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Voorwoord.

Beste VLOK-CI leden,
De zomer is voorbij gevlogen, het schooljaar is terug gestart, we hopen
dan ook dat alle kinderen na een deugddoende vakantie er weer volop
tegenaan kunnen gaan.
We duimen dat de zon nog even van de partij blijft want op 6 oktober
gaan we met z’n allen naar de Efteling voor onze najaarsfamiliedag.
Inschrijven kan nog tot 23 september, wees er tijdig bij want de plaatsen
zijn beperkt !
Deze keer willen we specifiek enkele leden bedanken die er recent voor
zorgden dat VLOK-CI steun kreeg van verschillende sponsoren.
Zoals gezegd is het schooljaar terug gestart, hoog tijd dus om de tips voor
integratie in het secundair onderwijs nog eens op te frissen. Ook de blog
van Laurien, een jonge studente die recent een CI kreeg, is een aanrader.
Daarnaast stellen we zoals steeds een interessante publicatie voor,
namelijk “101 vragen over oorsuizen en andere hoorproblemen”, en geven
we informatie over recente wijzigingen betreffende de vergoedingen van
CI.
Ondertussen heeft het Nederlandse beleid beslist een tweede CI tot de
leeftijd van 5 jaar terug te betalen. Hiermee sluiten ze aan bij de meeste
omringende landen waar een tweede CI reeds enige tijd vergoed werd.
Aanvullend kunnen jullie enkele verslagen lezen van leuke
vakantiekampen, een dagje op de VRT, … en stellen we een aantal
boeiende activiteiten en een interessant symposium voor.
Tot slot geven de CI-bedrijven wat meer uitleg over hun nieuwste
producten en ontwikkelingen.
Veel leesplezier,
De redactie
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Najaarsfamiliedag VLOK-CI
Op 6 oktober nodigen wij u graag uit op onze
najaarsfamiliedag. Dan nodigen wij alle leden
van VLOK-CI uit in “De Efteling”. Zeker de
moeite waard. U kan nog inschrijven tot 23
september. Snel inschrijven is nodig want de
plaatsen
zijn
beperkt!
Het
inschrijvingsformulier kan u nog vinden op onze website. Inschrijving is
definitief als het juiste bedrag op onze rekening is overgemaakt.
’s Morgens krijgen alle deelnemers van VLOK-CI een ontbijtpakket zodat
jullie de dag goed kunnen beginnen.
Daarna kan u op eigen houtje de Efteling beleven. Om iedereen ten volle
van de attracties te laten genieten voorzien wij geen extra activiteiten.
Wel is er, indien gewenst, kinderbegeleiding voor de kleuters en de
kinderen van de lagere school (3 tem 11 jarigen). Als u dit wenst moet u
dat wel op het inschrijfformulier invullen. De kleuters zullen dan
gezamenlijk het sprookjesbos bezoeken. De lagere schoolkinderen gaan
naar de attracties die voor hen makkelijk toegankelijk zijn.
Om 13u00 verzamelen wij allemaal samen aan Station de Oost om de
picknick te gebruiken. Zo kunnen de ouders bijpraten terwijl we allen
samen de kinderen in de buurt hebben.
Bij sluiting van het park (18u00) zit ook onze familiedag er op. Jammer
maar ook volgend jaar zullen er weer enkele leuke activiteiten gepland
worden.
Heel deze dag kan u beleven voor een zeer toegankelijke prijs:




Kinderen onder 4 jaar betalen helemaal niets.
Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 15 euro.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar betalen 19 euro.

Deze prijs omvat het ontbijtpakket, toegangsticket en de picknick.
Het parkingticket is niet inbegrepen maar kan ter plaatse aan de
automaten gekocht worden aan 10 euro per wagen.
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Leden werven sponsoring.
Beste ouders, beste leden, beste nieuwsbrieflezer,
In onze vorige Nieuwsbrief vermeldden we een mooie actie die op touw
was gezet door Artuur De Kepper op zijn school ten voordele van onze
vereniging.
In deze Nieuwsbrief mogen we ook twee leden in de bloemetjes zetten.
Mevr Caroline Van Hulle, de mama van Lisa Van Nieuwenhove, zorgde
ervoor dat op de jaarlijkse paardenhappening te Zottegem een minipaardje werd verkocht ten voordele van onze vereniging.
De paardenhappening is een organisatie die ieder jaar (nu het elfde jaar
reeds!) door een VZW wordt georganiseerd en dit steeds allemaal ten
voordele van verenigingen of organisaties, die net als VLOK-CI mooie
activiteiten aanbieden aan hun leden aan een democratische prijs. Dit
evenement heeft als
vaste prikdatum de
eerste zondag na 15
augustus.
Onze volgende
activiteit is onze
familiedag op 6
oktober in de
Efteling, waar je
normaal een heel pak
meer zal betalen
wanneer je met je
gezin op een gewone
zondag of een mooie zomerdag een bezoekje brengt aldaar.
Een ander lid van onze vereniging, Kurt Schrauwen, zorgde dan weer voor
een mooie sponsoring ten voordele van het canyoningkamp dat we
organiseerden samen met The Deaf Adventures in het dorpje Aïnsa,
gelegen in de Spaanse Pyreneën.
Kurt sprak een goede vriendin aan wiens werkgever zelf aan ons het
volgende schrijft: ik citeer “In de 67-jarige geschiedenis van onze
onderneming bouwden wij een uitzonderlijke expertise op in Payroll, HR
en Taks&Legal. Bijna 50 000 grote en kleine ondernemingen vertrouwen
op ons en doen een beroep op onze 2000 medewerkers. Onze
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onderneming is geworden wat ze nu is dankzij de maatschappij en we
vinden het dan ook belangrijk om ons in te zetten voor die maatschappij,
en zeker voor organisaties die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.”
Het doet goed om te weten dat we leden hebben die onze vereniging dat
extra steuntje gunnen en zij dan de juiste mensen durven aan te spreken
die zo onze vereniging en daarmee al onze leden een warm hart
toedragen.
Weet u zelf een organisatie die goede doelen steunt maar wil u liever niet
zelf om sponsoring vragen? U kan ook de gegevens doorgeven dan
contacteer ik zelf de organisatie.
voorzitter@vlok-ci.eu

Getuigenis: Blog van Laurien
Hallo,
Mijn pa heeft de voorbije weken heel wat informatie gehaald van jullie
website VLOK-CI.
Nu is het zo dat ik sinds een maand of 2 zelf een CI-drager ben, om
anderen te informeren over CI's (revalidatie, operatie,...) ben ik dus
gestart met een blog sinds het begin van mijn "verhaal".
Mijn pa spoorde me aan om de link eens door te mailen naar jullie,
misschien kan het enkele leden ook helpen om een idee te geven hoe ik
het ervaar, dat ze weten dat ze niet alleen zijn...
Het is nu wel zo dat het geen getuigenis is in een "word-documentje",
maar een blog. Toch kan ik het beter even meedelen met jullie, men weet
nooit dat het voor andere ci-dragers of mensen die voor deze keuze staan,
een grote steun kan zijn.
Dit is de site: http://ci-laurien.blogspot.be/
Groetjes
Laurien Parmentier
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Voor u gelezen.
101 vragen over oorsuizen en andere hoorproblemen.
Ongestoord horen is voor veel mensen gelukkig de normaalste zaak van
de wereld. Maar wat als dat horen verstoord wordt door hinderlijke
geluiden, af en toe wegvalt, pijnlijk is of door een tumor bedreigd wordt?
In het boek “101 vragen over oorsuizen en andere hoorproblemen”
worden 101 antwoorden gegeven op vragen over verschillende
gehooraandoeningen: tinnitus, Ménière, hyperacusis, otosclerose en
brughoektumor.
Aan dit initiatief van de Nationale Hoorstichting (Nederland) werkten ook
andere belangenorganisaties en
hoorprofessionals mee om een zo
bruikbaar mogelijke gids te krijgen voor
mensen met hooraandoeningen als
chronisch oorsuizen, extreme
gevoeligheid voor geluid, tinnitus, de
ziekte van Meniere, otosclerose en
brughoektumor. Deze opvolger van '101
vragen over horen' (2010) van dezelfde
auteur licht de verschijnselen en
oorzaken toe, kan vaak geen
oplossingen bieden, maar geeft
verwijzing naar mogelijke behandeling of aanpak en tips om er mee te
leren leven.
De inhoud is opgebouwd in korte hoofdstukjes en goed gestructureerd:
wat is het, welke symptomen, is er wat aan te doen enzovoort. Er is ook
aandacht voor de sociale en emotionele impact. Ook voor mensen met
bovengenoemde aandoeningen als gevolg van MS, een herseninfarct of
ander hersenletsel. Een verklarende woordenlijst, register en nuttige
adressen en websites sluiten het boekje af.
Het geheel is helder en toegankelijk geschreven, mooi vormgegeven met
algemene luchtige foto's, een ruime bladspiegel en een goed lettertype.
Auteur: Nic van Son ISBN 9021551403 ISBN13 9789021551401
Uitgever: Poiesz Uitgevers Uitgave datum: 17-01-2012

