFevlado) Jong Fevlado overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in
Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse doven en slechthorende
jongeren van 6 tot 30 jaar oud. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.
We organiseren elk schooljaar ongeveer 5 activiteiten, waaronder een
reisje. Enkele voorbeelden: bowlen in Leuven, een daguitstap naar MiniEuropa, een stadsspel in Hasselt, een reisje naar Groningen, …

Boerengolf in Groningen, 5 tot en met 8 april 2013
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Houffalize, 22 april 2012

Kerstmarkt in Maastricht, 30/12/2011

Contactgegevens:
•

Website: www.kajong.be

•

E-mail: info@kajong.be

•

Facebook: Kajong Bestuur
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De vereniging helpen uitbouwen?
VLOK-CI is een actieve vereniging die zich inzet voor de ouders van alle
dove of slechthorende kinderen en deze kinderen zelf.
VLOK-CI wil informatie delen, onze gemeenschappelijke belangen
behartigen en families samenbrengen.
Hiervoor brengen wij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit voor onze
leden, organiseren wij 2 keer per jaar een familiedag voor de leden en
hun familie, wonen wij studiedagen bij en gaan we naar productvoorstellingen van fabrikanten. Ook hebben we overlegvergaderingen met
andere organisaties en beleidsmensen.
Zit er in jou een organisatorisch talent of heb je een vlotte pen? Misschien
wil je samen met een andere vrijwilliger naar een studiedag? Ben je een
facebook-crack of een geboren webmaster? Wil je actief met het bestuur
verder werken aan de toekomst van onze kinderen?
Dan ben jij de persoon waarnaar wij op zoek zijn! Laat het ons weten en
wij nodigen jou, geheel vrijblijvend, uit om eens kennis te komen maken
met het bestuur.

Studiedag: Opgroeien met een cochleair implantaat
Opgroeien met een cochleair implantaat, 21 september 2013
Auditorium BMW 1, O&N2, Campus Gasthuisberg, KU Leuven
Organisatie: Logopedische en Audiologische Wetenschappen K.U.Leuven
Inschrijving en betaling vóór 10 September 2013: via
www.kuleuven.be/exporl/symposia.htm en storting van € 50,00
(studenten met studentenkaart €15,00). Rek. nr 432-0000011-57 (KBC)
met de vermelding “400/0008/41515”.
Inlichtingen: Mevr. F. Verboven, Secr. Logopedische en Audiologische
Wetenschappen, O & N 2, Herestraat 49 bus 721, 3000 Leuven,
tel: + 32 (0)16 33 04 85, fax: + 32 (0) 16 33 04 86,
e-mail: frieda.verboven@med.kuleuven.be.
Accreditering werd aangevraagd.
http://www.kuleuven.be/exporl/
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Advanced Bionics : Naida CI Q70 Launch Event
Op 17 mei lanceerde de firma Advanced Bionics
hun nieuwe processor ‘Naida’ en organiseerde
hiervoor een event in Antwerpen. Hoewel de
presentaties vooral gericht waren op audiologen
en andere professionelen was het ook voor ons,
drie bestuursleden van VLOK-CI,
een
interessante uiteenzetting. De toelichtingen
gebeurden in het Engels, waardoor ook in het
verslag hieronder regelmatig Engelse termen
terugkomen.
Advanced Bionics maakte van de gelegenheid gebruik om niet enkel de
nieuwe Naida voor te stellen, maar eveneens de andere nieuwe
ontwikkelingen die recent plaatsvonden in de kijker te stellen.
AB en Sonova
Sedert enkele jaren maakt AB deel uit van de groep Sonova Vision, de
grootste ‘hearing company’ ter wereld, waartoe ook onder meer Phonak
behoort. Dit is voor AB een enorme meerwaarde, omdat zij op die manier
gebruik kunnen maken van de jarenlange ervaring van Phonak op het
gebied van connectiviteit (o.m. draadloos), reductie van batterijverbruik,
verkleinen van de processor, signal processing,… Alle technologie die voor
hoorapparaten gebruikt wordt is nu ook beschikbaar voor CI’s. Hoewel AB
slechts 8% van de omzet van de groep genereert kunnen ze toch
aanspraak maken op 30% van de investering. Sonova bekijkt ontwikkeling
op lange termijn (10 jaar), brengt continu nieuwe producten op de markt
en stelt dat hun implantaten de meest geavanceerde ter wereld zijn. Ze
menen dat net zoals de Neptune (volledig waterdicht) die nog niet zolang
geleden ter beschikking kwam ook de Naida een grote evolutie teweeg zal
brengen. Hun algemene doel daarbij is ‘live without limitations’, en dat
willen ze voor iedereen realiseerbaar maken.
De nieuwe electrode Hi focus Mid Scala
Vroeger bood AB 2 electrodes aan, één laterale en één perimodiolar. De
chirurg die de implantatie doet zal de keuze laten afhangen van
verschillende criteria, nl. electrophusiologie, performantie, autromaticity
(de capaciteit tot het behouden van gehoorresten), en gebruiksgemak
voor de chirurg zelf. Bij de ontwikkeling van de nieuwe electrode was het
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 40, jaargang 11, nr. 2.
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uitgangspunt dat aan elk van deze criteria diende voldaan te zijn, zo is er
nu bv. veel minder kracht nodig bij de insertie van de electrode, en raakt
deze de cochlea niet of bijna niet tijdens de insertie (dit wordt free floating
genoemd). Er is bovendien een insertie van 420° mogelijk en de
flexibiliteit zorgt ervoor dat de chirurg deze electrode relatief eenvoudig
kan inbrengen. De klinische testen zijn afgerond, men verwacht dat de
goedkeuring door het Riziv in juli gegeven zal worden tot het gebruik
hiervan in België.
Naida CI Q70
De Naida is 40% kleiner dan de Harmony en is tevens een heel stuk
lichter wat op zich een enorme verbetering is. De dual microphone
technology van Phonak is toegepast (er zijn meerdere micro’s zowel voorals achteraan de processor die afgedekt zijn met een stofkapje) en in de
headpiece (de magneet) zit een ingebouwde micro. De T-mic blijft
behouden maar is eveneens verbeterd. Ook aan de aansluiting met de
processor is gewerkt, zodat het probleem met kapotte kabeltjes minder
vaak zou voorkomen. De headpiece kabel kan 360° draaien, wat ook weer
de stevigheid en flexibiliteit ervan ten goede komt.
De Naida werkt met 3 soorten herlaadbare batterijen, daarnaast zijn ook
wegwerpbatterijen mogelijk, zowel 2 kleine 675 zinc-air batterijen
(gebruiksduur 31 uur) als 3 AAA-batterijen (gebruiksduur 129 uur). Ze is
verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren, dezelfde als ook door Phonak
worden aangeboden. Er zijn 5 programma’s mogelijk, bij wijziging van het
volume hoor je een piep wat vooral voor de ouders een gemak is.
De Naida is compatibel met zowel de CII als de 90K.
Zoals reeds gezegd hebben ze bij de ontwikkeling van de Naida beroep
gedaan op de ervaring van Phonak. Het gaat dan vooral over :
-

