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Voorwoord
Beste VLOK-CI leden,

Traditiegetrouw bezorgen we jullie rond Pasen een nieuwsbrief, die ook deze keer
weer heel wat informatie bevat.
Zeer recent werd een wijziging met betrekking tot de garantievoorwaarden van de
spraakprocessor in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. We geven jullie daar graag
wat meer uitleg bij.
Daarnaast is er nog een belangrijke wijziging ingevoerd met de opstart van de
‘Integrale jeugdhulp’ op 1 maart jongstleden. Wellicht ontvingen jullie een brief van
het VAPH hierover, maar we vonden het toch nuttig om de belangrijkste info rond
deze wijzigingen nog eens voor u op een rijtje te zetten.
We hebben ook aandacht voor de doctoraatsverdediging van Leo De Raeve, stichter
en directeur van ONICI, en blikken terug op 20 jaar CI in het UZ Leuven.
Verder kunnen jullie een kort verslag lezen van de infodag die AB organiseerde naar
aanleiding van de wereld-CI-dag, en een artikel met betrekking tot de ‘Roger-pen’ die
onlangs door Phonak op de markt gebracht werd.
Er is tevens een artikel opgenomen over ‘te dure’ hoorapparaten die slechthorenden
vaak worden aanbevolen, en het initiatief dat vanuit de regering werd genomen om
hier iets aan te doen.
We willen jullie er ook op wijzen dat de batterijverkoop die reeds enkele jaren door
VLOK-CI georganiseerd wordt, naar het einde van het jaar toe zal worden stopgezet.
Dit betekent evenwel dat de batterijen die nu nog in onze stock aanwezig zijn, aan
een voordeeltarief kunnen worden aangekocht.
Zoals steeds sluiten we af met informatie van onze sponsoren.
Begin april ging ook ons tweede VLOK-CI weekend in Domburg door, een uitgebreid
verslag daarvan brengen we jullie in onze volgende nieuwsbrief.

We wensen jullie veel leesgenot.
De redactie
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Aanpassing garantievoorwaarden spraakprocessor
Sinds de aanpassing van de wet op terugbetaling voor CI in 2012 is er vervanging
van een spraakprocessor voor kinderen onder de acht jaar om de drie jaar (vroeger
was dat tot een leeftijd van 12 jaar). Voor kinderen van acht en ouder en voor
volwassenen is er vervanging om de vijf jaar. Er werd tot 2010 tot maximaal 400
euro per jaar terugbetaald door het RIZIV voor herstellingen. Het was de
verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker om deze terugbetaling aan te
vragen, wat een aanzienlijke administratieve last veroorzaakte.
Het RIZIV stelde vast dat enkel twee grote ziekenhuizen deze regel correct toepasten.
Het gevolg was dat slechts een deel van de patiënten deze terugbetaling konden
bekomen. Voor de anderen was de kost van de herstelling volledig voor hun rekening.
De situatie was dus niet correct en discriminerend voor de rechthebbenden. Vanuit
het RIZIV werd daarom besloten om beter terugbetaalde verstrekkingen te creëren
die rekening hield met de noden van de patiënten (kit+garantie). Op die manier
worden alle patiënten gelijkaardig behandeld. Dit Koninklijk besluit trad in werking in
2010.
Er was echter wel een hiaat in de regelgeving geslopen: voor kinderen die een nieuwe
CI gekregen hebben tussen de leeftijd van 5 en 8 jaar. Zij waren dus jonger dan 8
jaar en kregen dus maar 3 jaar garantie op deze processor. Maar 3 jaar later zijn ze
ouder dan 8 en krijgen zij daarom geen nieuwe processor, terwijl de garantie zou
vervallen na 3 jaar. Hun spraakprocessor moest dus nog 2 jaar meegaan zonder
garantie.
De fabrikanten interpreteerden deze wetgeving helaas ook zeer strikt.
In het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2014 verscheen het koninklijk besluit van 15
januari 2014 die deze plooi gladstrijkt. Kinderen die 8 jaar worden hebben nog steeds
vijf jaar garantie op hun spraakprocessor. Zie http://goo.gl/K8Lcp7. Dit werkt zelfs
met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2012.
Pieter Bolle

Integrale Jeugdhulp
In het kort




Alle beslissingen van het VAPH blijven geldig.
De eerste stap in de aanvraagprocedure blijft meestal ongewijzigd: u neemt
contact op met een Multidisciplinair Team (MDT).
In twee situaties hoeft u geen contact op te nemen met het MDT:
o Als u gebruik wenst te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. In dit
geval kan u (zonder aanvraagprocedure) terecht bij een dienst of
voorziening.
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o

Als u een hulpmiddel wil aanvragen waarvoor geen adviesrapport van een
MDT nodig is. Meer informatie hierover vindt u op de website van het
VAPH.