Heb jij ook een leuk boek gelezen?
Dat interessant is voor kinderen met een gehoorstoornis en/of hun
ouders? Wil je dit delen met andere geïnteresseerden? Stuur ons een
verslag in MS Word op volgend adres: info@vlok-ci.eu en wij publiceren
jouw boekbespreking in een volgende nieuwsbrief.
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Tips bij intergratie in secundaire school.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar leek het ons nuttig onze tips
omtrent integratie in het gewone (secundaire) onderwijs nog eens onder
de aandacht te brengen.


Een Cochleair Inplant/hoorapparaat IS GEEN bril! Daarmee bedoel
ik: een bril corrigeert een slecht zicht (quasi) volledig, een
CI/hoorapparaat kan dit niet!! Met een CI blijf je dus slechthorend
(SH).



Een CI zal alle geluid op dezelfde manier doorseinen, ook het
achtergrondgeluid. Filteren is dus moeilijk.



HOREN is NIET HETZELFDE als BEGRIJPEN!

SPRAAKAFZIEN


Aandacht trekken voor je begint te praten, vb. door even aan te
tikken, op de bank te tikken, of de naam te noemen.



Gezicht naar de dove leerling gewend houden zodat hij optimaal kan
spraakafzien. Dit betekent:
o niet door de klas heen & weer wandelen terwijl je uitleg geeft,
maar zoveel mogelijk vooraan blijven staan tijdens de uitleg.
o geen uitleg geven terwijl je op het bord schrijft want dan sta
je met je rug naar de klas.



Je realiseren dat spraakafzien ook z’n beperkingen heeft, omdat:
o sommige spraakklanken blijven zorgen voor verwarring (p-bm; v-f; t-d-n),
o andere zijn dan weer niet zichtbaar (g-h-k-franse r),
o niet iedere dove/slechthorende kan even goed spraakafzien,
o bovendien moeten ze zich ook telkens aanpassen aan het
lipbeeld van een persoon (wissel van leerkrachten in SO!).



Je realiseren dat spraakafzien een voortdurende concentratie vergt
en de leerling daar dus ook moe van wordt (dwz het niet een
volledige lesdag even intens kan blijven volhouden)

ARTICULATIE


Duidelijk articuleren, maar niet overdrijven.



Iets luider praten, maar zeker niet roepen.



Je spreektempo aanpassen, niet te vlug en ook niet te traag.
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KLAS


Achtergrondlawaai vermijden.



Goede akoestiek (geen galm).



Best op de eerste rij beetje schuin voor de leerkracht (Leerling heeft
vb. een CI aan het linkeroor. Dan best zo laten zitten dat hij het LO
gericht houdt naar de leerkracht en niet naar raam of muur).



Wanneer medeleerlingen een correct antwoord geven, is het goed
om dat antwoord toch nog even te herhalen.



Geef de dove leerling de gelegenheid om zich om te draaien naar de
geluidsbron, vb. als een andere leerling aan het woord is.

GEBRUIK van FM
FM kan een goed hulpmiddel zijn in de klas. Het is zeker aangewezen dit
te begruiken bij vb. dictee, het aanbrengen van nieuwe leerstof (en
bijhorende nieuwe woordenschat), ... FM heeft het voordeel dat de stem
van de leerkracht ‘directer’ waargenomen wordt en dat het ‘lawaai’ in de
klas meer op de achtergrond verdwijnt. Nadeel is dan weer dat ook de
antwoorden/inbreng van de andere leerlingen veel minder goed gehoord
worden, tenzij de microfoon van persoon naar persoon doorgegeven
wordt. Best is dus om de lessituatie in te schatten vooraleer er besloten
wordt FM te gebruiken.
TAALNIVEAU
Er kunnen moeilijkheden blijven op vlak van:


actieve woordenschatbeheersing: vooral abstracte woorden,
uitdrukkingen, figuurlijk taalgebruik, ...



grammatica: correcte zinsbouw (zeker bij onderschikking), juiste
plaats van de zinsdelen, gebruik van de tijden van het werkwoord ...

=> Dit alles heeft te maken met het feit dat een CI-drager ‘taal’ enkel
leert door geconcentreerd te luisteren. Spontaan taal-leren gebeurt
slechts sporadisch ... Terwijl horenden continu in een talige omgeving
vertoeven (radio, tv, gebabbel op de achtergrond, ...) en zo ook onbewust
onze taal leren, is dat voor elke persoon met een gehoorprobleem veel
moeilijker. Luisteren vergt voortdurende concentratie. Men spreekt van
informatie-reductie of beperkte toegankelijkheid van omgevings-info
(gericht of niet gericht) owv het gehoorprobleem. Dit heeft
vanzelfsprekend ook gevolgen op de taalontwikkeling in zijn breedste
vorm. Dat is ook vaak te merken in het gesproken en geschreven
taalgebruik van een dove persoon.
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AUDITIEVE aanvullen met VISUELE  het auditieve geheugen van
een dove leerling is net omwille van de handicap minder goed
getraind. Ze hebben geleerd om daar niet zomaar op te
betrouwen. Ze rekenen er dus op de kans te krijgen de auditieve
input te kunnen aanvullen met visuele input en zo hun kennis op
te bouwen.


Huiswerk, taken, toetsen, afspraken steeds, en bij voorkeur
bij het begin van de les, noteren op het bord. Een vlugge,
mondelinge afspraak op het einde van de les gaat verloren
voor een dove/slechthorende leerling.



Een bordschema is vanzelfsprekend ook een goed visueel
hulpmiddel.



Woorden, zinnen, dictaten, kortom alles wat dient ingevuld
te worden, kan je het best meeschrijven op het bord. Dit om
spellingsfouten, grammaticale fouten te voorkomen.



Een OT (onverwachte toets) op het einde van een lesuur is
heel moeilijk voor een dove leerling. Pas wanneer de auditief
verkregen lesinfo ook thuis visueel verwerkt kan worden,
kan hij/zij de leerstof voldoende onder de knie krijgen.

(HULP van) KLASGENOTEN


Schrijven én luisteren gaan niet samen.



Indien er veel genoteerd dient te worden, is het het best om kopies
van een medeleerling te voorzien zodat de volle aandacht aan het
luisteren kan worden gegeven.



CI en de vraag tot aanpassing kan aanleiding geven tot wrevel, zelfs
jaloezie bij klasgenoten. Het is goed om bij het begin van het
schooljaar de dove leerling en zijn CI goed te kaderen.

SPECIFIEKE SITUATIES


Zwemles: de CI wordt uitgedaan. De CI-drager hoort dus niets
meer! Je houdt hem/haar dan best goed voor je zodat hij kan
spraakafzien en je kan hem/haar dan best de kans geven om eerst
even te kijken wat de anderen doen.



Muziekles: Er kan vb. gevraagd worden dat de dove leerling een
stukje theorie (componist, muziekgenre, ...) zelfstandig onder de
knie krijgt, ...
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Dictee: het kan best dat dit vlot lukt, maar in geval van
moeilijkheden, want een dictee dient een controle te zijn op
spellingsvaardigheid, niet op lipleesvaardigheid:

 vb. kan een korte tekst vooraf gememoriseerd, om in de klas
neergepend te worden.
 vb. kan je een geziene tekst geven, maar dienen er weggelaten
woorden correct ingevuld te worden.
 vb. kan er bij een gekende woordenlijst gevraagd worden om te
corrigeren.


