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Voorwoord 
 
Zoals jullie reeds in de vorige nieuwsbrief konden lezen, gaat ons 
symposium nu zaterdag 15 oktober door in het Provinciehuis Vlaams-
Brabant te Leuven. Wij hebben heel wat interessante mensen bereid 
gevonden om hieraan mee te werken. Dankzij hen krijgen jullie een zeer 
gevarieerd aanbod van mensen die GON elk vanuit een andere invalshoek 
bekijken.  
 
Tijdens de voorbije zomermaanden waren er avontuurlijke doven in het 
buitenland te bespeuren. Zo trok Kurt Schrauwen met the Deaf Adventure 
naar Spanje voor canyoning. Zij beten de spits af als dove canyoning-
groep. VLOK-CI heeft hier omtrent ook plannen.  
Ook vertoefden drie dove jongeren samen met Ilse Steenackers in 
internationaal gezelschap een week in Yorshire in Engeland. 
 
Verder krijgen jullie in deze nieuwsbrief eveneens informatie over de 
conceptnota van het ministerie van onderwijs. Het kan heel wat 
verandering teweeg brengen voor de dove leerlingen in het gewoon 
onderwijs. 
NVVS deed een onderzoek bij CI-gebruikers. Ze zetten de meest 
opvallende resultaten op een rijtje. 
 
En ter afronding is er het aanbod van getolkte voorstellingen in het 
cultuurlandschap. 
 
We wensen jullie alvast een fijne en kleurijke herfst toe. 
 
 
De redactie 
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15 OKTOBER 2011 : GON-SYMPOSIUM TE LEUVEN 
 
Dankzij vroege gehoorscreening, intensieve therapieën en 
hoogtechnologische apparatuur, integreren vandaag veel dove en 
slechthorende kinderen reeds vroeg in het reguliere onderwijs, waardoor 
zij heel wat meer mogelijkheden krijgen om zich in onze maatschappij een 
weg te zoeken en een plaats te verwerven. 
  
Integratie echter is slechts mogelijk mits degelijke ondersteuning, en dit 
in de vorm van GON-begeleiding. Deze begeleiding is essentieel, maar 
vertoont jammer genoeg nog een aantal hiaten, zowel op kwantitatief als 
kwalitatief vlak. Zo heeft elk kind met een beperking gedurende zijn hele 
schoolloopbaan nood aan begeleiding en zouden GON-uren kind-
afhankelijk en niet gehoorverlies-afhankelijk moeten zijn. Verder zijn een 
goede op/begeleiding van GON-leerkrachten en een regelmatige evaluatie 
van het GON-systeem onontbeerlijk. Ook de geplande veranderingen in 
het onderwijslandschap vragen om een woordje uitleg.  
 
Daarom willen wij met ons symposium de verschillende partijen die 
betrokken zijn bij het GON-gebeuren samen brengen, zoveel mogelijk 
informatie en ervaringen uitwisselen, en de belangrijkste doelstellingen, 
wensen en uitdagingen ivm GON bespreekbaar maken en in kaart 
brengen.  
 
Het symposium gaat door in het Provinciehuis Vlaams Brabant te Leuven. 
 
De prijs bedraagt €15 voor deelnemers aan het symposium en €10 voor 
deelnemers aan het kinderprogramma. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Programma Symposium “Geïntegreerd onderwijs voor kinderen 
met een auditieve beperking:Wensen en uitdagingen” 

 
9.00 - 9.30 Onthaal en koffie 

 
9.30 -9.50 Opening symposium door Greta Brunclair, Voorzitter VLOK-CI 

 
9.50 - 10.10 Mevr. Evi Verduyckt, : Raadgever Onderwijs, Kabinet van 

de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 
Brussel  
Centrale beleid met betrekking tot kinderen met een 
beperking. 
 

10.10 - 10.45 Dhr. Lode De Geyter, Pedagogisch adviseur – 
Netcoördinator GON/ION Adviseur wetgeving Vlaams 
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs  
GON vandaag en de uitdagingen voor morgen. 
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10.45 - 11.10 Koffiepauze  

 
11.10 - 11.45 Dhr. Leo De Raeve, Oprichter ONICI (Onafhankelijk 

Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie)-Zonhoven 
Psycholoog in KIDS-Hasselt  
De huidige populatie geïntegreerde leerlingen met een 
auditieve beperking: wat weten we erover en wat weten we 
niet. 
 

11.45 - 12.05 VLOK-CI, Visietekst ‘Wensen en uitdagingen in een GON-
setting.’ 
 

12.05 - 12.40 Vragenronde gastsprekers 
 

12.40 - 13.30 Broodjeslunch 
 

13.30 - 15.40 Getuigenissen 
Vanessa Lopes Ferreira Abreu 
Een oud-GON-leerling en nu GON-coördinator over een leven 
lang GON. 
De Ark (BaO) (Kessel-Lo) 
Een gastschool vertelt over haar GON-ervaringen.  
Annelies Seghers 
Een jongvolwassene kijkt terug op haar schooltijd.  
Marianne De Maeyer 
Logopediste, externe hulpverleners in GON-setting.  
Karel Smits  
Thomas Lefèvre  
GON-coördinatoren over de werking van een GON-dienst 
secundair en basisonderwijs.  
 

15.40 - 16.00 Koffiepauze  
 

16.00 - 16.50 Stellingenspel met sprekers en getuigen van de dag o.l.v. 
Johan Baerts. 
 

16.50 - 17.10 Afsluiting symposium door Greta Brunclair 
 

 

Kinder- en jongerenprogramma 
 

Omdat we niet alleen de volwassenen een interessant programma willen 
aanbieden, maar ook onze kinderen de kans willen geven samen een dag 
met elkaar door te brengen, wordt er voor hen een uitgebreid 
kinderprogramma voorzien, georganiseerd door Kedokikds. 
 
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar waarvan de ouders deelnemen aan het 
symposium of lid zijn van VLOK-CI en/of KEDOKIDS, zijn van harte 
welkom.  
 
Er zullen vier groepen zijn die elk hun eigen activiteiten hebben in en rond 
het Provinciehuis en in het centrum van Leuven.  
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Groep 1 (5 tot 6 jarigen)  
Voormiddag: knutselen (met Tinne van Knutsel Frutsel) in sportoase.  
Middageten: frietjes in sportoase.  
Namiddag: binnenspeeltuin Fun Oase  
Vieruurtje: koek.  
 
Groep 2 (7, 8, en 9 jarigen)  
Voormiddag: knutselen (met Tinne van knutsel frutsel) in sportoase.  
Middageten: frietjes in sportoase.  
Namiddag: zwemmen in Sportoase.  
Vieruurtje: koek.  
 
Groep 3 (10, 11 en 12 jarigen)  
Voormiddag: zwemmen in Sportoase.  
Middageten: eten in Quick Leuven (centrum van de stad).  
Namiddag: klimmen of speleobox in Hungaria (Engels Plein 15, Leuven)  
Vieruurtje: snoep of chips.  
 
Groep 4 (13, 14, en 15 jarigen)  
Voormiddag: zwemmen in Sportoase.  
Middageten: eten in Quick Leuven (centrum van de stad).  
Namiddag: Film in Kinepolis Leuven.  
Vieruurtje: chips of popcorn in de filmzaal.  
 
Voor elke deelnemer wordt eveneens een ‘goodiebag’ voorzien. 
 
 
 
Met steun van  
 
De Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij  
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KRANTENARTIKEL SYMPOSIUM 

 

 
 
Jirka's doofheid en haar onderwijskansen, maar ook die van andere Vlaamse kinderen, is 
een grote zorg voor mama Greta Brunclair.  
 

'Aangepast onderwijs voor dove kinderen in gewone scholen loopt vaak 
mank', stelt Greta Brunclair uit Hamme. Zij is voorzitter van VLOK-CI, de 
vereniging van Vlaamse Ouders van Kinderen met een Cochleaire Inplant.  
 
VLOK-IC organiseert op zaterdag 15 oktober in het Vlaams-Brabantse Provinciehuis in 
Leuven een symposium om de problematiek van het geïntegreerd onderwijs (GON) voor 
doven en gehoorgestoorden aan te kaarten.  
 
'Ongeveer 95 procent van de dove kinderen heeft horende ouders', zegt Greta, die met 
Jirka (15) zelf ook een vanaf de geboorte doof dochtertje heeft.  
 
