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VOORWOORD
Beste VLOK-CI leden,
We kunnen er niet omheen, de lente is in ’t land en dat brengt heel wat
leven in de brouwerij. Op 9 april, paasmaandag, gaat onze jaarlijkse
familiedag door, deze keer trekken we daarvoor naar Bokrijk, waar een
gevarieerd programma wordt aangeboden met voor elk wat wils. Ook de
enthousiaste medewerkers van Kedokids staan terug paraat om onze
kinderen bij de gekozen activiteiten te begeleiden. Het programma en de
inschrijvingsmodaliteiten vind je in deze nieuwsbrief terug.
Jammer genoeg verloren we recent met Gert Mampaey één van de actieve
medewerkers van VLOK-CI. Hier willen we toch ook even bij stilstaan.
Daarnaast zijn er enkele interessante publicaties verschenen. Wij lazen
voor u “oortjes getest”, samengesteld door verschillende
thuisbegeleidingsdiensten, en “de woorden van zijn vingers” van Marian
De Smet voor jongeren vanaf 15 jaar, en delen met u onze bevindingen.
In Nederland wordt een tweede CI nog steeds niet terugbetaald door de
overheid, steeds meer Nederlanders komen dan ook naar onze
implantatiecentra. In deze nieuwsbrief vind je een getuigenis van Jozet
van der Es, wiens dochtertje in het UZ Gent een tweede CI kreeg.
We geven tevens informatie mee over een onderzoek gevoerd naar het
effect van bilaterale cochleaire implantatie op de taalontwikkeling, over
onderzoek en testen met betrekking tot Tinnitus en over de Visual Box,
een initiatief dat als doel heeft het produceren en stimuleren van (kort-)
films, reportages,… en dat gesteund wordt door zowel de VRT als de
minister van media Ingrid Lieten.
Aanvullend kunnen jullie enkele verslagen lezen over interessante
cultuuruitstapjes, geven we de agenda mee van Kedokids, en stellen we
een aantal andere boeiende activiteiten voor.
Tot slot geven de CI-bedrijven wat meer uitleg over hun nieuwste
produkten en ontwikkelingen.
Veel leesplezier,
De redactie
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IN MEMORIAM: Gert Mampaey
Op 14 februari ll. overleed Gert Mampaey.
Gert was een actief bestuurslid van VLOK-CI, heel erg begaan met de
toekomst van onze dove en slechthorende kinderen.
Onderwijs, tolken in onderwijs, vrijetijdsbesteding voor onze tieners en
communicatiemiddelen voor doven en slechthorenden waren o.a. de
thema’s waar hij enorm mee begaan was.
VLOK-CI verloor met Gert een gewaardeerd medewerker.
Namens de vereniging bieden wij aan Ilse, Jo en Nick ons diep medeleven
aan. Zij verloren hun papa, beste vriend en echtgenoot.
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FAMILIEDAG VLOK-CI
Op 9 april nodigen wij u graag uit op onze voorjaarsfamiliedag. Deze keer
ontmoeten wij elkaar in het domein Bokrijk bij Genk.
Vanaf 11u30 ontvangen wij u voor een receptie met
aansluitend een middagmaal. Na het middagmaal hebben
we voor iedereen een aangepaste activiteit in het
openluchtmuseum!

Activiteiten.
3, 4 en 5 jarigen: Op stap met de aardmannetjes: Wat deden de
aardmannetjes ’s nachts zoal voor de mensen? Een kindvriendelijke gids
neemt de allerkleinste bezoekertjes mee op deze fantasievolle route.
Onderweg luisteren de kleutertjes naar verhaaltjes, spelen ze spelletjes en
knappen ze klusjes op.
6, 7 en 8 jarigen: Sprookjes: Er was eens, heel, heel lang geleden ...
In het Openluchtmuseum krijgt de verbeelding vleugels. Is dat niet het
spinnewiel van Doornroosje? Zitten de wolf en de 7 geitjes nog altijd
verstopt in de staande klok? Aan de put, het varkenshok of bij de haard
komen de mooiste sprookjes tot leven. Op deze toverachtige route wisselt
de bezielde verteller verhalen en sprookjes af met versjes, stapliedjes en
een kinderspel.
9, 10 en 11 jarigen: Wie wordt schutterskoning(in): De kinderen
duiken onder in de wereld van de schuttersgilden. Welke wapens
gebruikten ze? Hoe vierden ze hun clubfeesten? Daarna demonstreren ze
hun vaste hand op een uurtje initiatie doelschieten met pijl en boog. De
winnaar kroont zich tot koning of koningin en draagt de schuttersbreuk. In
de Zilverkamer toont de gids échte pronkstukken van schutterszilver. Fans
van ‘De 5e boog’ herkennen hier ongetwijfeld de ‘Beker der
Gerechtigheid’.
+ 12 jarigen en ouders: Bokrijkrally: Deze groep verdeelt zich in twee
groepen en vertrekt op een speelse en spannende museumtocht
boordevol doe- en denkopdrachten: ze wagen zich aan oude gokspelen,
mastklimmen, hoefijzerwerpen, een klompenrace en brengen om ter
snelst hout naar de haard. Ze ontdekken ook de oorsprong van het woord
‘kermis’. Een duel dat de onderlinge sociale contacten bevordert én de
jongeren inzicht geeft in het leven op het platteland.
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Maaltijden:
Volwassenen (+12 jaar)
Tomatensoep en een hoofdschotel naar keuze:


Kalkoenfilet met kroketten en seizoensgroentjes.



Vegetarische pasta met seizoensgroentjes.

Water op tafel inbegrepen.
Kinderen (4 tot en met 11 jaar)
Tomatensoep en een hoofdschotel naar keuze:


Kippenknots met appelmoes en frietjes



Curryworst met frietjes

Water op tafel inbegrepen.
Peuters (tot en met 3 jaar)
Eten gratis mee met de ouders.
Optioneel: Voor de mensen die het wensen kan er frisdrank, wijn of bier
verkregen worden aan de kiosk naast de feesttent, ter plaatse te betalen.

Kostprijs:
Deze familiedag kost voor de kinderen tot en met drie jaar helemaal niets.
Voor kinderen tot en met elf jaar 12,00 euro.
Voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar 15,00 euro.
Voor volwassenen vanaf 26 jaar 18,00 euro.
In deze prijzen zitten maaltijden, zoals beschreven, toegang
museum, activiteiten en 1 parkingticket (ter plaatse 5 euro) per
gezin inbegrepen.

Inschrijving voor 26 maart
Uw inschrijving is definitief als u vóór 26 maart het inschrijfformulier hebt
teruggestuurd en het te betalen bedrag hebt overgeschreven op ons
rekeningnummer: 735-0064782-71.
Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aangenomen.
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6

Inschrijfstrook terug te sturen naar:
info@vlok-ci.eu
VLOK-CI vzw
David Luys
Baanhuisstraat 14
3290 Schaffen-Diest