Video ZONDER ondertiteling

 óf op voorhand kort vertellen wat er te zien zal zijn.
 óf een bijhorende tekst laten ‘stillezen’ om daarna schriftelijk vragen te
beantwoorden, de tekst samen te vatten, ...


Cassette (vb. bij de les Nederlands, Frans, ...): dit is onmogelijk
om (goed) te begrijpen voor elke persoon met een auditieve
handicap. Je kan:

 de tekst laten ‘stillezen’ en daarna schriftelijk vragen laten
beantwoorden
 of de tekst laten samenvatten
 of de tekst laten vertalen, ...


Mondeling Frans/Engels: Vermoedelijk zal het mondeling
beheersen van een vreemde taal moeilijker worden naarmate er
meer en meer wordt les gegeven of conversatie plaats vindt in die
andere taal. Dit vraagt goede opvolging. Indien het nodig geacht
wordt en mogelijk is, dan is het aangewezen om het accent te
verschuiven naar het beheersen van de andere taal op papier, dwz:
correct schrijven en goed begrijpend lezen.



Klasgesprek

 goed structureren
 goed afspreken dat er één na één wordt gepraat, en niet door elkaar
 dat wie aan het woord is eerst zijn/haar hand opsteekt
 je realiseren dat er bepaalde zaken ‘verloren’ zullen gaan voor de dove
leerling.
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Dit kan je opvangen door nadien kort samen te vatten wat er verteld
werd. Perfectie bestaat natuurlijk niet en sommige situaties zullen te
nemen zijn zoals ze zijn. Een gezond gevoel voor humor (beiderzijds) lost
dan veel op.


Groepswerk: het kan best zijn dat dit vlot lukt, maar in geval van
moeilijkheden:

 het gemakkelijkst is om de dove leerling met één andere leerling te
laten samenwerken (niet telkens dezelfde leerling). In een groepje remt
het de spontane communicatie erg af als er moet rekening gehouden
worden met de dove leerling. Onder elkaar zullen jongeren immers heel
vlug, door elkaar en ook meer in het dialect communiceren. Vaak gebeurt
het dat de dove leerling dan ‘opgezadeld ‘ wordt met opzoekingswerk, en
zich te weinig betrokken voelt bij het beslissen hoe de opdracht concreet
uitgewerkt wordt. Anderzijds hebben de medeleerlingen vaak het gevoel
dat de dove leerling ‘er niet veel voor hoefde te doen, en mee profiteert
van hun werk’.
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Verslag kamp KEDOKIDS.
De 1ste dag:
We kwamen aan en werden welkom geheten.
We kregen een rondleiding met leuke spelletjes, als we het raadsel
hadden opgelost….
We stapten door naar onze kamers ja natuurlijk de eerste die binnen
kwamen namen een stapelbed en gingen op het hoogste bed liggen en
zeiden ( of eerlijk gezegd , we riepen) : DIT BED IS VAN MIIIJJJJJJJ
En ja, och arme de laatste die mochten langs onder slapen!!
Ik had geluk, ik sliep vanboven
Dus we hadden onze bagage uitgepakt en ..... klop klop klop!!!
De leiders zeiden dat we moesten komen : er was een rooksignaal van
professor Gobelijn uit de strip Jommeke.
Hij zei dat ze hulp nodig hadden in de stripwereld en WIJ ja WIJ kregen de
eer te helpen!!!
EN ZOEEEEEEEEEEEEEF WE GINGEN NAAR DE STRIPWERELD

De 2de dag:
We werden lekker vroeg wakker gemaakt om 7U30 kwamen ze ons
wakker maken (jammer genoeg) en we werden direct verwarmd met een
warm ontbijt van de Chef Koks! Heerlijke honing, choco, confituur, boter
en veel meer.
Daarna deden we direct super leuke spelletjes zoals tikkertje enz.…
Vandaag was er voor ons een leuke steptocht. Lekker ver, maar wat een
miserie dat we hadden: een vierde van de reis had Rebecca zich pijn
gedaan aan de step dus zij ging al terug. In de helft van de reis was onze
leider de weg kwijt en drie vierden van de reis deed ook Sofie zich pijn
aan de step, twee keer zelfs: 1 keer op de weg en een keer in het bos.
Gelukkig waren we dan al dicht bij het kamp.
Eenmaal daar werden de meisjes verzorgd .
Een pleister er op en klaar is kees.
Het middageten was er al en het smaakte.
Surprise! Vandaag gingen we ook ons eigen filmpje maken met decor en
leuke grappen uit elke strip. Wonder boven wonder zelfs de TV was daar
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om onze theatervoorstelling te volgen en iedereen deed zijn best om een
mooi theaterspel op te voeren, zelfs de leiding was van de partij. Leuk
was dat en we kregen er reuzehonger van. Gelukkig was het avondeten er
al.

3de dag :
Terug wakker gemaakt met de haan mee en terug een lekker ontbijt.
En weer leuke spelletjes in en uit het bos en gelukkig kwamen we toen te
weten dat we het eierspel gingen spelen.
Mijn groep had er maar 4 woorden voor: “IK DOE NIET MEEEE!!!!!!!!!!!!” .
Uiteindelijk zijn we dan toch onder geklotst
en daarna lekker onder een warme douche!!!! Nice!!!!!
En daarna zoals altijd lekker eten gekregen en onder de dekens
gestopt!!!!
Maar die avond…… kon geen een van ons slapen dus waarom geen
kussengevecht in bed???? ( dat is: dat je in je eigen bed kussens of
knuffels gooit naar een andere persoon)
Het was dan ook de laatste nacht!!!
4de en laatste dag :
Deze dag wouden we niet opstaan. We bleven als kippen op stok staan.
Dus kwam Kristof om ons met water nat te maken.
En ja wie kreeg de eerste beker over haar hoofd jaja ikke , DONT
LUCKY!!!
En toch bleven we na de bekers in de kamer.
Maar toen we hoorden dat er donuts, croissants en sandwiches als ontbijt
waren, waren we direct klaar.
Maar uiteindelijk was het een grap.
Wel aten we zoals gewoonlijk een lekkere boterham met iets op.
We kwamen te weten dat we ook gingen zwemmen naar Center Park.
Iedereen was super blij.
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Eenmaal dat we daar waren was het spel begonnen: met zijn allen gingen
we op een schouder van een leider zitten en we probeerden elkaar er af te
duwen!!!!
Heel leuk en er was ook een grote glijbaan.
Er was ook een buitenzwembad, wel ijskoud maar leuk.
Toen we terug aan kwamen moesten we onze koffers pakken en kijken
naar het filmpje dat we hadden gemaakt.
Toen waren de ouders daar
Het einde van een super tof kamp.
Clarisse Bath.