Binaural voicestream technology : bij bilateraal geïmplanteerden
kunnen de 2 processoren signalen naar elkaar sturen (wat handig is
bij bv. mobiel telefoneren in een rumoerige omgeving). Daarbij
hoort ook de ‘quick sync’, wat betekent dat je bv. de aanpassing van
het volume maar bij 1 processor hoeft te doen, dit wordt dan
onmiddellijk ook doorgestuurd naar de andere processor. Tevens is
er zoom control, waardoor die micro aangewend wordt die het
dichtst bij de spreker is (bv. als de persoon die spreekt naast of
achter je staat)
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-

Wireless connectivity (TV, FM, GSM,…). Ook connectiviteit tussen
beide processoren via bluetooth is hierdoor mogelijk.
Directional microphones, met als doel het terugdringen van storende
geluiden
Ultra zoom en clear voice : een algemene verbetering met 6,1
decibel
Hi res Optima : er werd een volledig nieuwe soundprocessing
strategie uitgewerkt, onder meer met als doel het energieverbruik te
reduceren (met 50%) en het mogelijk te maken om met kleine
wegwerpbatterijen te werken, en dit met minimaal het behoud van
dezelfde performantie als de HiRes Fidelity 120 strategie. De
stimulatie gebeurt bij deze nieuwe strategie niet op de individuele
electroden (zoals tot nu toe het geval was), maar op de current
spread ertussen. De resultaten die hiermee bereikt worden zijn zeer
positief, bovendien werd bevestigd dat de CI-gebruiker snel gewend
is aan de nieuwe strategie.