'Daarom komen deze kinderen automatisch in het gewoon kleuteronderwijs terecht, want 
de detectie van de doofheid is dan meestal nog niet gebeurd. Jirka was een brave baby, 
die net als alle kinderen geluidjes maakte. Even later stopte het praten bij de woordjes 
papa, mama en oma', vertelt mama Greta. 'Haar trage spraakontwikkeling werd 
vergeleken met die van neefjes en nichtjes. Toen ons zoontje Carmino werd geboren, 
was Jirka bijna twee jaar. Toen we vaststelden dat ze niet reageerde op het geschrei van 
haar kleine broertje, nam de ongerustheid toe. Tot Jirka 25 maanden oud was, dachten 
de dokters dat we overbezorgd waren. Maar een Algo-gehoortest bevestigde ons 
vermoeden: het zat erg fout met Jirka's gehoor. Langs weerszijden heeft ze een 
gehoorverlies van meer dan 120 decibel.'  
 
Het meisje is congenitaal bilateraal doof, een wetenschappelijke omschrijving die 
aanduidt dat ze langs beide zijden een zwaar gehoorverlies heeft.  
 
In 1999 kreeg Jirka op driejarige leeftijd een eerste cochleaire inplant, die haar toeliet 
enigszins te horen met elektronische ondersteuning.  
 
Begeleiding 
 
'In oktober 2007 organiseerde de basisschool van Jirka een benefiet om de kostprijs van 
25.000 euro voor een tweede cochlaire inplant te helpen financieren. Daardoor kon Jirka 
verder functioneren in het basisonderwijs. Omdat ze voldoet aan de norm van minimum 
90 decibel verlies, heeft ze recht op vier lesuren GON-begeleiding. Daar wringt nu net het 
schoentje. Enerzijds stelden we vast dat niet alle scholen, vooral in het secundair 
onderwijs, klaar zijn voor de integratie van deze kinderen. Tal van leerkrachten zijn 
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onwetend over de problematiek of hebben te weinig inlevingsvermogen. Bovendien vallen 
slechthorenden die net niet aan de strenge norm voldoen uit de boot voor GON-
begeleiding door een leerkracht uit het bijzonder onderwijs of een schrijftolk. Er wordt 
gewag gemaakt van veranderingen in het onderwijs en wij willen als vereniging tijdig 
onze stem laten horen. Enkel een goede communicatie, informatieuitwisseling en 
samenwerking tussen ouders, gastschool, de GON-begeleider en het team van het 
bijzonder onderwijs kan leiden tot gunstige ervaringen en welbevinden voor het kind', 
besluit Brunclair. 
 
Symposium over 'Geïntegreerd Onderwijs voor Kinderen met een auditieve beperking'. 
Inschrijven (15 euro en 10 euro voor deelnemers kinderprogramma) tot 25 
september. www.vlok-ci.eu/gon-symposium 
 
Bron : Nieuwsblad, vrijdag 23 september 2011 

 
 

VLAAMSE GEBARENTAAL IN TALENNOTA  
 

 

De Vlaamse Regering keurde eind juli de conceptnota talenbeleid van 
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet goed. Hierin werd ook de 
Vlaamse Gebarentaal opgenomen.  

In zijn nota erkent minister Smet het feit dat het ontwikkelen van VGT de gehele 
taalontwikkeling van het kind stimuleert, maar ook een belangrijk positief effect heeft op 
de socio-emotionele ontwikkeling en het positief welbevinden van het kind op school. Hij 
geeft aan dat VGT slechts langzaamaan meer erkenning krijgt als volwaardige taal en 
gebruikt wordt als instructietaal. Een onderwijsinnovatie binnen het onderwijs aan dove 
kinderen is dus nodig.  

Een greep uit de zaken die hij voorstelt in de nota:  

• focus op taalverwerving via VGT en woordherkenning in geschreven Nederlands  
• belang van specifiek ‘dovenonderwijs’ voor jongere kinderen (lagere school)  
• het bilinguaal-bimodaal onderwijs stimuleren door de praktijken en materialen 

makkelijker uit te wisselen  
• onderzoeken of en welke bepaalde combinatievormen, zoals clusterintegratie, in 

het secundair onderwijs mogelijk zijn.  
• didactiek vreemde talen voor doven en slechthorenden uitbouwen, ontwikkelen.  
• regelingen voor tolkenvoorzieningen worden geëvalueerd en waar nodig versterkt 

en verbreed.  

De Vlaamse Onderwijsraad zal eerst advies uitbrengen.Daarna zal de nota ook in het 
Vlaams Parlement besproken worden. Dan begint de omzetting in decreten en besluiten. 
Vanaf schooljaar 2013-2014 zou het nieuwe beleid moeten ingaan.  

Wie de nota zelf wil lezen kan deze vinden via 
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2011/0726-talennota.htm. 3.2.2 bevat het 
hoofdstuk over Vlaamse Gebarentaal.  
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INTERNATIONAL TEENS WEEK YORKSHIRE 
 

 
 

Verslag Teens week Engeland  
25 – 29 juli 2011 

 
 

Hallo beste mensen ,  

Ik ben op 24 juli vertrokken naar Engeland en ik kwam terug thuis op 30 juli. 

Ik was blij dat ik mijn ouders dan terug zag. 

Het eten in Engeland was niet zo lekker als in België :  

We hebben een keer spaghetti gegeten met nog een schep frieten erbij. 

We zijn naar zee geweest en dan gingen wij naar een abdij.  

Daar ontmoetten wij een meneer met hoorapparaten. Die sprak ons aan omdat hij zag 
dat wij een CI hebben. 

Een dove leider , Ketil heeft van ons een groepfoto gemaakt aan zee. Ik zat gewoon op 
het strand te zonnen , toen riepen ze mij om een groepsfoto te maken in het water. Ik 
had er niet op gelet dat ik mijn schoenen nog aan had. Gevolg : natte voeten. Gelukkig 
heeft Pete mij opgepakt. 

Wij hebben elke avond gesport of spelletjes gespeeld en natuurlijk is Groep België 
gewonnen met het sporten. 

Er waren 8 landen uitgenodigd voor deze eerste ”Teens-week” in York maar er kwamen 
maar 5 landen:  

Turkije met 2 meisjes en 1 jongen ,  

Finland met 4 meisjes ,  
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Engeland met 3 meisjes en 3 jongens ,  

Noorwegen met 1 meisje en 2 jongens,  

België met 2 jongens (Kobe en Nick) en 1 meisje (ikzelf). 

Elke groep had 1 begeleider. Onze begeleidster was Ilse. Wij hadden een super team. 

Wij hadden heel goed weer gehad , beter dan in België. 

Ik sliep bij Heather , Annabel , Megan en Marte op 1 grote kamer. 

Woensdagavond babbelden wij tot 2:00. 

Wij moesten om 21:30 gaan slapen en ‘s morgens op 8:00 opstaan om te ontbijten. 

Wij gingen eens op zaterdagavond om 22:30 slapen en op een morgen stonden we om 
9:00 op om te ontbijten. 

Wij hebben zaterdagavond een fuif gehad. Ik had alleen sportkleren mee naar Engeland. 
Voor een fuif is een gemakkelijke sportbroek ook heel leuk. 

Ik zou graag nog eens een Teen-week willen meemaken. 

 

Groetjes  

Jirka 
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Deze “Interntional Summer School” werd georganiseerd door de Ear 
foundation. Het doelpubliek waren dove jongeren tussen 12 en 15 jaar 
met een CI. Het opzet was deze jongeren een leuke week aan te bieden 
waarin ze de kans kregen om andere dove kinderen uit verschillende 
landen te ontmoeten.  
 