Contactgegevens KEDOKIDS: http://www.piramime.be/kedokids
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Canyoning en avonturenkamp 2012.
Wie mee op vakantie naar Spanje was geweest en wie op de camping
vertoefde of met de Canyoning activiteiten had meegedaan zal direct
zeggen van wauw ik heb me reuze geamuseerd. We hadden heel de week
schitterend weer. Maar het noemt niet voor niets Canyoning en Avonturen
kamp. Dus zal ik wat dieper op de Canyoning en avonturen activiteiten
ingaan.
Eerst zal ik even uitleggen wat een canyoning precies is. Het is een
bergrivier die wordt gevormd door stromend smeltwater vanop de
bergtoppen die dan via watervallen, bassins, spelonken, rotsen en kloven
naar lagergelegen delen van de berg stroomt en dan verder ergens
uitmondt. Maar de bergrivier wordt ook via regenwater gevuld.
Om aan Canyoning te doen moesten we de bergrivieren volgen waarbij we
moesten stappen, zwemmen, kruipen,
glijden in een natuurlijk glijbaan,
rapellen, in een bassin springen enz. Wie
niet weet hoe het eruit ziet om aan
Canyoning te doen kan steeds de foto’s
en of de filmpjes van vorig jaar bekijken
en naar alle waarschijnlijkheid van dit
jaar ook.
We deden aan het begin van de
canyoning een neopreen pak uit twee
stukken aan. Ook deden we neopreen sokken aan met daarbij speciale
canyoning schoenen met veel grip. We deden ook een veiligheidsgordel
met de bijhorende attributen aan. Ook een veiligheidshelm moesten we
opzetten.
De eerste dag hebben we een Canyoning gedaan waar al deze hierboven
beschreven hindernissen in voorkwamen. Dit om de mensen kennis te
laten nemen met al deze aspecten. Tijdens de rest van de week zaten al
deze hindernissen erbij. Enkel de laatste dag was het zonder te rapellen.
We hebben één keer in die week aan speleologie gedaan. We kwamen aan
bij de ingang van de grot die zeer breed en relatief hoog is. In de grot
waren er stalactieten en stalagmieten. We kregen de wetenschappelijke
uitleg van hoe een grot wordt gevormd. De uitleg ging als volgt: een grot
wordt gevormd door insijpelend regenwater dat door de bergwand
stroomt en door erosie de holle ruimte maakt. Maar als er lucht op de
wanden van de grot komt dan worden ze terug versteend. Dat er
verschillende kleuren in de grot zijn komt door het insijpelende
regenwater waarbij het water mineralen meeneemt via de verschillende
lagen aan de bergwand. De kleuren die voorkwamen waren bruin, grijs,
wit enz.
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Om door die grot te gaan hebben we
ook onze outfit aangedaan waarbij we
enkel op onze helm een lampje erop
hebben geplaatst. Want hoe verder in
de grot hoe donkerder het werd. We
moesten door de grot stappen,
zwemmen, kruipen, rollen enz. De
grot ging verticaal van hoog naar
laag. Maar in de horizontale breedte
bleef het relatief hetzelfde. In deze
grot stroomde er water dat een beetje
verder onder de rots doorvloeide zodat we er niet meer verder konden.
Dus gingen we voort langs een andere weg. Na het speleologisch traject
volgde er dan weer een canyoning. Dit is een korte versie van hoe een
canyoning week eruit ziet.
Er waren mensen bij die in die week alle activiteiten hebben meegedaan
en er waren er bij die er een aantal of de meeste activiteiten hebben
gedaan. De ene persoon had hoogtevrees de ander had dan weer
claustrofobie. Maar deze mensen mogen trots zijn dat ze de uitdaging zijn
aangegaan en hun angst hebben overwonnen.
En natuurlijk mogen we de gidsen niet vergeten die ons daarbij begeleid
hebben.
Dat zijn Kurt, Maarten en Els. Het zijn supertoffe mensen. We willen deze
mensen hartelijk bedanken voor het begeleiden van onze groep.
Liesbeth had het zeer goed gedaan als tolk. Ze hoorde echt bij de groep
en tolkte wanneer nodig. Ook gaf ze ondersteuning aan Maarten bij de
voorbereiding van zijn speech in vgt. Maarten heeft het daardoor heel
duidelijk gedaan. Dus Liesbeth verdient een welverdiend applaus.
Ook de kookploeg, Luc en Greta en hun hulpteam hebben heel die week
hard gewerkt om de mensen met eten
en drank te voorzien. Wij zijn hun dan
ook heel dankbaar dat ze dit voor ons
hebben gedaan.
En al de mensen die ik niet benoemd heb
zijn bedankt voor de gezelligheid en de
aangename groepssfeer.
Er zijn nog duizenden dingen die ik kan
opsommen van wat wij meegemaakt
hebben en super leuk vonden. Maar ik raad de mensen aan die niet mee
geweest zijn om volgend jaar zelf deel te nemen aan deze avontuurlijke
beleving.
Tony Walbers.
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Clarisse (en wij) kregen de dag van ons leven!
Maandag 13/8 kregen we 2 cameramensen en Tom aan de deur...
Maar daaraan gaat een lang verhaal vooraf:
Enkele jaren geleden zei Clarisse: ik wil ook gebarentolk worden. Toen
vertelde ik haar met een klein hartje dat dit moeilijk zou zijn gezien je
gebaart wat er gezegd wordt en gezien onze kinderen verre van alles
horen leek het me een onmogelijke opgave.
Iets later zagen we een voorstelling met schijntolken waarbij 1 tolk
slechthorend was. En dat... deed de bal rollen. Blijkbaar waren er toch
mogelijkheden?
Op Ketnet zagen we dit jaar dan de samenvatting van Karrewiet met
gebarentolken. De tolk is doof en werd toch heel wat geapprecieerd.
In februari ontmoetten we Jorn Rijckaert en hij zorgde ervoor dat Clarisse
de dag van haar dromen mocht hebben: Clarisse mocht haar droomjob als
gebarentolk volgen voor een dag bij de VRT.
Wat een dag. Voordien kwam Tom bij ons thuis langs om haar uit te
nodigen voor een dagje VRT waar ze een tolk mocht volgen en op het
einde van de dag het Karrewiet lied mocht tolken.
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Clarisse mocht van niets weten... ik heb nog nooit tegen zoveel mensen
gelogen, voornamelijk tegen Clarisse om alles stil te houden (sorry,
sorry).
En wat een dag.... ze was totaal van haar melk toen Tom aankwam. Ze
bleef maar roepen ‘mama!!!’ en kon haar oren niet geloven dat ze een
dagje mee mocht naar de VRT.
Uiteindelijk gingen we allen mee en konden meegenieten van haar dagje.
We ontmoetten vele lieve mensen die met ons een babbeltje deden zoals
de andere tolken, Karrewiet redactie, Frank Deboosere die zelf een babbel
kwam doen en we kregen de kans om een foto te vragen met de lieve
Charlotte.
Deze ervaring was onbetaalbaar. Naast de kans om te zien wat een
gebarentolk doet en zelf het es mogen doen kreeg Clarisse de kans om te
zien dat ze ‘veel’ kan. Spijtig genoeg worden onze kinderen in het gewoon
onderwijs teveel gewezen op wat ze niet kunnen. Kinderen zijn nu
eenmaal hard voor elkaar. Dat ze ook de kans kreeg ‘rolmodellen’ te
ontmoeten was onbetaalbaar. Op zo’n moment hoor je haar vragen stellen
waarover ze thuis nooit zou praten. We zouden er als horende ouders
trouwens geen antwoord kunnen op geven.
Ze is die dag weer een stukje kunnen groeien en heeft ook een positiever
zelfbeeld gekregen.
Een dagje dus om nooit te vergeten,
Groetjes, Hilde

Vanaf 3 september worden alle Karrewiet voorstellingen getolkt (via
digitale TV of via internet te bekijken).

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 37, jaargang 10, nr. 3.