Vanaf 1 maart 2014 wordt de jeugdhulp in Vlaanderen anders georganiseerd.
Integrale Jeugdhulp gaat dan van start in heel Vlaanderen. Dit betekent een
verregaande samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp,
waaronder de sector voor personen met een handicap. Het doel van Integrale
Jeugdhulp is dat elke minderjarige die ondersteuning nodig heeft zo snel mogelijk de
juiste hulp krijgt.

Gewijzigde aanvraagprocedure
Dit betekent een belangrijke wijziging in de aanvraagprocedure voor hulp voor
minderjarigen. In principe moeten alle aanvragen voor niet-rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp, dus ook aanvragen die vroeger bij het VAPH werden ingediend, vanaf 1
maart 2014 worden ingediend bij de ‘Intersectorale Toegangspoort’ (ITP). Om VAPHondersteuning aan te vragen, gebeurt dit steeds via een Multidisciplinair Team (MDT).
De ITP zegt welke vorm van hulp het meest aangewezen is voor de minderjarige en
gaat vervolgens op zoek naar welke dienst of voorziening de hulpverlening of
ondersteuning kan bieden. De ITP kent ook de Persoonlijke-assistentiebudgetten toe.
Er is één ITP per provincie.
Wanneer moet er geen aanvraag via de ITP worden ingediend?




Sommige hulp is rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat er geen aanvraag
moet ingediend worden. Meer informatie over de rechtstreeks toegankelijke
hulp van het VAPH vindt u op onze website.
Hulpmiddelen en aanpassingen hoeven ook niet altijd via de intersectorale
toegangspoort te worden aangevraagd. Meer info vindt u hieronder.

Hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen
Indien de minderjarige vóór 1 maart nog niet erkend is door het VAPH als persoon
met een handicap, dan moet de eerste aanvraag voor hulpmiddelen of aanpassingen
bij de Intersectorale Toegangspoort worden ingediend via een erkend Multidisciplinair
Team (MDT). Dit MDT maakt een Aanvraag-document (A-document, het vroegere
‘multidisciplinair verslag’) op en maakt dit verslag over aan de Intersectorale
Toegangspoort (ITP). Het MDT wordt de ‘contactpersoon-aanmelder’ genoemd. Zij
melden de minderjarige immers aan bij de ITP en zullen bij de verdere behandeling
van zijn dossier als contactpersoon optreden. Elke volgende vraag naar hulpmiddelen
en aanpassingen kan rechtstreeks bij het VAPH worden ingediend.
Is de minderjarige reeds vóór 1 maart 2014 erkend als persoon met een handicap
door het VAPH (ongeacht voor welk type ondersteuning) dan kan hij de aanvraag
voor hulpmiddelen of aanpassingen, rechtstreeks aan het VAPH blijven stellen. Voor
de aanvragen die rechtstreeks bij het VAPH kunnen worden ingediend, verandert er
niets. Het VAPH kan deze aanvragen verder afhandelen via de bestaande procedures.
Zorg aanvragen
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Wenst een minderjarige gebruik te maken van een door het VAPH erkende dienst of
voorziening binnen het niet-rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod, dan moet de
aanvraag worden ingediend bij de Intersectorale Toegangspoort. Dit gebeurt via een
Multidisciplinair Team (MDT). Dit MDT maakt een Aanvraag-document (A-document,
het vroegere ‘Multidisciplinair Verslag’) op en maakt dit verslag over aan de
Intersectorale Toegangspoort (ITP). Het MDT wordt de ‘contactpersoon-aanmelder’
genoemd. Zij melden de minderjarige immers aan bij de ITP en zullen bij de verdere
behandeling van zijn dossier als contactpersoon optreden.
Als een Multidisciplinair Team (MDT) een aanvraag voor uw kind heeft ingediend bij
de ITP, dan maakt het team indicatiestelling een indicatiestellingsverslag op. Dit
indicatiestellingsverslag zegt welke vorm van hulp voor uw kind het meest
aangewezen is, maar niet waar uw kind daarvoor terecht kan. Dat is de opdracht van
het team jeugdhulpregie. Dit team gaat op zoek naar welke dienst of voorziening de
hulpverlening of ondersteuning kan bieden. De Intersectorale Regionale
Prioriteitencommissie is verantwoordelijk voor het toekennen van prioriteiten aan
hulpvragen
De Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ, ook wel de wachtlijsten genoemd) voor
minderjarigen houdt op met bestaan. Voortaan zal het team jeugdhulpregie instaan
voor het bijhouden van de actieve vragen naar ondersteuning en de matching van
vraag en aanbod.
PAB aanvragen
Wenst u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger van uw kind een persoonlijkeassistentiebudget aan te vragen, dan moet de aanvraag worden ingediend bij de
Intersectorale Toegangspoort (ITP). Dit gebeurt via een Multidisciplinair Team (MDT).
Dit MDT maakt een aanvraagdocument (A-document of het vroegere multidisciplinair
verslag) en een PAB-inschalingsverslag op en maakt beide verslagen over aan de
Intersectorale Toegangspoort.
Het MDT wordt de ‘contactpersoon-aanmelder’ genoemd. Deze dienst meldt de
minderjarige immers aan bij de ITP en zal bij de verdere behandeling van het dossier
als contactpersoon optreden.
Bij de ITP zal het Team Indicatiestelling, op basis van de verslagen van het MDT,
onderzoeken of uw kind aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan zal dit team ook de
grootte van het bedrag bepalen dat u zal kunnen besteden binnen het PAB.
Daar de jaarlijkse budgetten voor PAB beperkt zijn, kan niet iedereen onmiddellijk
starten met het PAB. De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC)
bepaalt welke dossiers prioriteit krijgen en dus welke minderjarigen effectief kunnen
starten.
De spoedprocedure voor PAB blijft ook bestaan bij de ITP. U neemt contact op met
het MDT. Dit MDT bezorgt de nodige documenten aan de ITP. Vervolgens beoordeelt
het Team Indicatiestelling de aanvraag. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden dan
beslist het Team Jeugdhulpregie dat het PAB kan opgestart worden.