De Naida is ondertussen beschikbaar in een aantal landen, waaronder
Nederland. De goedkeuringsprocedure bij het RIVIZ is nog lopende, AB
verwacht dat de Naida in het najaar ook in België op de markt gebracht
zal kunnen worden.
Varia
AB richtte recent als pilootproject AB4you op, een telefonische
hulpverlening rechtstreeks tussen de klant en AB. Dit is als proefproject
gestart in Leiden, maar is eventueel ook uitbreidbaar naar andere regio’s.
AB bouwde eveneens een nieuw software platform wat audiologen en
fitting centra in staat stelt om flexibel, snel en op grotendeels
geautomatiseerde wijze de fitting uit te voeren.
Na de uiteenzettingen was het tijd voor een sociale activiteit, we hebben
onder deskundige leiding geleerd hoe we vanaf nu de perfecte mojito
kunnen serveren. Het was een aangename afsluiter van een boeiend
event.
Informatie over de Naida is te vinden op de website van AB :
http://www.advancedbionics.com/com/en/naida_ci_q70.html
(voorlopig
nog niet op de Nederlandstalige site beschikbaar).
Carla De Saer, Greta Brunclair en Pieter Bolle
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Het gehoor van jongeren verslechterd.
Het gehoor van de Nederlandse jongeren is verder verslechterd. Dat
concludeert de Nationale Hoorstichting na analyse van 17.000 online
hoortesten die in 2012 zijn afgenomen.
38% van de deelnemende jongeren (12 tot 25 jaar) scoort onvoldoende of
slecht. Twee jaar geleden was dat nog 30%. De cijfers zijn afkomstig van
de hoortesten die in 2012 zijn gedaan via de website oorcheck.nl. Sinds
de start in 2007 hebben 430.000 jongeren gratis hun gehoor getest via
deze test van de Nationale Hoorstichting. Hierdoor is goed te volgen hoe
de gehoorkwaliteit van Nederlandse jongeren zich ontwikkelt. Opvallend is
verder dat meer jongeren die de test doen de kwaliteit van het eigen
gehoor vaker overschatten: 29% in 2012 ten opzichte van 23% in 2010.
Onnodige schade
De belangrijkste oorzaak van gehoorverlies op jonge leeftijd blijft het
luisteren naar te harde muziek, via mp3-spelers of in
uitgaansgelegenheden. Gehoorschade als gevolg van harde muziek kan
niet worden genezen. Directeur van de Nationale Hoorstichting Laura van
Deelen: ‘Het is zorgwekkend dat zoveel jongeren een slecht gehoor
hebben. Gehoorproblemen kunnen leiden tot slechte prestaties op school
en op het werk. Een grote groep jongeren begint hun werkende leven met
een achterstand. Dat is gewoon zonde, omdat deze gehoorschade
voorkomen kan worden’.
Hoortesten
De Nationale Hoorstichting zet zich in om gehoorschade als gevolg van
harde muziek en lawaai te voorkomen. De Hoorstichting heeft
verschillende online hoortesten: de Kinderhoortest voor kinderen van 5 tot
12 jaar, de Oorcheck voor jongeren van 12 tot 25 jaar, en de Nationale
Hoortest vanaf 25 jaar. Deze testen zijn ontwikkeld door audiologen en
gebaseerd op het spraak-in-ruis-principe. Na de test krijgt de luisteraar de
uitslag ‘goed’, ‘onvoldoende’ of ‘slecht’.
Bron: Nationale Hoorstichting
http://www.hoorstichting.nl/assets/pdf_3632.pdf
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Cochlear Launch Event
Op 29 mei 2013 hield Cochlear een launch event in De Munt in Brussel
voor de lancering van haar nieuwe Nucleus 6 geluidsprocessor. Ook het
bestuur van VLOK-CI kreeg een uitnodiging. Het was een goed gevulde
dag met in de voormiddag drie lezingen: een algemene introductie, een
meer technische presentatie over de nieuwe geluidsprocessor en een
presentatie over de nieuwe codeerstrategie. In de namiddag werden de
resultaten gepresenteerd van de klinische studie, werd wat meer uitleg
gegeven over het uitrollen van de Nucleus 6 in de Benelux. Het
inhoudelijke deel werd afgesloten met 6 korte presentaties in kleinere
groepen: de verschillend met Nucleus 5, de revalidatiematerialen, de
diensten, de vernieuwingen voor de fitting, baha (beengeleiding) en
akoestische implantaten.
De nieuwe Nucleus 6 had op 29 mei nog geen CE-markering, wat verplicht
is in de Europese Unie voor medische hulpmateriaal. In afwachting van de
CE-markering werden de slides niet ter beschikking gesteld en deze tekst
is dan ook gebaseerd op eigen notities.
Nucleus 6 onderscheidt zich van de Nucleus 5
in de moeilijkere luistersituaties. Er is geen
verbetering voor het gewoon spreken in een
stille omgeving tussen twee mensen. De
Nucleus 5 had 4 luisterprogramma’s namelijk
focus, muziek, dagelijks en lawaai. Gebruikers
moesten echter via de afstandsbediening zelf
een keuze gaan maken voor het programma.
Weinig gebruikers deden dit ook effectief en zij
die het al deden veranderden niet zo vaak van
programma. De grootste verbetering van de nieuwe Nucleus 6 is dan ook
dat deze zelf automatisch het meest optimale programma zal kiezen voor
de huidige luisteromstandigheid. Dit nieuwe systeem heet SmartSound IQ.
In plaats van 4 luisterprogramma’s zijn er nu 6 programma’s: stille
omgeving, muziek, spraak in lawaai, spraak, lawaai en wind. De
windreductie is nieuw en de demo was alvast veelbelovend. Een demo van
alle nieuwe opties zit in het reclamefilmpje voor de Nucleus 6 “Molly’s
day” wat je kan zien op www.youtube.com/watch?v=CvxD1Tygovk.
Verder is de Nucleus 6 opnieuw kleiner geworden en komt in twee
varianten: eentje met en eentje zonder accessoirepoort. Het valt te
verwachten dat in toekomstige versies nog verder verkleind kan worden
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door de druktoetsen weg te laten en volledig via de afstandsbediening te
werken.
De Nucleus 6 biedt ook de mogelijkheid voor een hybride stimulatie. Het is
mogelijk om de de oorhaak te vervangen door draadje met daaraan een
oorstukje met een luidspreker in om in de gehoorgang te plaatsen.
Er zijn ook verbeteringen op draadloos vlak. Zo worden een minimic en
TV-streamer geïntroduceerd. Dit is vergelijkbaar met een FM-systeem,
maar het werkt rechtstreeks samen met de geluidsprocessor zonder
andere hulpmiddelen zoals een mylink of zo’n blokje op de
accessoirepoort. Deze minimic en TV-streamer kunnen ook werken met
een hoortoestel van ReSound. De minimic is een kleine opspeldbare
microfoon dat aan een gesprekspartner of leerkracht gegeven kan
worden. De TV-streamer brengt het geluid van de televisie rechtstreeks op
het CI. Met behulp van een phoneclip is er draadloze connectie mogelijk
via bluetooth met een MP3, smartphone, GSM, GPS, computer, enz. Voor
de gewone FM-systemen is er nu een auto FM-off. Wanneer er geen
connectie meer is met het FM-systeem, schakelt dit automatisch uit.
Een laatste vernieuwing is een mogelijkheid om aan datalogging te doen.
Het CI houdt bij hoeveel tijd ieder programma actief was, wat de trends
zijn en hoeveel keer de spoel af viel. Deze logging kan ook afgezet
worden. Het geeft de persoon die de fittings doet wel de mogelijkheid om
een beter inzicht te krijgen in het gebruik om zo problemen te helpen
oplossen.
Jaarlijks investeert Cochlear zo’n 120 miljoen dollar in onderzoek en
ontwikkeling. Zij zetten momenteel vooral in op een hogere rekenkracht
(zo heeft Nucleus 6 vijf maal meer rekenkracht dan een Nucleus 5),
implanteerbare microfoons, implanteerbare batterijen, een volledig
implanteerbaar CI, een ruimer portfolio (combinaties van stimuleren, bv.
elektroakoestisch, enz.), betere elektroden en klinische tools.
De voormiddagsessie werd afgesloten met vragen. Een interessante vraag
was of het nieuwe SmartSound IQ systeem ook geschikt is bij zeer jonge
kinderen. Veel audiologen zijn namelijk van mening dat het aangeboden
geluid zo onbewerkt mogelijk moet zijn in functie van het incidenteel
leren. De mensen van Cochlear waren van mening dat de input via een CI
hoe dan ook veel slechter is dan een gewoon gehoor, waardoor men toch
beter het best mogelijke signaal aanbiedt.
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In de namiddag werden de resultaten van de klinische studie uiteengezet.
Een eerste resultaat is alvast dat de Nucleus 6 het voor spraakverstaan in
stilte niet beter doet dan de Nucleus 5. Dit is ook logisch, gezien de
verbeteringen zich op specifieke luistersituaties voordoen. In ruis was het
spraakverstaan (SRT) gemiddeld 1,5 dB beter. Een vragenlijst van 24
punten (APHAB) bracht echter naar voor dat er geen significant verschil
was met de Nucleus 5. Een meerderheid verkoos wel het SmartSound IQ
systeem: 64% verkoos het in stilte en 68% verkoos het in een omgeving
met ruis. Er was ook een grote tevredenheid over het draagcomfort. De
nieuwe Nucleus 6 komt met een keuze tussen twee afstandsbedieningen:
een grote en een kleinere. De meeste testgebruikers hadden liefst de
grote of beide.
Er werd ook een pediatrische test gedaan. In stilte bleek het resultaat
equivalent met de Nucleus 5. In ruis was er een significante verbetering.
De vragenlijst was ook hier niet gevoelig genoeg voor kleine verschillen.
De datalogging werd als een enorme meerwaarde gezien voor de
kinderen. De belangrijkste bemerkingen van de ouders van de testers
waren:




De kinderen komen rustiger van school
Kleinere afstandsbediening is handig om de telecoil te activeren
Door de SmartSound IQ zijn ze minder afhankelijk geworden van
het FM systeem
Er werden ook testen gedaan met het hybride systeem. Tov. de
Freedomprocessor geeft de Nucleus 6 gemiddeld een winst van 2,6 dB
(SRT).
In België zullen alle patiënten die vanaf 1 mei 2013 geïmplanteerd worden
een Nucleus 6 krijgen. Ook alle patiënten die reeds vijf jaar een Freedom
hebben komen in aanmerking voor een upgrade. De Nucleus 6 komt in
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drie configuraties: één voor kinderen, één voor volwassen en één voor
hybride gebruikers.
Daarna volgden 6 sessies waarbij praktische demo’s gegeven werden. De
dag werd afgerond met een rondleiding in De Munt en een diner. We
hopen dat de Nucleus 6 een belangrijke verbetering zal worden voor onze
kinderen.
Pieter Bolle

