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Voorwoord
De lente komt gezwind het land inwaaien en geeft de natuur vernieuwde kracht.
Bomen krijgen voorzichtig nieuwe blaadjes en sommige planten geven al volop
kleur met heerlijke bloesems. En dat vonden we een goed moment bij VLOK-CI
om het vernieuwde logo voor te stellen.

Het slakje blijft onze mascotte. Maar het kreeg een
duidelijkere vorm. Met de aanpassing van het logo heeft
ook de nieuwsbrief een nieuwe lay-out gekregen.

De officiële naam van VLOK-CI blijft natuurlijk “Vlaamse Ouders van Kinderen
met Cochleaire Inplant”. Mogen we jullie er toch nogmaals attent op maken dat
we een vereniging zijn voor ouders van dove en slechthorende kinderen. We
zetten dan ook de deur open voor alle ouders, ongeacht of de kinderen een CI
hebben, een hoorapparaat dragen of helemaal niets. Iedereen is bij ons van
harte welkom.
De inhoud van de nieuwsbrief blijft ongewijzigd. We houden jullie hiermee op de
hoogte van de laatste nieuwtjes, interessante activiteiten en wat er op
studiedagen zoal besproken wordt.
VLOK-CI is een aktieve vereniging en daarom zijn we op zoek naar wat helpende
handen. Ben je niet geïnteresseerd in de raad van bestuur en de vergaderingen
maar zie je het wel zitten om een familiedag te organiseren? Of is het misschien
net andersom? Ben je goed in een website ontwerpen en regelmatig updaten?
Schrijf je graag teksten en verwerk je informatie graag tot een nieuwsbrief?
Dan kan je bij VLOK-CI zeker je steentje bijdragen. Vele handen maken het
werk licht.

Wij hebben er hebben ervan genoten deze nieuwsbrief in mekaar te steken.
Hopelijk beleven jullie evenveel plezier aan het lezen ervan.

De redactie
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Elk moment is een plaats
waar je nog nooit
geweest bent
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FAMILIEDAG
Op 25 april nodigen wij u graag uit op onze
voorjaarsfamiliedag. Deze keer ontmoeten wij elkaar in
dierenpark Planckendael in Muizen bij Mechelen.

Programma.
11:00u
11:30u
13:30u
17:00u
18u00

Verwelkoming met aperitief
Start van het middagmaal
Start van de activiteiten en de info-sessie over de canyoningtrip naar de
Spaanse Pyreneeën door PocoLoco adventures
Als afsluiting kan er koffie en gebak (4-uurtje) worden genuttigd
Tot de volgende keer!

Activiteiten.
Kleuters

1ste, 2de en 3de leerjaar

4de, 5de en 6de leerjaar

+12j. en geïnteresseerde ouders

Voor de ouders

De kleinsten mogen mee met de kinderbegeleiding. Ze gaan
een namiddag naar de dieren kijken en in de speeltuin
spelen.
A Wereldreis voor beginners:
Een spannende ontdekkingsreis voor de allerkleinsten
doorheen het dierenrijk? In Planckendael trekken we de
hele wereld rond of kiezen we voor een trip dwars door
Europa, Afrika of Amerika. We ontmoeten allerlei beestjes
op de grond, in het water en zelfs hoog in de lucht.
B Wereldreis voor liefhebbers: Ditjes en datjes over
onze dieren. In Planckendael valt er altijd wel wat te
beleven. Vraag gerust honderduit aan de gids en je komt
ongetwijfeld dingen te weten over een bonte verzameling
parkbewoners.
C Backstage:
Tijdens de backstage rondleiding krijg je een duidelijk
beeld van wat er zoal komt kijken bij het beheer van een
dierenpark. Je ziet plaatsen die voor de gewone bezoeker
verboden terrein zijn: de dierenkeuken, de neushoornstal,
de Watussistal, verzorgingsstal, het ijsberenwerphol en
nog veel meer.
D Info Canyoning :
Kurt geeft uitleg over de mogelijkheid om dove kinderen
aan canyoning te laten doen in de Pyreneeën.

Inschrijven voor 4 april.
Meer info : www.vlok-ci.eu
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SUMMERSCHOOL BOSTON SPA

The Ear Foundation
Hearing & Communicating in a Technological Era

International Summer School
for Deaf Teenagers with Cochlear Implants
25th to 29th July 2011
Boston Spa, Yorkshire, UK
De Ear Foundation organiseert haar eerste internationaal evenement voor jongeren met een CI
in Yorkshire van 25 tot en met 29 juli 2011. Dit gaat door in de St John’s School for the Deaf
in Boston Spa, North Yorkshire.
Tijdens deze week krijg je de mogelijkheid om de cultuurverschillen en gelijkenissen van 8
andere landen te ontdekken. Van elk land kan er een groep gaan van 4 CI-gebruikers : 2 meisjes
en 2 jongens tussen 12j. en 15j. Er zijn reeds 2 jongens en 1 meisje ingeschreven.

We zijn op zoek naar een tweede meisje die ons clubje kan
vervolledigen!
Per groep gaat er 1 volwassene mee die verantwoordelijk is voor dit groepje en mee zijn taak
opneemt in de organisatie. Het is niet noodzakelijk dat de jongeren Engels spreken en kunnen
lezen. De volwassene zal er telkens voor zorgen dat iedereen mee is en alles begrepen heeft. Er
zijn tolken Engels - BSL (British Sign Language). De begeleider heeft een basis VGT.
De European Cochlear Implant Users Association geeft dit project de nodige financiële
ondersteuning om het te kunnen organiseren. Per deelnemende groep wordt er een bedrag van
1000 € gevraagd voor het verblijf en extra onkosten. Dit betekent dat per groep van 4 jongeren
en een volwassene, ieder 200 € betaalt. We reizen samen met de trein van Brussel naar Leeds.
De reiskosten bedragen naar een voorlopige berekening 240 €.

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 35, jaargang 9, nr. 1.

6

VLOK-CI zorgt voor de nodige verzekeringen en komt tegemoet in de reisonkosten. .
Deelnemers die nog geen lid zijn dienen 10 € te storten op rekening van VLOK-CI (735-006478271, www.vlok-ci.eu “Nuttige info”) Vanuit VLOK-CI gaat Ilse Steenackers mee als
verantwoordelijke.
Voor meer informatie :
03/888.83.07 of 0470/03.93.43
ilse.steenackers@skynet.be
We kijken uit naar je inschrijving !
Het VLOK-CI team

Programme
Day Time

Evening

Sunday : Arrive

Monday to Thursday:

Monday : Morning: Introductions, tour and
get to know each other

Some sports activities and competition
between delegations and a meeting each
evening.

Afternoon: Trip out
swimming
Tuesday : Day trip to Whitby: To the beach
and Abbey
Wednesday: Activities on site: Film
production/street dancing/drumming/art
activities
Thursday: Day trip to York: The Jorvic
Viking Museum and City Centre

Each group will be asked to bring things and
perform something from their country; each
group to have 30-45 minutes to present.
This could include, a slide
show/presentation, talk about their home, a
traditional song, food or dress.
Friday evening:
Farewell party with invited guests from St.
Johns, local implant teams, CI companies,
The Ear Foundation etc

Friday: Group activities: 1. Newspaper about
the week
2. Photographs / video presentation with
music/ captions
3. Party planning and decorations
4. Sports activities on site
Saturday: Leave for home
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VERSLAG OLIVER

Musical Oliver

Zaterdag 15 januari werd de voorstelling van de musical Oliver getolkt in
Vlaamse Gebarentaal. Bij aanvang werd het publiek op de hoogte gebracht van de
aanwezigheid van een groep doven en slechthorenden en de daarvoor aanwezige
tolken.
In overleg met de techniekers was beslist om de
tolken vooraan, op de zijkant van het podium te laten
plaatsnemen, zodat ze goed zichtbaar waren. Ze
kregen de nodige technische ondersteuning met de
oortjes zodat ze de teksten rechtstreeks konden
horen. Dit vergemakkelijkt het tolken want als je
naast een podium staat hoor je heel weinig van wat er
op de set gezegd wordt. Gelukkig hadden de tolken
zich goed voorbereid op deze opdracht door het
script vooraf al na te lezen want één van de oortjes
werkte niet degelijk. De 'pechvogel' bij wie dit
gebeurde heeft dit zeer professioneel opgelost en
zodoende konden de doven het verhaal gewoon blijven volgen.
De tolken hadden ook op voorhand een
bezoek gebracht aan de cast. Ze
hebben aan de mensen van de
productie en de cast uitgelegd hoe het
tolken in zijn werk gaat en wat ze
nodig hebben. En zo kregen ze ook een
mooi kostuum dat bij de musical paste.
Peter Van Den Begin die de rol van de
schurk Fagin speelt kon op een
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grandiose manier de tolken in het geheel betrekken. Hij voerde een
ogenschijnlijke dialoog met hen en daagde ze zelfs uit mee te dansen.
Het was een heel mooi spektakel, prachtig gedragen door vooral de kindercast.
Het publiek heeft enorm genoten van dit al heel oude verhaal dat toch blijft
aanspreken, en zo ook de doven en slechthorenden. Ze kwamen me zeggen dat
zonder de tolken het niet mogelijk was voor hen het verhaal te volgen.