Overgangsmaatregelen
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Aanvragen die ten laatste op 28 februari 2014 volledig zijn ingediend bij het VAPH,
worden verder afgehandeld door het VAPH.
Indien een aanvraag niet verder wordt afgehandeld, dan brengt de provinciale
afdeling van het VAPH de minderjarige (en zijn ouders) hiervan per brief op de
hoogte.

Alle beslissingen van het VAPH blijven geldig
Alle beslissingen van het VAPH blijven geldig. Daarom zullen alle dossiers van
minderjarigen die erkend zijn als persoon met een handicap op 1 maart 2014 worden
overgedragen aan de Intersectorale Toegangspoort. Het VAPH zal hen half maart een
brief sturen om hen hierover te informeren.

Meer informatie
Heeft u vragen over een concreet dossier, dan neemt u best contact op met het MDT
of met de contactpersoon Zorgregie. Via mijn.vaph.be vindt u de contactgegevens.
Meer algemene informatie vindt u binnenkort op deze website onder ‘ondersteuning
aanvragen’ en op de website van Jongerenwelzijn.
Bron: vaph.be

Ontbinding VLOC
Een groot deel van onze gezinnen kreeg onlangs wellicht de (pers) nota, die we
hieronder publiceren, van de ontbinding van VLOC.
VLOC was de voorloper van VLOK-CI, in hun schoot ontstond onze vereniging nu
reeds 11 jaar geleden. Dit omdat de noden voor gezinnen enorm veranderd waren.
We wensen Simonne, Mia en Jan nog een fijn en hopelijk ook rustig, gezond leven en
hopen dat ook wij, net als zij, fier kunnen blijven op onze vereniging die zo veel
kinderen, gezinnen helpen en tot steun kunnen zijn in vele opzichten.
Greta Brunclair