VOOR U GELEZEN
Oortjes getest: Wat doen we nu best?
Een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening.
Een brochure ontwikkeld voor ouders die geconfronteerd worden
met doofheid of slechthorendheid van hun kind.
In Vlaanderen wordt het gehoor van pasgeboren baby’s getest door Kind
en Gezin. De ALGO-test gebeurt in de eerste levensweken en is een
belangrijke indicator voor een gehoorprobleem. Jaarlijks vernemen op die
manier een 500-tal kersverse ouders dat hun baby mogelijks met een
gehoorverlies te kampen heeft. Wat volgt is een periode van twijfel en
ongerustheid en vooral een grote nood aan duidelijke en correcte
informatie.
De opvolging van het vermoeden van gehoorverlies brengt gezinnen in
contact met heel wat diensten die instaan voor het onderzoek en de
begeleiding zoals artsen, het team voor cochleaire implantatie, het
revalidatiecentrum, de thuisbegeleidingsdienst, enz… Voor ouders is het
vaak niet eenvoudig om hierin de juiste weg te vinden.
De vijf erkende Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten hebben vanuit hun
ervaringen en expertise een boekje samengesteld dat specifiek ontwikkeld
werd voor ouders van dove en slechthorende kinderen. De brochure tracht
ouders op weg te helpen met hun vragen, door hen zo volledig mogelijk
te informeren over het gehoor, doof of slechthorend zijn, de onderzoeken
en het begeleidingsaanbod. Door zijn volledigheid, objectiviteit en
toegankelijkheid is het een belangrijke houvast in de eerste periode na
een ongunstige gehoorscreening.
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Dit boekje kwam tot stand met de steun van Hart voor Handicap en is
vanaf februari 2012 beschikbaar bij de thuisbegeleidingsdiensten.
Indien je nog vragen mocht hebben, kan je hiervoor terecht bij de
thuisbegeleidingsdienst uit uw provincie:
1. West-Vlaanderen: Thuisbegeleidingsdienst Spermalie – Perspectief,
contactpersoon
Dominique
Carrein,
te
bereiken
op
Dominique.carrein@mpi-spermalie.be of 0475567305
2. Oost-Vlaanderen: Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort vzw,
contactpersoon Vera Hinnion, te bereiken op v.hinnion@slp-gent.be
of 0477988528
3. Limburg: Thuisbegeleidingsdienst KIDS, contactpersoon Edith Croux,
te bereiken op edith.croux@kids.be of 0486148122
4. Vlaams-Brabant: Thuisbegeleiding Woluwe, contactpersoon Karin De
Coster, te bereiken op karin.de.coster@fracarita.org of 0476542644
5. Antwerpen: Thuisbegeleiding KOCA, contactpersoon Guido Lichtert,
te bereiken op guido.lichtert@koca.be of 0472780181
Het boekje is te lezen op de website van VLOK-CI

De woorden van zijn vingers (Marian De Smet).
“De woorden van zijn vingers”, de titel van dit boek beschrijft duidelijk het
hoofdpersonage. Voor mij, als moeder van een doof meisje, was het
verhaal heel herkenbaar, uit de realiteit gegrepen.
De jonge adolescent waarrond het verhaal is opgebouwd, werd op 11
jarige leeftijd doof. Tal van problemen op vlak van communicatie, sociaalemotionele vaardigheden, onderwijs… Er komen aangrijpende passages in
het boek voor bijvoorbeeld wanneer de eenzaamheid hem overvalt en als
blijkt dat het niet evident is om een intieme relatie op te bouwen. Ook de
naaste omgeving zoals gezin, buren en vrienden van de jongen reageren
niet altijd adequaat …
Het boek is zeker een aanrader en zal voor velen heel herkenbaar zijn.
Een dove jongen zit in de greep van zijn verleden, tot er een meisje in zijn
leven komt dat hem echt wil leren kennen. Een aangrijpende en
verhelderende roman voor jongeren vanaf 15 jaar.
© 2008 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam(ISBN 978 90 448 0953 4)
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GETUIGENIS: Een tweede CI voor Ellis
In Nederland wordt een 2de CI nog steeds niet terugbetaald door de
overheid. Als men zelf een 2de CI wil bekostigen is dit meestal tegen een
veel hogere kostprijs dan in Vlaanderen. Daarom komen er vele
Nederlanders naar onze implantatiecentra voor een tweede CI. Hierover
gaat de getuigenis van Jozet van der Es.
17 augustus 2011
Ik heb al eerder geschreven over beschikbare hulpmiddelen voor CI
dragers. Wij hebben inmiddels voor onze 5 jarige dochter Ellis een
beeldtelefoon en solo-apparatuur. Wij zijn zeer tevreden met deze
apparatuur maar we zijn er van overtuigd dat het nog beter kan: een
tweede CI kan het horen verbeteren in moeilijke luistersituaties. Als je het
niet probeert, dan kom je er nooit achter en die kans willen wij onze
dochter graag geven.
Er is al veel geschreven over het niet vergoeden van het 2deCI. Kijk maar
naar de website van de OPCI en zie wat de werkgroep bilaterale CI al
heeft gedaan om dit onderwerp in de publiciteit te brengen. Zij strijden
tevens op politiek niveau voor vergoeding van het 2deCI. De
FODOK houdt zich er ook op hoog niveau mee bezig.
Wij waren er dus van op de hoogte dat het 2 deCI meestal niet wordt
vergoed in Nederland. Gesprekken volgden. In het LUMC werd een
kostenplaatje van 75.000 euro gegeven. Een duidelijke prijsopgave kon er
niet worden bijgegeven vanwege allerlei ingewikkelde regels. In het LUMC
was er ook nog niet zoveel ervaring met sequentieel (opeenvolgend met
een tussenperiode van meer dan 2 jaar, dus niet 2-zijdig gelijktijdig)
implanteren. Daarom hebben wij het Radboud ziekenhuis in Nijmegen
benaderd, waar momenteel een onderzoek loopt naar
tweezijdige sequentiële implantatie. In Nijmegen hadden ze tevens al een
paar keer succes gehad met de aanvraag bij de verzekering. Hearing &
Implants CI Radboud Nijmegen heeft uiteindelijk voor ons de aanvraag
voor een 2deCI voor Ellis verstuurd naar onze verzekering. Helaas hebben
wij ook een afwijzing gekregen en we sluiten ons nu aan bij een grote
groep afgewezen Nederlandse ouders die graag een 2 deCI willen voor hun
kind.
In België kost een 2deCI implantatie tussen de 20 en 25.000 euro. In
België bestaat de Oorgroep http://www.deoorgroep.be. De Oorgroep
adviseert en begeleidt Nederlandse ouders die voor dit traject kiezen. De
Oorgroep opereert niet, maar ze kunnen wel revalidatie en nazorg doen.
Er blijkt al een hele groep Nederlanders te zijn die dit traject volgt. Naar
alle waarschijnlijkheid gaan wij ons ook hierbij aansluiten.
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 37, jaargang 10, nr. 1.
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Wij hopen van harte dat de vergoeding van een 2 deCI in Nederland niet
lang meer op zich laten wachten. Helaas bevinden we ons in een slechte
tijd met vele bezuinigingen. Maar het blijft wel onrechtvaardig dat in alle
ons omringende landen het 2deCI wel wordt vergoed en in Nederland nog
niet. Zelfs het CI team in Leiden is ervan overtuigd dat die vergoeding er
wel een keer aankomt, maar wanneer?
30 september 2011
In de vorige alinea heb ik verteld dat we naar De Oorgroep in Antwerpen
zouden gaan om het Belgische traject te starten voor het 2 de CI voor Ellis.
De reden daarvoor is dat Ellis niet voldoet aan één van de gestelde criteria
waarbij het 2de CI wordt vergoed in Nederland.
De gestelde criteria voor vergoeding in Nederland zijn:



Kind moet jonger zijn dan 8 jaar
Tussen 1ste en 2de CI moet minder dan 2 jaar zitten

Ellis is 5 jaar. Dat zit dus goed. Maar ze heeft haar 1 ste CI nu bijna 4 jaar
en daarmee voldoet ze niet aan het 2 de criterium. Jammer. We hadden
liever in Nederland gebleven voor een 2de CI, maar helaas is
Nederland nog niet zo ver.
Op 14 september jl. hadden we de afspraak bij De Oorgroep. In België
laten ze er geen gras over groeien. De operatie voor het 2de CI van Ellis
staat gepland op 22 november aanstaande en gaat plaatsvinden in Gent.
Bij de Oorgroep hebben we gesproken met prof. Govaerts. Er heerst een
andere mening in België. In België is de noodzaak van een 2 de CI allang
geen discussie meer, het 2de CI is standaard geworden, ‘ mensen nemen
toch ook 2 gehoorapparaten’. En, hoe eerder de 2 de CI hoe beter. Hoe
meer tijd er tussen zit hoe minder het resultaat zal zijn. Wel kan het soms
2 jaar duren voordat je enig resultaat ziet. Maar zelfs voor oudere
kinderen is het niet te laat, 2 CI’s is uiteindelijk altijd beter dan 1. Het
verhaal van prof. Govaerts over het meer ''sociaal ontspannen kunnen
zijn'' met 2 CI’s was nieuw voor ons. Dit gaat verder dan onze
argumentatie voor hopelijk meer veiligheid in het verkeer en mogelijk
beter richting-horen.
Wat prof. Govaerts ook nog zei was dat een 2de CI bij een 5 jarig kind wel
het lastigst is. Als kinderen jonger zijn, dan dragen ze gewoon het
2de CI, ze weten niet beter. Als de kinderen wat ouder zijn, zo vanaf 7
jaar, dan kun je beter uitleggen aan een kind dat ze het 2 de CI moeten
dragen. Bij een 5-jarige bestaat een groot risico dat ze het 2de CI niet wil
dragen omdat het vooral in het begin lastiger is om te horen. Dat moet
weer opnieuw aangeleerd worden. Het 2de oor is dat niet gewend, het is
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 37, jaargang 10, nr. 1.