Horen met een bril: toekomstmuziek voor doven en
slechthorenden
De eerste testresultaten zijn positief en proefpersonen zijn enthousiast
over SpraakZien, de bril die gesproken woord als ondertiteling op het glas
projecteert. Een uitkomst voor doven en slechthorenden. ‘
‘Het opent de wereld’
De eerste tests naar de bruikbaarheid van de
bril leverden veelbelovende resultaten op. ‘Het
opent de wereld’, aldus een van de
proefpersonen. Op de vraag of gebruik ervan
niet belastend is en juist meer inspanning vergt,
reageerde een van de proefpersonen met de woorden: ‘Ik wou dat de bril
al te koop was. Niet kunnen horen is veel vermoeiender.’
Onderzoek gepresenteerd
Tijdens een symposium op 25 maart presenteerden bachelorstudenten
Taalwetenschap Marianna Pàlos en Maartje Lindhout de uitkomsten van de
tests die zij samen met studentassistenten van het Leiden University
Centre for Linguistics (LUCL) Judith Varkevisser en Myrthe Wildeboer
hebben uitgevoerd. Voor het testpanel hadden zich personen aangemeld
in de leeftijd van 23 tot 70 jaar. Sommigen van hen zijn plotseling doof
geworden, anderen hebben de functiebeperking al hun hele leven. In één
deel van het onderzoek testten de deelnemers de bril in combinatie met
andere hulpmiddelen, in een ander deel gebruikten ze uitsluitend de bril.
Nog op te lossen problemen
Het aantal woorden dat de gebruiker verstaat verbetert dankzij de bril
significant. Een ander sterk punt is dat je de tekst kunt lezen en de
spreker tegelijkertijd kunt aankijken. Een van de nog op te lossen
problemen is dat spreken sneller gaat dan lezen. Het huidige systeem kan
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de tekst niet comprimeren. Een ander euvel is communicatie met
meerdere personen tegelijk. In verband daarmee is koppeling van
gezichts- en spraakherkenning in onderzoek.
Breed inzetbaar
In de toekomst zou SpraakZien niet alleen kunnen dienen om één-op-ééncommunicatie met en tussen doven en slechthorenden te verbeteren. In
samenwerking met de TU Delft kijkt het projectteam ook naar
mogelijkheden in bredere zin. Wim Poelman (TU Delft) onderzoekt welke
mogelijkheden SpraakZien doven en slechthorenden biedt om deel te
nemen aan het arbeidsproces. De bril zou bijvoorbeeld werkinstructies
kunnen projecteren. Het is een van de mogelijkheden, maar ook voor
personen zonder gehoorproblemen liggen er toepassingen in het
verschiet: de augmented reality-bril, die de drager informatie toont over
personen, plekken of gebouwen die hij of zij ziet.
Linguïstisch onderzoek
Neurolinguïst Niels Schiller en foneticus Vincent van Heuven van het
Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) zijn betrokken bij het
onderzoek. Het project SpraakZien staat onder leiding van Schiller.
Bron: http://nieuws.leidenuniv.nl/