Doctoraatsverdediging Leo de Raeve
Op 5 februari laatstleden had Leo de Raeve, de stichter en directeur van ONICI, zijn
openbare verdediging van zijn proefschrift getiteld: “Pediatric Cochlear Implantation:
outcomes and current trends in education ans rehabilitation.”
Dit plechtig gebeuren had plaats in de aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Dit proefschrift schreef hij om de graad van doctor te verkrijgen aan hogervernoemde
Universiteit.
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Leo is reeds 30 jaar werkzaam als psycholoog bij het Hasseltse KIDS en is mede
hierdoor de gewezen persoon om een doctoraat te schrijven rond onderwijs en
revalidatie van kinderen met een implantaat.
Bij het doorlezen van het proefschrift valt vooral op dat Leo bij zijn studie waarin hij
52 kinderen uit heel Vlaanderen en Nederland betrekt met duidelijke cijfers kan
aangeven dat de kinderen die tijdig gescreend zijn en twee implantaten of één
implantaat en één hoorapparaat hebben het na 2 tot 3 jaar opmerkelijk beter doen
dan kinderen met één implantaat of één hoorapparaat.
Door de ‘incidentele taalverwerving’ ligt bij kinderen met twee implantaten of één
implantaat en één hoorapparaat na ongeveer 7 jaar hun IQ 17 punten hoger dan
kinderen met één implantaat.
Het lezen van dit proefschrift kan voor vele ouders een fijne ervaring en bevestiging
zijn van wat zij zelf meestal reeds ervaren.
Vanuit het bestuur van VLOK-CI en zeker en vast mét de steun van onze leden, willen
we Leo een dikke proficiat wensen met het behalen van de titel van ‘Doctor’.
Greta Brunclair
Het proefschrift is verkrijgbaar op de website van onici.be

Vraag en tips tot integratie
Binnen onze vereniging krijgen al onze gezinnen te maken met ‘onderwijs en
integratie’, kortom Gon.
Deze stap brengt in ieder gezin een wikken en wegen met zich mee, wat niet altijd
heel makkelijk is.
Dat ook de medeleerlingen en hun ouders zeker op de hoogte moeten zijn van de
speciale noden van onze kinderen is zeker een feit.
In één van onze leden-gezinnen viel dit jaar de beslissing om hun kind te laten
integreren en ze brachten de medeleerlingen en hun ouders op een mooie, ludieke
wijze op de hoogte van wat ‘doof of slechthorend’ zijn zoal inhoudt.
Wij willen de ouders én Maureen bedanken omdat we deze mooie kaart mogen
publiceren en wensen hen alle succes!
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Greta Brunclair

20 jaar CI in UZ Leuven
Aangezien het reeds meer dan twintig jaar geleden is dat de eerste implantaties
uitgevoerd werden in UZ Leuven, organiseerde het CI-team van Leuven op 25
februari 2014 een infoavond met als titel ’20 jaar CI in UZ Leuven’.
De avond werd ingeleid door oorchirurg Nicolas Verhaert die iedereen verwelkomde
en vervolgens het woord gaf aan zijn collega professor Christian Desloovere die de
afgelopen decennia reeds heel wat implantaties uitvoerde.
Professor Desloovere gaf een kort overzicht van de positieve evolutie van het
cochleair implantaat en besprak nadien uitvoerig de bouw en werking van het oor, de
manier waarop een implantaat geplaatst wordt en de fitting gebeurt. Ook gaf hij
uitleg over hersenstamimplantaten, een recente techniek die vooral gebruikt wordt bij
personen met een beschadigde of slecht aangelegde gehoorzenuw. Vervolgens
beantwoordde professor Desloovere uitvoerig de vragen van het publiek.
Tweede spreker was René Schuer die zijn persoonlijk getuigenis bracht. René Schuer
vertelde hoe het was om door de ziekte van Ménière op volwassen leeftijd plots doof
te worden. Hij beschreef hoe geïsoleerd hij hierdoor raakte aangezien samen met zijn
gehoor ook zijn sociaal leven vrijwel geheel wegviel. Na jammer genoeg jarenlang te
hebben moeten wachten op een goedkeuring voor de terugbetaling van de
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 41, jaargang 12, nr. 1.
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implantatie, kon René uiteindelijk toch geïmplanteerd worden, wat zijn leven
opnieuw, maar deze keer in positieve zin, totaal veranderde.
Tot slot bracht ook Bart Gabriels, papa van de achtjarige Febe, zijn persoonlijk
verhaal. Hij vertelde over de verschillende fases die hijzelf en zijn gezin doormaakten
nadat vastgesteld werd dat Febe reeds vanaf haar geboorte doof was ingevolge een
CMV-infectie. Ook Febe werd geïmplanteerd, volgde de kleuterschool in het KIDS en
maakte in het tweede leerjaar de overstap naar het gewoon onderwijs waar ze zich
nu echt goed voelt.
Na deze getuigenissen werden alle aanwezigen uitgenodigd op de receptie waar o.a.
ook AB&Phonak, Cochlear en ONICI aanwezig waren met een infostand.
Aagje Martens