Weekverslag : 

Zondagochtend vertrokken Jirka, Kobe, Nick en ik naar 
Engeland met de TGV. In het station was het druk. 
Hierdoor was het even intens zorgen dat je op de juiste 
plaats de juiste papieren tevoorschijn haalde en dat de 
kinderen mee waren. 
Op de trein kregen we dan wel de kans om rustig te 
bekomen. In Londen stapten we over op een trein die 
ons met beperkte hinder tot in Leeds bracht. Daar 
werden we afgehaald door een taxi die ons tot in Boston 
Spa bracht. We werden voor de deur van de school voor 
dove en slechthorende kinderen afgezet. Het was een 
oud gebouw met heel wat speelmogelijkheid en 
slaapplaatsen. 
We kregen onze kamers toegewezen. De jongens in de 
ene vleugel van het gebouw, de meisjes zo ver mogelijk 
aan de andere zijde van het gebouw.  Toen de meeste 
mensen aangekomen waren, gingen we naar het dorp 
om er met een kleine fotozoektocht de lokale omgeving 

wat op te snuiven. De mensen van de organisatie hielpen ons wat in de juiste richting te 
kijken. Het viel me op hoe de kinderen onmiddellijk de “Engelse” knop omdraaiden.  
Tegen het avondmaal waren alle deelnemers aangekomen. Noorwegen was er met 2 
jongens en een meisje. Turkije was er met 2 meisjes en 1 jongen. Finland was aanwezig 
met 4 meisjes. Engeland had 2 jongens en 2 meisjes en een meisje van Schotland. En 
België was natuurlijk vertegenwoordigd met 1 meisje en 2 jongens.  
 

Maandagochtend leerden de kinderen 
elkaar kennen aan de hand van spelletjes. 
Op korte tijd onstond er een hechte groep 
die in het verloop van de week alleen maar 
hechter werd. Het Schotse meisje Annabel 
was jarig. Elk land zong in zijn eigen taal 
een verjaardagslied voor haar. Dat gaf een 
heel speciaal sfeertje. 
In de namiddag zijn we gaan zwemmen. Dit 
was een fantastisch idee omdat in het 
zwembad al die jongeren even doof waren. 
Er was geen onderscheid en de kennis 
Engels was ook niet echt van toepassing. 
Gebarentaal en handen-en voetenwerk 

werden tevoorschijn gehaald om communicatie mogelijk te maken. Dat nam een hele 
gêne weg die vaak een hinderpaal is in communicatie. 
Na het avondeten stelden Jirka, Kobe en Nick België voor aan de groep. Ze deden dit aan 
de hand van een powerpoint presentatie, chocolaatjes en speculaaspasta wat bij iedereen 
in de smaak viel! 
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Dinsdag zijn we een dag naar zee geweest in 
Whitby. In de voormiddag zijn we aan het 
strand geweest. Voor sommigen was het 
begrip strand zeer ruim waardoor er meerdere 
natte lange broeken waren. Maar dankzij de 
zon was dit geen onoverkomelijk probleem. Na 
een heerlijke lunch op het strand zijn we de 
oude abdij van Whitby gaan bezoeken. De weg 
naar de abdij gaat door het oude dorpje. 
Toeval of niet, maar we kwamen daar een 
symphatieke groep bejaarde dove mensen 
tegen waarvan één man geïmplanteerd was. 
Hij toonde fier zijn inplant aan de kinderen die 

op hun beurt ook hun inplant toonden. Er werd druk over en weer gepraat en gebaard. 
Zowel de jongeren als de ouderen vonden dit een heerlijke ontmoeting. En de identiteit 
van deze dove jongeren werd wat verbreed en verdiept.  
De abdij was een juweeltje om te zien. De dag werd afgesloten door een typische“fish 
and chips” maaltijd. In het naar huis rijden met de bus heeft het geregend. Dat was dan 
ook de enige keer tijdens die week. 
 

Woensdag zijn we op de campus gebleven. De 
kinderen mochten kiezen uit twee activiteiten. De ene 
groep deed de hele dag sport. Ze werden begeleid door 
een turnleraar die hun initiatie gaf in verschillende 
sporten. De andere groep kreeg de kans zelf een film te 
maken. Een professioneel duo had kleine camera’s en 
gespecialiseerde computers bij. We kregen eerst wat 
uitleg over de manier waarop een film gemaakt wordt. 
Ook het vakjargon werd verduidelijkt. En toen moesten 
we aan de slag om verschillende shots te filmen. 
Daarna konden we die op de computer bekijken en 

uitkiezen welke we in ons filmpje wilden gebruiken. Het resultaat wat verbluffend. 
 

Donderdag hebben we een uitstap gemaakt naar York. 
Eerst hebben we het museum bezocht. Daarna zijn we 
naar “the Jorvic dig” geweest. Dit is een museum waar 
veel terug te vinden is over de tijd dat de vikingen in 
York gevestigd waren. Er was een opgraving nagebootst 
waar de kinderen zelf met een schopje mochten 
opgraven. De gids gaf dan uitleg over wat ze gevonden 
hadden. En toen was het tijd voor wat frisse lucht en zijn 
we door York zelf gaan wandelen. We zijn door de 
“shambels” gewandeld. Dit is een pitoresk winkelstraatje 

met prachtige oude gevels. En zoals in elke grote stad, was er ook straatanimatie waar 
iedereen van genoten heeft. 

 
Vrijdagavond was het afscheidsfuif en moest er 
dus er eerst hard gewerkt worden. De kinderen 
werden in groepjes verdeeld en deden zo het 
voorbereidende werk. Eén groep moest de zaal 
versieren en de nodige accommodatie voorzien. Een 
andere groep moest voor het avondmaal zorgen. En 
de laatste groep maakte een slide show met de 
foto’s die de voorbije week gemaakt waren. Snel 
even de koffers klaar zetten. En toen kon het feest 
beginnen. Er waren ook enkele mensen aanwezig 
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die er mee voor gezorgd hadden dat deze week kon georganiseerd worden. Ook de 
voorzitter van de dovenorganisatie was erbij. Het was een babbel-dans- en speelfeest. 
Hoe laat iedereen toen naar zijn bedje is gegaan, ga ik jullie niet vertellen.   
 

Zaterdag was het in ieder geval (te) vroeg dag. 
Iedereen kreeg een persoonlijk positief diploma 
mee. De ene was de beste fotograaf van de week, 
de andere de beste entertainer van de week. Nog 
een andere was de beste acteur van de week. 
Gedurende de hele week werd er ’s avonds gesport. 
De landen moesten tegen elkaar verschillende 
spelen bekampen. De punten werden op een groot 
papier nauwkeurig genoteerd. En nu was het 
moment van de waarheid aangebroken. Er kon 
maar één winnaar zijn. Met fierheid mogen we toch 
wel zeggen dat België de meeste punten behaalde! 

We kregen ieder een mok met de britse vlag op. En toen was het jammer genoeg tijd om 
te gaan. Met een lach, een traan en een kus werd er afscheid genomen.  
 
Het was een heerlijke en onvergetelijke week. Alle mogelijke vormen van communiceren 
zijn aan bod gekomen. Zowel de kinderen als de begeleiding konden het heel goed met 
elkaar vinden. Het was fijn om te zien hoe die kinderen zich op hun gemak voelden bij 
elkaar. Bij een spel viel er al eens een spoel van het hoofd. Dat werd dan gelijk zonder 
schroom door iemand anders terug op zijn plaats gezet. Als iemand iets niet goed 
gehoord had, werd er onmiddellijk herhaald. Het waren al die kleine dingen die in een 
horende wereld niet altijd evident zijn, maar die daar wel vanzelfsprekend waren. Dat 
maakte dat er veel grenzen weg vielen en dat iedereen zich vlug thuis voelde. Het was 
ook fijn te zien hoe “gelijk” dove kinderen van verschillende landen zijn. Niet iedereen 
sprak en verstond even vlot Engels. Ze zijn gewend om niet alles te verstaan, om op een 
andere manier een weg te vinden om zich duidelijk te maken. Ik ben er van overtuigd 
dat deze week een belangrijk onderdeel is geweest voor de identiteitsontwikkeling van 
deze dove kinderen.  
Gelukkig kan ik dit verslag afsluiten met de mededeling dat de International Friendship 
week doorgaat van 23 juli tot 27 juli 2012 in Boston Spa in Engeland. 