10

een lui oor geworden. Prof. Govaerts had een vrij robuuste oplossing: zeg
je kind dat het 1ste CI enkele maanden kapot is, zo dwing je het 2 de CI te
dragen. We zullen het gaan ervaren.
Al met al was het een verfrissend bezoek. We hebben er verder een klein
feestdagje van gemaakt. Nog langs geweest bij oma in Eindhoven en
lekker gegeten bij een echte Van der Valk! Er zullen nog vele ritjes naar
Gent en Antwerpen volgen, we gaan er het beste van maken. Ellis praat al
volop over een 2de CI en vindt zo'n dagje met papa en mama wel gezellig.
Wij hebben er alle vertrouwen in.
7 december 2011
De Operatie
Dinsdag 22 november was het dan zover, Ellis werd geopereerd in het
Belgische Gent, ze kreeg haar 2deCI. De operatie in het Universitair
Ziekenhuis Gent is vlot en goed verlopen, met veel dank aan Prof. Dr.
Ingeborg Dhooghe die Ellis heeft geopereerd.
Alles verliep volgens de planning. Ellis ging om 9.30 samen met papa de
operatiekamer binnen en rond 12 uur mochten we weer bij haar komen op
de uitslaapkamer.
Wakker worden
Ellis was niet blij toen ze wakker werd na de operatie, ze was erg boos.
We vonden het wel een gezonde reactie en waren opgelucht om te zien
dat Ellis gewoon aan het bijkomen was, zonder extra zuurstof of andere
toeters of bellen zoals we al eens eerder hadden gezien bij Ellis. Ze bleef
nog een tijdje boos en ging toen maar weer slapen. Na zo´n 2 uurtjes
werd ze echt goed wakker en wilde weer spelen en opstaan ! Alsof er niets
was gebeurd. Gelukkig hebben ze in België heel veel Mega Mindy dvd´tjes
en puzzeltjes, daardoor konden we haar nog in bed houden. Die nacht ben
ik bij haar gebleven en papa Bas ging weer terug naar het hotel in de
buurt. Er gebeurde van alles die nacht in het ziekenhuis: pijnstillers,
antibiotica en vloeistoffen moesten worden toegediend, maar zonder CI
merkte Ellis daar weinig van. Ze had een redelijk rustige nacht.
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De volgende dag
Al vroeg in de ochtend kwamen arts en assistenten vertellen dat de
operatie goed was verlopen en de audiologische testresultaten goed
waren. Dat was erg fijn om te horen. De basisvoorwaarden voor een
goede werking van een 2deCI waren aanwezig.
Later die ochtend werd het verband van het hoofd gehaald. Een kleine
tegenvaller volgde. Het verband zag er erg bloederig uit en er kwam nog
steeds bloederig vocht uit het oor van Ellis. Ellis had er zelf geen last van,
ze was erg levendig, maar de arts wilde Ellis nog niet naar huis laten
gaan. Ze mocht pas naar huis als het bloeden was gestopt. Begin van de
middag werd er nog eens gekeken en toen werd geconstateerd dat het
slechts wondvocht was dat uit het oor kwam. Ellis mocht mee naar huis.
We waren dus al weer met z’n drietjes thuis op de dag na de operatie.
We hadden al gehoord van Nederlandse voorgangers dat het erg snel ging
in België, maar wij durfden niet te hopen op ook zo’n snelle thuiskomst
voor Ellis. Wij hadden zelfs 2 nachtjes in het ziekenhuis gereserveerd. In
Nederland moet je ook minstens een paar dagen in het ziekenhuis blijven
na een CI operatie. Dit gaat in België dus anders. Ook Belgische CI
patiëntjes gaan standaard op de dag na de operatie weer naar huis. Het
is dus geen Nederlandse zuinigheid om een nacht ziekenhuiskosten in
België te besparen !

Op controle
Op 6 december moesten we terug voor controle naar het Universitair
Ziekenhuis in Gent. We dachten dat we de weg inmiddels wel wisten…..
nee hoor, we reden weer verkeerd ! We hebben inmiddels alle routes
geprobeerd: onderlangs Antwerpen, bovenlangs Antwerpen, door de
Liefkenshoektunnel, door Gent gereden en Gent voorbij gereden...
Gelukkig kwamen we elke keer net op tijd !
Afijn, de controle was goed, de wond is mooi dicht en alles is in orde. Ellis
mag weer alles doen, gymen, douchen, zwemmen, buiten spelen etc. Ze
gaat inmiddels weer vrolijk naar school.
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Het zit er weer op. We zijn enorm opgelucht dat het achter de rug is, we
zijn dankbaar dat we dit konden doen en natuurlijk zijn we MEGA trots op
onze Ellis.
De volgende stap
21 december is de eerste fitting bij De Oorgroep in Antwerpen. Dan krijgt
Ellis haar uitwendige apparatuur en kan ze gaan leren horen met 2
CI´s. De vaste logopediste en leerkrachten van Effatha (de dovenschool
waar Ellis nog 3 dagen per week heen gaat) hebben al laten weten alle
medewerking te verlenen die nodig is voor de hoortraining. Dat is
natuurlijk erg fijn. De logopediste gaat zelfs een keer mee naar Antwerpen
om te kijken hoe het daar in zijn werk gaat. Daarnaast zullen wij ook alles
in het werk stellen om Ellis zo goed mogelijk te begeleiden bij het nieuwe
horen.
Ellis heeft ondertussen al 2 fittings gehad bij De Oorgroep in Antwerpen.
Het gaat goed, audioloog en logopedist van De Oorgroep zijn tevreden.
Wij ook ! Haar 2de CI valt nog wel vaak af. Dat komt omdat het magneetje
nog niet zo strak staat. Daar wordt nog liever even mee gewacht omdat
het de huid kan beschadigen. Tijdens het spelen stoppen we de headpiece
dan maar liever even in haar bloes of jurkzakje.
We hebben inmiddels een heel mooi roze tuigje van AB ontvangen (€
51,43) met twee zakjes. Er zitten veel handige lusjes op waar de
snoertjes door geleid kunnen worden. Dat scheelt weer wat snoerlengte
om het nekje. We wachten natuurlijk met smart op de mooie kleine
Neptune. De Neptune heeft inmiddels de Europese goedkeuring
ontvangen, maar is nog niet geleverd aan de ziekenhuizen. Het zal niet
meer heel erg lang duren. De 2de CI van Ellis is een leenprocessor die we
moeten teruggeven zodra de Neptune beschikbaar is. Dan kan Ellis
voortaan lekker badderen met haar 2de CI op.
Ellis draagt dagelijks haar 2de CI en het geluid moeten we iedere dag een
heel klein beetje harder zetten. We merken nog niet echt vooruitgang,
maar alleen het feit al dat Ellis de 2de CI meestal wel wil dragen, lijkt aan
te geven dat ze er toch wel iets aan heeft. En misschien is twee weken
wat kort…. Er is ons verteld dat echte effecten soms 1 of 2 jaar op zich
laten wachten. Ondertussen moeten we het maar doen met
wetenschappelijk artikelen die de meerwaarde van de tweede CI
onderschrijven.
Jozet van der Es
Voor reacties graag mailen naar jozetvanderes@hotmail.com
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ONDERZOEK:
Effect van bilaterale cochleaire implantatie op de
taalontwikkeling
Tinne Boons, januari 2012.
Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een
tweede cochleair implantaat bij kinderen een positief effect heeft op de
gehoorontwikkeling. Deze kinderen hebben vaak betere lokalisatie- en
spraakperceptievaardigheden waardoor het gemakkelijker is om spraak te
verstaan in moeilijke omstandigheden zoals rumoerige klaslokalen en
drukke familiebijeenkomsten. Deze betere auditieve vaardigheden zouden
ervoor kunnen zorgen dat kinderen sneller taal oppikken in het dagelijks
leven. Momenteel is er echter een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek
over het effect van bilaterale implantatie op de taalontwikkeling. Met deze
studie willen we nagaan of er een verschil is in de taalontwikkeling van
kinderen met bilaterale CI’s in vergelijking met kinderen met een
unilateraal CI.
Er namen vijf CI-centra deel aan deze retrospectieve studie; twee uit
België en drie uit Nederland. Door die samenwerking was het mogelijk om
de resultaten van 288 kinderen met een CI te onderzoeken. Alle
bestaande informatie van deze kinderen (testresultaten van het CI-team,
de school, de logopedist, …) werd opgezocht in dossiers en samengevoegd
zodat er geen extra tests nodig waren. Uit die grote dataset werd een
groep van 25 kinderen met bilaterale CI’s nauwkeurig gekoppeld aan een
groep van 25 kinderen met unilaterale CI’s op basis van 10
eigenschappen. De twee groepen verschilden dus niet wat betreft (1)
implantatieleeftijd, (2) diagnoseleeftijd, (3) het gebruik van
hoorapparaten voor de cochleaire implantatie, (4) geslacht, (5) oorzaak
van de doofheid, (6) bijkomende stoornissen, (7) schooltype, en tenslotte
(8) het gehoor, (9) de moedertaal en (10) de betrokkenheid van de
ouders.
Zowel qua taalbegrip als qua taalproductie presteerden de kinderen met
bilaterale CI’s significant beter dan de kinderen met een unilateraal CI.
Aangezien de twee groepen aan elkaar gekoppeld waren op basis van 10
eigenschappen, kan het verschil tussen de groepen hoofdzakelijk
toegeschreven worden aan de bilaterale implantatie. Bovendien werden bij
de kinderen met bilaterale CI’s hogere taalscores gevonden bij een kortere
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tijdsduur tussen de twee implantaties. Kinderen die gelijktijdig twee CI’s
kregen, presteerden het beste op de taalproductietest.
Hoewel het effect van bilaterale implantatie op de gehoorontwikkeling al
vaker werd onderzocht, is dit één van de eerste studies die het positieve
effect op de taalontwikkeling aantoont. De resultaten werden recent
gepubliceerd in het tijdschrift “Archives of Pediatric and Adolescent
Medicine”.
Tinne Boons (Experimentele ORL, KULeuven)
tinne.boons@med.kuleuven.be of 016/33.04.95