BE Alert
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gaat binnenkort de procedure
“Burgeralarmering per SMS” uitbreiden; die werd voor de dovenwereld in België
opgesteld. Nieuwe doelgroepen en andere communicatiekanalen worden op termijn
toegevoegd. Hiervoor wordt het beheer van de bestanden gecentraliseerd bij
Binnenlandse Zaken op www.be-alert.be . Het SMS-bestand van Telecontact (niet de
telefoongids) zal dus worden overgebracht bij Binnenlandse Zaken; daar hebt u uw
GSM nummer opgegeven om de berichten te krijgen. Mocht u niet wensen dat
Telecontact uw gegevens overdraagt, dan kunt u natuurlijk die inschrijving
verwijderen. Dat zal later ook mogelijk blijven na overdracht.

Infodag AB 22 februari 2014
Op 22 februari organiseerde Advanced Bionics een infodag, en dit ter gelegenheid van
de wereld-CI-dag, die jaarlijks plaatsvindt op 25 februari. Ruim 100 geïnteresseerden
waren van de partij, waaronder heel wat personen uit de revalidatiesector
(audiologen, logopedisten,…), alsook een aantal gezinnen met kinderen die een CI
dragen.
Het programma draaide rond muziekbeleving bij CI-dragers, en dan voornamelijk bij
(kleine) kinderen. Er was een algemene voorstelling van AB (groep Sonova, waartoe
ook Phonak behoort), waarna de focus gelegd werd op een aantal speciaal
ontwikkelde revalidatieprogramma’s waarbij specifiek gebruik gemaakt wordt van
muziek. Zo kwam ‘Baby Beats’ aan bod, een programma voor baby’s (3 – 24
maanden), en werd een toelichting gegeven over ‘Steps Together’, een programma
gericht op kinderen van 0 tot 3 jaar. Er volgde nadien een presentatie over ‘Een
muziekreis door het regenwoud’ dat dan weer eerder bedoeld is voor kinderen van
2,5 tot 6 jaar. Deze verschillende revalidatiemiddelen kunnen niet enkel in de
therapie gebruikt worden, ook ouders kunnen er thuis mee aan de slag. De bedoeling
is dat dit spelenderwijs kan gebeuren, maar een bedenking van onze kant (als
ouders) hierbij is toch dat onze kinderen al zware inspanningen moeten leveren op
school, in de logo, in groepstherapie, eventueel in ergotherapie,… waardoor thuis niet
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 41, jaargang 12, nr. 1.
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steeds de energie overblijft om ook nog gericht met revalidatie bezig te zijn. We
hadden de indruk dat het toch vooral de revalidatiecentra zijn die hier reeds mee
werken of ermee aan de slag zullen gaan.
Daarnaast werd ook een toelichting gegeven over ‘Roger’, het systeem dat Phonak
ontwikkelde als antwoord op het FM-systeem. De resultaten zien er veelbelovend uit,
ze beweren dan ook dat het spraakverstaan tot de helft beter is dan bij een klassiek
FM-systeem, en verwachten dat op termijn het ‘Roger-systeem’ de FM zal vervangen.
Voor de kinderen was er een apart programma voorzien, als afsluiter van de infodag
toonden ze in de namiddag de show die ze hadden voorbereid.
Wie interesse heeft om zelf met deze programma’s te werken, kan meer info vinden
op de website van AB www.advancedbionics.com
Carla De Saer