 
Ilse Steenackers 
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ENQUÊTE CI GEBRUIK DOOR NVVS 

 

 

NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
De NVVS is dé landelijke belangenvereniging voor mensen 
die hoorproblemen hebben: slechthorendheid, oorsuizen, 
overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière. De 
kerntaken van de NVVS zijn: voorlichting, 
belangenbehartiging, contact bieden 
 

 

 
De enquête 2010 levert de nodige kritiekpunten op maar… 
 
CI-gebruikers zijn over het algemeen tevreden. Zeker 90% van de CI-
gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over het implantaat dat ze 
hebben ontvangen. Ook de kwaliteit van leven na implantatie is verbeterd, 
vindt de overgrote meerderheid. Dit zijn zomaar twee resultaten uit de 
enquête die eind 2010 is gehouden onder CI-dragende leden van de 
NVVS. Naast de tevredenheid worden er ook verbeterpunten gesignaleerd. 
De NVVS gaat die inbrengen in het overleg met de CI-teams. 
 
Eind 2010 is een enquête uitgezet onder de CI-dragende leden van de NVVS. Hun werd 
gevraagd hun ervaringen en meningen te geven over een aantal uiteenlopende 
onderwerpen, zoals het implantaat zelf, het CI-team waar ze in behandeling zijn, de 
veranderingen die de CI heeft teweeggebracht in hun thuissituatie, werk en algemeen 
sociaal functioneren. Over het algemeen waren de CI-gebruikers tevreden. Toch zijn er 
ook kritiekpunten genoteerd. Zo is de afstand tot het CI-team voor ouderen soms te 
groot. Ook kan het revalidatieprogramma op punten verbeterd of uitgebreid worden. En 
als het implantaat vervangen wordt, wordt het oude implantaat niet altijd meegegeven, 
terwijl CI-dragers hem wel graag als reserveexemplaar thuis willen hebben. De 
enquêteresultaten zijn beschreven in een omvangrijk rapport van dr. Ruud van Hardeveld 
van de NVVS-commissie CI. In HOREN zetten we de opvallendste resultaten voor u op 
een rijtje. 
 

Algemene gegevens 
In het najaar van 2010 zijn 567 vragenlijsten verzonden. De helft daarvan, 284 
vragenlijsten, werd ingevuld geretourneerd, wat een hoge respons is. Bij de verwerking 
van de resultaten is een onderscheid gemaakt tussen ‘volwassen’ en ‘jong’ 
geïmplanteerd. Mensen uit de ‘volwassen groep’ waren ten tijde van implantatie 
minimaal 25 jaar oud, de gemiddelde leeftijd van implantatie ligt op 57,7 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van implantatie van de ‘jonge groep’ is 5,8 jaar. Dat is de laatste 
jaren overigens sterk veranderd. Als gevolg van de neonatale gehoorscreening – een test 
die een paar dagen na de geboorte wordt afgenomen – worden kinderen met ernstig 
gehoorverlies al op zeer jonge leeftijd ontdekt. Beide groepen verschillen sterk van 
elkaar in de oorzaak van doofheid: bij de jonge groep is meningitis 
(hersenvliesontsteking) verreweg de belangrijkste oorzaak (90%), bij de volwassen 
groep is er een veelvoud aan oorzaken, waaronder virusinfectie, extreem lawaai, 
medicijnen en otosclerose. 
 

Vragen over de implantatie 
Gemiddeld wonen CI-dragers 50 tot 80 kilometer van het centrum af waar ze hun CI 
ontvangen hebben. Vooral oudere patiënten vinden de reisafstand naar hun centrum 
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bezwaarlijk wanneer ze daar heen moeten voor de jaarlijkse controle of tussendoor 
indien de apparatuur kapot is gegaan. Dit zou volgens de NVVS-commissie CI 
ondervangen kunnen worden door nazorg en service over het hele land te bieden, 
bijvoorbeeld door inschakeling van AC’s en (gedeeltelijke) overdracht van de nazorg. 
Ruim een derde van de geënquêteerden gebruikt een hoortoestel aan het  
andere oor. Het CI wordt meestal ingebracht in het best functionerende oor. Dat roept bij 
de onderzoekers als belangrijke vraag op of dat wel gewenst is: zou het niet beter zijn 
het CI juist op het slechtste oor aan te brengen? De gehoorzenuw moet aan die kant 
natuurlijk wel goed genoeg zijn. Maar in dat geval kan voor het beste oor namelijk een 
hoortoestel gebruikt worden. Gezien het profijt dat zo’n hoortoestel biedt, is dit punt 
zeker de moeite van verdere bestudering waard.En dan is er de vervanging van de 
spraakprocessor, het uitwendige deel  
van de CI waar de techniek in zit om geluid op een gunstige manier om te zetten in 
elektrische signalen. In de meeste CI-centra wordt die spraakprocessor na 5 jaar 
vervangen. De oude processor is persoonlijk eigendom maar blijkt bij vervanging in de 
helft van de gevallen te worden ingenomen door het CI-centrum. Veel CI-dragers vinden 
dat niet fijn, omdat ze hechten aan hun oude exemplaar als reserve, mocht de nieuwe 
processor uitvallen. Ook dit is vanuit de organisaties van CI-dragers dus een belangrijk 
punt van overleg met de CI-teams. 
 

Vragen over de revalidatie  
De CI-centra bieden ieder hun eigen revalidatieprogramma. Dat hier tussen grote 
verschillen bestaan, blijkt slechts in beperkte mate bekend: nog geen derde van de 
geënquêteerden wist dit. Het revalidatieprogramma is overigens vrijwel iedereen goed 
bevallen. Driekwart vindt dat het gebruik van hulpmiddelen zoals de telefoon en de 
ringleiding voldoende besproken c.q. geoefend wordt. Toch blijkt 20% het onvoldoende 
te vinden. Met name telefoneren blijft voor veel mensen  
in het dagelijkse leven een probleem. Ook de evaluatie van het revalidatieprogramma 
blijkt een zorgenkind: ruim 20% van de CI-gebruikers vond de evaluatie onvoldoende of 
weet niet meer wat er uit die evaluatie kwam. Samenvattend kan gesteld worden dat de 
evaluatie verbetering behoeft en dat er meer aandacht gegeven mag worden aan het 
telefoneren. Ook zou een 
nascholingsprogramma voor degenen die toch achterblijven qua spraakverstaan niet 
overbodig zijn. 
 

Vragen over gebruik en tevredenheid 
De tevredenheid over de CI is groot. Ruim 30% is tevreden, bijna 60% zelfs zeer 
tevreden. Al deze mensen geven aan dat ze een CI zeker zouden aanbevelen aan iemand 
anders. Ten aanzien van de tevredenheid over het CI-team geldt hetzelfde: een zeer 
grote meerderheid is tevreden over zijn team en zou dit team willen aanbevelen.Het CI 
functioneert vooral goed in een rustige omgeving. Hier is 87% namelijk tevreden over. 
Maar de tevredenheid over de CI in een lawaaiige omgeving is veel lager: 26%. Wel zien 
de meesten in dat zij hulpmiddelen kunnen gebruiken om het spraakverstaan te 
vergroten. Spraakafzien als ondersteuning is daarbij het populairst, gevolgd door 
ringleiding, handmicrofoon en NmG (Nederlands ondersteund met gebaren). Ten aanzien 
van het genieten van muziek zijn de meningen verdeeld. Een ruime meerderheid is 
ontevreden, 44% van de ondervraagden is echter wel tevreden. Van de tevredenen 
draagt een derde een hoortoestel, waardoor muziek voor hen een warmere klankkleur 
krijgt door de aanwezigheid van veel lage tonen. Frappant is ook dat van de jong 
geïmplanteerden, die geen echte muziekherinnering hebben, twee derde muziek als 
aangenaam ervaart. 
 

Vragen over werk en sociaal functioneren 
Ruim 22% van de CI-dragers is aan het werk, deeltijds of voltijds. Opvallend is dat de 
recuperatie en revalidatie van de geïmplanteerden zo snel verloopt dat veel mensen 
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zeggen weer direct aan het werk te zijn gegaan. 13% is werkzoekend, waaronder 
opvallend veel vrouwen (70% van hen), en 14% doet vrijwilligerswerk. Verder zijn er 
natuurlijk de mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen (gepensioneerd, 
huisvrouw) of die naar school gaan.Wat verandert er in het werk na implantatie? Voor 
een grote groep bleef de functie gelijk, een enkeling kwam op een lager niveau terecht, 
maar een opvallend grote groep (bijna 40% van de werkenden) is in een beter 
functieniveau terecht gekomen. Vaak ervaren mensen dat ze zelfstandiger en met meer 
verantwoordelijkheid functioneren. Behoorlijk wat mensen voorzien ook dat ze betere 
promotiekansen hebben gekregen. Het lijkt verantwoord om te stellen dat een CI goed is 
voor zowel je gehoor als je carrière. De veranderingen die na de implantatie worden 
ervaren in de thuissituatie en bij het functioneren in de maatschappij zijn in beeld 
gebracht. Zij kunnen worden samengevat in de verbetering van de kwaliteit van leven 
die door ruim 86% van  
de CI-dragers als beter, veel beter of zeer veel beter wordt gewaardeerd.  
 