Burgeralarmering per SMS
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gebruikt een netwerk
van sirenes om noodberichten te zenden naar de bevolking bij een
noodsituatie op een nucleaire of chemische site.
Een dienst werd opgesteld voor personen die de berichten niet goed
verstaan. Die personen krijgen precieze instructies in een SMS bericht op
hun GSM.
Een testbericht wordt ook verzonden op de eerste donderdag van elk
kwartaal als de sirenes worden getest.
U kunt gratis genieten van die dienst door u in te schrijven in de
telefoongids van Telecontact en dan uitdrukkelijk te bevestigen dat u die
berichten wenst te ontvangen.
Na inschrijving kunt u zelf uw gegevens aanpassen ( wijzigen of
verwijderen).
Maak deze dienst bekend bij wie er zou kunnen van genieten. Het is een
veiligheidsverbetering.
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Open oorlog in De Standaard
Een opiniestuk
Op dinsdag 2 april 2013 verscheen in de Vlaamse krant ‘De Standaard’
een artikel getiteld “Hij redde Vlaamse kinderen van doofheid”. Dit artikel
verscheen naar aanleiding van de pensionering van Dr. Erwin Van
Kerschaver, hoofdarts bij Kind & Gezin. Hij was van in het begin betrokken
bij het opstarten van de universele gehoorscreening van alle
pasgeborenen Vlaanderen, gebruik makend van de Algo gehoortest. Hij
zorgde ervoor de Vlaanderen in 1998 de eerst regio was in Europa die
startte met deze universele gehoorscreening. (Van Kerschaver et al,
2007) De tekst bevat, naast de toch wat provocerende titel, een aantal
passages die een reactie niet deden uitblijven. Nauwelijks een week later,
op maandag 8 april, verscheen een tweede artikel getiteld “doven zijn
geen mislukkelingen” met als ondertitel “gebarentaal is geen
minderwaardig alternatief voor een cochleair implantaat”. De tekst is
geschreven door Maartje De Meulder, zelf doof, doctoraatsstudente
volgens het artikel, maar ook voorzitster van de raad van bestuur van het
Vlaams Gebarentaalcentrum.
In beide artikels worden toch een aantal scherpe statements gemaakt
waarmee VLOK-CI vzw zich niet akkoord kan verklaren. Binnen de raad
van bestuur hebben we even getwijfeld om in de media te reageren, maar
we opteerden voor een duidelijke kadering in de nieuwsbrief van Vlok-CI
(en ONICI).
We betreuren in de eerste plaats dat deze polemiek opnieuw het
exclusieve of-of-verhaal op de spits drijft. Door de beide kampen wordt
namelijk een extreme keuze voorgeschoteld: ofwel laat je je kind
implanteren ofwel voed je het op in Vlaamse Gebarentaal (VGT). Dat
terwijl in onze vereniging nu net een combinatie van gesproken taal en
gebaren onder de vorm van VGT, Nederlands met gebaren of gewoon
ondersteunende gebaren aanwezig is. Dat is heel goed te merken op
allerhande activiteiten die georganiseerd worden voor onze leden. Jonge
ouders moeten een overgangsperiode tussen detectie van het
gehoorverlies en implantatie met visuele communicatiestrategieën
opvullen. Voor een aantal van onze kinderen is een CI alleen onvoldoende
en is een aanvulling met gebaren noodzakelijk. Een aantal van de oudere
kinderen zijn ook uit zichzelf geïnteresseerd in VGT en kunnen aardig goed
met VGT communiceren. Veel ouders doen hun best om VGT onder de
knie te krijgen in een al overladen weekprogramma gevuld met (extra
bijzondere) zorg voor hun kinderen.
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Laten we eerst even wat dieper ingaan op het stuk gebaseerd op het
interview met dr. Van Kerschaver. De titel van het stuk “Hij redde
Vlaamse kinderen van doofheid” is alvast al een hard statement. Doofheid
wordt namelijk benoemd als iets waar je toch maar beter van gered kan
worden. Dat is op zich natuurlijk al sterk te relativeren. Doofheid zal wel
één van de weinige beperkingen zijn die het net bijkomende
mogelijkheden kan bieden in alledaagse situaties: via VGT kan je over een
grote afstand discreet en in stilte communiceren, op een feestje met luide
muziek kan je elkaar nog verstaan, je zou kunnen gaan wonen waar
horenden liever niet vertoeven en wie kan liplezen kan interessante
informatie verkrijgen die eigenlijk niet voor hem bestemd was. Wie verder
leest in het artikel stelt toch vast dat de provocerende titel niet de
volledige nuance heeft van de uitspraken van dr. Van Kerschaver zelf. Hij
kadert zijn uitspraak namelijk zeer duidelijk: “Want dankzij de cochleaire
implantaten die ze al vanaf de leeftijd van één jaar kunnen krijgen,
kunnen ze toch horen en kunnen ze naar een gewone school. Dat is voor
hen een verschil van nacht naar dag.” De nuance die te lezen valt is dus
niet dat de kinderen gered worden van doofheid, maar gered worden van
een zeker isolement in onze horende wereld. Het is namelijk een weinig
twijfelachtige vaststelling dat dankzij een CI of degelijke aangepaste
hoortoestellen onze kinderen een reële kans hebben op onderwijs in het
horende systeem waarvoor momenteel geen equivalent bestaat in de
Dovenwereld en waarvan het weinig denkbaar is dat dezelfde kwaliteit en
breedheid van het aanbod op een schaal van 1/1000ste (één op duizend
wordt doof geboren) ook aangeboden zou kunnen worden. Als we dus al
doofheid zien als een beperking, dan moet je dit eigenlijk een beperking
noemen in relatie tot een maatschappelijke context. We vinden het nu
éénmaal ook niet een beperking voor onszelf dat we niet het gehoor
hebben van een hond of in het donker niet kunnen zien. Zoiets is enkel
een beperking als de meeste andere mensen dat wel zouden kunnen.
Uiteindelijk draait de kern van het verhaal dus eigenlijk niet zozeer om het
horen op zich, maar wel om door middel van het via een CI deels
herstelde gehoor voldoende toegang te krijgen tot de maatschappij die nu
éénmaal voor 99,9% horend is, om zo de kansen op een optimale
ontplooiing te vergroten. Net daar gaat Maartje De Meulder misschien wat
kort door de bocht door te stellen dat zij alvast niet gered moest worden
en bij uitbreiding alle doven zonder CI. Een statistische analyse toont
misschien wel aan dat binnen de totale populatie van doven de
gemiddelde scholingsgraad lager ligt dan in de horende wereld wat
tegelijk zou impliceren dat een aantal dove mensen de kansen die ze
gehad konden hebben niet hebben gekregen. Gelukkig zijn er
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uitzonderingen die de regel bevestigen, maar blijven dat dan geen
uitzonderingen?
Dr. Van Kerschaver neemt wel een extreme positie in wanneer hij het
heeft over dove ouders die hun doofgeboren kind weigeren te
implanteren. In het artikel stelt hij dat “de dokters zich niet bij de
beslissing van die ouders mogen neerleggen”. Verder stelt hij dat “Je
eigen dove kind een leven tussen horenden ontzeggen, dat is zoals
emigreren naar de VS en verbieden dat je kind Engels leert. Ik vind dat op
het randje van de kindermishandeling”. Zo’n statement komt natuurlijk
haaks
te
staan
op
een
fundamenteel
patiëntenrecht:
het
zelfbeschikkingsrecht. Het is nog steeds aan de patiënt, of in het geval
van een pasgeborene aan de ouders om zelf te beslissen onder de vorm
van een informed consent. De term kindermishandeling is dan ook
misplaatst en iets wat sommige horende ouders van dove kinderen ook al
hebben moeten aanhoren van dove mensen die vinden dat het plaatsen
van een CI net kindermishandeling is. Maar de basis van de informed
consent is au fond eigenlijk eenvoudig. Indien het plaatsen voor het
tweede levensjaar gebeurt dan is de kans op integratie in het gewoon
onderwijs 90%. Deze kans daalt met 20% per levensjaar dat de beslissing
uitgesteld wordt (Dovennieuws, 2007). Op basis van de informatie die
ouders krijgen moeten ouders dan effectief het recht hebben om te
kunnen kiezen voor een CI zonder gebarentaal, een CI met gebarentaal of
een loutere opvoeding in gebarentaal. Het zelfbeschikkingsrecht blijft een
fundament waar niet aan geraakt mag worden. In elk geval tikt de klok na
de diagnose onverbiddelijk: het aanbieden van communicatie als
mogelijkheid om de wereld rondom zich te ontdekken moet er zo snel
mogelijk komen. Hetzij via een met CI hersteld gehoor, hetzij via VGT of
beiden.
Anders is het dan wel weer wanneer de overheid een aantal keuzes moet
maken in functie van de bevolking en een beperkt aantal middelen moet
inzetten om het welzijn van de bevolking te maximaliseren. Op dat niveau
kan men niet anders dan rekening houden met het feit dat ruim 95% van
de doofgeboren kinderen geboren worden bij horende ouders (Philips et
al, 2009) en dat momenteel 94% van de doofgeboren kinderen
geïmplanteerd worden. (De Raeve & Wouters, 2013) Dit schept stilaan
andere noden voor het onderwijssysteem en de maatschappelijke
integratie dan voorheen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de
GON-begeleiding of het toekomstige BNM-systeem (Belangrijke en
Noodzakelijke
Maatregelen
voor
leerlingen
met
specifieke
onderwijsbehoeften). Deze evolutie maakt het bv. noodzakelijk om meer
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en meer schrijftolken te voorzien ipv. gebarentolken, enz. Het verdedigen
van de noden van onze leden op dit vlak is een belangrijk beleidspunt van
onze VZW.