19

Nieuwe verstrekkingen voor de vergoeding van het
cochleair implantaat.
Deze nota is vooral bedoeld voor de ziekenhuisapotheker die dit
materiaal aflevert, voor de NKO-arts die het inplant bij de patiënt
en voor de facturatiedienst. Hij verduidelijkt de vernieuwde
vergoedingsvoorwaarden voor de cochleaire implantaten die van
toepassing zijn vanaf 1/10/2012.
De nota bevat echter veel belangrijke informatie voor ons, ouders,
en gebruikers van het cochleair implant.
Sedert 1/6/2006 is een vergoeding mogelijk voor een aantal
verstrekkingen, waardoor onder bepaalde voorwaarden een vergoeding
mogelijk is voor een cochleair implantaat aan één kant.
Van 1/4/2003 tot 31/1/2010 werden bij wijze van experiment
proefpersonen uitgerust met een apparaat aan hun contralateraal oor. De
voor waarden voor deze experimentele vergoeding werden vastgelegd in
een akkoordverklaring.
Door de gunstige evaluatie van dit experiment worden sedert 1/2/2010
ook contralaterale toestellen onder bepaalde voorwaarden vergoedbaar
via de nomenclatuur.
Vanaf 1/10/2012 worden de bestaande nomenclatuurnummers voor het
volledige cochleair implant (intern en extern gedeelte) en voor de
vervanging van het extern gedeelte geschrapt en vervangen door nieuwe
nomenclatuurnummers, ontdubbeld naargelang de patiënt de leeftijd van
8 jaar al dan niet bereikt heeft.
Het jaarlijks bedrag van 400 euro, dat tot op heden voorzien is door de
ziekteverzekering, en dient voor de herstelling of vervanging van
onderdelen van het extern gedeelte van het cochleair implantaat (met
uitzondering van de batterijen), wordt geschrapt vanaf 1/10/2012.
In de praktijk leidde het namelijk soms tot problemen dat patiënten geen
terugbetaling kregen wanneer zij hun herstelling lieten uitvoeren door een
audicien.
Enerzijds verlaagt men de leeftijdsgrens voor de hernieuwingstermijn van
de spraakprocessor: een hernieuwingstermijn van drie jaar geldt voor
patiënten tot acht jaar en van vijf jaar voor patiënten ouder dan acht jaar
(voorheen was dit 12 jaar).
Anderzijds expliciteert men de garantievoorwaarden: de firma’s moeten
voortaan voor het niet te implanteren deel van het CI afgeleverd aan
patiënten jonger dan acht jaar een 100% waarborg van drie jaar
garanderen en aan patiënten ouder dan acht jaar een 100% waarborg van
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vijf jaar. Voor het te implanteren deel blijft de 100% garantie op 10 jaar
vastgesteld.
Bovendien eist men dat bij de eerste aflevering van een volledig toestel en
bij vervanging van het niet te implanteren deel een “kit” wordt afgeleverd,
waar verplicht een aantal vervangstukken en accessoires deel van moeten
uitmaken.
Tegelijk verhoogt men in de lijsten voor aangenomen producten de prijs
van de spraakprocessor met 400 euro voor de “kit’ voor patiënten tot en
met zeven jaar en met 800 euro voor de “kit” voor patiënten vanaf de
achtste verjaardag.
Vanaf 1/10/2012 zullen
gefactureerd worden:

de

cochleaire

implantaten

als

volgende

-

“Kit” bestaande uit een volledig CI (intern en extern gedeelte) voor
een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple
elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar.

-

“Kit” bestaande uit een tweede volledig CI (intern en extern
gedeelte) voor deze patiënten.

-

“Kit” bestaande uit een volledige CI (intern en extern gedeelte) voor
aan elektronische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple
elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag.

-

“Kit” bestaande uit een tweede volledig CI (intern en extern
gedeelte)voor deze patiënten.

-

“Kit” bestaande uit het extern deel van rechthebbenden van minder
dan acht jaar.

-

“Kit” bestaande uit het extern gedeelte van rechthebbenden vanaf
hun achtste verjaardag.

-

“Kit” bestaande uit een vervanging van het extern deel van het
contralateraal oor voor patiënten van minder dan acht jaar.

-

“Kit” bestaande uit een vervanging voor het extern deel van het
contralateraal oor voor patiënten vanaf hun achtste verjaardag.

Enkel twee volgende nomenclatuurnummers zullen hetzelfde blijven:
sedert 1/06/2006:
-

Vervanging van het intern deel van een CI voor een elektrische
intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden.

Sedert 01/02/2010:
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-

Vervanging van het intern deel van een contralateraal CI voor een
elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple
elektroden (zonder spraakprocssor).

Een “Kit” waar hierboven telkens wordt naar verwezen, moet, naast het
volledig gehoortoestel of extern deel, minstens volgende elementen
bevatten:
-

Voor kinderen jonger dan acht jaar:
°1 Extra oplaadbare batterij
°1 lader voor een heroplaadbare batterij
°2 antennes (of 2 coiles en 2 magneten)
°5 kabels
°12 oorhaken of haakjes of snugfits of gevormde oorhaakjes.

-

Voor rechthebbenden ouder dan acht jaar:
°1 extra oplaadbare batterij
°1 lader voor een heroplaadbare batterij
°3 antennes (of 3 coiles en 3 magneten)
°7 kabels
°12 oorhaken of haakjes of snugfit of gevormde hoorstukjes.

Opgelijst ziet de terugbetaling er voortaan dus als volgt uit:
Vervanging van het extern deel van de CI aan eerste oor:
-

-

Kinderen jonger dan 8 jaar:
•

ten vroegste drie jaar na de eerste implantatie

•

daarna ten vroegste drie jaar na de een vorige hernieuwing

Kinderen vanaf hun achtste verjaardag:
•

ten vroegste vijf jaar na de eerste implantatie

•

daarna ten vroegste vijf jaar na een vorige hernieuwing

Vervanging van het extern deel van de CI aan het tweede oor.
-

Kinderen jonger dan 8 jaar:
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 37, jaargang 10, nr. 3.

22

-

•

Ten vroegste drie jaar na de eerste implantatie

•

daarna ten vroegste drie jaar na een vorige hernieuwing

Kinderen vanaf hun achtste verjaardag:
•

Ten vroegste vijf jaar na de eerste implantatie

•

Daarna ten vroegste vijf jaar na een vorige hernieuwing

Voor de vervanging van het intern deel wordt er geen onderscheid in
leeftijd gemaakt, nog voor het eerste, nog voor het tweede oor. Hier geldt
steeds de volgende maatstaf:
•

Ten vroegste tien jaar na de eerste implantatie

•

Daarna eenmaal per periode van tien jaar

Hernieuwing is ook mogelijk indien het vorige CI niet werd vergoed, dus
voor patiënten die oorspronkelijk niet tot de 42 proefpersonen hoorden.
Voorwaarde hiervan is echter wel dat de documenten van de eerdere
implantatie worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze implantatie voldeed
aan de huidige criteria voor terugbetaling.
De medische
ongewijzigd.

criteria

waaraan

een

patiënt

moet

voldoen

blijven

Een CI (zowel aan het eerste oor als het contralateraal toestel) kan
vergoed worden voor rechthebbenden met bilateraal gehoorverlies of voor
rechthebbenden met evolutieve neuropathie.
Bilateraal gehoorverlies
Bij bilateraal gehoorverlies moet het gehoorverlies aan het beste oor aan
alle volgende voorwaarden voldoen:
De gemiddelde luchtgeleidingsdrempel bij tonale audiometrie onder
koptelefoon op de frequenties 500, 1000, 2000 Hz bedraagt minstens 85
dB HL (hearing level). Bij afwezigheid van gehoor op één of meerdere
frequenties dient 120 dB HL gebruikt te worden voor de berekening.
Een BERA- onderzoek (brainstorm evoked response audiometry)
wijst op een drempel van piek V hoger of gelijk aan dB nHL (normal
hearing level)
Gepaste gehoorapparaten of toonversterkers laten geen functioneel
gehoor toe bij personen met postlinguale doofheid.
Voor het contralateraal toestel gelden bovendien de bijkomende
voorwaarden dat er reeds een gunstig advies verkregen werd voor een
gehoortoestel aan het eerste oor en dat de aanvraag gebeurd vóór de
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leeftijd van 12 jaar (bij kinderen die lijden aan dreigende bilaterale
ossificatie is dit vóór de leeftijd van 18 jaar)
Evolutieve neuropathie
Ingeval van evolutieve neuropathie, waarbij een discrepantie bestaat
tussen de drempels van de tonale en/of gedragsaudiometrie en de
spraakaudiometrie moet de patiënt aan volgende voorwaarden voldoen:
Aanwezigheid van elektrofysiologische tekens van auditieve
neuropathie bij het opnemen van auditieve hersenstam geëvoceerde
potentialen: gedesynchroniseerde geëvoceerde potentialen bij een
onderzoek bij 90 dB nHL (normal hearing level) en/of abnormale
cochleaire microfoonpotentialen.
Gepaste gehoorapparaten of toonversterkers laten geen functioneel
gehoor toe bij personen met postlinguale doofheid.
Bij spraakaudiometrie in vrij veld op basis van monosyllabische
lijsten (type CVC (consonant vowel consonant) en zowel voor Nederlands, Frans- als Duitstaligen) wordt een foneemscore bij 70 dB SPL (sound
pressure level) genoteerd die lager is of gelijk is aan 30 %.
De aanvraagprocedure
Aan de gebruikelijke aanvraagprocedure wordt niets gewijzigd.
De goedkeuring van het College van geneesheren-directeurs is vereist
voor het eerste volledig CI aan het eerste oor, voor het eerste volledig CI
aan het tweede oor, voor de vervanging van het te implanteren deel van
het CI aan het eerste oor en/of het CI aan het tweede oor en voor de
vroegtijdige
vervanging
van
zowel
te
implanteren
deel
als
spraakprocessor.
Ingeval van uitzonderlijke aandoeningen (zoals aantoonbare fibrose van
het slakkenhuis na meningitis als voorloper van ossificatie, of andere…) is
een uitzonderlijke spoedaanvraagprocedure mogelijk door vóór de
implantatie de aanvraag rechtstreeks te bezorgen aan het College van
Geneesheren-Directeurs, met een kopie aan het ziekenfonds.
In beide gevallen deelt het College van Geneesheren –Directeurs zijn
beslissing terzelfdertijd mee aan het ziekenfonds, de ziekenhuisapotheker
en de implanterende arts.
De goedkeuring van de adviserende geneesheer is vereist voor de
vervanging van de spraakprocessor van het CI aan het eerste en/of
tweede oor.
Heden moet een kennisgeving gebeuren bij de herstelling van een
spraakprocessor aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds waar
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de patiënt is aangesloten. Deze kennisgeving zal allicht afgeschaft
worden.
Bovenstaande tekst is een herwerkte, enigszins ingekorte tekst
van de volledige verbondsnota. Alle belangrijke items werden wel
meegegeven. Leden die graag de volledige tekst hebben met alle
nomenclatuurnummers ed. kunnen steeds de redactie contacteren.