En nu? 
Zoals uit de enquête blijkt, zijn de CI-dragers over het algemeen tevreden met hun CI, 
hun CI-team en hun sociaal functioneren. Toch zijn er hier en daar verbeterpunten en dat 
is precies waar de NVVS aandacht aan gaat besteden. De NVVS doet dat samen met haar 
zusterorganisaties in OPCI-verband. OPCI – dit acronym staat voor Onafhankelijk 
Platform CI – behartigt de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) CI-gebruikers 
en is aanspreekpunt voor o.a. beleidsmakers, verzekeraars en deskundigen, zoals de CI-
teams. De NVVS-commissie CI zal de resultaten en inzichten van de enquête via OPCI in 
eerste instantie inbrengen in het overleg met het samenwerkingsverband van de 
Nederlandse CI-teams, CION (Cochleaire Implantatie Overleg Nederland). 
 
 
Bron : nieuwsbrief NVVS : HOREN april/mei 2011 

 
 
 

VERSLAG CANYONING 
 
 

Een avontuurlijke vakantie in de Spaanse pyreneeën 
 

Op het einde van vorig jaar had ik zowel met 
'VLOK-CI' als met 'The Deaf Adventure' contact 
opgenomen om een avontuurlijke vakantie te 
organiseren in de Spaanse Pyreneeën. 
Jullie zullen misschien het artikel nog 
herinneren dat in de nieuwsbrief heeft gestaan 
toen. Het ging over een vakantie waar 
klimmen, speleo maar vooral canyoningen 
centraal stonden. 
 
Er was vanuit 'VLOK-CI' zeker een bepaalde interesse maar er waren ook nog twijfels 
over zo ’n vakantie wat begrijpelijk is. Daarom werd er besloten om deze vakantie voor 
een jaartje uit te stellen en 'The Deaf Adventure' als proefkonijnen te gebruiken. 
Hierdoor kwam er ook meer duidelijkheid over eventuele problemen die er zouden 
kunnen opduiken i.v.m. communicatie, hoorapparaten en CI's waar ook de meeste 
mensen vragen en bedenkingen bij hadden. 
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Normaal ging er een tolk mee naar Spanje. 
Door onvoorziene omstandigheden is zij niet 
kunnen meegaan. Carine (de persoon van 
The Deaf Adventure waar ik alles mee 
geregeld had) heeft het tolken op zich 
genomen. Dit telkens tot we aan de 
activiteiten begonnen en ze haar 
hoorapparaten uitdeed. Dus bij deze hartelijk 
bedankt, Carine, voor de ondersteuing. Als er 
specifiek vakjargon gebruikt werd, was er 
even een discussie over een mogelijk gebaar 
en werd dit verder tijdens de week gebruikt. 

 
Nu willen jullie natuurlijk nog weten hoe de week zelf is geweest! 
 
Na een initiatie klimmen en speleo en een info-avond bij Modosa over onze reis naar de 
Spaanse pyreneeën, was het enkel wachten en de dagen aftellen tot het vertrek. 
We werden zaterdag 9 juli verwacht in Lamiana, dat gelegen is in de Spaanse pyreneeën 
en waar PocoLoco zijn uitvalsbasis heeft. Er is een kleine gezellige camping waar ook het 
ontbijt en het avondeten werden voorzien. 
 
We hadden eerst een lange rit voor de boeg. De afspraak was vrijdag 8 juli om 18u aan 
de brug van het station van Berchem, Antwerpen waar we alles zouden overladen in ons 
gehuurde mini busje. Dit had als voordeel de we elkaar al konden leren kennen en dat 
ook de vervoerskosten gedrukt werden. Na het afscheid met de thuisblijvers vertrokken 
we voor een 12u durende rit. 
Een paar pit stops en een rustige rit verder zagen we de zon terug opkomen aan de 
horizon en waren de Pyreneeën in de verte al te zien. Nog even en we konden de 
autostrade verlaten en aan de laatste 100km beginnen. Net voor de Frans/Spaanse grens 
stopten we in het dorp St.Lary en gingen op zoek naar een welverdiend ontbijt. Toen 
waren we klaar om de laatste klim naar de tunnel van 'Bielsa-Aragnouet' aan te vatten 
en de doorsteek naar Spanje te maken. Eens door te tunnel, kwam het mooie weer ons 
tegemoet en kregen we ook direct een prachtig zicht op de ruwe Spaanse pyreneeën. 
 
Onderweg stopten we even aan het 
einde van een cayon en gingen een 
kijkje nemen naar de laatste 
watervallen. Iedereen keek naar elkaar 
en vroeg zich af of we vandaar naar 
beneden konden. Ik zag het aan hun 
gezichten en bevestigde: inderdaad één 
van de volgende dagen gingen we via 
die watervallen naar beneden. Ik kreeg 
een vragende blik terug of ik ze allemaal 
wel op een rijtje had. Hier geef ik liever 
geen commentaar op. 
 
We zetten onze weg verder en kwamen uiteindelijk aan in Lamiana. 
 
We verkenden even het dorp, dat bestaat uit de camping, restaurant, bar en een 
hotelletje. Iedereen was het er over eens dat dit een prachtige omgeving is. We gingen 
op zoek naar een plaats om onze tenten op te zetten en om even te bekomen van de 
lange rit. Tegen 16u kwam Els (één van de eigenaars van PocoLoco) toe in Lamiana om 
kennis te maken en te vragen wat onze plannen nog waren vandaag. Els zou samen met 
ons de week doorbrengen en mee de groep begeleiden. 
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We spraken af rond 17u aan het materiaalkot om de 
neopreen pakken te passen en het materiaal uit te 
delen. 
Ieder kreeg zijn persoonlijk materiaal voor heel de 
week zodat we niet elke dag terug moesten passen en 
zoeken naar het juiste materiaal.  
Na het passen van het materiaal en de bijhorende 
leute hadden we nog een rappel initiatie gepland om 
iedereen de technieken van het rappellen bij te 
brengen zodat we dat niet meer in de canyons 
moesten doen. We maakten van deze initiatie ook 
gebruik om al afspraken te maken i.v.m. 
communicatie en gebaren die we in de canyon 
gingen/konden gebruiken.  
 
deze lange dag werd afgeslotenmet een douche en 
een koel drankje (frisse pint voor de liefhebbers). Het 
avondmaal had plaats in openlucht en met zicht op 
het prachtige nationale park van Ordesa en de Monte 
Perdido. Tijdens de maaltijd werd er gesproken over 
de volgende dag en welke canyon we gingen afdalen. De sfeer zat er al goed in en 
iedereen zag het zitten om aan het echte werk te beginnen ! 
 
De nacht viel en iedereen ging, met een gezonde nieuwsgierigheid voor de volgende 
dagen, slapen. 

 
De volgende morgen zaten Els en ik 
samen aan de ontbijttafel te 
wachten op de groep. Blijkbaar 
hadden sommige mensen wat meer 
tijd nodig om op te starten, maar na 
een tijdje geraakte iedereen aan de 
ontbijt tafel. We lieten ons het 
ontbijt smaken en spraken af om 
10u aan het materiaalkot.  
Wij namen nog wat extra materiaal 
zoals touwen en EHBO, gingen de 
piknik halen in de keuken, laadden 
de bus met al het materiaal en 
waren klaar om te vertrekken. 
 

Voor onze eerste canyon van de week moesten we maar een 
tiental minuutjes rijden om aan het begin van het pad dat ons 
naar de canyon zou leiden, te komen. We parkeerden onze bus 
en begonnen aan de wandeling. Het pad leidde ons door de 
bergen en gaf ons prachtige uitzichten. Er werd regelmatig 
eens gestopt om iets te drinken en wat uitleg te geven over de 
omgeving en wat er zoal te zien was.  
 