Namens alle doven en slechthorenden die aanwezig waren en namens VLOK-CI
willen we Rotary Club nogmaals van harte danken voor hun steun aan dit project.
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SYMPOSIUM

15 OKTOBER 2011: GON-SYMPOSIUM in het Provinciehuis te
Leuven
Op dit ogenblik zijn wij reeds volop bezig met de voorbereidingen van het GONsymposium. Eventuele reacties, ervaringen, bedenkingen, vragen, enz. in verband
met GON-begeleiding kunnen jullie ons nog steeds doorsturen op onderstaande
adressen.

Mailen kan naar :

Voorzitter@vlok-ci.eu met als onderwerp GONSYMPOSIUM

Per brief :

GON-SYMPOSIUM
t.a.v. Greta Brunclair
Moerheide 193
9220 Hamme.

Verdere, uitgebreide informatie over het symposium zelf volgt uiteraard in onze
volgende nieuwsbrieven.
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de
nationale Loterij in het kader van de projectoproep:
Gezondheidszorg en gezondheidsbeleid: beter met
patiëntenparticipatie - editie 2010.

OPVOEDEN IS LOSLATEN

Over opvoeden dat loslaten is door Werner Willems
Het zijn de kleine dingen die het doen
Ik ben zelf een horende man en wat men noemt een "professioneel hulpverlener". Ik heb er dus
voor gestudeerd om mensen te begeleiden in iets waarmee ze het moeilijk hebben. Ik ben één van
die mensen van wie men denkt dat "ze het weten".
Weet ik dan wat het is om doof of slechthorend te zijn? Vijftien jaar heb ik nogal intens
gewerkt met volwassen mensen met een gehoorstoornis en heb tot op het laatst moeten
toegeven: het is als horende zo goed als onmogelijk je helemaal in te leven in wat er echt omgaat
in iemand die doof is of slecht hoort. Doofheid brengt een eenzaamheid met zich mee, die door
mensen die wel horen werkelijk niet te voelen is.
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Elke maandagvond ga ik zaalvoetballen. Dat doe ik al jaren samen met vrienden. Allemaal zijn we
horenden. Het is daar dat ik begon te beseffen wat het moet betekenen om doof te zijn of heel
slecht te horen. Niet dat er iemand met een gehoorstoornis meespeelde. Maar ik begon me voor
te stellen waar iemand die doof is, zou afhaken in ons gezelschap. Mijn voetballende vrienden
waren van mening dat dat wel zou meevallen. Want om goed te voetballen moet je immers niet
horen. En inderdaad, er zou ook voor onze ingebeelde dove vriend op zo'n avond voetbalplezier te
beleven zijn. Maar als het voetballen gedaan is, stappen we samen onder de douche en kleden we
ons in groep nagenietend om. Schitterende momenten zijn dat. Jongens van 40 jaar die grappen
verkopen. Die spreken in één-woordzinnen en onweerstaanbare associaties leggen in eigen dialect.
We hebben vaak aan een half woord voldoende om mekaar te verstaan. Ik vrees dat we voor onze
dove vriend, ondanks al onze goede bedoelingen, een ontoegankelijk gezelschap zouden zijn.
Toen iemand me vroeg wat ik nu het prettigst vond aan die voetbalmomenten, zei ik: die zalige
momenten ná het voetballen. Want dan zijn we werkelijk samen. Het zijn de kleine dingen die het
doen. Die zou ik het meeste missen. En die zijn niet te ondertitelen.
Als sombere inleiding kan dit tellen. Ik maak het meteen een beetje positiever: ik geloof wel dat
horende mensen en mensen met een gehoorstoornis bereikbaar zijn voor mekaar en dat ze tot
werkelijk contact kunnen komen. Maar doofheid en wat dat in je binnenste teweegbrengt, is zo
moeilijk in te voelen voor mensen die niet hetzelfde meemaken.
Want doof zijn of slecht horen is niet te onderschatten. Ouders weten dat wel.

Over losloaten en zich los willen wringen
Ook als ouder van een doof of slechthorend kind moet je leren wat het voor je kind betekent
niet of niet goed (meer) te horen. Je tracht je in te leven in het binnenste van je kind. In die
lange weg die je als ouder meegaat met je kind, al die jaren dat je samen in hetzelfde rijtuig zit,
maak je als ouder voortdurend keuzes. Opvoeden is keuzes maken, grenzen leggen, richtingen
uitgaan en beslissingen nemen. In de kinderjaren betekent dit dat ouders dat doen in de plaats
van hun kind. In de opvoeding van een doof of slechthorend kind is dat ook zo, al ligt het daar
veel ingewikkelder. Maar daarover straks meer.
Als je als ouder voor je kind keuzes maakt, doe je dat om je kinds bestwil. Je doet dat omdat je
denkt dat die keuzes goed zijn voor je dochter of je zoon. Je kiest in diens belang vanuit de
overtuiging … neen, dat is verkeerd. Je kiest in diens belang met veel twijfel, met veel vragen en
gepieker. Maar je kiest. Soms moeten die keuzes ondubbelzinnig zijn. Dat maakt het delicaat.
Waar ik het over heb? Laat me hier niet beginnen over gebaren of orale methode, over
buitengewoon onderwijs of geïntegreerd onderwijs, over ja of neen een cochleaire implant.
Ouders weten wat ik bedoel.
En dan groeit dat dove of slechthorende kind op. Je dochter of zoon wordt een volwassen mens
met een eigen wil en persoonlijkheid. En dan moet je misschien ondervinden dat het zelf eigen
keuzes begint te maken. Mooi zo. Dat hoort bij het opgroeien. Applaus op alle banken. Maar
misschien slaat het een andere richting in. Een richting die je zelf nooit hebt willen of durven
inslaan. En dan wordt het moeilijker. Want ook je dove of slechthorende kind wordt een mondig
mens.

Het leven is geen "Schone Blaue Donau", het leven is een afvaart van een wilde
bergrivier
Je weet het wel: het is het leven zelf: ook dove en slechthorende jongens en meisjes, die mannen
en vrouwen worden, gaan hun eigen gang. Hun thuis is wellicht een veilig nest dat warmte en veel
kansen op ontwikkeling biedt. In die thuis tekenen de ouders lijnen uit en worden waarden, al dan
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 35, jaargang 9, nr. 1.
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niet uitgesproken, gehanteerd. En nu wringt die volwassen wordende dove zoon of dochter zich
stilaan los en wil een eigen weg gaan. Met slaande deuren of met zachte gebaren. Met
overslaande stem of met gesloten ogen als om te zeggen "ik luister toch niet".
Loslaten of zich loswringen, ligt soms heel subtiel. We hoeven daarbij niet meteen te denken aan
volle valiezen die klaar staan in de gang. De stap die dove jongeren bewust zetten in de richting
van een dovenclub of een gezelschap zonder horenden, kan voor sommige ouders al radicaal
genoeg zijn om hen perplex te doen staan. Dat kinderen uiteindelijk hun eigen weg gaan, kan
ouders soms met trots vervullen. Dat wil echter niet zeggen dat ze het gemakkelijk hebben met
de stap die wordt gezet.
Een gezin met een doof of slechthorend kind leidt geen alledaags leven. De opvoedingsvragen die
er worden gesteld, stellen zich radicaler dan in een gezin met alleen horende kinderen. Het lijkt
wel of het leven wordt uitvergroot als in een bolle spiegel. Je voelt je als ouder gedwongen om
met meer concentratie in het leven te staan en de dingen nog bewuster en intenser te benaderen.
De keuzes die je maakt lijken wel keuzes op leven of dood. Bij elke stap die je zet, kan je je niet
veroorloven je te laten leiden door wat de gangbare manier van doen is. Niets wijst zichzelf uit.
Keuzes zijn delicater en dubbel zo confronterend.
Je gaat dus bewuster om met het leven. En dat lijkt me goed. Niet gemakkelijk, maar wel
boeiend. Sommige mensen hebben het leven graag als een stille, rustige stroom. Anderen bloeien
pas open in een leven dat kolkt als een bergrivier. Ik denk dat je als ouder van een doof of
slechthorend kind weinig keuze hebt. De kans is groot dat het leven eerder op een kolkende
bergrivier zal lijken.

Twijfelen is een deugd
Ouders, maak je geen illusies, het zoeken naar de juiste weg is een lang verhaal. Misschien heeft
het zelfs geen einde. Op de lange weg die jullie afleggen , geloof ik dat het goed is de twijfel zijn
plaats te geven.
Al moet een keuze soms duidelijk zijn. Toch is het belangrijk de juistheid van je keuze in vraag
te blijven stellen. "Zijn we wel goed bezig?" en "Is wat we doen wel goed?", zijn volgens mij
vragen die je als ouder moet blijven stellen. Openstaan voor aanpassingen en soepel zijn in het
bijsturen van de richting die je uitgaat, is belangrijk. Wie zegt dat de, wellicht oprechte, keuzes
die je voor je kind maakte, toen het nog erg jong was, niet in vraag moeten worden gesteld
wanneer het opgroeit tot een volwassen mens?
Overigens, de standpunten die in de wereld van opvoeding en onderwijs voor kinderen en jongeren
met een gehoorstoornis de ronde doen, zijn voortdurend in beweging. Wat gisteren de waarheid
was, is vandaag al omvergegooid. En het is de vraag of de slogans van vandaag morgen nog wel
overeind zullen blijven.