VRT en toegankelijkheid voor personen met een
beperking.
Op 14 november en 9 december 2011 waren Aagje Martens en Greta
Brunclair als vertegenwoordiging van VLOK-CI aanwezig op het
toegankelijkheidsoverleg over de programma’s en diensten voor personen
met een handicap bij VRT.
Op het toegankelijkheidsoverleg van 14 november opende Sandra De
Preter als gedelegeerd bestuurder de vergadering met een korte schets
van wat de doelstelling is van VRT, nl een zo groot mogelijk en gevarieerd
publiek bereiken. In het bijzonder moet VRT de jongeren, nieuwe
Vlamingen en mensen met een auditieve/visuele beperking beter bereiken
en de band tussen deze groepen en de openbare omroep versterken door
het aanbod beter af te stemmen op de behoeften van deze personen.
Voor alle slechthorende, dove en andere mensen met een auditieve
beperking wordt deze doelstelling gerealiseerd door een aanbod van
teletekstondertiteling en Vlaamse Gebarentaal.
In 1980 startte de toenmalige BRT met teletekst bij de uitzending van de
begrafenis van de vermoorde Egyptische president Sadat.
Vandaag worden ongeveer 90% van de Nederlandstalige programma’s
ondertiteld.
Het is de bedoeling dat tegen 2014 het percentage ondertitelde
Nederlandstalige programma’s wordt opgetrokken naar 95%.
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De aanzet hiernaartoe wordt reeds dit jaar gedaan door “De Zevende
Dag” te ondertitelen, later zullen ook dit jaar nog “Reyers Laat, Volt en
Ook getest op mensen” volgen.
Ook voor de Olympische Spelen zullen extra middelen ingezet worden
alsook voor het EK Voetbal en de gemeenteraadsverkiezingen.
Op dit Toegankelijkheidsoverleg werd ook de technische kant van de
ondertiteling toegelicht. De ene ondertiteling is immers de andere niet.
Van een programma zoals “Thuis” worden de teksten goed vooraf aan de
teletekstredactie bezorgd, zodat het ondertitelingsproces goed kan worden
aangepakt en goed kan verlopen. Dit doordat hier dan voldoende tijd voor
is.
Heikel punt is natuurlijk de “live-uitzendingen” maar naar de toekomst toe
zullen op dit vlak ook grote inspanningen gedaan worden. Het “synchroon”
verlopen van tekst en beeld vooral vraagt momenteel nog aandacht.
Op het toegankelijkheidsoverleg van 9 december werd duidelijk gemaakt
dat VRT op regelmatige basis zal overleggen met de
belangenverenigingen. De diversiteit van onze samenleving moet ook te
bekijken en te beluisteren zijn in hun personeelsbestand.
Vanuit VLOK-CI willen we zeker deze evolutie verder op de voet opvolgen.
De technische ontwikkelingen staan immers niet stil, ze gaan razendsnel
en als VRT hun doelstelling wil bereiken zal er met heel wat verschillende
aspecten moeten worden rekening gehouden. Toch zijn de initiatieven die
VRT onderneemt lovenswaardig en wij willen hierbij zeker een extra woord
van dank richten aan hen om ook met ons, VLOK-CI, en de andere
belangenverenigingen te willen overleggen.