In het artikel van Maartje De Meulder, dat overigens integraal te lezen is
op haar blog http://bristol.verbeeld.be/2013/04/03/brief-aan-dokter-vankerschaver/, staan toch ook een aantal bijzondere passages. Zo schrijft zij
dat: “Als na de vroege screening blijkt dat een kind een ernstig
gehoorverlies heeft, worden onder tijdsdruk ouders oogkleppen opgezet
en het kind op de lopende band richting operatiekwartier. Ouders worden
niet in contact gebracht met succesvolle dove volwassenen, er wordt hen
niet verteld over het belang van Vlaamse Gebarentaal voor hun kind (of
enkel “als het niet anders kan”), ouders die niet voor een CI kiezen
krijgen te maken met sociale druk van hun omgeving (en die van u, zoals
u zelf zegt in het interview). Men houdt deze ouders voor dat met een CI
al hun problemen – en meteen ook die van hun kind – opgelost zijn.
Zonder verdere duiding wordt het dragen van en kiezen voor een CI
gelijkgesteld met het uitzicht op een gelukkig en succesvol leven. Doof
zijn wordt op die manier een “keuze”, niet iets wat je bent maar iets
waarvoor je “gekozen” hebt – met alle gevolgen vandien.” Deze passage
zit vol extreme standpunten. Eerst en vooral moet men toch beseffen dat
zeker 95% van de dove kinderen geboren worden in een gezin waarvan
beide ouders horend zijn en dus geen VGT machtig zijn. Voor deze ouders
is het dan ook een onmogelijke opdracht om hun kind in VGT op te
voeden. Deze ouders zouden VGT namelijk maar als latere taal meer
kunnen leren, een eerste taal moet men namelijk in de vroege jeugd
verwerven en blijven onderhouden. Echter, ook de gesproken taal kan
voor onze dove kinderen, zelfs met CI, geen moedertaal zijn. Een
moedertaal is namelijk per definitie een taal die tijdens onze jeugd zonder
formeel taalonderwijs wordt verworven. Dit staat haaks op het feit dat
vele van onze kinderen uren revalidatie en thuisbegeleiding (lees formeel
taalonderwijs) nodig hebben om te leren begrijpen en te spreken. Een CI
lost dus zeker niet alle problemen op. Enkel dove kinderen van dove
ouders die VGT machtig zijn, zijn in staat om VGT als moedertaal te
verwerven. Bij onze leden hebben we niet de indruk dat het verhaal in de
Belgische ziekenhuizen, thuisbegeleidingsdiensten en revalidatiecentra zou
worden gebracht als dat “alle problemen opgelost zijn”, integendeel.
Ouders kunnen in alle sereniteit en met de juiste, genuanceerde duiding
beslissen wat de beste keuze is voor hun kind. Zowel de voor- als de
nadelen worden doorgaans wel duidelijk uitgelegd. Maar, men mag ook
niet naast de resultaten kijken. De techniek is spectaculair geëvolueerd
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zowel voor het in- als uitwendige deel van het CI als de operatietechniek.
Dankzij een goede vroegbegeleiding en revalidatie doen de meeste
kinderen, en deze groep wordt steeds groter, het zeer goed en kunnen zij,
zelfs zonder VGT, tot een vergelijkbaar taalniveau komen als
normaalhorende kinderen.
Verder stelt zij dat “Doofheid is geen levensbedreigende aandoening die
een onmiddellijke invasieve chirurgische ingreep vereist en het is op geen
enkele manier te rechtvaardigen dat die technologie wordt opgedrongen
aan ouders van dove kinderen. U bent dezelfde misvatting toegedaan als
veel van uw collega-artsen: dat een dove niet meer is dan een wandelend
stel oren dat zit te wachten op uw verlossing.” Ook hierover is veel te
zeggen. Doofheid is geen levensbedreigende aandoening en ook geen
ziekte, maar vanuit het oogpunt van de volksgezondheid kan er wel iets
aan gedaan worden. Volksgezondheid is hier bedoeld in de betekenis van
het voorkomen van ziekte, verlenging van de levensverwachting en
bevorderen van het publieke fysisch, mentaal en sociaal welzijn door
collectieve maatregelen. Uiteraard is op de grote schaal van de
volksgezondheid de kosteneffectiviteit zeer belangrijk. Men zou de keuze
kunnen overwegen om, mocht de mogelijkheid bestaan, niet te kiezen
voor een CI maar één dag per week het werk in te ruilen voor een
doorgedreven opleiding VGT terwijl het kind vanaf de eerste dag in de
opvang tot de laatste dag van zijn leven voltijds bijgestaan wordt door
een doventolk. Dit creëert een enorme afhankelijkheid van een tolk,
waardoor ik hiervoor alvast niet zou kiezen. Daarnaast is het ook niet
haalbaar juist omwille van het feit dat het geven van een CI, ondanks de
zeer dure ingreep, een kostenefficiëntere maatregel is dan een
maatschappelijke ondersteuning van VGT voor een volledige integratie
van doven in de horende wereld. Verder stelt Maartje De Meulder dat “het
aannemelijk is dat ouders de beslissing willen uitstellen tot hun kind oud
genoeg is om zelf de keuze te maken”. Helaas is die tijd om te wachten er
niet. Het is ondertussen duidelijk aangetoond dat de te verwachten
resultaten van een CI aanzienlijk dalen in functie van de tijd dat men
wacht. Ons brein werkt volgens het principe “use it or lose it”. Bij de
geboorte zit alles klaar om een auditieve cortex te ontwikkelen. Indien dit,
bij volledige doofheid, zich niet ontwikkelt, dan wordt dit deel van de
hersenen ingepalmd voor andere functies. Dit impliceert dus
noodzakelijkerwijze dat het eigenlijk een keuze is voor de ouders in het
eerste levensjaar. (Sharma et al, 2005) Net dat probleem zal in de
Dovengemeenschap ongetwijfeld een kritische kijk gecreëerd hebben op
CI omdat oudere prelinguale doven zonder CI op oudere leeftijd voor een
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CI geopteerd hebben om dan te moeten vaststellen dat zij hun restgehoor
kwijt zijn en dat het CI niet de verwachtingen inlost.
Maartje De Meulder legt wel de vinger op de wonde in de passage waar zij
stelt dat: “het is tegenwoordig makkelijker voor een horende student om
een keuzevak Vlaamse Gebarentaal te volgen dan voor een doof kind en
zijn/haar ouders om de Vlaamse Gebarentaal te leren. Dat zegt alles.”
Inderdaad, dit is niet eenvoudig. Cursussen in eigen streek worden weinig
frequent georganiseerd. Het is wachten op voldoende inschrijvingen om
zeker te zijn dat ze doorgaat en beide ouders kunnen er maar tegelijk
naar toe als er opvang voor de kinderen voorzien is. In het drukke
zorgschema is het dan ook nog maar eens een bijkomende inspanning om
dit gerealiseerd te krijgen.
We zijn van mening dat een dove persoon die met een CI slechthorend
geworden is een aparte identiteit vormt. Deze identiteit ontwikkelt
momenteel rolmodellen, de eerste prelinguaal dove kinderen met een CI
raken nu namelijk stilaan afgestudeerd en zullen een plaats in de
maatschappij vinden. Toch is het zo dat zonder deze hulpmiddelen onze
kinderen doof zijn. Bijgevolg is de Dovenwereld vanzelfsprekend een
nabije wereld en is een basiskennis van VGT een interessant aspect voor
de cultuur en de vorming van de identiteit. Daarnaast hangen zij wel sterk
af van dure technologie en de kans dat zij in hun leven een periode
zouden meemaken waarin de continuïteit van het CI niet verzekerd kan
worden is ook niet klein, bv. door een langdurige stroompanne, collectieve
verarming of oorlog. Het is dus, indien haalbaar en mogelijk voor het kind
en het gezin, misschien wel een defensieve houding om minstens een
basis voor VGT te voorzien.
Kortom de mening van VLOK-CI vzw in deze is de volgende:
* het is spijtig te moeten vaststellen dat de discussie voor een kleine
minderheidsgroep gevoerd wordt alsof het om een exclusief of-of-verhaal
gaat: ofwel CI ofwel gebarentaal. Onze vereniging toont net aan dat een
gezonde mix van beiden een enorme verrijking inhoudt.
* onze vereniging staat zeker niet negatief tov VGT of NmG, maar dit
moet gekaderd worden binnen de mogelijkheden van elk kind en elk
gezin. Het is in een nuttige en defensieve aanvulling, maar een algemene
verplichting gaat te ver. De noden van het kind moeten centraal staan.
We staan eerder sceptisch tov. een voorgestelde algemene tendens naar
een bilinguale opvoeding.
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* net het feit dat minder kinderen met CI VGT of NmG machtig zijn,
impliceert een noodzaak aan een geleidelijke verschuiving van de VGTtolken in het onderwijs naar schrijftolken.
* op maatschappelijk vlak is de kosteneffectiviteit van de maatregelen om
onze dove kinderen te integreren in de maatschappij die voor 99,9 %
horend is en het streefdoel is om de beschikbare middelen zodanig in te
zetten om met een minimum aan inspanning een maximum aan welzijn
voor al onze kinderen te bieden.
Pieter Bolle
VLOK-CI vzw
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Dj-duo Ed&Kim stopt wegens gehoorproblemen
Het Limburgse deejay-duo Ed&Kim houdt er na vijftien jaar
noodgedwongen mee op. In het najaar volgt een afscheidsfeest in Forty
Five in Hasselt.
Edwin Korver blijft wel werkzaam bij platenfirma NEWS. Korver moet
noodgedwongen stoppen wegens gehoorproblemen. Aan een kant is de dj
plots zo goed als helemaal doof geworden. Korver wijt de schade niet aan
te luide muziek, omdat hij naar eigen zeggen altijd aangepaste oordopjes
in deed tijdens het dj'en.
Kim Mathijs gaat solo verder als Michael Midnight, waarmee hij onder
meer Pukkelpop afsluit
Bron: http://www.gva.be