Samen in hetzelfde schuitje: dat helpt
In hetzelfde schuitje zitten, helpt ouders. Ouders willen dat hun kind een eigen plaats weet te
vinden in een wereld waarin het zich opgenomen voelt. Nu is dat net niet zo evident bij jongeren
die doof zijn of slecht horen. Niet dat ze zoiets niet zouden aankunnen. Het wordt hen alleen
niet altijd gemakkelijk gemaakt. Omgaan met horenden en trachten erbij te horen … het zal niet
zomaar van een leien dakje lopen. En het vraagt van de ouders een enorme inspanning om het dove
kind zover te laten komen. Zoiets kan je niet alleen.
Alleen je weg moeten zoeken in de opvoeding van je kind dat een gehoorstoornis heeft, is
onbegonnen werk. Een goede hulpverlening kan hierin veel verlichting bieden. En dan denk ik niet
in de eerste plaats aan hulpverlening door professionelen. Hulp kan je soms krijgen van familie en
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heel nabije vrienden. Sommige ouders kennen dat geluk. Anderen ondervinden slechts goede
bedoelingen. Het hebben van een kind met een gehoorstoornis wordt zelfs door familie en
vrienden vaak schromelijk onderschat. Of, men wil wel helpen, maar weet niet altijd hoe.
Uiteindelijk zijn de beste hulpverleners voor ouders, andere ouders met een doof of
slechthorend kind. Ouders hebben andere ouders, die hetzelfde meemaken, nodig om werkelijk
te kunnen uitleggen wat het betekent een doof of slechthorend kind op te voeden, ermee samen
te leven en het los te laten. De vormingsweekends van VLOC zijn daar een mooi bewijs van.
In hetzelfde schuitje zitten helpt ook doven en slechthorenden. Ouders willen hun kinderen niet
verliezen. Zij zien hun kind graag opgroeien dicht bij hen, in een wereld die herkenbaar is en in
een taal waarin zij mekaar verstaan. De wereld van doven is voor horende ouders vaak zo
onbekend en misschien zelfs onherbergzaam.
Toch zullen ouders ondervinden dat de wereld van doven voor doven enorm belangrijk is om zich
goed te leren voelen in hun vel. Zij leren zichzelf ontdekken en worden bewust van zichzelf door
contact met elkaar. Hopelijk is die gemeenschap van doven geen enge gemeenschap, waar men
doofheid met een hoodfletter schrijft, maar een gemeenschap waar men ontspannen en
geëmancipeerd naar horenden toe kan gaan.
Het lijkt mij voor ouders van het grootste belang in te zien dat dove jongeren mekaar nodig
hebben om hun ware ik te ontdekken. Op momenten waarin hun kinderen zelf keuzes maken en
belangrijke stappen zetten in hun leven, moeten zij mekaar kunnen opzoeken. Omdat zij
gelijkgestemden zijn die mekaar herkennen. Die eenzaamheid waarover ik het in mijn inleiding
had, dat gemis aan herkenning in een gezelschap van horenden en onze moeilijkheid die we
ondervinden om doofheid waarlijk in te voelen, vallen weg wanneer doven andere doven hebben
om op terug te vallen.
Opgroeien en volwassen worden is bewustworden van jezelf. Je ontdekt wie je bent. Je
ondervindt waarin je verschilt van anderen. Dove kinderen ontdekken hun anders zijn in hun groei
naar volwassenheid. Ouders hebben daar niet altijd vat op. "Jullie begrijpen mij niet", horen ze
dan wel eens. Het is belangrijk dat te aanvaarden om je kind los te kunnen laten zonder het
gevoel te hebben mekaar te verliezen.

Samenwerking met ouders: theorie of vanuit de buik?
Opgepast: mondige ouders !
Ook ouders van dove en slechthorende kinderen worden meer en meer mondige mensen. Dat
merken we zelf elk jaar tijdens de vormingsweekends voor ouders van VLOC. Mondige mensen
vragen aan professionelen om als gelijken benaderd te worden. De tijd van meester-leerlingverhouding is gelukkig voorbij.
Samenwerken met ouders staat dikwijls hoog in het vaandel geschreven van veel organisaties.
Dat is een goede zaak. De overtuiging dat samenwerken met ouders nodig is om kinderen goed te
begeleiden, is meestal heel oprecht. Maar tussen droom en werkelijkheid, tussen theorie en
praktijk, staan ook hier vaak hindernissen in de weg.
Wanneer men het samenwerken met ouders belangrijk vindt, moet men ook kunnen omgaan met
het feit dat ouders steeds mondiger worden. Ik heb de indruk dat ouders door sommige
hulpverleners dikwijls als een bedreiging worden ervaren, eerder dan als partners. Mondige
ouders, die steeds beter weten wat ze willen, kunnen onzekere hulpverleners immers duiden op
hun zwakke plekken. Terwijl een leerkracht, opvoeder, logopedist, maatschappelijk werker of
pedagoog, die stevig in zijn schoenen staat, die het dove kind werkelijk kent en ontspannen naar
ouders toegaat, ouders een heel eind verder kan helpen.
Luisteren naar ouders: geen theorie maar een ingesteldheid
Luisteren naar ouders is een kwaliteit die niet elke hulpverlener gegeven is. Het staat niet in de
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boeken geschreven hoe je moet luisteren. Luisteren naar ouders en samenwerken met hen, lukt
niet als het geen ingesteldheid is die vanuit de buik komt. Ouderparticipatie is meer dan theorie
die uit boeken is te leren. Het is ook meer dan een richtlijn die opgelegd wordt vanuit het
ministerie van onderwijs. Het is een overtuiging. Een vanzelfsprekendheid, in feite. Omdat
samenwerken met ouders het kind ten goede komt.

Kwestbaarheid als troef.
Jezelf als ouder kwetsbaar durven opstellen, vind ik een sterkte. Het klinkt tegenstrijdig, maar
ik geloof dat er veel waarheid in zit. Jezelf kwetsbaar opstellen, ontwapent anderen. Het
ontwapent je eigen kinderen met wie je in conflict bent geraakt. En het ontwapent hulpverleners
die de mondigheid van ouders als bedreigend ervaren.
Kwetsbaarheid betekent niet jezelf hulpeloos tonen. Het betekent ook niet dat je geen
standpunt meer zou durven innemen. Het betekent wel dat je je twijfel omtrent je standpunt
durft te uiten, dat je laat zien dat je zelf ook zoekende bent en dat niet alles vanzelfsprekend
of gemakkelijk gaat.
"Ze hebben het nog niet verwerkt, meneer."
Ouders worden vaak verkeerd begrepen. Mondigheid van ouders wordt soms als aggressiviteit
ervaren. Men vindt hen dan cassant. "Ze hebben de handicap van hun kind nog niet verwerkt",
wordt dan wel eens gezegd. Alsof dat al zou moeten. Alsof je ouders dat zou kunnen verwijten.

Aanvaarden ? Nee. Ermee leren leven ? Ja.
Moet je de handicap van je kind wel aanvaarden ? Ik vraag het me af. Het vechten tegen deze
'onrechtvaardigheid van het leven' maakt energie vrij die het dove kind ten goede kan komen …
zolang het maar geen verbittering wordt. Waren dove en slechthorende kinderen zover gekomen
als waar ze nu staan, zonder de energie die ouders in hen geïnvesteerd hebben? Energie die
loskwam omdat zij zich niet neerlegden bij de ongelijkwaardigheid die afkomt op kinderen met
een handicap.
Ik zou zeggen: aanvaarden, nee. Ermee leren leven wel. Dàt moet je proberen. Het betekent dat
je leert rekening te houden met alle gevolgen die doofheid of slechthorendheid van je kind met
zich meebrengt. Dat "leren-leven-met" vraagt veel creativiteit en optimisme. En steun van
anderen. Hopelijk heb je mekaar hierbij als partner. Hopelijk heb je ook andere ouders van dove
en slechthorende kinderen die mekaar begrijpen. Want begrip is een sleutelwoord.
Ik wens het ieder van jullie van harte toe.

Werner Willems.

Bron:vlocvzw.be

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 35, jaargang 9, nr. 1.

14

DE WEG VAN EEN DECREET
De weg die een decreet aflegt, van voorontwerp tot Staatsblad inzake
onderwijs. Het is een hele weg waar heel wat mensen en organisaties bij
betrokken zijn. Het is iets waar we bijna dagelijks van horen maar eigenlijk
niet weten hoe het functioneert. Een overzicht ervan vind je in het schema
hieronder.

Voorontwerp

Ontwerp

Decreet

Wie doet …

...wat?

Inspectie van financiën

Advies

Minister van begroting

Goedkeuring

Vlaamse regering

Principiële goedkeuring

SERV

Advies

VLOR

Advies

Vakbonden en inrichtende
machten

Onderhandelingen

Vlaamse regering

Goedkeuring

Raad van State

Advies

Vlaamse regering

Definitieve goedkeuring

Vlaams parlement –
onderwijscommissie

Bespreking
Amendering
Goedkeuring

Vlaams parlement – plenair

Bespreking
Amendering
Goedkeuring

Vlaamse regering

Bekrachtiging en afkondiging

Belgisch staatsblad

Publicatie

Een decreet komt tot stand op initiatief van een Vlaams volksvertegenwoordiger of van de
Vlaamse regering. In het eerste geval spreken we van een voorstel van decreet, in het tweede
geval van een ontwerp van decreet.
De onderwijsdecreten komen er meestal op initiatief van de regering, meer bepaald van de
minister van Onderwijs. Daarom gaat het hier verder enkel over ontwerpen van decreet.