Brunclair Greta
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VISUAL BOX

Begin 2012 is de VRT gestart met het toegankelijk maken van Karrewiet
voor Vlaamse Gebarentaligen door het inschakelen van dove tolken. Naar
mijn inzien is dat een must voor alle dove
kinderen en wel om volgende redenen. In
de eerste plaats is dit belangrijk opdat
dove kinderen Karrewiet zouden kunnen
meevolgen. Aangezien deze kinderen de
Nederlandse taal nog niet voldoende
machtig zijn en uiteraard nog niet genoeg
leesvaardigheden ontwikkeld hebben om de ondertiteling via teletekst te
volgen is een ondersteuning via een dove tolk erg zinvol. Toch zit er nog
zoveel meer achter deze visie wanneer ik terugkijk naar mijn eigen jeugd.
Toen ik op mijn achtste geïntegreerd werd in het gewone onderwijs, hield
ik quasi geen contacten meer over met andere dove kinderen. Ik was al
snel ondergedompeld in de ‘horende’ wereld en er werd van mij verwacht
dat ik mij zoveel mogelijk normaal horend zou gedragen (lees: zo goed
mogelijk praten en horen). Ik dacht dat alles prima ging met mij maar
besefte gaandeweg dat er toch veel informatie aan mij voorbij ging. Dit
latent gemis sleepte ik verder mee tot op het ogenblik dat ik aan de
middelbare school afstudeerde. Plots stond ik voor de cruciale vraag: voor
welke studierichting moest ik nu gaan?
Ik kon me niet voldoende informeren over de verschillende mogelijkheden
en was bovendien afhankelijk van anderen die mij probeerden te sturen in
een richting die de beste keuze was rekening houdend met mijn doofheid.
Mijn passie lag bij films en televisie omdat deze media mij op een of
andere manier geleerd hadden de horende wereld rondom mij veel beter
te begrijpen. Gedreven door deze passie wilde ik graag een filmopleiding
volgen tot mijn onmiddellijke omgeving mij duidelijk maakte dat dit
vanwege mijn doofheid een quasi onmogelijke zaak was. Pas vanaf dat
moment begon ik mij bij het televisiekijken af te vragen: “Waar zijn de
andere doven toch?”.
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Nu Karrewiet getolkt wordt door een dove tolk, hebben de dove kinderen
al vroeg een (taal-)rolmodel. Zo weten niet alleen de dove kinderen maar
ook hun omgeving dat ze zoveel meer kunnen dan men durft te denken.
Door mijn ‘herstelde’ contact met de andere doven zag ik mijn doofheid
niet langer als een obstakel maar juist als verrijkend! Na mijn
masteropleiding in de Marketing op Universiteit Gent waagde ik mijn kans.
Ik joeg mijn jeugddroom opnieuw na en volgde aan de Universiteit
Antwerpen een Master in de Filmstudies en Visuele Cultuur. Dankzij mijn
stage, verbonden aan deze masteropleiding ben ik aan de VRT als
programmamedewerker in het project ‘Karrewiet in VGT’ kunnen
instappen.
Toch moet er meer gebeuren dan alleen het sensibiliseren van de Vlaamse
Gebarentaal. Immers, de huidige TV- en filmproducties (vooral die van
Hollywood) waarin doofheid aan bod komt, vertonen bijna allemaal een
culturele vertekening van het ‘doof-zijn’. Doven worden er geportretteerd
als geïsoleerde en ongelukkige wezens met een groot verlangen te kunnen
horen en als individuen die enorm afhankelijk zijn van de horenden. Deze
eenzijdige beeldvorming over het ‘doof-zijn’ beïnvloedt zeer sterk de
maatschappelijke percepties over de doven en hun cultuur. Waar is de
culturele inbreng van de doven zelf in de films en media gebleven?
Om deze lacune op te vullen, heb ik samen met dove vrijwilligers de vzw
Visual Box opgericht. Deze organisatie heeft als primair doel het
produceren van eigen (kort-)films, reportages, documentaires, e.d. en de
distributie ervan te stimuleren. Een eerste stap hiertoe is doven op te
leiden tot potentiële filmmakers. Hiermee hopen we de maatschappij
ruimer te sensibiliseren en een instroom van dove filmmakers in het
huidige film- en televisielandschap te stimuleren. Meer informatie hierover
vind je op www.visualbox.biz.
Dat er veel belangstelling is voor deze beweging en voor Visual Box blijkt
uit het feit dat Vlaams minister voor media Mevr. Ingrid Lieten door het
toekennen van een subsidiëring haar steun verleent aan de opstart van
onze eigen gemeenschapsmedia voor de Vlaamse Gebarentaligen. Door
subsidies is het mogelijk een toegankelijke filmopleiding te starten,
specifiek voor de Vlaamse Gebarentaligen en zo een aantal uitzendingen
(o.a. reportages, kortfilmpjes, kinderprogramma, etc.) zelf te kunnen
produceren en uit te zenden, en dit reeds in 2012! Deze eigen
gemeenschapsmedia in VGT versterkt de identiteit van onze gemeenschap
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en is de krachtigste manier om de algemene beeldvorming over doven en
de Vlaams Gebarentaal bij te stellen.
Dankzij deze gemeenschapsmedia en de toegankelijke media in VGT op
initiatief van de VRT zullen de taal en cultuur van dove personen dagelijks
bekeken worden en als vanzelfsprekend ervaren worden door heel
Vlaanderen!
Jorn Rijckaert - jorn.rijckaert@vrt.be
Visual Box – info@visualbox.biz

TINNITUS of oorsuizen
Veel mensen hebben last van tinnitus of oorsuizen. Onderzoekers
hebben nu ontdekt hoe ze het gehoorcentrum in de hersenen
kunnen herprogrammeren zodat het hinderlijk geluid verdwijnt.
De piep- of fluittoon die deze mensen waarnemen, is namelijk een
hersenspinsel volgens deze onderzoekers.
Een trein die door een tunnel in je hoofd rijdt. Zo is tinnitus al beschreven.
Maar nu is er licht aan het eind van de tunnel, want Amerikaanse
onderzoekers zijn bijna klaar met een nieuwe behandeling. Tinnitus wordt
vaak veroorzaakt door langdurige blootstelling aan harde geluiden, en
komt dan ook regelmatig voor bij bijvoorbeeld klassieke musici. Maar
anders dan altijd al gedacht is, ligt de fout niet bij de oren. De pieptoon
ontstaat in het gehoorcentrum van de hersenen, doordat te veel neuronen
op dezelfde frequentie afstemmen en zo de geluiden in een bepaalde
frequentiegebied versterken. Deze neuronen beïnvloeden bovendien
elkaar, en gaan signalen afgeven zonder dat er input is. Het is nog altijd
niet bekend hoe tinnitus juist ontstaat, maar waarschijnlijk ligt het aan de
zogeheten plasticiteit van de hersenen, een voorwaarde voor de
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verwerving van nieuwe kennis. Door plasticiteit, of het vermogen zich aan
te passen, vormen de neuronen nieuwe circuits en krijgen deze geheel
nieuwe functies als ze onder bepaalde omstandigheden geprikkeld
worden.
Daarom vermoedt men dat de neuronen in het gehoorcentrum
gestimuleerd worden om zich aan te passen bij lawaai. Hierdoor gaan ze
zich op geheel nieuwe frequenties richten. Dit leidde tot de gedachte dat
tinnitus genezen kan worden door dit principe om te draaien en de
neuronen zo ver te krijgen dat ze zich op de oude frequentie richten.
Dit bleek een succesvolle strategie. In februari 2011 slaagden Navzer
Engineer van de University of texas in de VS en zijn collega’s erin om
ratten te genezen van hun gehoorbeschadiging. Al na tien dagen therapie,
zenuwstimulatie onder het afspelen van bepaalde tonen, vertoonden de
proefdieren geen tekenen meer van tinnitus. De effecten lijken langdurig
of zelfs permanent te zijn. Vanwege deze positieve resultaten zijn de
onderzoekers nu al begonnen met het testen van de behandeling op de
mensen.
Dieren konden stilte niet horen.
Om hun grensverleggende resultaten te bereiken moesten de
onderzoekers eerst aan ratten tinnitus geven. Hiertoe werden ze verdoofd
en gedurende een uur onafgebroken blootgesteld aan lawaai van 115
decibel. Dit is wat je hoort als je op de startbaan staat wanneer er een
straalvliegtuig opstijgt. Hierna konden de onderzoekers met een methode
die gap detection genoemd wordt, bepalen of de ratten een constante
zoemtoon hoorden en dus tinnitus hadden. Hierbij worden de dieren
voorbereid op een plotseling hard geluid met een moment van stilte in een
constant achtergrondgeluid. Als het achtergrondgeluid dezelfde frequentie
heeft als de zoemtoon in de oren van een rat met tinnitus, kan de rat de
stilte niet horen en is hij daarom niet voorbereid op het plotselinge geluid.
Het dier verstijft dan niet van angst bij de stilte.
Ratten met tinnitus kregen daarna een behandeling van 20 dagen, waarbij
ze tonen iets buiten het frequentiegebied van de zoemtoon te horen
kregen, terwijl Engineer en zijn team de nervus vagus van de dieren
elektrisch stimuleerden. Deze nervus vagus is een belangrijke zenuw, die
onder andere informatie van allerlei organen naar de hersenen stuurt. Het
idee achter de behandeling is dat de zenuw bij elektrische stimulatie
stoffen uitscheidt die de neuronen in de hersenen meer plasticiteit geven,
zodat ze nieuwe verbindingen aangaan met andere neuronen en hun
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functionaliteit veranderen. Als de voorbereide neuronen in het
gehoorcentrum gelijktijdig met bepaalde tonen worden gestimuleerd,
passen ze zich aan en specialiseren ze zich in deze specifieke frequenties.
De theorie bleek te kloppen, want al na tien dagen zenuwstimulatie
konden de ratten stilte in een zeker frequentiegebied weer horen en
schrokken ze niet langer van het plotselinge geluid. De controleratten met
de gehoorschade die geen zenuwstimulatie hadden gekregen of geen
tonen te horen hadden gekregen, vertoonden echter nog steeds
symptomen van tinnitus. Na twintig dagen therapie testten de
onderzoekers het gehoor van de dieren nog gedurende drie weken. Het
effect van de elektrische stimulatie bleek langdurig te zijn, want de
tinnitus keerde niet terug. De onbehandelde controleratten hadden nog
steeds last.
De onderzoekers concludeerden dat het onderzoek niet alleen effectief
was tegen de symptomen van tinnitus, maar de gehoorbeschadiging zelfs
geheel herstelde. Hierdoor zijn de verwachtingen van een dergelijke
behandeling bij mensen hooggespannen. In België worden op dit moment
al klinische tests uitgevoerd op een groep vrijwillige patiënten.
“We hebben een zenuwstimulator geïmplanteerd bij mensen met ernstige
tinnitus, en tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend, “ zegt Navzer
Engineer.
De patiënt krijgt een elektrode rond de nervus vagus tijdens een
eenvoudige ingreep die maar 45 minuten duurt en al toegepast wordt bij
60.000 patiënten met epilepsie of depressie. Vervolgens krijgt de patiënt
één keer per dag een koptelefoon op en wordt de zenuw op de maat van
de tonen gestimuleerd.
Deze eerste tests zullen binnen een paar maanden afgerond zijn. Navzer
Engineer wil dan een serie grote tests uitvoeren, gericht op verschillende
soorten tinnitus, bijvoorbeeld bij soldaten die in een oorlog
gehoorbeschadiging opliepen. Hij verwacht veel van de tests en hoopt dat
zijn nieuwe behandeling rust kan bieden aan patiënten met tinnitus over
de hele wereld.
Meer hierover op www.wibnet.nl
Bron: Wetenschap in Beeld nr 1 /2012
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Een bezoek aan het cultureel centrum.
Mevr Ingrid Maenen.
Mijn dochter, Valerie, zit momenteel in het derde jaar Humane
Wetenschappen en, net als alle andere scholen, worden er regelmatig
culturele uitstappen gemaakt.
Deze keer was het naar Plomblom te Ninove dat ze zouden gaan. Er zou
een humoristisch percussietheater gebracht worden.
Titel: Binnen zonder kloppen
Auteurs: Gerrit De Cock en Reinier D’heane.
Valerie kwam thuis met de mededeling dat ze naar het theater zouden
gaan maar dat zij dit niet zag zitten, ze zou wel vier uur studie gaan doen
of ze zou wel naar huis komen als de directie dat toeliet.
Als moeder stond ik niet achter deze beslissing.
Ik besprak met Valerie en argumenteerde:
Zo’n theater wordt meestal ook besproken in de klas achteraf en ze zou
niet weten waar de gesprekken over gaan. Als er een verslag moet
gemaakt worden, hoe zou ze dat dan moeten doen?
Valerie begreep mij maar gaf aan dat ze dit wel moeilijk ging vinden.
Ik ging naar de school en besprak dit met de leerkracht Nederlands en
stelde voor dat ik mee zou gaan om voor Valerie te tolken. Dit voorstel
werd onmiddellijk aanvaard.
In het cultureel centrum waren de verantwoordelijken op de hoogte
gebracht en zorgden dan ook voor een goede plaats, helemaal vooraan. Ik
ging naast Valerie zitten, haar vriendin langs de andere kant van haar.
Het toneel begon: zonder woorden! Alleen geluiden, muziek, getrommel,
een piepende deur, een gsm die overgaat, muziek die gespeeld werd
zonder instrumenten. Een vragende blik naar mij die duidelijk maakte dat
Valerie niet goed kon plaatsen wàt ze juist hoorde. Ik tolkte bij alle
vragende blikken die mijn kant uitkwamen, wanneer ze het begreep en
het humoristische kon vatten deelde ze dit met haar vriendin, fijn gewoon.
Vooral het feit dat ik mijn dochter goed ken en kan inschatten wat ze niet
hoort heeft hier een belangrijke rol gespeeld om telkens goed aan te
voelen wanneer ik moest ondersteunen met gebaren. Ik kon telkens
ingrijpen zodat ze de verhaallijn die er in zat kon meevolgen.
Ze kon, net als alle andere leerlingen van de klas, een mooi verslag
schrijven.
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Dochter gelukkig, mama ook!
Ik heb de leerkracht Nederlands en de directie van de school nog even
extra bedankt, hun meegegeven dat het feit dat ik weet dat er zo wordt
rekening gehouden met de beperking van Valerie en haar toch te helpen
om steeds mee te kunnen volgen, zelfs zoals nu door mij laten mee te
gaan als tolk, een mooi voorbeeld mag zijn voor vele scholen.
Ik hoop dat ook andere ouders en hun dove/slechthorende
kinderen/jongeren zulke positieve ervaringen hebben. Een goede
samenwerking van iedereen die rond je kind werkt is immers van groot
belang.