Najaarsfamiliedag VLOK-CI
Wat het zal zijn en waar we elkaar gaan ontmoeten blijft voorlopig nog
even geheim maar wij kunnen jullie al wel verklappen dat wij jullie op 5
oktober in het Brusselse zullen ontvangen. Natuurlijk krijgen jullie op tijd
de uitnodiging en meer informatie via de post.

Voor U gelezen: Kijk, de vogel zingt.
Tijdens de voorstelling van AB op ons weekend werd er een miniwedstrijd
georganiseerd. De prijs die de deelnemers konden winnen was het boekje:
“Kijk, de vogel zingt”. Alle deelnemers aan deze wedstrijd waren ook
winnaar want iedereen die meedeed kreeg uiteindelijk een boekje,
waarvoor dank aan Erika en Sarah. Het boekje zelf is een boekje dat je in
één keer uitleest en dat vele van ons zal beroeren. Wij hebben dit verhaal
immers ook ervaren. Het verhaal is dus zeer herkenbaar en gaat over een
baby die niet goed blijkt te horen.
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Het zusje van Jet wordt doof geboren. Voor Jet maakt het niets uit, ze
begrijpt Keet toch wel! Haar ouders zijn geschrokken, ze geloven het
eigenlijk niet. Er volgen testen, testen en nog meer testen. Maar Keet is
en blijft doof. Dan komt er een mevrouw die vertelt over wonderoren
(cochleair implantaat). Na een spannende operatie kan Keet hiermee
uiteindelijk toch horen. Maar dat is wel wennen...
In “Kijk, de vogel zingt” vertelt Jet het verhaal van haar zusje, waardoor
kinderen zich gemakkelijk kunnen inleven in de situatie. Bente Jonker
schreef het vanuit haar eigen ervaringen: ”ze heeft een doof geboren
dochter en één die wel kan horen”.
Auteur: Bente Jonker

Uitgever:De Vier Windstreken

ISBN 9789051160789

Verschijningsdatum april 2013

Magritte Museum met visiogids
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museum op Maat
en de Fédération Francophone des Sourds de Belgique stellen u graag de
visiogids voor.
Deze visiogids is een nieuw initiatief voor gebarentaalgebruikers. Met de
visiogids kunnen dove en slechthorende gebarentaalgebruikers het
Magritte Museum bezoeken in Vlaamse gebarentaal, Belgisch-Franse
gebarentaal of internationale gebarentaal en dit zonder gids. De visiogids
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 40, jaargang 11, nr. 2.
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heeft ook ondertiteling onderaan de films. Ook niet-gebarentaalgebruikers
kunnen de visiogids dus gebruiken. Dit is uniek in Europa!
De visiogids is
identiteitskaart)

beschikbaar

naast

de

audiogids

en

kost

4€

(+

Caroline Van Meerbeek │ Coördinator Museum op Maat

DVD: Mijn baby is doof.
Begin juni werd de documentaire “Mijn baby is doof” (een project van
Fevlado vzw, de Vrije Universiteit Brussel en Visual Box, gesteund door
Gelijke Kansen Vlaanderen) voorgesteld.
In de documentaire vertellen ouders van dove kinderen hun verhaal.
Welke keuzes ze hebben gemaakt en op welke manier ze tot die keuzes
kwamen.
De rol van de Vlaamse Gebarentaal in de opvoeding en het belang van
visuele communicatie tussen ouders en dove baby’s wordt in de reportage
toegelicht.
De DVD is te koop bij Fevlado.
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Batterijverkoop VLOK-CI
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.
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
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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”.