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 35, jaargang 9, nr. 1.

15

De eerste stap is natuurlijk altijd het schrijven van een decreet. Vaak wordt in die fase al
informeel overlegd met vakbonden, koepels en inrichtende machten. Na het schrijven begint het
decreet aan zijn officiële traject. Tijdens de eerste fases heet het nog een voorontwerp van
decreet.
De inspecteur van financiën formuleert een advies over de budgettaire consequenties van het
decreet. Daarna gaat het naar de minister van Begroting met een begeleidende nota waarin
wordt toegelicht hoe met het advies rekening is gehouden. De begrotingsminister geeft dan zijn
akkoord.
Na het begrotingsakkoord komt het voorontwerp voor de eerste keer op de vlaamse regering.
Die geeft op basis van een samenvatting van het decreet en een nota over de bedoeling ervan
haar principiële goedkeuring. Dat betekent dat ze de minister van Onderwijs machtigt om over
het voorontwerp te onderhandelen en het voor advies voor te leggen aan de Vlaamse
Onderwijsraad (VLOR) en de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV).
De SERV (overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties)bekijkt de
onderwijsdecreten vooral op hun sociaal-economische impact, de VLOR formuleert zijn advies
vanuit onderwijskundige hoek.
Na het advies van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) start de minister de onderhandelingen met
de vakbonden en eventueel met de inrichtende machten. In principe moet met de vakbonden
enkel onderhandeld worden als de decreten consequenties hebben voor het personeel.
Op basis van de adviezen en de onderhandelingen wordt het voorontwerp bijgestuurd en opnieuw
voorgelegd aan de regering.
Het gewijzigde voorontwerp krijgt nu van de Vlaamse regering haar goedkeuring. Deze
goedkeuring betekent dat de regering de onderwijsminister machtigt om het voorontwerp voor
advies voor te leggen aan de Raad van State. Deze laatste zal zich namelijk pas uitspreken over
het voorontwerp als alle andere fases (adviezen, onderhandelingen) afgerond zijn.
De termijn voor het advies van de Raad van State hangt af van hoe de onderwijsminister dit
gevraagd heeft: zonder termijn, binnen de maand of – indien de hoogdringendheid kan worden
gemotiveerd – binnen de drie dagen. Op basis van dit advies wordt de tekst indien nodig
aangepast en komt het decreet voor de laatste maal op de regering. Ditmaal is het geen
voorontwerp meer maar een ontwerp van decreet.
De Vlaamse regering geeft nu haar definitieve goedkeuring. Hierdoor machtigt ze de minister
van Onderwijs om het ontwerpdecreet in te dienen in het Vlaams Parlement.
De voorzitter van het Vlaams Parlement beslist eerst of het ontwerp ontvankelijk is: het moet
over een aangelegenheid gaan waarvoor het Vlaams Parlement bevoegd is en het moet tot hier de
correcte procedure gevolgd hebben.
Dan verwijst het Bureau het voorstel of ontwerp naar een commissie. Een ontwerp van decreet
over onderwijs wordt besproken in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en
Innovatie.
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De onderwijscommissie bestudeert de tekst van het ontwerp van decreet. Tijdens de bespreking
kan die tekst gewijzigd of geamendeerd worden als een meerderheid van de leden daarmee
instemt. De commissie kan ook hoorzittingen en gedachtewisselingen organiseren om zich beter
te informeren over de inhoud van het ontwerpdecreet. De commissievergaderingen zijn openbaar.
Van de commissiebespreking wordt een verslag gemaakt. Op basis van dat verslag kan de plenaire
vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet bespreken en erover stemmen. De
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement is voor het publiek toegankelijk.
Als het ontwerpdecreet door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd is,
moet het nog bekrachtigd en afgekondigd worden door de Vlaamse regering. Dan wordt het
decreet, met een Franse vertaling, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zodra een decreet is
gepubliceerd en in werking getreden, worden alle Vlamingen verondersteld dat decreet te kennen
en het na te leven.
Het Arbitragehof kan een decreet of een gedeelte ervan nog vernietigen indien het parlement
zich aan bevoegdheidsoverschrijding schuldig maakt. Ook als kan aangetoond worden dat er in
het decreet sprake is van discriminatie of van de schending van het grondwettelijk recht op de
vrijheid van onderwijs, kan het decreet nog vernietigd worden. Op dat moment wordt het
decreet of een gedeelte ervan als onbestaande beschouwd en moet de hele procedure opnieuw
doorlopen worden.
Kabinet van minister Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en
Brussel
Bron : www.schooldirect.be

STUDIEDAG FOSS

Themadag 'Taal en Teken'
5 maart 2011 organiseerde FODOK de jaarlijkse themadag. De dag begon
met een lezing van Gardy Gils, een dove docente die veel uit eigen ervaring
kwam uitleggen wat taal met identiteit te maken heeft. Daarna was er een
ruim keuze aanbod van workshops. Drie ervan werden gevolgd en hiervan kan
je het verslag lezen.
Lezing: Taal en identiteit
Gardy van Gils, is werkzaam als docent aan de Hogeschool Utrecht bij het Instituut voor
Gebaren, Taal & Dovenstudies. Daarnaast is ze als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat
Dovenstudies. Gardy heeft diverse functies in de Geestelijke Gezondheidzorg aan Doven en
slechthorenden bekleed, o.a. als gespecialiseerd maatschappelijk werkende, systeemtherapeut en
preventiefunctionaris. Op dit moment is Gardy van Gils bezig met verschillende voorbereidingen,
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in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, voor een promotieonderzoek naar de
identiteit van dove en slechthorende jongeren.
Taal is een hoog ontwikkeld instrument en komt in de ganse natuur voor. Het is meer dan een
technisch element en meer dan een technische boodschap die we willen overbrengen.
De familie van mevrouw van Gils is doof; er zijn slechts vier horende personen. Haar oom Victor
had een hoortoestel met een dopje maar dat lag bijna altijd in de kast. Alleen op zondag deed hij
het hoortoestel in en zette het aan. Hij had drie LP’s en die waren al volledig grijs gedraaid. Ze
zat dan op zondag samen met hem op de bank te luisteren naar de muziek en ze zongen zo hard
als ze konden. Daarna legde hij het hoorapparaat opnieuw weg in de kast.
Op een dag vroeg Gardy hem waarom hij het niet altijd droeg. Haar oom antwoordde dat hij dan
veel te veel lawaai hoort van de bus en de mensen die langskomen en dat wil hij niet. Hij wil alleen
maar naar muziek luisteren en daarom wordt het hoorapparaat alleen maar op dat moment
gebruikt, op zondag. Hij noemt zichzelf daarom “part-time doof”.
In het begin als Gardy klein was, wist ze dat haar ouders en familie doof waren maar ze kon dat
niet geloven. Ze dacht dat het goede acteurs waren die haar voor de gek hielden en dat ze voor
haar deden alsof ze doof waren, dat ze het speelden. Op een dag, enkele jaren later, wou ze haar
vader eens testen. Ze zat achter hem in de auto, ging zo ver mogelijk naar voor leunen en riep en
schreeuwde zo hard als ze maar kon “halloooooooooooo!!!!!!!!!” Doordat haar vader niet reageerde
besefte ze dat hij echt doof was en dat ook zij voor altijd doof zou zijn. ’s Avonds vertelde ze
haar vader wat ze deed in de auto, dat ze hem wou testen om te zien of hij wel echt doof was
omdat ze dat niet wou geloven. Hierop reageerde haar vader heel boos. Hij zei: “Stel je voor dat
ik wel kon horen, dan was ik misschien zo hard geschrokken dat ik een ongeluk had kunnen
veroorzaken!”
De identiteitsontwikkeling volgens Corker.
Corker zegt: “iedereen is uniek”.
Er zijn vier uitstroomtheorieën. De zwarte lijn is de ontwikkelingslijn; dat zijn de waarden en
normen die je in de familie meekrijgt. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het gezin.
• 1ste profiel:
Je moet je als dove zoveel mogelijk aanpassen aan de horende wereld en het doof zijn
negeren.
• 2de profiel:
Je schaamt je om doof te zijn, je identiteit wordt niet geaccepteerd.
• 3de profiel:
Doofheid is een onderdeel van je identiteit maar je past je aan de context aan. Je
accepteert dat je doof bent.
• 4de profiel:
Doof zijn is fantastisch!!! Doof zijn is president en de rest is allemaal minderwaardig.
Je hebt dus twee extremen met in het midden het gematigde.
Iedereen denkt dat discriminatie niet meer bestaat in Nederland. De vrouwen worden
geaccepteerd en dat is ook zo voor de doven.
Daarnaast heb je het paraplumodel van de onderdrukking. Denk maar aan racisme (blank
tegenover zwart), audisme (horend tegenover doof) en de joden. Verborgen discriminatie gaat
door en is cultureel bepaald.
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Kijken we eens naar het verschil tussen het medisch en het socio-cultureel perspectief. Het
medisch perspectief zegt dat doof zijn een medisch defect is dat we kunnen oplossen. Vanuit de
handicapbenadering heb je als oplossing het CI. Het socio-cultureel perspectief zegt dat doof
zijn een variatie is op het normale. Diversiteit is natuurlijk.
Vanuit het medisch perspectief gaan doven zich aanpassen aan de norm maar daar tegenover
staat het socio-cultureel perspectief dat helemaal anders is.
Welke reactie krijg je dan op onderdrukking?
•
•
•
•

De dove past zich aan want er is een norm opgelegd voor ons gedrag en ook voor onze
taal.
Je hebt de natuurlijke reactie door niet te laten zien dat je doof bent.
Doordat de dove zich schaamt is het moeilijk om op te komen voor de eigen identiteit.
Dan heb je nog de subassertieve reactie: als dove persoon hoor je steeds opnieuw
hetzelfde wat men je zegt: “jij bent dom, jij kan dat niet, …” Doordat men dit altijd
tegen jou zegt ga je als dove zelfs geloven dat je echt dom bent en niets zelfstandig kan
doen. Dit is dan de self-fullfilling prophecy. Je gaat zelf geen moeite meer doen
waardoor de anderen kunnen zeggen “zie je wel dat je dom bent en dat jij dat niet kan
omdat je doof bent”. Zo kom je dan als dove terecht in een vicieuze cirkel.