ZOMERKAMPEN in samenwerking met VLOK-CI
Tijdens de zomermaanden organiseert VLOK-CI in samenwerking met
enkele andere organisaties twee zomerkampen. Daarover kon u in een
van onze vorige nieuwsbrieven reeds lezen.
We zijn nog steeds op zoek naar CI gebruikers tussen 11 en 16 jaar om
samen met een begeleider (met kennis van Engels, Nederlands en VGT)
naar Engeland te trekken om daar andere CI gebruikers uit heel Europa te
ontmoeten. Heb je interesse? Meld je dan zo snel als mogelijk aan bij
onze voorzitter (voorzitter@vlok-ci.eu) Meer info over dit zomerkamp kan
je op onze website vinden.
Ook kan je nog steeds inschrijven om mee te gaan naar de Spaanse
pyreneeën met een fijne groep mensen aan een actieve en sportieve
avonturenvakantie. Dit kamp is een samenwerking tussen The Deaf
Adventure, PocoLoco Adventures en VLOK-CI. Om dit kamp voor te
bereiden zijn er nu reeds enkel bijeenkomsten gepland voor praktische
info en enkele oefenmomenten. Meer info: contacteer onze voorzitter op
voorzitter@vlok-ci.eu
Data:




21 maart om 13 u: Initiatie speleo.
1 april om 14 u: Initiatie klimmen in Puurs (http://www.the-deafadventure.be/pdfs/klimmen.pdf).
26 mei om 11 u: Raften in Arras (Frankrijk) (http://www.the-deafadventure.be/pdfs/raften_arras.pdf).
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ERFGOEDDAG 22 april 2012: “Helden”!
Erfgoeddag, dé jaarlijkse feestdag van het cultureel erfgoed, is dit
jaar toe aan zijn twaalfde editie. In heel Vlaanderen en Brussel
zullen op zondag 22 april 2012 een heleboel activiteiten worden
georganiseerd rond het centrale thema “Helden”. Via allerlei
tentoonstellingen, rondleidingen, concerten, workshops… kan
iedereen de lokale, nationale, bekende of minder bekende helden
ontdekken. Afspraak op zondag 22 april 2012, tussen 10 en 18 uur
op verschillende plaatsen in de stad. Alle activiteiten tijdens
Erfgoeddag zijn bovendien volledig gratis.
Binnen het ruime programma-aanbod hebben we ook aandacht voor
mensen met een visuele of auditieve beperking en/of een beperkte
mobiliteit. Voor het vijfde jaar op rij wordt ook dit jaar weer een begeleid
parcours voorzien voor mensen met een visuele, auditieve of mobiele
beperking. Iedereen die los van een parcours de Erfgoeddag wil bezoeken,
kan via de icoontjes in de programmabrochure zien hoe toegankelijk de
activiteiten zijn.
Elk parcours zal begeleid worden door een ervaren gids. Voor mensen
met een visuele beperking is dit David Mellaerts die hierin gespecialiseerd
is. Het parcours voor personen met een auditieve beperking zal dan weer
begeleid worden door een tolk Vlaamse Gebarentaal. Zo kan iedereen
genieten van extra uitleg bij de activiteiten. Breng gerust ook je eigen
begeleider mee. Assistentiehonden zijn welkom.
Alle informatie over de verschillende activiteiten
dagplanning vind je in de gratis programmabrochure.

en

de

concrete

Je kan je inschrijven voor een begeleid parcours tot woensdag 18 april
2012. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! Er kan
ingeschreven
worden
voor
een
uitgebreid
vooren/of
namiddagprogramma.
Heb je interesse? Vraag dan nu jou gratis programmabrochure aan via
erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 85. Vanaf 22 maart kan je de
brochure dan in jouw bus verwachten en kan je deze ook online
raadplegen via www.erfgoedcelleuven.be. Online zal ook een versie
aangeboden worden die beter toegankelijk is voor personen met een
visuele beperking.
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Inschrijvingen en meer informatie:
Erfgoedcel Leuven
Stadskantoor, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
erfgoedcel@leuven.be
016 27 22 85
www.erfgoedcelleuven.be