Slechthorenden krijgen te dure apparaatjes aangesmeerd
Gehoorapparaatjes kosten in ons land tot 20 procent meer dan in het buitenland. De
voorbije 5 jaar zijn
hoorapparaten een vijfde duurder geworden. Zelfs de
ziekenfondsen klagen over stijgende prijzen en over het feit dat slechthorenden vaak
een duurder toestel wordt aangepraat dan nodig is. Maar voor veel slechthorenden
zijn ze gewoon te duur.
Voor minister van consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) zijn dit redenen
genoeg om een onderzoek te laten voeren naar de prijsvorming van deze
toestelletjes. Hij schakelde daarvoor het Prijzenobservatorium in.
De kat werd in feite de bel aangebonden door het Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE). Al in 2008 stelde het KCE dat de Belg vaak kiest voor
duurdere toestellen zonder dat dit aantoonbare voordelen oplevert (Grootmoeder, wat
hebt u een duur hoorapparaat). Het Kenniscentrum merkt verder op dat het gros van
de apparaten van een 6-tal leveranciers komt, en dat het erop lijkt dat zij aan de
winkels de prijzen dicteren, want die zijn overal ongeveer gelijk. Het centrum
vermoedt ook dat sommige winkels bewust de duurdere toestellen aanbevelen,
omwille van de winsten die zij daar op maken.
Het aantal Belgen dat een hoorapparaat draagt, is volgens een onderzoek van de CM
in tien jaar tijd verdubbeld. Klanten betalen nu tussen 710 en 2.550 euro per toestel,
en krijgen daarvan maximaal 666 euro per oor terug van de ziekteverzekering. Per
oor komt de werkelijke factuur voor slechthorenden daardoor makkelijk op 1.500
euro of meer, omdat de gehoorcentra vaak nog supplementen aanrekenen.
Nogal wat slechthorenden zouden omwille van de prijs afzien van een hoorapparaat.
Dat terwijl zowat de helft van de 60- tot 70-jarigen er een zou kunnen gebruiken. Bij
de 70-plussers is zelfs 80 procent gebaat bij een hoorapparaat. Maar in de praktijk
worden ze veel minder gedragen.
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Het is de eerste keer dat de minister, die sinds eind vorig jaar die bevoegdheid heeft,
het Prijzenobservatorium rechtstreeks de opdracht geeft zo’n onderzoek te voeren.
Bron: vief.be

Boekentip: kinderboek over het krijgen van buisjes
Leonoor hoort niet zo goed. Daarom moet ze naar de kno-arts, die
vaststelt dat ze buisjes in haar oren moet. In het kinderboek Het oor
van Leonoor wordt beschreven wat er precies gebeurt als je buisjes
in je oren moet.
Buisjes? Leonoor snapt er niks van. 'Is dat net zoiets als de buizen
van de waterleiding, of de buizen van de verwarming? Die buizen
passen toch niet in mijn oren?' vraagt ze verbaasd.
Kinderen zien vaak op tegen een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, omdat ze
zich geen voorstelling kunnen maken van wat hen te wachten staat. Op de website
van schrijfster Christine Kliphuis is te lezen hoe Het oor van Leonoor is ontstaan:
'Toen mijn dochter Annika vier jaar was, moest ze naar het ziekenhuis voor een
operatie: ze kreeg buisjes in haar oren. Ik wilde haar uitleggen wat er ging gebeuren
en zocht daarvoor een boek. Toen ik merkte dat zo'n boek niet bestond, ben ik eerst
boos geworden en daarna ben ik zelf Het oor van Leonoor gaan schrijven.’
Bron: doof.nl