Aboutaleb is de burgemeester van Rotterdam en hij is afkomstig van Marokko.
Albayrak zetelt in de tweede Kamer en is afkomstig van Turkije. Ze is een erg energieke vrouw.
En dan als laatste heb je Wilders.
Wat hebben deze drie personen met elkaar gemeen?
Ze hebben allemaal een Nederlands paspoort maar Aboutaleb heeft ook nog een Marokkaans
paspoort en Albayrak heeft ook nog een Turks paspoort.
Wat zegt Wilders nu? Hij wil dat ze hun buitenlands paspoort wegdoen en vraagt zich af wat een
allochtoon kost aan de maatschappij. Een allochtoon krijgt een uitkering, een allochtoon wil
meestal niet werken, …
Wat is dan de volgende stap????
Wat kost een dove aan de maatschappij? Zij hebben dovenonderwijs nodig, er is dan ook nog de
CI als hulpmiddel en de extra begeleiding die ze nodig hebben. Om nog maar te zwijgen van de
vele tolkuren en ondersteuning die ze nodig hebben!!!
Moeten we dat niet omdraaien en zeggen: “wat betekent een dove voor onze samenleving? Wat
draagt een dove bij aan onze samenleving?”
Gardy heeft zelf ook twee verschillende paspoorten: haar Nederlands paspoort en dat is haar
identiteit. Het andere is ze ook heel trots op want dat is haar Dovenpaspoort. Daar staat op
vermeld dat ze een gebarentaalgebruiker is en dat ze opgroeide in een dove familie.
Ze toont dat er gaten in het paspoort zitten. Waarom? Men wil zeggen dat ze dat paspoort niet
nodig heeft. Ze kan goed praten, lezen en schrijven en dan heb je dat paspoort helemaal niet
nodig. Ze moet het weg doen. Maar dat kan niet. Ze kan zichzelf niet opdelen. Het is niet omdat
je één paspoort weg doet dat je afkomst dan ook weg is. Neen, dat kan absoluut niet. Dat houdt
geen steek!!!
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Wij zijn bilinguaal en bicultureel. Dat is ons identiteitskapitaal. Waar gaat dat nu over, ons
identiteitskapitaal?
•
Ons zelfbewustzijn: wie ben ik, waar liggen mijn wortels?
•
Trouw zijn aan jezelf: je eigen identiteit niet onderdrukken.
•
Je eigen verhaal durven creëren en vertellen.
•
Je eigen taal hebben en de kans hebben om een vrije keuze hierin te maken en zelf de
taal te kiezen die het best bij je past.
•
Je talenten benutten.
•
Alternatieve copingstrategieën.
Dit alles is je identiteitskapitaal. We hebben allemaal ons eigen koffertje met gereedschap en
hoe je naar jezelf kijkt.
Identiteit en taal.
Met taal maak je verhalen over jezelf (zelfbeeld). Hoe zien we ons zelf en hoe zien we de
andere(n)? Taal gebruiken geeft een gevoel van veiligheid. Taal geeft onze identiteit kleur en hoe
anderen je zien en hoe je taal gebruikt.
Gardy liep vroeger een kampvuurtrauma op. Ze was 18 jaar en ging op kamp met haar horende
klasgenoten. Eigenwijs als ze was, wou ze geen tolk want dat was volgens haar helemaal niet
nodig.
De laatste avond was er een kampvuur en ze zaten allemaal gezellig rond het vuur. Haar horende
vriendin zat naast haar. Er was het flikkerend licht, het was donker buiten en ze kon helemaal
niet volgen wat er verteld werd. Ze vroeg haar vriendin wat men zei maar zij antwoordde dat
Gardy even moest wachten. Herhaaldelijk vroeg ze het haar opnieuw maar steeds weer kreeg ze
hetzelfde antwoord van haar vriendin tot deze het uiteindelijk beu was en kwaad zei: “Zeg, de
wereld draait echt niet om jou hoor!!” Op dat moment besefte Gardy niet wat het probleem was
want ze wou gewoon meedoen met haar klasgenoten. Ze voelde zich verschrikkelijk slecht en het
drong tot haar door dat ze er niet bij hoorde.
Jaren later was ze bestuurslid van de dovenvereniging en gingen ze op kamp. Er werd plots
voorgesteld om een kampvuur te doen. Onmiddellijk kwamen de nare herinneringen naar boven van
het kampvuur met de klasgenoten. Toch ging ze ermee akkoord en maar goed ook want het was
heerlijk! Alle communicatie gebeurde in gebarentaal. Ze voelde zich thuis en moest zich niet
meer aanpassen aan de anderen. De wereld draaide dus toch om iedereen.
Woord en gebaar.
Crasborn en De Meulder schreven er een artikel over dat het dovenonderwijs nog steeds bang is
van gebarentaal. Het is niet zo dat dove kinderen zelf gebarentaal leren. Dat is een misverstand.
(Op dit artikel kwamen al meerdere reacties binnen.)
De dovenidentiteit is niet vanzelfsprekend.
•
Het visueel taalbad ontbreekt in onderwijs
•
De normatieve kijk op de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en dat deze niet nodig zou zijn.
Het dove kind is afhankelijk van de NGT.
•
De overwaardering van hulpmiddelen waardoor het mogelijk zou zijn om les te volgen in
het gewoon onderwijs.
•
Dove medewerkers zouden niet zo belangrijk meer zijn dus de kansen verminderen alsook
het rolmodel.
Er is een afname van de kennismaking met de dovenidentiteit.
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CI of niet? Iedereen moet de kans krijgen om een eigen identiteit te ontwikkelen. De NGT is
even belangrijk als het Nederlands. We zouden beide moeten aanbieden en dan pas hebben onze
dove kinderen de kans om een rijk identiteitskapitaal te ontwikkelen.
Een onderzoek naar het identiteitskapitaal van een tweetalige generatie toont aan dat het
belangrijk is om te zien hoe zij hun eigen identiteit omschrijven en hoe zij hun koffertje (=
identiteitskapitaal) zien. Een eigen identiteit is het recht van iedereen.
Alle doven, ouders, beleidsmakers en CI-teams zouden een front moeten vormen en zien wat het
beste is voor de dove kinderen van nu.
Welke slogan zouden we hiervoor kunnen bedenken?
!!!!!!!!!!! YES WE SIGN AND WE ARE PROUD OF IT !!!!!!!!!!!

Reacties van aanwezigen:
•
Discriminatie: als dove mag je het horend onderwijs volgen maar als tolk mag je daar dan
weer niet aanwezig zijn!!!!!
•
Het artikel in Woord en Gebaar dat Nederlandse gebarentaal tweederangs zou zijn in
dovenscholen is onterecht want toch wordt er in verschillende Nederlanse scholen veel moeite
gedaan en wordt er hard aan gewerkt.
•
In Kentalis blijft het Nederlands de eerste keus.
•
We kunnen ons veel vragen stellen bij het aanbod van horend onderwijs voor onze dove
kinderen.

Workshop 1: Een tolk in de klas.
Deze workshop wordt gegeven door Janieke Gritter. Zij werd slechthorend geboren en
momenteel is ze links volledig doof en rechts slechthorend. Vandaag wil ze speciale aandacht
geven aan hoe je moet omgaan met een tolk in de klas.
Ouders maken moeilijke keuzes voor hun kind zoals bijvoorbeeld een CI of niet en dat gebeurde
ook voor haar.
Haar taalontwikkeling en schoolontwikkeling ging slecht waardoor haar ouders besloten dat ze
best naar speciaal onderwijs ging wat ook gebeurde. Daar vond men haar na enkele jaren te slim
dus moest ze opnieuw naar het regulier onderwijs. Alles werd in haar plaats beslist. Zelf mocht
ze niets beslissen want ze was nog maar een kind. Maar daar kwamen problemen van want er zijn
beslist verschillen in cultuur. Als je klein bent is het blijkbaar niet belangrijk of je doof bent of
niet. Eens in het regulier onderwijs had ze recht op een ambulant begeleider maar dat wou ze
natuurlijk niet. Als 11-jarige wil je geen hulp en doe je alles liever zelf. Plots moest ze veel meer
leren in de school en moest ze zelf nadenken dus dat was een groot verschil ten opzichte van het
speciaal onderwijs.

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 35, jaargang 9, nr. 1.