Na ongeveer een uur wandelen over kleine bergweggetjes en 
rotsen, langs riviertjes en afgronden kwamen we uiteindelijk 
aan het begin van onze canyon. Hier hebben we ons omgekleed 
en klaar gemaakt om kennis te maken met canyoningen. 
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Het was zover, het moment waar iedereen zo op had gewacht!!! 
 
We overliepen nog een aantal belangrijke regels waar we ons aan moesten houden in de 
canyon. We vroegen of er nog vragen waren nu onze tolk haar hoorapparaten nog in 
had. Want eens vertrokken werden de hoorapparaten en CI’s niet meer gebruikt. Vanaf 
dat moment moesten ze het met onze gebrekkige gebarentaal (maar wel met een 
bepaald entertainment gehalte) doen. 
 
We waren nog maar net vertrokken en de 
eerste uitdaging was al een feit. Een smalle 
kloof van 2m breed, een waterval die er in 
terecht komt en ja hoor, hier moesten we 
door. Er waren twee opties, springen of 
rappellen. Els stond boven aan het punt 
waar er gesprongen of gerappeld moest 
worden. Ik deed de sprong voor (hij is 
ongeveer 4m hoog) en Els boven bleef voor 
de mensen die liever rappelden. De helft 
van de groep besloot om de sprong te 
wagen de anderen maakten gebruik van het 
touw om veilig beneden in het water te 
geraken. 
 
Whoehoeee, Whiehaaaaaa, Aaaaaaaaaa en nog van dat soort dingen heb ik gehoord, 
maar iedereen was het er over eens, dit was de max en het smaakte naar meer ! We 
klommen en zwommen verder door de canyon tot het volgende punt waar er weer 
gesprongen kon worden. Hier was het 2m hoog en het poeltje waar we in moesten 
springen was nu wel veel kleiner. Hier hadden we een heerlijk uitzicht. Het was een op 
één volging van sprongen en poeltjes. Op het einde was er een grote poel die we volledig 
overzwommen.  
Aan de overkant keken we even terug vanwaar kwamen. Iedereen had zo wat de zelfde 
reactie en blik op zijn gezicht. Els en ik waren tevreden over wat we zagen en zetten 
onze tocht met de groep verder. 

Toen volgden er een aantal klim- en 
zwemstukjes, gaatjes waar we door konden 
kruipen. Sommigen gingen er rond. Gaatjes 
zoeken is één van mijn bezigheden in canyons, 
elk gaatje tussen de rotsen dat er enigszins groot 
genoeg uitziet om door te kruipen, werd getest, 
of er nu water door stroomt of niet. En het leuke 
is dat iedereen ook volgde. 
 
Na bijna twee uur canyoning kwamen we aan een 
picknik plaats met een grote rots ervoor. Onder 
aan was een 

klein donker gat te zien waar het water in verdween. 
Els ging als eerste dit gat in en maakte duidelijk dat 
er genoeg ruimte was om je hoofd boven water te 
houden en dat er ook genoeg licht was (aan het 
einde van de tunnel). Dus werd de piknik nog even 
uitgesteld tot aan de andere kant van de rots.  
De groep volgde met af en toe een bedenkelijk 
gezicht. Ik ging als laatste en zag iedereen aan de 
andere kant van de rots in het water drijven, klaar 
om aan de picknick te beginnen. 
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We zetten ons naast de grote rots. Natuurlijk kon je ook hier langs wandelen en moest je 
er niet onderdoor. Tijdens de picknick genoten we van het uitzicht en van het eten dat ze 
ons hadden mee gegeven. 
 
De sfeer in de groep was goed, Els en ikzelf redden ons met de gebarenkennis die we 
hadden. Als we iets niet wisten konden we het vingerspellen en werd het gebaar ons 
voorgedaan en probeerden we dat te onthouden. 
 
Alles werd opgeruimt, materiaal werd terug goed aangedaan en nagekeken en we waren 
terug onderweg. Brrr, dat is toch altijd koud hoor, die eerste sprong terug in dat koude 
water, amaai !  
 
Toen kwam er een stuk klauterwerk tot we 
aan een paar kleine poeltjes kwamen waar 
we konden spelen. Als eerste was er een 
toboggan (glijbaan) aan de beurt. Deze 
werd ook even uitgelegd en voorgedaan 
omdat er ook hier een bepaalde techniek bij 
kwam kijken. Daarna werd de toboggan 
meerdere keren gedaan. Het kwam uit in 
een poel waar een sifon in zat. Dit is een gat 
in de rotsen dat volledig onder water staat 
en waar je door moet zwemmen. Dit was 
een ruime en korte siffon. Els sprong er als 
eerste in en de rest volgde. We kwamen nog 
een toboggan tegen die ons alle kanten van 
zichzelf liet zien en de meeste draaiden hier 
dan ook even rond maar kwamen wel allemaal boven met een glimlach van wat was dit, 
dit was fun ! 

Toen kwamen we in het laatste stuk van de canyon. 
We waren ondertussen al een dikke drie uur en half 
onderweg. Dit gedeelte was ook weer een “aqualibi” 
speelgedeelte en we gingen dan ook al schuivend, 
rollend, springend en zwemmend verder tot aan de 
allerlaatste rotsblokken voor een stukje klauteren 
en waar er nog twee sprongen op ons wachtten. 
Eentje van een kleine vier meter en eentje van een 
kleine acht meter. We sprongen allemaal van de 
vier meter. Enkele kropen terug naar boven om ook 
eens van de acht meter te kunnen springen. 
 
Dit was het einde van de allereerste canyon. We 
gingen even rond voor een 'high five' want dat 
hadden we wel verdiend. Er werd nog wat genoten 
van de omgeving, gedronken, gegeten en 
gezwommen. De pakken en gordels werden 
uitgedaan en klaar gemaakt voor de wandeling naar 
de bus. Ik ging even bij iedereen langs om te horen 
of alles in orde was en alles naar wens was 
verlopen. Na een dag canyoningen en wandelen 

kwamen we allemaal moe en voldaan terug aan bij de bus. 
Al het materiaal werd in de bus gezet en we reden naar Lamiana waar we onze wel 
verdiende tapas met bijhorende dranken bestelden. De groep hing al na één dag zo aan 
elkaar alsof we elkaar al jaren kenden en de communicatie was niet echt een probleem. 
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Sommigen verkozen om eerst even een 
dutje te gaan doen anderen gingen een 
verfrissende douche nemen, lazen een 
boek, probeerden the slack line even uit 
of maakten nog een avond wandeling. 
Rond 21u werd iedereen terug aan tafel 
verwacht voor een heerlijk avondmaal. 
Tijdens het eten werd de dag natuurlijk 
overlopen, hoe iedereen het ervaren had 
en of er problemen waren. Iedereen was 
tevreden, ze vonden dit de max was! Ik 
was zeer blij met dit enthousiasme. Met 
de topo en kaart werd de canyon van de 
volgende dag besproken. 
 
Dit is het verloop van ‘een’ dag! 
 
Natuurlijk is het niet verplicht om alle dagen aan de activiteiten deel te nemen. Zo 
besloten de dames om woensdag geen canyons mee te doen. Dat is natuurlijk geen 
probleem, of maar één canyon i.p.v. twee als we er twee per dag doen. Daar ben je 
volledig vrij in. 
 
Onze eerste canyon lag bij wijze van spreken in de achtertuin van onze camping. Voor de 
andere canyons reden we een 30 min. tot 1u met de bus. Dit gaf het voordeel dat we in 
de terugweg altijd wel een dorp of stadje tegenkwamen dat de moeite waard was om 
eens te bezoeken en daar dan eventueel inkopen en dergelijken te doen. 
 
Om af te sluiten nog een kleine conclusie vanuit mijn standpunt, gezien als gids en als 
papa van Warre. 
 
Als Gids: Els en ik hebben genoten van deze week. In het begin was het zeker aanpassen 
en hebben we een aantal werkmethodes moeten wijzigen omdat we toch met beperkte 
communicatie zaten. Maar met goede afspraken en begrip langs de twee kanten zijn we 
er toch in geslaagd om dit tot een goed einde te brengen. Iemand die heel vlot 
gebarentaal kan, is echt wel een must tijdens deze activiteiten en dit omdat we niet alles 
op voorhand konden uitleggen. Dingen worden soms veel duidelijker en blijven beter 
hangen als je je in de situatie zelf bevindt en daar de uitleg krijgt. 
  