Phonak Roger Pen - de pen voor je oor
Phonak is wereldwijd marktleider in soloapparatuur en introduceert nu de Roger Pen
waarmee de slechthorende in gezelschappen,
vergaderingen en over grote afstand de stem van
een spreker rechtstreeks in de hoortoestellen kan
horen met een ongekend goed spraakverstaan.
De losse microfoon lijkt sprekend op een pen, zodat niemand in de gaten heeft dat er
een hulpmiddel gebruikt wordt. Met de introductie van Roger neemt Phonak afscheid
van FM-technologie na jaren van bewezen diensten.
Het Rogersysteem overtreft alle andere FM- en digitale solo-apparatuur: het biedt een
wetenschappelijk bewezen doorbraak in spraakverstaan. Tevens zijn de
mogelijkheden voor een werkplekaanpassing nu een stuk uitgebreider dankzij de
Roger clip-on mic. Zo kan de Roger Pen uitgebreid worden met wel 10 extra
microfoontjes.
De uitbreiding van het hoortoestel met solo-apparatuur is zeer gebruikelijk bij
volwassenen die een vergadersysteem / conferentiemicrofoon zoeken of gewoon
beter willen verstaan in gezelschappen. Ondanks dat Phonak met de FM-technologie
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de afgelopen jaren serieuze vooruitgang heeft geboekt, droomde het Zwitserse bedrijf
van meer: een nog beter spraakverstaan in alle geluidssituaties met een sterk
verbeterde gebruiksvriendelijkheid.
Een draadloze revolutie
De Roger Pen heeft een unieke behuizing in de vorm van een pen en heeft een
nieuwe microchip met nieuwe spraak-in-ruis-algoritmen, een geheel eigen Phonak
ontwikkeling.
De beste prestaties
Roger biedt de beste spraak-in-ruis-prestaties in de hoorindustrie, met bewezen
verbeteringen van 54% ten opzichte van traditioneel FM en 35% ten opzichte van
haar eigen vorige generatie Dynamic FM-technologie.
Gebruiksvriendelijk
Niets is zo makkelijk in het gebruik als Roger: met één druk op de knop is het klaar
voor gebruik. Zo kan ook met één druk op de knop een extra Roger Pen of Roger clipon microfoon toegevoegd worden om meerdere mensen te voorzien van een
microfoontje.
Universeel
Roger is het meest diverse en flexibele systeem in de markt. Zo is Roger vrijwel
volledig compatibel met elk hoortoestel, cochleair implantaat en BAHA.
Roger gebruikt de 2.4 GHz-band waarbij de unieke, intelligente technologie
voortdurend naar vrije frequenties zoekt, zodat spraak altijd duidelijk en helder
hoorbaar is. Bovendien is de 2.4 GHz-band over de hele wereld vrij toegankelijk zodat
Roger-gebruikers overal ter wereld kunnen genieten van goed spraakverstaan.
Voor meer informatie over de Roger Pen kunt u terecht op www.phonak.com.
Bron: doof.nl
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Batterijverkoop VLOK-CI
VLOK-CI is verschillende jaren geleden begonnen met samenaankoop van batterijen
voor de leden.
We merken echter dat de laatste jaren de verkoop steeds minder wordt. Dit vooral
omdat de nieuwe apparaten voorzien zijn van oplaadbare batterijen. Natuurlijk
juichen wij dit toe omdat zo de kosten gedrukt worden voor de gebruikers.
Omdat wij de batterijen steeds in grote aantallen moeten aankopen en omdat ook
deze batterijen vervallen zijn wij genoodzaakt de batterijverkoop te stoppen.
De batterijen die nu nog in stock zijn zullen verder verkocht worden, vanaf januari
tegen verminderd tarief (20 euro ipv 27,5 euro voor 10 blisters), tot uitputting
van de voorraad. De vervaldatum van deze batterijen is september 2014. De
procedure van verkoop blijft nog steeds dezelfde. Wel kan het dat een aantal
afhaalouders vermindert als de stock te klein wordt.
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.

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 41, jaargang 12, nr. 1.

14

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

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

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

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op:
E-mail: batterij.vlok-ci@telenet.be
Om batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger te kunnen bestellen,
moet je lid zijn van onze vereniging.
Lid worden kan je door € 10 op rekeningnummer 735-0064782-71 (BE49 7350 0647
8271 BIC: KREDBEBB) van VLOK-CI te storten met vermelding van “naam + lidgeld
VLOK-CI 2013”.

Jouw bijdrage in onze nieuwsbrief?
Heb jij, als lid van VLOK-CI, als vertegenwoordiger van een revalidatiecentrum, als
arts, sponsor of als geïnteresseerde in onze vereniging een artikel voor een van de
volgende nieuwsbrieven?
Wij nemen dit artikel graag op!
Ben je naar een studiedag geweest waarvan je denkt dat ouders van
dove/slechthorende kinderen die informatie ook kunnen gebruiken?
Heeft jouw kind op school of in de jeugdbeweging iets ongelofelijk meegemaakt?
Deel dit met de andere lezers van onze nieuwsbrieven.
Heb jij op internet of in de krant iets gevonden over doven of slechthorenden, al dan
niet CI dragers waarvan je denkt: dit wist ik nog niet….
Laat het ons weten!
Gewoon een tekst, foto’s of gegevens doorsturen via info@vlok-ci.eu en wij doen het
nodige om er een leuk artikel van te maken.
De redactie.

Nieuws van onze sponsors
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Gegevens VLOK-CI.
Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres van het bestuur

www.vlok-ci.eu
voorzitter@vlok-ci.eu
vlok-ci-bestuur@googlegroups.com

Het mailadres voor vragen en
opmerkingen over de website

webmaster@vlok-ci.eu

Algemene vragen en opmerkingen
over/van VLOK-CI

info@vlok-ci.eu

Facebook groep

http://goo.gl/CR3k8e

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

Onze sponsors.
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