21

Wanneer kan je een tolk aanvragen in onderwijs?
• Gewone lessen
• Schoolreizen en excursies
• Tentamens
Een tolk moet niet alleen maar gebaren. Hij moet ook heel goede afspraken maken met de ouders
en de docent over hoe je best kan omgaan met het dove kind.
Tips:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

In de basisschool zijn de studenten ingelicht en weten ze dat je doof bent. In het
secundair is dit niet zo evident. Maak een afspraak met het ganse docententeam in
het secundair onderwijs dus met de dove, de leerkracht, de ouders, de mentor en de
Gonbegeleiding.
Laat de horenden eens horen wat je als dove persoon hoort zodat ze weten dat je als
dove een beetje achter loopt op informatie.
Probeer zo veel mogelijk interactie te hebben met de school.
Als tolk heb je geheimhoudingsplicht maar mag je wel informatie geven of de cliënt
de tolk kan volgen en of deze duidelijk genoeg is.
Regel de tolkvoorziening op voorhand want het duurt even vooraleer je goedkeuring
hebt.
Het is belangrijk dat docenten de ontwikkeling van het dove kind op school bijhouden
zodat dit kan besproken worden op de teamvergadering. Het geeft je als dove het
gevoel dat men toch rekening met je houdt.
In het middelbaar is solo-apparatuur (FM-apparatuur) onvoldoende want dan moet je
als dove keuzes maken in wat je wil horen. Tolkondersteuning is hier zeker nodig.
Vraag tijdig extra tolkuren aan en zorg voor een goede motivering.
Maak keuzes en afspraken als je bijvoorbeeld de tolk ook mee wil hebben tijdens
pauzes enzovoort.

Tips tijdens de tolksituatie:
• Hoe is de omgang tussen het dove kind en de tolk?
• Het vergt assertiviteit van het dove kind om herhaling te vragen.
• Als je doof bent kost het je veel meer energie om de tolk te kunnen volgen.
• Zorg voor een goed zicht.
• Geef tijdig pauzes aan want het is heel vermoeiend voor het dove kind.
Leer deze tips aan het dove kind en help indien nodig om ze ook toe te passen.
Evaluatie na de tolksituatie:
Bespreek de tolksituatie nadien, geef feedback en zoek naar oplossingen. Dat is goed voor alle
partijen.
Voor een dove is het lastig om aan te geven dat hij wel of niet de les volgt. De dove zou dan
tijdens de evaluatie kunnen aangeven dat hij je niet kan volgen, dat hij meer gebaren wil, dat het
eventueel te traag gaat, …
In Nederland worden tolken ingezet vanaf de kleuterschool en gaan dove kindjes al vrij snel naar
het regulier onderwijs.
Belangrijk om te weten:
• Tolken hebben geheimhoudingsplicht dus je komt via hen niets te weten over je doof kind
wat sociale contacten of activiteiten betreft.
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•
•
•

Tolken worden vergoed.
Je kan ook een tolk inzetten voor noodsituaties.
Een tolk kan helpen bij de ontwikkeling van een doof kind.

Bij Tolknet (Nederlands dienst voor tolken) hebben ze een ideale slogan om te laten zien dat een
tolk nuttig is: Ik ben slim … ik zet een tolk in!

Workshop 2: Oog in oog.
Beeldtelefonie via internet maakt het mogelijk dat doven elkaar kunnen
telefoneren en dat het sociaal contact bevorderd wordt. Het werkt als een
gewone telefoon. Er staat een flitssysteem op als signalering. De vraag werd
gesteld of je niet evengoed kan werken met skype of oovoo. Het antwoord
was dat je daarvoor wel moet afspreken dat je op hetzelfde tijdstip aan de
computer gaat. Als horenden met mekaar bellen spreken ze ook niet eerst af
per sms, ze bellen gewoon.
In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 70 gebruikers. Het is een
erkend hulpmiddel in Nederland en wordt dus officieel vergoed door de zorgverzekering.
De beeldtelefoon kan zowel door doven als door horenden gebruikt worden. Meestal maakt men
er gebruik van voor korte of functionele opdrachten. Voor langere of persoonlijke gesprekken
kan je beter een beroep doen op een lifetolk.
Het is ook mogelijk om via de beeldtelefoon gebarentaalles te volgen en ook het TV-tolken
gebeurt via de beeldtelefoon. De beeldtelefoon wordt dan naast de TV gezet en 1 tolk kan op die
manier voor meerdere doven tolken die tegelijkertijd inbellen. Je moet je als tolk niet meer
verplaatsen en technisch gezien kan je een onbeperkt aantal personen laten inbellen.
Daarnaast is er ook nog het Multi-TV-tolken life. Hierbij kijkt in de studio een tolk naar het
programma dat uitgezonden wordt en tolkt dit tegelijkertijd in gebarentaal voor de camera
zodat je als dove het programma kan volgen.
Wat heb je hiervoor nodig?
• Een snelle internetverbinding met een hoge uploadsnelheid welke getest kan worden via
www.speedtest.nl (dan klikken op “upload testen” – “start”) Je moet een 6 à 700 Kbps
kunnen aanhouden want anders is het niet mogelijk om de beeldtelefoon te gebruiken.
• Uiteraard een beeldtelefoon (bij voorkeur een stand-alone model)
Op de laptop/computer kan je ook gebruik maken van beeldtelefonieprogramma’s
(€100,00/licentie) of skype.
De toestellen kunnen verkregen worden via de organisatie “ouders van dove kinderen”. Als je
geen recht hebt op de beeldtelefoon kan hij ook aangekocht worden maar hou wel rekening met
een hoge kostprijs (+ €2.000,00)
Voor bijkomende informatie kan je altijd terecht op www.gebaarinbeeld.nl
In België is de beeldtelefoon nog onbekend. Als je een goed project kan aanbrengen en doormailt
naar Roy, is er kans dat je de beeldtelefoon als test bij jou thuis kan krijgen.
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Workshop 3: CI, welke keuzes kun je maken?
Door: Aleida van Unen

Iedere ouder van een kind met een CI komt voor veel keuzes te staan bijvoorbeeld schoolkeuze,
sociale integratie, tolkinzet, taalkeuze, contact andere kinderen, enz. Welke keuze kan ik maken
als ouder en wat is goed voor mijn kind? Aan de hand van 4 stellingen werden ervaringen gedeeld
en besproken. We zaten met een groep van ongeveer 15 ouders van dove kinderen samen.
•

Een kind met een CI heeft voor de identiteitsontwikkeling en de sociaalemotionele ontwikkeling andere kinderen met een CI nodig.

Deze stelling werd door iedereen beaamd. Het bleek dat de kinderen zich vaak het beste op hun
gemak voelde in de nabijheid van andere kinderen met een CI. In Nederland is het lager
onderwijs voor dove kinderen anders georganiseerd. Ze kunnen deeltijds naar een horende school
gaan en deeltijds naar een dove school gaan. Dat maakt dat ze een heel duidelijk verschil kunnen
waarnemen. In België is het vaak zo dat kinderen van in de kleuterklas naar het gewoon onderwijs
gaan waar geen andere kinderen met een CI of een hoorapparaat zitten. Ze moeten dan in hun
vrije tijd bewust naar organisaties en activiteiten gaan waar ook andere dove en slechthorende
kinderen naar toe komen.
•

Mijn kind heeft minder vriendjes dan zijn horende leeftijdsgenoten.

Hier waren de meningen heel verdeeld. Bij de ene had het kind evenveel vrienden op de horende
school als op de dove school. Bij een andere ouder had het kind wel vrienden in de dove school
maar daarbuiten niemand. Daarom waren ze ook bang om de overgang te maken naar de horende
school. Het had duidelijk niet alleen met het CI of hoorapparaat te maken maar ook met het
karakter van het kind.
•

De horende school sluit beter aan bij mijn kind.

Aleida vertelde zelf dat haar zoon thuis veel in gebaren communiceerde omdat ze tolk is en het
kind vond het leuk. Hij ging ook deeltijds naar het dovenonderwijs. Omdat hij gebaren kan vond
Aleida het goed om geen CI aan te doen in de dove school. Maar haar zoontje kwam thuis
vertellen dat de andere kinderen er wel een CI droegen. En dat ze ook veel praatten onder
mekaar zonder gebaren. Daardoor kon hij niet meer volgen met de gesprekken en dus deed hij
weer zijn CI aan. Waar zit je kind dan het beste? Waar sluit hij het beste aan. Voor België is het
de laatste jaren wel erg veranderd. Heel wat dove en slechthorende kinderen komen niet meer in
het doven onderwijs terecht. Het zijn vaak de dove en slechthorende kinderen die ook nog
andere problemen hebben die wel naar het doven onderwijs gaan. Het is geen ruime gevarieerde
groep meer zoals in het horende onderwijs. En naar het middelbaar toe zijn de
studiemogelijkheden heel beperkt. Dus is de keuze niet evident ook al ben je van mening dat je
kind beter bij de ene of de andere groep aansluit.
•

Mijn kind heeft meer achterstand op school dan horende leeftijdsgenoten.
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Ook hier was de mening weer verdeeld. Het was duidelijk dat de kinderen niet alles opvangen met
een CI of een hooraparaat waardoor ze een stukje taal missen. Maar daarom staan ze niet achter
ten opzichte van de horende leeftijdsgenoten. Het is heel afhankelijk van de intelligentie van het
kind en dus niet alleen afhankelijk van het gehoor.
Deze workshop werd mooi afgesloten door een man wiens dochter ondertussen 23 jaar is. Al de
andere ouders in de groep waren veel jonger. De man sprak van het nieuwe oralisme. Hijhad dit
zelf bedacht en zei duidelijk dat het zijn manier was om het te verwoorden. Toen zijn dochter
klein was ging hij zelf bij zijn dochter in de klas enkele uren tolken. Want toen was er nog geen
spraken van tolkenvoorzieningen. De apparaten waren niet van dezelfde kwaliteit als nu. Nu zijn
er wel tolken en is de kwaliteit van de apparaten veel beter. Hij wou aangeven hoe het
taalgebruik van doven wel eens verandert naargelang de noden, de mogelijkheden en de
verworven rechten.