Als papa: Ik begrijp dat sommige mensen hier een beetje angstig tegenover staan, deze 
sport is voor veel mensen toch een grote onbekende. En onbekend is onbemind. Maar ik 
zal Warre wel stimuleren om aan dit soort sporten deel te nemen. Omdat ik weet dat de 
mensen bij PocoLoco dit heel serieus nemen en ons heel graag zien komen. En ook 
omdat ik weet dat, als Warre verder wil gaan met de sport ik hem samen met de 
bergsport/speleo federatie een goede opleiding zal kunnen aanbieden. Zo kan hij later 
zonder problemen kiezen met wie hij deze sporten zal kunnen beoefenen. 
 
Dit is nog maar het begin van het openstellen/bekend maken van deze sporten onder 
dove en slechthorende mensen. Je zal er zeker nog meer van horen.  
 
Als er mensen zijn die na het lezen van dit verslag zin hebben gekregen om ook eens te 
proeven van deze sporten, meer info wensen, of zelfs de sporten op regelmatige basis 
willen gaan beoefenen kan je mij altijd contacteren en zal ik proberen om een antwoord 
te geven op jullie vragen. 
 
Sportieve groeten, Kurt Schrauwen 
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MIJN NIEUWE OREN 
 
MIJN NIEUWE OREN 

 

Ik ben Mireille MOREAU, geboren te GENT op 14 januari 1955. 

In juli 1955 , op de leeftijd van zes maanden werd ik een eerste keer door het noodlot 

getroffen toen bleek dat ik besmet was geraakt met kinderverlamming (poliomyelitis) 

waarvan er toen een epidemie heerste. Ik heb de volgende 14 maanden van mijn prille 

leven in het ziekenhuis doorgebracht, aanvankelijk in de Oude Bijloke te GENT en later in 

de nieuwe paviljoenen van het Universitair ziekenhuis te GENT. Ik heb er een blijvende 

verlamming en misvorming van mijn linkerbeen aan overgehouden. Maar ondanks deze 

handicap heeft mijn leven zich verder ontwikkeld zoals bij iedereen, mits een paar 

beperkingen. 

Vanaf 1993 werd ik slechthorend na bijna meningitis te hebben gehad. En dit door een 

slechte diagnose van de oorspecialiste. Gevolg hiervan was dat ik in anderhalf jaar tijd 

vijf keer geopereerd moest worden aan oren en neusbeen. Ook nadien bleef ik 

slechthorend. 

Op 1 april 1998 ben ik gestopt met werken als vastbenoemde klerk-typiste bij het 

Ministerie van Landsverdediging en op pensioen gesteld. En dit om medische redenen 

nadat ik er 23 jaar voltijds gewerkt had. 

In september 2009 ben ik van de ene op de andere dag plotsdoof geworden. Het 

gebeurde kort nadat ik mij een hoorapparaat had aangeschaft omdat ik aan één oor nog 

40 % kon horen. De oorzaak van mijn plotsdoof worden was waarschijnlijk te wijten aan 

een nieuwe opstoot van de vroegere infectie. 

Daar stond ik dan, 56 jaar, na 34 jaar huwelijk midden in een echtscheiding verwikkeld. 

Van de ene op de andere dag was ik helemaal niet meer in staat te communiceren zoals 

het hoorde. Mijn wereld stortte volledig in. Niets zou nog zijn zoals het geweest was. Eén 

jaar was ik helemaal doof, niet wetende of ik ooit nog zou kunnen horen. Dat was echt 

een heel afschuwelijke tijd. 

Uiteindelijk kreeg ik nieuws van het UZ van GENT dat ik wel in aan-merking zou kunnen 

komen voor een cochleair implantaat mits het nodige onderzoek door een 

multidisciplinair team. Ze vertelden me ook dat ik één jaar heel hard zou moeten 

vechten. Ze wisten ook niet zeker of ik het zou aankunnen. Eénmaal het team zijn fiat 

had gegeven, mocht ik beginnen aan een langdurige en intensieve revalidatie bij een 

logopediste. 

Ik ben dan gestart met een cursus liplezen of spraakafzien en dat ge-durende vier 

maanden tot ik op 23 juni 2010 geopereerd werd. Tegelijkertijd werd ook mijn rechteroor 

volledig afgesloten zodat ik geen infecties meer kon oplopen. 

Op 28 juli 2010 vond de eerste fitting plaats. Het werd een dag om nooit te vergeten. 

Van de ene op de andere dag kon ik terug horen. Jullie kunnen zich wel inbeelden hoe 

zenuwachtig ik die dag was (zou ik WEL of NIET terug kunnen horen ?).Eerst ging het 
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horen aarzelend zoals bij een kind dat leert stappen. Nu, een goed jaar later kan ik voor 

bijna 100 % terug horen en ook tamelijk goed telefoneren met een vast telefoontoestel. 

Dat kon ik daarvoor ook heel goed gezien mijn vroegere werk als klerk-typiste. 

Na al deze gebeurtenissen ben ik terug iemand die blaakt van zelfvertrouwen. Ik heb nu 

mijn leven, als gescheiden en alleenstaande vrouw, volledig onder controle gekregen. Ik 

ben trots op mezelf dat ik al die moeilijke jaren op eigen krachten ben door gekomen. Dit 

alles dankzij mijn enorme vechtlust en motivatie. Momenteel ben ik zelfs heel gelukkig. 

Mijn CI een deel van mijn lichaam geworden. Ik ervaar het nog iedere dag als een groot 

wonder dat ik terug kan horen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik zou het voor 

geen goud meer willen missen. 

Zelzate, 7 oktober 2011 

Mireille Moreau  

 
SCHAATSEN 

 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
Na een lange pauze is het opnieuw tijd om te gaan...schaatsen!!!!! 
 
Wanneer : Zaterdag 29 oktober, 18.50u (dan kunnen we om 19u binnen) 
Waar : Antarctica, Moerelei 119-121, 2610 Wilrijk aan de kassa 
Wat : 1 ½  uurtje schaatsen, daarna voor wie wil wat bij babbelen in de 

cafetaria. Wie langer wil schaatsen kan dat uiteraard ook. 
Wie : Alle dove en slechthorende jongens en meisjes, broers en 

zussen, mama’s en papa’s, en je straffe oma, .... Wie nog 
nooit geschaatst heeft nemen we bij de hand. 
 

Prijs De prijzen hieronder zijn gebaseerd op een 11 beurten kaart, 
daarom komen we samen voor we binnen gaan: 
Kinderen tot en met 12j : 2.75€ 
Volwassenen: 3.75€ 
Schaatsen huren : 2.50€ (gewoon), 3.50€ (ijshockeys) 
Wie wil kan uiteraard individueel naar binnen, dan is het een 
ietsie-pietsie duurder. (0.50 € per persoon) 
 

 
Dit is een vrijblijvend initiatief, gewoon om andere kinderen en ouders te leren kennen. 
Ik ben benieuwd om bekende en nieuwe gezichten te zien !! 
 
Geven jullie een seintje? Dan weten we op wie we moeten wachten. 
 
Tot dan !! 
 
Groetjes  
Gert Mampaey 
Keizershoek 179c 
2550 Kontich 

Fax/Tel : 03 888 83 07 
GSM: 0497 59 23 29 
Gert.mampaey@skynet.be 
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COCHLEAIRE IMPLANT - CI EN FM IN DE KIJKER 
 

 

Inhoud 

  

In het kader van 175 jaar Spermalie organiseert de werkgroep cochleaire implant een 
infobeurs voor iedereen die interesse heeft in cochleaire implant.  

CI-gebruikers, ouders van kinderen met een cochleaire implant, logopedisten, 
audiologen, GON-leerkrachten, studenten,… iedereen is welkom.  

 

Doorlopend informatieparcours over cochleaire implant met 
speciale aandacht voor ‘CI en FM’ 

  
tussen 15u30-18u30: 
  
Een info-parcours langs meerdere locaties waar CI-firma’s (COCHLEAR, MEDEL, 
NEURELEC, ADVANCED BIONICS, ONICI, VLOK-CI), enkele verenigingen en ook het BC 
Spermalie zelf een infostand heeft over de huidige en eventueel toekomstige device van 
het merk dat ze vertegenwoordigen. 