WORKSHOP
"Voordelen van en vooroordelen omtrent tweetaligheid,
met een focus op tweetaligheid in een gebarentaal en
een gesproken taal"
Programma:
9u00: onthaal en inschrijving
9u30: welkom
9u40: lezing door Prof. dr. Ritva Takkinen (Departement Finse
Gebarentaal, University of Jyväskylä, Finland) omtrent haar onderzoek
naar het gebruik van Fins en Finse gebarentaal door en met dove kinderen
met een CI
10u10: lezing door Mevrouw Charlotte Mostaert (Code, Lessius) omtrent
misverstanden over en vooroordelen t.o.v. tweetaligheid
10u40: koffiepauze
11u00: panelgesprek: deelnemers kunnen vragen stellen aan een panel
bestaande uit experten op het vlak van tweetaligheid en aan
ervaringsdeskundigen
12u25: afsluiting
Voor wie?
We richten ons vooral tot horende ouders van dove kinderen en dove
ouders van horende kinderen maar uiteraard is iedereen welkom.
Wanneer?
Zaterdag 28 april 2012 van 9u30 tot 12u30 (inschrijving en onthaal vanaf
9u)
Waar?
Lessius Antwerpen, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000
Antwerpen
Prijs?
€ 10 (koffiepauze inbegrepen – betaling ter plaatse)
Inschrijven?
vòòr 15 april 2012, door te mailen naar: 2talig2012@lessius.eu

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 37, jaargang 10, nr. 1.

25

Een organisatie van de Taalgroep Vlaamse Gebarentaal van Lessius
Anwerpen (www.lessius.eu)
in samenwerking met Code (www.codelessius.eu) en in het kader van
Signall3 (www.signall3.com)
Graag nog uw aandacht voor het volgende:
Vragen voor het panelgesprek kunnen vooraf worden gemaild naar:
2talig2012@lessius.eu.
Natuurlijk is er ook tijd en aandacht voor vragen die tijdens de workshop
zelf naar boven komen.
Bereikbaarheid: Lessius, Campus Sint-Andries, is vrij makkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer, zie:
http://www.lessius.eu/contact/contact_sta.aspx
Parkeren in de buurt is duur, maar er is een mogelijkheid om gratis te
parkeren op de Sint-Michielskaai, zo'n 10 minuten te voet van Lessius, zie
het kaartje op de site:
http://www.lessius.eu/contact/contact_sta.aspx

KEDOKIDS
Programma
Op zondag 1 april gaan we zwemmen in tongelreep. Jullie krijgen het
programma zeer snel via mail, onze website en Facebook.
Op zaterdag 26 mei trekken we richting onze prachtige Ardennen.
DURBUY!
Het belooft een leuke dag te worden vol actie, avontuur en pret!!!
Op deze 2 dagen zijn de ouders ook van harte uitgenodigd om mee te
gaan!!!
Noteer deze 2 datums in jullie agenda en kom af!!!!
We verwachten jullie!
Groetjes!!!
Het kedokids-team!

Kedokids-Team
http://piramime.be/kedokids
kedokids@piramime.be
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Gezin en Handicap
Wij nodigen u van harte uit op één van de volgende infomomenten die
Gezin en Handicap, samen met KVG-Vorming, in Limburg organiseren:
- 18/04/12: workshop 'relaxatie- en massagetechnieken' voor ouders,
samen met hun kind met een handicap.
- 19/04/12: handicap en bijkomende gedragsproblemen.
- 21 en 28/04/12: initiatie SMOG.
- 07/05/12: mijn kind heeft een etiketje. Wat nu?
- 10/05/12: inclusief onderwijs
De uitnodigingen met meer informatie over deze activiteiten, vindt u op
onze website.
Van harte welkom.
Namens het team van Gezin en Handicap
Lief Vanbael
Gezin en Handicap vzw
A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel. 03 216 29 90
www.gezinenhandicap.be

"Het Spiegelpaleis" van vzw Luisterend Oog
Het Luisterend Oog vzw brengt zelfgeschreven
musicals in woord en gebaar. Iedereen komt bij het
Luisterend Oog aan zijn trekken : zowel doven,
slechthorenden als horenden.
Het Luisterend Oog reikt doven en slechthorenden de
hand want zij kunnen evenveel van een musical
genieten als horenden! Bovendien willen wij de
horenden laten kennis maken met de schoonheid van
de Vlaamse Gebarentaal want de doelstelling van het
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Luisterend Oog is niet integratie maar wel INCLUSIE. We willen geen
aparte voorstellingen voor doven en slechthorenden maar voorstellingen
waar IEDEREEN van kan genieten en de aanwezigheid van ieders cultuur
een aanvulling is, een VERRIJKING.
Tijdens de musical kan alles gewoon gehoord worden (zowel de dialogen
als de muziek) want de acteurs spelen met stem én simultaan in Vlaamse
Gebarentaal. Een verrassende combinatie die een bijzondere meerwaarde
biedt want de gebaren kruipen immers achter het woord en de muziek op
zoek naar hun diepste gevoel.
Onze vorige producties waren een groot succes. Vele toeschouwers
werden tot tranen toe bewogen door het bijzondere karakter van deze
unieke musicals.
Ondertussen is het Luisterend Oog al toe aan zijn vijfde productie nl. “Het
Spiegelpaleis”.
Deze gaat in première op 27 april 2012 in het Fakkelteater te Antwerpen.
Kijk eens in de spiegel,
Wat zie je voor je?
De persoon die je wilt zijn?
Of had je eigenlijk iemand anders willen zijn?
“Het Spiegelpaleis” is een musical met een realistische verhaallijn en een
komische noot. Het gaat over mensen die op zoek zijn naar zichzelf, die
zo terechtkomen in een therapeutisch centrum waar ze aan de hand van
de spiegeltherapie opnieuw zichzelf ontdekken. Deze musical is tweetalig:
in het Nederlands en in Vlaamse Gebarentaal. Dit maakt dat „het
Spiegelpaleis‟ openstaat voor horenden, slechthorenden en doven. Mis
deze unieke combinatie van muziek en gebarentaal niet. Kom en stap
binnen in deze wondere wereld en luister niet alleen met jouw oren, maar
ook met jouw ogen!
Voor meer informatie zie www.luisterend-oog.be.
Gezelschap: Luisterend Oog vzw
Titel: Het Spiegelpaleis
Genre: Musical
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Taal: Nederlands + Vlaamse Gebarentaal
Prijs: 15 euro/persoon (reservatiekosten niet inbegrepen)
Speelkalender:
Antwerpen Fakkelteater - Rode Zaal, Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen
Vrijdag 27 & zaterdag 28 april 2012 om 20u30
Zondag 29 april om 15u
Reservatie: aan de kassa, telefonisch op 070/246036 of on-line via
www.fakkelteater.be
Roeselare CC De Spil – De Komedie, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare
Zaterdag 12 mei 2012 om 20u
Zondag 13 mei 2012 om 15u Reservatie: aan de kassa, telefonisch op
051/265700 of on-line via www.despil.be
Hasselt CC Hasselt - Kleine Zaal, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
Zaterdag 2 juni 2012 om 20u
Zondag 3 juni 2012 om 15u Reservatie: aan de kassa, telefonisch op
011/229933, on-line via www.ccha.be
Voor meer informatie zie www.luisterend-oog.be.