Met dank aan Carine De Preter
RINGLEIDING
De provincie Antwerpen investeert heel wat in toegankelijkheid voor iedereen.
Hieronder vallen uiteraard ook de mensen die minder goed horen. 14% van de
Belgische bevolking komt met gehoorproblemen. Een groot deel hiervan zou
geholpen kunnen worden door ringleidingen.
Je kan nog lang niet overal ringleiding vinden. Vooral in de culturele sector is er een opmars aan
de gang.
Er bestaat een lijst van locaties in Vlaanderen die van ringleiding voorzien zijn. Deze vind je op
http://www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/sport_en_recreatie/
De activiteiten waar ringleiding zal zijn, komen voor in de nieuwsbrief Happynings;
http://www.provant.be/nieuwsbrieven/welzijn/toegankelijkheid/sport_en_recreatie/happynings.
jsp?module=tcm:7-17999-4
Binnenkort komt er een nieuwe nieuwsbrief uit - alles staat ook in VGT. Mensen kunnen zich
hierop inschrijven.
Merk je ergens ter plaatse dat de ringleiding niet geod werkt of niet
aanstaat? Aarzel dan niet om de mensen van de locatie op de hoogte te brengen of
te vragen om ze aan te zetten. Je kan het ook melden aan het Centrum voor
Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen.
CTPA :
Boomgaardstraat 22
2600 Antwerpen
03/240.61.61
ctpa@welzijn.provant.be
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HANDINFO

De bevoegdheden over de bijstand aan personen met een
handicap zijn versnipperd over een groot aantal
overheidsdiensten. Het resultaat daarvan is een soms moeilijk te
ontwarren kluwen van maatregelen, tegemoetkomingen en
reglementen.
De Handinfo wil voor personen met een handicap, hun
omgeving en hun hulpverleners een gebruiksvriendelijke
wegwijzer zijn in de zoektocht naar ondersteuning, zorg,
hulpmiddelen, aanpassingen, tegemoetkomingen, sociale tarieven,
vrijetijdsmogelijkheden,...
Het boek biedt u een volledig overzicht van de maatregelen en
procedures, diensten en organisaties in Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dit boek kan je vinden op de website van VAPH www.vaph.be . Klik door naar “publicaties”. Hier
kan je je naam en adres invullen. Zo krijg je een exemplaar toegestuurd.

5 JAAR ERKENNING VGT
Het is dit jaar 5 jaar geleden dat de Vlaamse Gebarentaal werd
erkend en dat wordt uitbundig gevierd.
Meer informatie over het feestjaar en de feestelijkheden vind je
op de website : http://www.vlaamsegebarentaal.be

KAJONG

Oprichter GON - vriendenkring:
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
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dagactiviteiten georganiseerd, namelijk de terugkomdagen in KIDS; die vroeger
doorgingen in het jeugdheem dat nu is afgebroken. Het is vrijwel onmogelijk om deze
allemaal op te sommen.
Deze activiteiten waren bedoeld om dove en slechthorende GONners en oud-GONners
samen te brengen.
Naast deze terugkomdagen heeft ze ook talrijke reisjes georganiseerd. Vanaf 2002 is
een team van (oud-)GON-leerlingen zich langzaam beginnen engageren voor deze GONleerlingen, eerst vooral via vergaderingen en brainstorms. De reis naar Maastricht in
2003 hebben ze in samenwerking met Marthe georganiseerd, als een soort
overgangsjaar.
GON-Vriendenkring in volle bloei. Na de overgang is het aantal activiteiten per jaar
stilaan toegenomen.
Vanaf 2003 werden de taken van Marthe overgenomen door een dynamisch team van
oud-GON-leerlingen en GON-leerlingen.

GON - special:
In de beginjaren waren we nog sterk verbonden met het KIDS, wat de laatste jaren is
afgenomen. De contacten met de GON-begeleidsters zijn er nog steeds, gezien we een
doelgroep gemeen hebben. Sinds enkele jaren organiseren wij de terugkomdagen in
samenwerking met enkele GON-begeleidsters van het KIDS, wat vanaf nu de GONSpecial heet. We spelen de informatie van onze activiteiten ook steeds door naar deze
GON-begeleidsters.

Het bestuur:
Jaar na jaar zijn er ervaringskrachten van het bestuur vertrokken, na jarenlange inzet.
Deze werden dan gecompenseerd door nieuwe enthousiaste aanwinsten in het bestuur,
zodat we de vraag van de GONners kunnen blijven beantwoorden: "activiteiten
organiseren om met elkaar in contact te blijven".

Doelgroep:
Waar aanvankelijk vooral de focus lag op activiteiten voor GONners van het KIDS, is de
doelgroep gaandeweg, eigenlijk ook vanzelf, verbreed. Er zijn niet meer alleen GONners
van het KIDS die naar onze activiteiten komen, maar ook gewoon schoolgaande of exschoolgaanden van het KIDS en ook GONners van buiten het KIDS.
Een passende verandering. Je leest het al, door de jaren heen is de doelgroep van
GON-Vriendenkring wat verbreed.
Na een samenwerkingsactiviteit met GON-Woluwe enige tijd geleden, bleek er
interesse te zijn naar 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.
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We zagen het zitten om 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.

Voor wie?
Alle jongeren vanaf 12 jaar, doof of slechthorend, ongeacht hun achtergrond, is bij ons
welkom! Nieuwe vrienden maken of oude bekenden ontmoeten, gewoon plezier maken of
ervaringen uitwisselen, dat is er bij ons te doen!

Waarom "de Kameleon Jongeren"?
Kameleons veranderen van kleur naargelang de omgeving, passen hun kleur aan aan 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.
Vaak passen ze zich aan aan de 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.

Voor meer info :
kajong.bestuur@gmail.com

http://users.telenet.be/kajong/contact.html
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KNUTSELFRUTSEL
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HAND IN’T OOG
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ERFGOEDDAG LEUVEN

Erfgoeddag 2011: “Armoe troef” op 1 mei!
Erfgoeddag, dé jaarlijkse feestdag van het cultureel
erfgoed, is reeds toe aan zijn elfde editie. In heel
Vlaanderen en Brussel zullen op zondag 1 mei 2011 een
heleboel activiteiten worden georganiseerd rond het
centrale thema ‘Armoe troef’. Via allerlei tentoonstellingen,
rondleidingen, concerten,… kan iedereen ook in Leuven de
rijkdom achter armoede komen ontdekken. Afspraak op
zondag 1 mei 2011, tussen 10 en 18 uur op verschillende
plekken 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 vierde jaar op rij wordt er ook dit
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 35, jaargang 9, nr. 1.

33

jaar weer een speciaal parcours voorzien voor mensen met een visuele, auditieve of mobiele
beperking. Bovendien kan iedereen die los van een parcours de Erfgoeddag wil bezoeken, zich
baseren op de icoontjes in de programmabrochure die aangeven hoe toegankelijk de activiteiten
zijn.
Elk parcours zal begeleid worden door een ervaren gids. Het parcours voor mensen met een
auditieve beperking wordt ook begeleid door een tolk Vlaamse Gebarentaal. Zo kan iedereen
genieten van extra uitleg bij de activiteiten. Breng gerust ook je eigen begeleider (of hond) mee.
Je kan je inschrijven voor een begeleid parcours tot woensdag 27 april 2011. Wees er snel bij,
want de plaatsen zijn beperkt! Er kan ingeschreven worden voor een uitgebreid voor- en/of
namiddagprogramma.
Inschrijven en meer informatie:
erfgoedcel@leuven.be
016 27 22 85
www.erfgoedcelleuven.be

MANO MUNDO

6,7 en 8 mei 2011
de Schorre in Boom

18e editie Mano Mundo
Op het inkomplein vind je een infopunt. Hier kan je met al je vragen terecht, eveneens voor
merchandising, verloren voorwerpen, festivalkrantjes etc.
De fotografen / journalisten die zich hebben ingeschreven kunnen hier terecht voor hun
backstagepass (indien aangevraagd).
Er zullen ook Tolken Vlaamse Gebarentaal aanwezig zijn op het infopunt.
Openingsuren infopunt op Mano Mundo:
Zaterdag: van 13u tot 21u
Zondag: van 12u tot 20u