Provinciebestuur Antwerpen stopt op 01/09/2012 met
betaling reiskosten tolken in leefsituatie.
Wanneer dove gebruikers een tolk inzetten in de leefsituatie, dan betaalt
het VAPH (via het CAB) het honorarium van de tolken, maar niet de
reiskosten van de tolken. Die reiskosten moeten betaald worden door de
dove gebruiker zelf. Na overleg met het CAB en FEVLADO besloot het
Provinciebestuur van Antwerpen om die reiskosten als experiment tijdelijk
wel te gaan betalen voor dove inwoners van Antwerpen. Het was van bij
de start wel duidelijk dat het Provinciebestuur de mogelijkheden niet had
om die kosten eeuwig te betalen. Waarom dan het experiment ? Het
Provinciebestuur en het CAB wilden 2 doelen bereiken : (1) onderzoeken
of de dove gebruikers meer tolken zouden inzetten als de tolken volledig
gratis zijn voor gebruikers (2) via het experiment de Vlaamse overheid
sensibiliseren om de reiskosten van tolken in alle Vlaamse provincies
terug te betalen (in Onderwijs en Werk betaalt de Vlaamse overheid wel al
die reiskosten terug). Het experiment is gestart begin 2010 en eindigt op
01/09/2012. De resultaten zullen door het CAB in de herfst verwerkt
worden. Daarna zal dit besproken worden met het Provinciebestuur,
FEVLADO en de Vlaamse overheid. Opgelet : het Provinciebestuur van
Vlaams Brabant heeft in 2011 ook een budget aan het CAB gegeven om
de reiskosten van tolken te betalen voor haar dove inwoners. Dit budget is
nog niet opgebruikt, dus het CAB kan daar nog verder reiskosten betalen.
Als dit budget bijna op is, zal het CAB de dove gebruikers van Vlaams
Brabant verwittigen.
Bron: CAB website.
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Oproep: bijlessen Dove volwassene
(Debbie Van Bruyssel)
Beste
Ik studeer richting kantoor aan het CVO. Ik ben op zoek naar vrijwilligers
die bijles willen geven in VGT of mij oraal ondersteuning kunnen geven
voor wiskunde, wetenschappen en Nederlands. Je krijgt als vrijwilliger de
unieke kans om VGT in te oefenen. Uren en een kleine vergoeding zijn
overeen te komen.
Ben je geïnteresseerd? Heb je enkele uren in de week vrij? Dan ben je
misschien onze man/vrouw!
Je kunt je kandidaat stellen op volgende manier:
Per mail : debbie.van.bruyssel@gmail.com
Persoonlijk : via sms op 0479/32.49.28
Vriendelijke groeten
Debbie Van Bruyssel

Oproep medewerking thesis.
Beste ouders en kinderen,
Wij zijn Debora Artois en Sofie Poncelet en wij hebben jullie nodig!
Voor onze thesis zoeken we namelijk slechthorende kinderen tussen 9 en
13 jaar die het zien zitten om twee testjes te maken. Concreet gaat het
om een test voor begrijpend lezen en één voor schriftelijke taalexpressie.
Bij de ene moeten ze korte tekstjes lezen en er meerkeuzevragen over
beantwoorden, bij de andere schrijven ze een zelfverzonnen tekst bij een
foto.
Waar en door wie de tests worden afgenomen wordt persoonlijk
besproken. Dat kan op school, bij de logo of thuis, door de leerkracht,
door de logo of door ons. Er mag steeds een vertrouwd persoon in de
buurt blijven. De kinderen krijgen zoveel tijd als nodig, maar over het
algemeen kunnen de tests op een klein uurtje afgerond worden.
Zien jullie het zitten om hier aan mee te werken, aarzel niet om ons te
contacteren! Ook voor verdere vragen of meer uitleg over de inhoud van
onze thesis kan u bij ons terecht.
Nog even kort de eigenschappen van de kinderen naar wie we op zoek
zijn:
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een gehoorverlies van meer dan 90 dB aan het beste oor zonder
prothese en dit van bij de geboorte
geen bijkomende ontwikkelingsproblemen
het performaal IQ is normaal (boven de 90)
Nederlands als moedertaal
een leeftijd tussen 9 en 13 jaar (geboortejaren 1999 tot en met
2003)
het geslacht of de soort gehoorprothese heeft geen belang

Wij hopen alleszins op veel reactie!
Debora Artois Sofie Poncelet
Nedergemlaan 36
1980 Eppegem
GSM: 0473/44.61.65
E-mail: debora_artois@hotmail.com