  
Als je een TOLK VGT wenst, gelieve naam en uur van aankomst door te geven 
infobeurs.ci@mpi-spermalie.be 

  

Organisatie 
Begeleidingscentrum Spermalie 

Doelgroep 
Iedereen met interesse voor CI: CI-gebruikers, ouders, 
leerkrachten,zorgverstrekkers 

Vormingsmomenten 

� Datum vrijdag 21 oktober 2011 van 15:30 tot 18:30 
Plaats Begeleidingscentrum - Spermalie 
Begeleid door Vandenbroeck Valerie 

Inschrijvingen 
bekijk huidige inschrijvingen 
Online inschrijven via de-kade.be op deze vorming is niet mogelijk. 
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KVG 
 
 

 
 
26 oktober 2011 om 19u30 in CM Mechelen – Zaal Forum, Antwerpsesteenweg 261, 
2800 Mechelen  
Erfrecht, zorgen voor de financiële toekomst van ons kind met een handicap 
 
9 november 2011- 19u30 – Beveren 
Infoavond Waar heb ik recht op ?  
-snippervoorzieningen voor personen met een handicap 
 
Een handicap brengt vaak veel extra kosten met zich mee: therapieën, hulpmiddelen, 
aanpassingen aan woning,...Een aantal van deze kosten worden terugbetaald door o.a. 
het ziekenfonds, het Vlaams Agentschap,... en de wetgever voorziet een aantal fiscale 
voordelen voor personen met een handicap of gezinnen met een kind met een handicap 
Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen,  'snippervoorzieningen' , voor 
mensen met een handicap: parkeerkaart, verminderingen bij het gebruik van het 
openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, enz. 

22 november 2011 – Leren leven met een kind met een handicap – Gent  

Je vermoedt dat er iets fout loopt in de ontwikkeling van je baby of kind. Je wordt 
geconfronteerd met de handicap van je kind… Hierdoor staat je wereld op zijn kop en  
verandert je leven drastisch: Je zit met heel wat vragen. Je verliest de dromen die je had 
voor je kind,… Hoe ga je om met dit verlies? Kan je ooit tot aanvaarding komen en hoe 
doe je dat? 
 
16 februari - Tegemoetkomingen in Hoboken om 19u30:  
Wat geberut er met je kinderbijslag als je de school verlaat? Heb je dan recht op een 
tegemoetkoming? Welke tegemoetkomingen bestaan er? Voor wie zijn ze bedoeld en hoe 
vraag je ze aan? 

28 februari 2012 – Tegemoetkomingen en verhoogde kinderbijslag: Hoe kun je je 
voorbereiden op de geneeskundige controle? – St-Niklaas  

Wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap of verhoogde kinderbijslag 
aanvraagt moet ‘op controle’ bij de arts van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid. Hoe kun je je hierop zo goed mogelijk voorbereiden? 
 
7 juni - Wat is het PAB? in Turnhout om 19u30:  
PAB staat voor Persoonlijke AssistentieBudget. Personen met een handicap of hun 
ouders/voogd krijgen een budget om zelf assistenen aan te werven om de nodige 
ondersteuning te bieden. Wat is het PAB en hoe werkt het? Hoe moet je dit aanvragen? 
Waarvoor kun je een PAB gebruikten?  
 
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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AGENDA KEDOKIDS 
 

Jaarprogramma 2011 – 2012 
 

zat 15 okt '11  Gon-Symposium (Samenwerking met Vlok-CI) 
zon 13 nov '11  Karting en Lasergame (+1m30) & Film en Spelnamiddag  

(-1m30) 
zat 28 jan '12 Ijsschaatsen! 
zat 31 mar '12 Ardennen 
zon 13 mei '12 Zwemmen in Tongelreep (Nederland) 
zon 8 jul '12    Kamp in Westmalle (4 dagen) onder voorbehoud 
 

 
Veel groetjes tot en binnenkort!!!! 
 
Kedokids-Team 
http://piramime.be/kedokids 
kedokids@piramime.be 

 

TONEELSTUK GEORGES 
 
Uit Belgisch onderzoek blijkt dat een op vijf van 

de thuiswonende ouderen slachtoffer is van 

ouderenmis(be)handeling. In het jaarverslag van 

het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 

van 2010 werden ook meer meldingen 

geregistreerd van geweld van gezinsleden op 

inwonende bejaarde ouders of schoonouders. 

Sinds 2005 investeert de provincie Antwerpen in de aanpak en preventie van 

ouderenmis(be)handeling door dit te erkennen als een aparte vorm van intrafamiliaal 

geweld en de oprichting van een Steunpunt Ouderenmis(be)handeling. 

De Dienst Welzijn en Gezondheid organiseert in samenwerking met de Provinciale 

Ouderenraad en de Stad Antwerpen de 100ste opvoering van het toneelstuk 
Georges. Het toneelstuk van en mét René Verrethillustreert op aangrijpende wijze de 

ontwikkeling van een situatie van ouderenmis(be)handeling binnen de familiale context. 

"We leren Georges kennen bij zijn thuiskomst na de begrafenis van zijn echtgenote. Zijn 

kleindochter Cindy troost hem. Ook zoon Roger en schoondochter Jeanine zijn met hem 

begaan. Ze stellen zelfs voor om bij opa in te trekken. Het huis is immers zo groot. 

Wordt dit een nieuw begin?" 

met: René Verreth, Dirk Belloy, Veerle Van Dyck, Joris Van den Eynde, Karien Van 

Remoortel en Fien Belloy 

Extra informatie 
Er is een ringleiding voorzien. De voorstelling van 8 oktober om 20.15 uur is met 
tolken Vlaamse Gebarentaal. 
Einde voorzien rond 23 uur. 

 

Lokatie 
Antwerpen : Arenberg Grote zaal 
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DE WRIEMELBEDDEN 
 

De Wriemelbedden 
 

13 november 2011 met tolken VGT 
 

De Wriemelbedden’ is een vlotte en bij momenten ondeugende komedie van Bart Spaey, 
waarin 

‘het bed' de centrale plaats van het gebeuren is. 
 

In een aantal taferelen gaan telkens 2 acteurs met elkaar een confrontatie aan. 
Huwelijksmoeheid, een pasgetrouwd stel, een visie op de wereld van broer en zus, ... 

Deze situaties leiden tot kinderlijke, pikante, koude, religieuze of gewichtige 
bedgesprekken. Doordachte steekspelletjes leiden tot herkenbare en daarom grappige 

situaties. 
 

Waar 
Vaarttheater, Heikantstraat 150, Schoten 

 

Wanneer 
13/11/2011 om 15.u 

 

Inkom 
€ 10 

€ 8 voor 60+ ers en groepen (min. 20 pers.) 
 

Reservatie 
Mailen naar : nancy@vaarttheater.be 
Betalen via overschrijving : 979-6241833-82 
Kaarten liggen klaar aan de inkom (ten laatste 15 min.voor aanvang 
afhalen) 
Bij reservatie gelieve te vermelden of je al dan niet bij de groep van de 
doven en slechthorenden wil aansluiten. 
 
 

NIEUWE WEBSITE HOORSTICHTING 
 
Nieuwe website voor de hoorstichting 
 

De Hoorstichting wil mensen meer bewust maken van de manieren 
waarop je je gehoor kunt beschermen en helpt bij het vinden van 
oplossingen als je gehoor toch minder wordt. Om de informatie 
beter te kunnen aanbieden en ook in de toekomst de verschillende 
doelgroepen goed te kunnen blijven informeren, heeft de 
Hoorstichting een nieuwe website : www.hoorstichting.nl  
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VGT IN PROVINCIALE MUSEA ANTWERPEN 
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NIEUWS VAN ONZE SPONSORS 
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GEGEVENS VLOK-CI 

 
 

Het webadres www.vlok-ci.eu 
Het mailadres van de voorzitter voorzitter@vlok-ci.eu 
Het mailadres voor vragen en opmerkingen over 
de website 

webmaster@vlok-
ci.eu 

Algemene vragen en opmerkingen over/van VLOK-
CI  

info@vlok-ci.eu 

 
 
 

ONZE SPONSORS 
 
 
 

 
 

 

 

 