Nieuws van onze sponsors.
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Cochlear Benelux

Zorg dragen voor uw Nucleus® 5 geluidsprocessor
Als u het beste uit uw geluidsprocessor wilt halen, dan is het belangrijk om de processor met de
nodige zorg te behandelen. Cochlear heeft een illustratieve youtube-video gemaakt dat op speelse
wijze vertelt hoe u of uw kind optimaal kan genieten van de geluidsprocessor. U kunt het filmpje op
onze website bekijken.
Er is bovendien een korte afdrukbare samenvatting van het filmpje beschikbaar op onze website:
ideaal om deze in de slaapkamer of op de koelkast te hangen. Zo heeft u steeds een kleine
geheugensteun bij de hand!
http://www.cochlear.com/nl/onderhoud-geluidsprocessor-cartoon

Voor meer informatie:
Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20, i
B - 2800 Mechelen
T: +32 15 79 55 77
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INFORMATIE MED-EL
Juni 2013

NIEUWE PROCESSOR: RONDO® Single-Unit-Processor
MED-EL BE is trots dat we binnenkort onze patiënten met een cochleair implantaat een geheel nieuw
en uniek concept van audioprocessor kunnen aanbieden; de compacte module « processor met
geïntegreerde spoel ». De nieuwe RONDO audioprocessor combineert de spoel, processor en
batterijhouder in één enkel toestel dat volledig achter het oor wordt gedragen (boven het inwendige
deel door middel van magnetische koppeling).
Het elektronische platform is identiek aan deze van de OPUS 2. De RONDO beschikt over Automatic
Sound Management en de FineHearing-technologie die zorgen voor een uitstekend hoorresultaat.
De Rondo werkt op 3 High Power zink-lucht batterijen met een levensduur van 5 dagen. Door zijn
geïntegreerde design zonder oorhaakje, kabeltje en afzonderlijke spoel, bestaat de RONDO uit
minder onderdelen wat leidt tot een verhoogde betrouwbaarheid. Het oor is volledig vrij, wat de
RONDO audioprocessor tot de ideale keuze maakt voor iedereen die regelmatig een bril of zonnebril
draagt. De RONDO audioprocessor zal beschikbaar zijn in vier verschillende kleuren: Anthraciet,
Crème, Ebony en Nordic Grey.
Vooraleer de processor in België kan verkocht worden, dient MED-EL BE een aanvraag tot
terugbetaling in te dienen bij het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Dit
maakt dat de RONDO beschikbaar zal zijn binnen ca. 3 maanden.

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
Advanced Bionics heeft de CE goedkeuring ontvangen voor de Naída CI Q70.
Tijdens het ESPCI congres in Istanbul is de Naída CI, de nieuwe achter-het-oor
spraakprocessor van Advanced Bionics, gelanceerd.
De Naída CI Q70 is de eerste spraakprocessor van AB waarbij de geavanceerde technologie
van Phonak en Advanced Bionics gecombineerd wordt.

Bij het ontwikkelen van de Naída CI is niet alleen gekeken
naar afmeting en design, maar goede performance,
betrouwbaarheid en flexibiliteit waren zeer belangrijke
aspecten. Beter kunnen horen in uiteenlopende situaties
was één van de focuspunten waarmee men aan het werk
ging.

Het resultaat is de Naída CI Q70, met onder andere de volgende kenmerken:
Modern design met goed draagcomfort –
De Naída CI is een stuk kleiner en lichter dan haar voorganger, de Harmony, waardoor het
draagcomfort toeneemt. Daarnaast is deze te krijgen in verschillende moderne kleuren.
Bewezen én nieuwe AB technologie waaronder –
 Toegang tot HiRes Fidelity 120; wat zorgt voor een hoge resolutie van het geluid.
 HiRes Optima; deze nieuwe geluidsverwerkingsstrategie is ontworpen om de
levensduur van de batterij te optimaliseren.
 Nieuw designT-Mic: voor een natuurlijke plaatsing van de microfoon in de oorschelp.
 ClearVoice: ruisonderdrukkingssysteem dat klinisch bewezen heeft verbeterd
spraakverstaan in rumoer te geven.
Dual Microphone technologie –
Ultrazoom: door gebruik te maken van 2 microfoons op de processor wordt de
spraak die van voren komt versterkt, terwijl achtergrondlawaai onderdrukt wordt.
Dit zorgt voor een verbeterd spraakverstaan in rumoerige situaties.
Draadloze connectiviteit met accessoires –
Door middel van de ComPilot heb je draadloze verbinding via Bluetooth met
mobiele telefoons, MP3 spelers, computers, televisie, navigatiesystemen, etc.
Met de ComPilot heb je ook de mogelijkheid om het signaal gelijktijdig naar
een Phonak hoortoestel en de Naída CI te streamen.
De ComPilot kan ook als eenvoudige afstandsbediening gebruikt worden.
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Phonak Binaural Voicestream technologie –
Bilaterale functies waarbij de processoren met elkaar kunnen communiceren met onder
andere;
Duo Phone: waarbij het geluid van de telefoon van de ene spraakprocessor naar de andere
wordt doorgezonden zodat een telefoongesprek in twee oren wordt gehoord.
Quicksync: aanpassen van volume en programma voor beide
processoren, door het maar op één processor aan te passen

Keuze uit wegwerp en oplaadbare accu’s –
3 maten oplaadbare acuu’s en 1 wegwerp optie met 2x 675 batterijen
Spatwaterdicht – IP van 57
Hoge mate van flexibiliteit –





Tot 5 programma’s beschikbaar.
Afstandbediening (ABMyPilot) is optioneel.
Interne luisterspoel.
4 microfoon inputs beschikbaar;
Zendspoel microfoon;
T-Mic;
2 microfoons op de processor.



Programmeerbare waarschuwingssignalen
LED en interne waarschuwingssignalen.

Indien u meer informatie over de Naída CI wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met:
info.benelux@advancedbionics.com

De Naída CI Q70 is momenteel in afwachting van reglementaire goedkeuring van het RIZIV
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Alle producten voor
CI-gebruikers
Waarvoor kan u bij ons terecht?


Informatie
o Productgamma
 Thuis
 Op het werk
o Terugbetalingen



Producten
o Digitale FM-systemen
o Ringleidingen
o Telefoons
o GSM’s
o Hulpmiddelen voor telefoons en GSM’s
o Flits-, tril- en luide wekkers
o Waarschuwingsystemen
o Tv-hulpmiddelen

Nieuwste producten

Comfort Audio DT 20
De kleinste mini-ontvanger
ter wereld

Babyfoon met scherm

Ons contacteren?
Bel ons op 014 25 50 07, stuur een SMS naar 0473 18 51 33, stuur een fax op 014 25 50 09 of stuur
een e-mail naar info@hasaweb.be.
www.hasaweb.be - www.facebook.be/hasaweb
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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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