Wil je weten wat baby denkt? Kijk goed naar zijn gezicht
Het is iets wat elke ouder al heeft meegemaakt: je baby huilt
onophoudelijk en je weet niet wat er scheelt. Een revolutionair nieuw boek
beweert dat elke baby signalen gebruikt om te communiceren, het is
volgens de auteur aan de ouders om te leren elke grimas of
geluidsuitdrukking te interpreteren.
Experte in lichaamstaal en psychotherapeute Vivien Sabel beweert dat
elke uitdrukking die een baby maakt duidt op het feit dat het kind honger
heeft, blij, verdrietig is, wil spelen of nood heeft aan een knuffel. "Al die
trekken die baby's maken met hun mond, tong, lippen, ogen en
wenkbrauwen zijn niet enkel schattig, het is hun manier om te vertellen
wat ze nodig hebben." Vivien observeerde gedurende zes jaar honderden
baby's, waaronder ook haar eigen dochter Blossom, voor het boek. Zo
ontwikkelde ze een een strategie van drie fasen voor ouders: observeer
de gezichtsuitdrukking van je baby, boots dit dan na om te tonen dat je
begrijpt wat je kind probeert te zeggen en reageer dan door te doen wat
ze vragen.
Dove mama
Experts in kinderontwikkeling geloven dat baby's al heel vroeg beginnen
communiceren, dit gebeurt al voor ze hun eerste woordjes proberen te
vormen, wat doorgaans op 7 maanden begint. Claire Bolton: "Een kind is
klaar om vanaf de geboorte te communiceren. Kinderen zullen je verbazen
met hoe snel ze beweging, gezichtsuitdrukkingen en geluiden kunnen
gebruiken om dingen duidelijk te maken." De moeder van Vivien Sabel
was doof bij de geboorte, dus als kleuter leerde ze al snel subtiele
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variaties in lichaamstaal te lezen. "Ik leerde om kleine nuances op te
merken, iets waar mensen met ouders die wel kunnen horen niet op
zouden letten. Als iemand me zegt dat ze oké zijn, kan ik aan hun blik
zeggen of dit waar is, of dat ze liegen, ik kan het verschil tussen geluk of
ongeluk aflezen. Iedereen kan emoties interpreteren aan de hand van
lichaamstaal, maar ik moest het gebruiken om te praten met mijn
moeder", aldus Vivien.
Patronen
De auteur gaat verder: "Nadat ik Blossom kreeg in 2004, besefte ik dat de
frons die ze maakte met haar wenkbrauwen en de manier waarop ze haar
tong bewoog manieren waren om te vertellen wat ze nodig had. Ik
bestudeerde mijn dochter en begon patronen in haar bewegingen te zien.
Ik wist niet alleen dat Blossom hongerig was, maar ook in welke mate
door naar haar tong te kijken. Als ze last had van winderigheid, zag ik dat
aan de volheid van haar onderlip. Vanaf het moment dat ik de tekenen
zag, kon ik haar meteen kalmeren door haar uitdrukkingen na te doen,
zodat ze begreep dat ik haar zou helpen. Dat heb ik ook geleerd via
instinct, ik wilde haar vertellen dat ik wist wat ze zei door haar taal te
spreken. Je hebt geen diploma nodig om deze signalen te lezen enkel de
mogelijkheid om het gezicht van je kind te bestuderen."
Sceptici zeggen dat Vivien enkel heeft neergeschreven wat heel veel
moeders al langer weten. Maar Vivien houdt vol dat veel moeders
voordeel zouden kunnen halen door het gezicht van hun kinderen te
bestuderen en aantekeningen te maken tot je een patroon ontdekt.
Bron: www.hln.be
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Ook in Nederland: Tweede implantaat voor kinderen tot
5 jaar vergoed!
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft haar standpunt rondom
bilaterale ofwel tweezijdige CI aangepast en dat is groot nieuws. In
Nederland krijgen dove kinderen op dit moment in tegenstelling tot de
landen om ons heen slechts één cochleair implantaat vergoed. Het CVZ
stelde in 2009 dat de meerwaarde van een tweede cochleair implantaat
onvoldoende wetenschappelijk bewezen zou zijn. Dit standpunt is nu
gewijzigd. Bilaterale CI voor kinderen is hierdoor binnen handbereik
gekomen.
Uit studies die in de periode 2009-2012 zijn gepubliceerd, heeft het CVZ
de volgende conclusies getrokken:
•
Tweezijdige CI is bij prelinguaal dove kinderen effectiever dan
eenzijdige CI op meerdere aspecten van de taal- en spraakontwikkeling.
•
Spraakverstaan in ruis en de lokalisatievaardigheden (kunnen
vaststellen waar het geluid vandaan komt) verbeteren als gevolg van
tweezijdige implantatie.
•
Er is geen bewijs gevonden dat de kwaliteit van leven bij kinderen
verbetert door een tweede CI.
Omdat deze studies allemaal gedaan zijn met kinderen die een tweede CI
voor de leeftijd van vijf jaar kregen, kan het CVZ alleen voor deze groep
kinderen concluderen dat er voldoende bewijs is gevonden voor de
meerwaarde van tweezijdige CI boven eenzijdige CI. Dit betekent dat het
CVZ haar standpunt wijzigt voor kinderen tot 5 jaar.
Om te bepalen hoe het standpunt uitgebreid moet worden voor de groep
tweezijdige dove kinderen tussen 5 en 18 jaar, heeft het CVZ gevraagd of
het Cochleaire Implantatie Overleg Nederland (CI-ON), waarin alle CIcentra in Nederland zijn vertegenwoordigd, indicatiecriteria wil
ontwikkelen. CI-ON verwacht dit protocol voor eind 2012 aan het CVZ te
kunnen voorleggen. Voor de groep kinderen tussen 5 en 18 jaar zal het
vergoedingsbeleid dus nog enige tijd onduidelijk blijven.
Op veel verschillende manieren heeft de werkgroep bilaterale CI van OPCI
aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Brieven aan de Minister,
reportages van Netwerk en de Ombudsman, gesprekken met artsen, CION en het CVZ. Dit allemaal om uit de ontstane impasse te komen. OPCI
is dan ook heel blij met deze ontwikkeling. Ouders van prelinguaal dove
kinderen lijken met deze standpuntswijziging te kunnen gaan kiezen voor
tweezijdige cochleaire implantatie.
Bron: www.fodok.nl
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Theatervoorstelling 'OP KRACHT'
Op 15 september gaat in Kortrijk de theatervoorstelling 'OP KRACHT' in
première. Het is een theaterstuk gebracht door acteurs met een
verstandelijke beperking, samen met twee dove acteurs, twee acteurs
met een visuele beperking, een rolstoelgebruiker en een doof-blinde
collega.
Dit bonte gezelschap wordt aangevuld met amateur toneelspelers uit het
reguliere circuit.
Bij momenten beleeft de bezoeker theater in het donker met
audiodescriptie waarna men proeft van de Vlaamse gebarentaal,
lichaamstaal en communicatie met doof-blinden.
Humor en drama, fictie en non-fictie.
Op Kracht is familie- en schooltheater voor een publiek vanaf 10 jaar.
Een groepje vrienden is samen 25 jaar geleden afgestudeerd aan de
secundaire school. Eén ding hebben ze gemeen: ze hebben allemaal een
beperking. De klasreünie verloopt heel gezellig tot een late gast opdaagt.
Dan wordt de komedie plots een drama... .
Deze voorstelling is het resultaat van een jaar samenwerken tussen
amateur toneelspelers met een rolstoelgebruiker, mensen met een
verstandelijke en visuele beperking, een doof-blinde acteur en enkele
dove enthousiastelingen.
Het publiek beleeft theater op een andere manier: met lichaamstaal,
gebarentaal, in het donker... .
De voorstellingen vinden plaats in het Arenatheater van de Kortrijkse
schouwburg.
Voorstellingen op:
zaterdag 15 september om 20.15 uur (première) / zondag 16 september
om 15 uur/maandag 8 oktober om 14 uur/dinsdag 9 oktober om 14
uur/donderdag 11 oktober om 14 uur.
Prijs: 7 euro
Reserveren :
- voor de première op 15 september:
reserveren bij Uit in Kortrijk, tel. : 056 23 98 55, fax : 056 23 98 58,
uit@kortrijk.be
www.cultuurcentrumkortrijk.be
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- voor de voorstellingen op 16 september, 8, 9 en 11 oktober:
reserveren bij Anne-Marie Heytens tel. : 056 27 72 94,
anne-marie.heytens@kortrijk.be