'Houden van' en 'Griffelrock’
Nekka vzw en de Provincie Antwerpen slaan opnieuw de handen in elkaar
voor de vierde gezamenlijke editie van 'Houden van' en 'Griffelrock'. Op
dinsdag 17 april en donderdag 19 april 2012 bieden wij u een unieke
muzikale namiddag waarin het Nederlandstalige lied centraal staat.
Op donderdag 19 april zullen er tolken Vlaamse Gebarentaal op het
podium staan! Er zijn speciale plaatsen voorzien voor dove senioren. Deze
plaatsen bevinden zich op het middenplein en van daaruit heeft u een
perfect zicht op zowel de tolken als het podium.
Met Free Souffriau, Rob de Nijs, Luc Caals, en Lenny Kuhr staan er heel
wat grote namen op de affiche. De presentatie is in handen van Luc
Appermont.
De toegangsprijs blijft bijzonder laag: 7 euro per kaart. Met uw
toegangskaart kan u dezelfde dag één van de vier provinciale musea
bezoeken. Ideaal om er een daguitstap van te maken.
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Hoe reserveren?
Mail uw bestelling naar info@houdenvan.be en vermeld;
- aantal personen,
- uw contactgegevens,
- dat u VGT-gebruiker bent (belangrijk voor de plaatsen)
Tot op 'Houden van Griffelrock'!

VFG Oost-Vlaanderen: All-In vakantie Turkije Side
Van 2 tot 11 mei (10 dagen!) organiseert VFG Oost-Vlaanderen een All-In
vakantie naar de zon; bestemming Turkije Side, 4 sterren Xanthe hotel. In
de prijs zijn o.a. ook de 3 daguitstappen inbegrepen. Azura-Travel geeft
aan leden Bond Moyson, partner van VFG Oost-Vlaanderen, een
substantiële korting.
VFG Oost-Vlaanderen, vereniging voor personen met een beperking, is
voor deze vakantie op zoek naar een aantal inschrijvingen. De
deelnameprijs € 900, All-In formule + daguitstappen is scherp gesteld;
ondersteunend en ervaren team vrijwilligers aanwezig. Een verpleegster is
aanwezig tijdens de vakantie.
De extra plaatsen zijn niet meer toegankelijk voor personen die
rolwagenafhankelijk zijn, deze plaatsen zijn reeds ingenomen.
Kent u cliënten die interesse kunnen hebben in dit vakantieaanbod? Kan u
deze formule aan hen voorleggen? Mogen wij vragen de oproep verder te
verspreiden? Neem verder vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Website: http://www.vfg.be/vrije-tijd/reizen/Pages/ReisTurkije(1220mei2012).aspx
Samuel Verbruggen
Educatief medewerker
VFG Oost-Vlaanderen
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Tramstraat 69, 9052 ZWIJNAARDE
Tel. 09 333 58 14
Fax 09 333 57 69
www.socmut.be
Bezoek ons op: www.vfg.be & www.recreas.be
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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/, daarna op de link
batterijen klikken. 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 jouw 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

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

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

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”.

OPROEP: Oude hoorapparaten
Beste vrienden
Ik ben Myriam Majelijne.
Hier een foto van mijn naamgebaar.
Ik ben een lerares in het Jonghelinckshof.
Ik werk met dove kinderen.
Ik ben op zoek naar oude hoorapparaten.
Ik wil helpen voor een dovenschool in Tanzania, Afrika.
Er is geen geld om hoorapparaten te kopen.
Jullie oude hoorapparaten kunnen hen helpen.
Heb jij nog een oud hoorapparaat?
Mijn e-mailadres : myriam.majelijne@skynet.be
Mijn gsm-nummer : 0479/ 49 08 15
Mijn adres : Victor Driessensstraat 29, 2018 Antwerpen
Of afgeven in ‘de zuidschool’ Jonghelinckshof aan de receptie.
Heel hartelijk bedankt!

NIEUWS VAN ONZE SPONSORS
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AB PRESENTEERT

“KOM IN CONTACT MET EEN MENTOR”
PROGRAMMA IS ONLINE!
In mei 2011heeft Advanced Bionics de Bionic Ear Association (BEA) in
Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd. Er werd gestart met Hoorreis.nl: een
gratis online forum om je verhalen en ervaringen te delen over gehoorverlies en
CI’s.
Vanaf heden is ook de site Kom in contact met een mentor beschikbaar. Dit
stelt CI-kandidaten in staat om rechtstreeks in contact te komen met een andere
CI-gebruiker, of een ouder van een kind met een CI; een mentor. Deze mentoren
kunnen vragen beantwoorden, hun ervaringen met je delen en informatie geven
over een CI. 3 Maart is er een bijeenkomst geweest voor mensen die mentor
wilden worden. En na een leuke en informatieve dag zijn ze er helemaal klaar
voor om u online en persoonlijk te woord te staan.

De mentoren van de BEA staan
voor u klaar! Binnenkort zijn er
nog meer mentoren beschikbaar.

Via onderstaande link op www.hoorreis.nl kunt u rechtstreeks in contact komen
met een mentor.
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Cochlear Benelux
MRI Beeldvorming voor CI-gebruikers
MRI-onderzoek wordt steeds vaker gebruikt in de medische diagnostiek, vooral bij letsel, chronische
aandoeningen en ziekten die steeds meer voorkomen in een verouderende samenleving. Met de verdere
ontwikkeling van MRI-technologie, is het zeer waarschijnlijk dat naast de oudere patiënten, ook de kinderen van
1

vandaag ten minste één keer in hun leven een MRI zullen ondergaan .
Het dragen van een cochleair implantaat mag de toegang tot deze soms levensreddende technologie niet
beperken. Sinds de introductie van de MRI, is de magnetische veldsterkte van gangbare MRI-apparatuur
significant toegenomen. Bijna driekwart van de MRI-scanners die nu worden gebruikt, hebben een sterkte van 1,5
tesla (1,5 T) of hoger, waarbij 3,0 T steeds populairder wordt2. MRI-scanners van 3,0 T worden meer en meer de
standaardnorm voor alle ziekenhuizen.
Al onze implantaten zijn veilig voor MRI tot 1,5 T zonder verwijdering van de magneet en tot 3,0 T met
verwijdering van de magneet. Bovendien zijn de implantaten van Cochlear de enige implantaten waarbij zonder
voorafgaande toestemming een MRI van 3,0 T kan worden uitgevoerd. Het verwijderen van de magneet is
eenvoudig mits een kleine chirurgische incisie en kan nadien worden teruggeplaatst.

De dubbele microfoontechnologie van de Nucleus 5 processor
Horen in lawaaierige omgevingen wordt beschouwd als de moeilijkste luistersituatie, voor iedereen. De meeste
van onze interacties vinden plaats met een bepaalde mate van lawaaierigheid om ons heen.
De Nucleus 5 geluidsprocessor is voorzien van een uniek systeem met dubbele microfoons, dat met intelligente
signaalverwerking is ontworpen om overlappende geluiden te verminderen. Hierdoor worden de geluiden die men
wilt horen helderder – zoals bij het natuurlijke gehoor. Dit maakt het mogelijk om onder lawaaierige
omstandigheden meer van de conversatie te horen en hier gemakkelijker aan deel te nemen.
Wereldwijde

tests

tonen

aan

dat

de

technologie met dubbele microfoons betere
hoorprestaties oplevert3, in vergelijking met
de

tot

nu

normbepalende

toe

binnen
Nucleus

de

sector

Freedom™

geluidsprocessor. In drie afzonderlijke en
onafhankelijke wetenschappelijke studies4,
kunnen Nucleus 5 gebruikers, met gebruik
van de dubbele microfoons, twee keer
Geluiden van voor

Geluiden van de zijkant

Geluiden

van

zoveel achtergrondlawaai aan5, zonder dat

komen eerst aan

komen tegelijk aan bij MIC

achter komen eerst

dit betekent dat zij minder verstaan. – Zij

bij MIC 1, daarna

1 en 2.

aan

hoorden bijna net zo goed als een normaal

bij MIC 2.

bij

MIC

daarna bij MIC 1.

2,

horende luisteraar bij moeilijke lawaaitests.

Nucleus systemen blijven de enige cochleaire implantaatsystemen op de markt die meer dan één type
directionaliteit leveren.

Referenties 1, 2, 3, 4, 5: alle referenties zijn terug te vinden op
http://www.cochlear.com/benl/compatibel-met-mri-beeldvorming en
http://www.cochlear.com/benl/ongeevenaarde-hoorprestaties

Voor meer informatie:
Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20, i
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- 2800 Mechelen
T: +32 15 79 55 77
F: +32 15 79 55 70
customerservice@cochlear.be
www.cochlear.be
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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

ONZE SPONSORS
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