Alle info over dit feest vind je op :
http://www.vlaamsegebarentaal.be/
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ROCK WERCHTER
Voor mensen met een hoorapparaat zijn er naar
goede gewoonte terug ringleidingen voorzien. Door je
hoorapparaat op de T-stand te zetten, kan je veel beter
de muziek horen en worden storende bijgeluiden
uitgeschakeld. Zowel bij de Main Stage als in de Pyramid
Marquee (telkens in de omgeving van het rolstoelpodium)
is er een ringleiding voorzien. Meer info kan je ter
plaatse bij de ADL-assistenten krijgen die je aan de
rolstoelpodia vindt. Grote dank aan de firma Veranneman
hiervoor trouwens!
Rock Werchter is één van de medeondertekenaars van het charter voor beperking
gehoorschade tijdens muziekevenementen. Een initiatief van de hele Belgische muzieksector.
We verbinden ons daardoor aan een realistische regelgeving omtrent het maximum toegelaten
geluidsniveau. Omdat wij willen dat uw oren goed blijven horen, ook na een bezoek aan een
concert of festival. Concreet: de maximum geluidsdrempel wordt vastgelegd op 103 db,
gemeten over 15 minuten aan de mengtafel. Daarnaast is ook voorzien dat oordoppen ter
beschikking van de bezoekers worden gesteld en dat een chill out wordt ingericht waar oren (en
lijf indien nodig) even kunnen rusten.
Geheel nieuw is dit allemaal niet voor Rock Werchter. Wij zijn ons bewust van de risico's op
gehoorschade die té luide muziek of er té lang naar luisteren met zich meebrengt. Dankzij de
beste installaties is het geluid dat uit de boxen schalt niet enkel van prima kwaliteit maar ook
van een aanvaardbaar niveau. Zo is het geluidsniveau in Werchter al een paar jaar onderworpen
aan bovenstaande regel en delen we al sinds 3 jaar gratis oordopjes uit aan wie deze wenst. Lijf
en leden vinden rust in onze chill out, achterin het festivalpark.
Gehoorbescherming blijft echter een aanrader. Wie de oren even rust wil gunnen, kan aan de
merchandise-standen, aan de Proximusstand en via de stand van t‘ Oorhuis by Veranneman gratis
oordopjes verkrijgen. Meer dan 30.000 paar oordopjes worden via deze kanalen uitgedeeld. De
stand van ‘t Oorhuis biedt trouwens nog meer. Het is de plek bij uitstek om te weten te komen
hoe het met je gehoor gesteld is en hoe het te beschermen door middel van gehoortesten en
dempingsmetingen. Ook verkopen zij ER20 oordopjes aan een vriendenprijs. De stand wordt
trouwens uitgebaat door studenten audiologie. Mensen met kennis van zaken dus.
Tot slot nog enkele raadgevingen:
o

Blijf niet vlak voor de boxen aan het podium staan.

o

Gun je oren even rust na een concert

o

Denk aan de oren van je medefestivalgangers en laat de vuvuzela thuis!
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IK GEEF JE EEN ZOEN
Op donderdag 21 april 2011 staan er voor één keer niet 2,
maar 4 mensen op het podium van IK GEEF JE EEN ZOEN. Twee
studenten Vlaamse gebarentaal van CVO Crescendo lopen die dag
mee in de schaduw van de acteurs en tolken de voorstelling voor
kinderen met een gehoorstoornis. Maar of jij nu goed, minder
goed of helemaal niet hoort, voor de getolkte voorstelling bij DE
MAAN is iedereen welkom. Ongetwijfeld een unieke en
verrijkende ervaring.
IK GEEF JE EEN ZOEN (3+) is een poëtische voorstelling in de
ban van banners. De voorstelling neemt je op een roetsjbaan
doorheen de gedichten van Bette Westera. Elk gedicht vertrekt
vanuit een emotie of situatie uit de kindertijd. Er wordt
gezongen en gedanst, gelachen en getreurd, gevallen en weer
opgestaan… En op het einde wordt er gekust! Of,…., toch niet?
OP za 16, zo 17, do 19, wo 20, za 23 en zo 24 april 2011, telkens om 15u.
De getolkte voorstelling vindt plaats op donderdag 21 april 2011, om 15u.

KVG
Ook dit voorjaar biedt Gezin en Handicap, i.s.m. KVG-Limburg, een
aantal vormingsmomenten voor gezinnen met een kind met een handicap
en andere geïnteresseerden:
- zaterdag, 19 maart: een praatgroep voor ouders van kinderen met een handicap - ook de
kinderen zijn welkom
- vrijdag 25 maart 2011 voor professionelen - zaterdag 26 maart 2011 voor ouders en
familieleden : Studiedag 'Mond vol tanden- seksualiteit en relaties bij mensen met een handicap'
Gent
- zaterdag, 2 en 9 april: initiatie SMOG voor ouders, familieleden en vrijwilligers
- dinsdag 5 april 2011- Infoavond 'Kennismaking met het PAB' Aalst
- 26 april en 3,10,17 mei 2011- Cursus 'Ontwikkeling Stimuleren'
- woensdag, 4 mei: workshop 'muziektherapie' voor ouders met hun kind
- dinsdag, 10 mei: info-avond 'relaties, seksualiteit en handicap'
- .....
Het volledige aanbod van aktiviteiten en studiedagen vind je terug op de website van Gezin en
Handicap

Gezin en Handicap vzw
A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel. 03 216 29 90
www.gezinenhandicap.be
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NIEUWS VAN ONZE SPONSORS

Cochlear Benelux
Een levenslange oplossing – een stap verder met Cochlear Nucleus
5
Cochlear is verheugd om aan te kondigen dat de nieuwste geluidsprocessor
Cochlear Nucleus CP810 nu ook beschikbaar is met de Nucleus 24 implantaten.
Deze upgrade is mogelijk voor CI-dragers die momenteel een Sprint, een Espritseries of een Freedom geluidsprocessor gebruiken.
Het gaat om de vierde upgrade van de Nucleus geluidsprocessor die nu
beschikbaar wordt voor CI-gebruikers met implantaten van de vorige generaties.
De CP810 geluidsprocessor is al sinds 2009 beschikbaar voor iedereen met een
Freedom implantaat.
Cochlear versterkt hierbij zijn belofte van levenslange toewijding aan de gebruikers van zijn
producten: “Hear now. And always”.
Een upgrade naar de Nucleus CP810 geluidsprocessor biedt belangrijke voordelen:
•

Ontworpen voor een actieve levensstijl – de CP810 geluidsprocessor biedt de
meeste waterdichtheid uit de industrie. De processor is bovendien beter bestand
tegen schokken en stoten die onvermijdelijk horen bij het leven van een actief kind.
Zo is een actief en sociaal leven mogelijk, zowel binnenshuis als er buiten.

•

De eerste afstandsbediening die werkt in twee richtingen – een eenvoudige,
gebruiksvriendelijke afstandsbediening om een enkelvoudig of bilateraal CI-systeem
te bedienen en te controleren. Dankzij deze draadloze bediening heeft de gebruiker
de volledige controle over zijn gehoor en kunnen ouders gemakkelijk controleren of
de geluidsprocessor(s) van hun kind naar behoren werkt.

•

Exclusieve tweevoudige microfoontechnologie met nieuwe zoomverwerking –
de unieke zoomverwerking biedt extra richtingsgevoeligheid van de microfoons, om
nog beter te kunnen horen in rumoerige omgevingen. De twee ingebouwde
microfoons vangen meer geluid op en zorgen voor een ongeëvenaarde hoorprestatie.

•

Eenvoudig gebruik van de telefoon – communiceren via de telefoon vormt een
belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Alleen
de CP810 geluidsprocessor beschikt over
automatische telefoonherkenning, waarmee bellen
Voor meer informatie:
naar vrienden en familie makkelijker is dan ooit
Cochlear Benelux NV
tevoren.

Vanaf eind maart 2011 is de Nucleus CP810 geluidsprocessor,
met de CR110 afstandsbediening, beschikbaar voor
gebruikers van de Nucleus 24 implantaten.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw CIteam.

Schaliënhoevedreef 20, i
B-2800 Mechelen
T: +32 15 79 55 77
F: +32 15 79 55 70
customerservice@cochlear.be
www.cochlear.be
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AB PRESENTEERT
EEN MUZIEKREIS DOOR HET REGENWOUD
Advanced Bionics stelt u graag zijn nieuwste muziekrevalidatieprogramma voor:
‘een Muziekreis door het Regenwoud’. Dit programma is een
Nederlands/Vlaamse adaptatie van het Musical Journey programma (vertaald
en aangepast door Claire Tollenaere en Marjanne Demaeyer van het SintLievenspoort revalidatiecentrum in Gent en Cilia Beijk van het Universitair
Ziekenhuis Nijmegen). Het programma heeft als doel de taal-, luister- en
muzikale vaardigheden van kinderen met een CI in de leeftijdsgroep van 2,5 tot
6 jaar te verbeteren. Doorheen het verhaal volgen de kinderen de AB
mascotte, het aapje ‘Buddy’, op zijn zoektocht doorheen het regenwoud om
het muziekinstrument te vinden dat hij wil bespelen. Dit interactieve boek is een
hulpmiddel bij het verwerven en verder ontwikkelen van de leesvaardigheid
met behulp van muziek. ‘Een Muziekreis door het Regenwoud’ laat de kinderen
een rijkere wereld van muziek en taal ontdekken.

AB
LANCEERT DE BIONIC EAR ASSOCIATION IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

De Nederlandse BEA is een online CI support netwerk dat het verbeteren van de
levenskwaliteit van Nederlandse en Vlaamse personen met een ernstig tot zwaar
gehoorverlies tot doel heeft. In mei/juni zal de website ‘live’ gaan. We nodigen
jullie
allemaal uit om eens een kijkje te gaan nemen!
Om meer te weten te komen over Advanced Bionics en zijn revolutionaire
cochleaire
implantaat technologie, bezoek de website www.BionicEar.eu.
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GEGEVENS VLOK-CI

Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres voor vragen en opmerkingen over de
website
Algemene vragen en opmerkingen over/van VLOK-CI

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