CI-symposium:
Evenwicht en muziekperceptie
bij kinderen met een gehoorstoornis
CI-symposium: Evenwicht en muziekperceptie bij kinderen met een
gehoorstoornis
Zaterdag 20 oktober 2012
9u00 – 12u30
UZ Gent, Aud C
- Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie “Ter Sprake” UZ Gent
- CI-Team UZ Gent
- Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie UGent
- Muzicologie UGent
Kinderen met een gehoorstoornis hebben een verhoogd risico op
evenwichtsstoornissen.
Dit symposium behandelt de oorzaken van de evenwichtsproblematiek en
stelt de resultaten voor van een cross-sectioneel onderzoek bij Vlaamse
kinderen .
Muziek wordt meer en meer opgenomen in de revalidatie van
slechthorende kinderen met en zonder CI.
Klankrups, een interactief spel voor de evaluatie en training van
muziekperceptie, wordt voorgesteld en de mogelijke invloed van
muziektraining op de spraak- en taalontwikkeling zal worden besproken.
Dit symposium richt zich naar therapeuten, begeleiders en ouders van
kinderen met een gehoorstoornis.
Programma:
9u00: Verwelkoming (Ingeborg Dhooge)
Deel I: Evenwicht – moderator Hilde Van Waelvelde
9u15: Balance in hearing impaired children
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(Sharon Cushing – University of Toronto)
10u00: Resultaten van een cross-sectioneel onderzoek
naar het evenwicht van kinderen met een
gehoorstoornis in Vlaanderen
(Alexandra De Kegel & Leen Maes)
10u45: Koffiepauze
Deel II: Muziekperceptie – moderator Ingeborg Dhooge
11u15: Klankrups - Evaluatie en training van muziekperceptie
bij kinderen met een ernstige gehoorstoornis
(Leen De Bruyn)
11u40: De invloed van muziektraining op de spraak- en
taalontwikkeling van kinderen. (Nele Baudonck)
Praktisch
Datum: Zaterdag 20 oktober 2012 (9u00 – 12u30)
Plaats: UZ Gent, Auditorium C, De Pintelaan 185 9000 GENT
Wegbeschrijving: U kan binnenrijden via de hoofdingang
De Pintelaan. Eenmaal binnen kan u parkeren voor het B3 gebouw
(tegenover revalidatiecentrum K7). Ingang op het einde van de
poligebouwen
(P6) en dan trap of lift nemen tussen P3 en P4 tot aan de
tweede verdieping.
Graag bevestigen van uw komst via mail (mieke.vercruysse@uzgent.be)
of telefonisch (09 332 53 64) met vermelding van aantal personen vóór
30 september.
Inschrijving is pas geldig na ontvangst van 15 euro op
reknr: 001-6332012-25 met vermelding van uw naam en “CI symposium
20/10/2012”.
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Batterijverkoop VLOK-CI
Jullie kunnen nog steeds de batterijen (Rayovac Zinc-Air extra advanced
675) voor de oorhanger verkrijgen via onze vereniging. Wij kunnen ze
aanbieden aan €2,75 per blister (6 batterijen). Minimum afname is
wel per doos van 10 blisters. De prijs per doosje is dus € 27,50. De
batterijen mogen in geen enkel geval worden doorverkocht aan derden.
De verantwoordelijke voor aan- en verkoop van de batterijen is David
Luys. Bij hem kan je terecht met al je vragen en opmerkingen over de
batterijverkoop.
Op de website is er een link geplaatst naar een online bestelformulier. Je
dient op dit bestelformulier alle velden in te vullen en daarna enkel het
formulier te verzenden door op “verzenden” te klikken.
De werkwijze gaat als volgt:


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



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

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

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

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

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op:
E-mail: batterij.vlok-ci@telenet.be
Om batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger te
kunnen bestellen, moet je lid zijn van onze vereniging.
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Lid worden kan je door € 10 op rekeningnummer 735-0064782-71
(BE49 7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB) van VLOK-CI te storten
met vermelding van “naam + lidgeld VLOK-CI 2012”.

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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AB PRESENTEERT
Binnenkort verwacht: STEPS Together

Begin van het najaar wordt de
Nederlandstalige versie van STEPS
Together verwacht.
STEPS Together is het vervolg op STEPS. In
STEPS werden de 7 stappen beschreven die
kinderen afleggen vanaf dat ze beginnen te
horen tot ze beginnen te praten. STEPS
Together is een pakket vol ideeën voor
families en begeleiders van jonge, dove kinderen met een cochleair implantaat en is
gebaseerd op het originele STEPS-pakket.
STEPS Together werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Ear Foundation uit Nottingham en
het Nottingham Cochleair Implant Centrum in samenwerking met Advanced Bionics. Nu is
het pakket vertaald door ONICI in samenwerking met Advanced Bionics Benelux.
Het algemene doel van STEPS Together is het aanreiken van verschillende concepten en
ideeën wat betreft de ontwikkeling van de vroege communicatie en taal op een toegankelijke
en betekenisvolle manier voor families en begeleiders.
De ontwikkeling van horen tot spreken, van de eerste reacties op geluid tot de eerste
woordjes, wordt voorgesteld als een tocht die verdeeld is in een reeks verschillende, elkaar
opvolgende stappen.
De doelstelling is om bij de ouders vertrouwen en vaardigheden op te bouwen door
praktische voorbeelden aan te reiken om het horen en het spreken in alledaagse taken en
gewoontes extra te stimuleren.
STEPS Together bevat:





7 boekjes (voor elke stap)
Geheugenkaarten
Communicatiekaarten
Een zak met speeltjes

.

Steps Together zal in het najaar verschijnen. Neem voor meer informatie contact op met:
benelux@abionics.fr
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Stel je eigen Neptune samen.

Advanced Bionics heeft een iPad App ontwikkeld,
waarin je zelf je Neptune samen kunt stellen; de
kleuren van de processor, de kleurkapjes van de
zendspoel etc.
In deze gebruiksvriendelijke App kun je bekijken hoe
je Neptune eruit ziet als je verschillende kleuren
combineert; een handig hulpmiddel als je je
Neptune nog uit moet kiezen of eens aan nieuwe
kleuren toe bent. Deze app is gratis en is te
downloaden in de App store. Je vindt de app onder: build-myneptune

Heb je geen iPad? Geen probleem we hebben er ook een Web Applicatie voor gemaakt:
www.buildmyneptune.com

Waterdichte Neptune processor van Advanced Bionics wint prestigieuze
onderscheiding voor ontwerp
Met trots kunnen we u laten weten dat Advanced Bionics
een prestigieuze onderscheiding voor productontwerp
heeft ontvangen van de in Duitsland gevestigde Red Dot
Institute for Advanced Design Studies. Neptune, één van
de 4515 producten die door fabrikanten van over heel de
wereld zijn aangemeld voor deze befaamde
productontwerpcompetitie, heeft in juli - na een uitvoerig
evaluatieproces uitgevoerd door een jury bestaande uit
30 deskundigen van het productontwerpen - de
begeerde “Red Dot Award: Product Design 2012” in
ontvangst mogen nemen tijdens het gala in Essen,
Duitsland.
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INFORMATIE MED-EL
Nieuwigheden voor de Audio Processor DUET 2 voor Elektrisch Akoestische
Stimulatie (EAS)

Sinds enkele jaren kan iedereen die na een cochleaire implantatie nog restgehoor
heeft op de lage frequenties genieten van de voordelen van de DUET 2 processor.
Deze processor geeft een akoestische versterking op de lage frequenties en
elektrische stimulatie op de hoge frequenties (EAS).
Vanaf nu is de DUET 2 processor beschikbaar in 13 verschillende kleuren!

Processor DUET 2 met de FineTuner afstandsbediening / Keuze uit 13 verschillende kleuren

Daarnaast heeft de DUET 2 nu ook de goedkeuring voor kinderen. De verschillende
onderdelen van de audioprocessor kunnen voortaan vergrendeld worden.

De onderdelen van de DUET 2 processor met vergrendelbaar oorhaakje en batterijhouder.

MED-EL BE
Kievitplein 20 | Building C – Floor 12
2018 Antwerpen
Tel: +32 (0) 3 304 95 16/ Fax: +32 (0) 3 304 96 16
Email : office@be.medel.com
www.medel.com
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Cochlear Benelux
Zonder Zorgen Spelen in het zwembad

De Nucleus 5 geluidsprocessor is ontworpen voor een actieve
levensstijl en geeft u alle gemoedsrust in een omgeving met
water. Met een IP-57 waterbestendigheid score bent u vrij om
in en rond het bad of zwembad te plonzen, door
waterfonteintjes te lopen en te genieten van water aerobics.
Want u weet dat uw processor en uw gehoor veilig zijn en
veilig blijven rond water.

Wat mag u en wat doet u beter niet in water met uw Nucleus 5 Geluidsprocessor?

 Gebruik enkel de herlaadbare batterijen in water



Gebruik geen knoopcellen (Zn-Air) in water

 Plonzen en spelen in en rond zwembad of bad



Geen zwemsport – vermijd zeewater

 Spoel achteraf uw geluidsprocessor en maak het



Tijdens gebruik van shampoo verwijdert u best even

droog met een zacht doekje (na contact met
chloorwater

uit

zwembad).

Plaats

geluidsprocessor nadien s’avonds (minstens 8u) in
de Zephir Dry & Store®.

de geluidsprocessor

de


Niet douchen (gevaar voor beschadiging van de
microfoons)

Voor meer informatie:
Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20, i
B - 2800 Mechelen
T: +32 15 79 55 77
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Gegevens VLOK-CI.
Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres voor vragen en opmerkingen over de
website

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

Algemene vragen en opmerkingen over/van VLOK-CI

info@vlok-ci.eu

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

Onze sponsors.
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