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Beste lezer, 

Komt het nu door de lente of door Pasen, elk jaar weer is er een 
drang om in de tuin tal van werkjes te doen, snoeien, bijplanten, 
kortom de tuin opkuisen en klaarmaken voor de lente en zomer. 

Ook dit jaar voel ik mij goed in de tuin. De opkuis geeft mij een 
gevoel van vrijheid, van ontspanning, van terugkeren naar de 
natuur. 
De natuur leeft op. Als ik dit, op een moment van stilte, tot mij laat 
doordringen, begin ik te vermoeden dat de lente meer is dan de 
natuur die opleeft na de donkere tijd van de winter. De donkere tijd 
van de winter houdt ook in dat er zicht is op licht, het licht van de 
lente, van nieuw leven. De lente is een teken van het bestaan. De 
lente is immers de jeugd van het leven, ook van ons leven. Regen en 
wind kunnen ons het nieuw leven niet ontnemen. Dit zijn slechts 
tekenen van groeien naar een nieuwe toekomst. 
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Ik kan me zelf nestelen in een omarming van de lente die mij 
omgeeft met wat ik diep van binnen ben, licht, liefde en warmte. 

De laatste weken leeft ook AHOSA op door ‘lentekriebels’. Samen 
met ‘Onder ons’ en ‘Vlok-CI’ proberen we een samenwerking te 
bewerkstelligen om zo een ruimere ‘impact’ te hebben die, voor elk 
van de drie verenigingen, een pluspunt zou moeten betekenen. De 
600.000 slechthorenden, waarvan de helft drager is van een 
hoorapparaat of CI hebben nood aan ondersteuning. Ahosa staat 
voor Anders Horen Samen Aanpakken. Samen aanpakken wil 
zeggen, zoveel mogelijk samen doen.  
Op zaterdag 22 april 2017 is er een CI informatiedag. Als u benieuwd 
ben hoe een CI uw leven kan veranderen of gewoon uit 
belangstelling, of gewoon om eens samen te zijn, kom dan eens 
langs. Er zijn informatie standen en workshops. Ik verwacht jullie die 
dag allemaal in Ledeberg. 

 
Monica. 
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U wilt wel iets nalaten aan de organisatie waarin u gelooft en die 

u misschien tijdens uw leven ook al hebt gesteund. «Maar», 

denkt u, « dan blijft er minder van mijn erfenis over voor mijn 

goede vriend(in) of mijn favoriete nichtje…».  Dat is niet 

noodzakelijk het geval! Dankzij het duo-legaat kan hij of zij 

evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch het goede doel 

steunt. 

Contacteer uw notaris voor meer info.    
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De Stad Gent zoekt vrijwilligers 

voor Personen met een beperking: de Stad streeft naar directe 
communicatie met de gebruiker (= betrokkene met een beperking 
zelf, kinderen, broers en zussen en ouders). Hun directe 
ervaringsdeskundige expertise over de eigen situatie is een 
belangrijke aanvullende know how op de expertise van 
professionelen. 

Maar deze groep kan ook ruimer, bv ook naar mensen met 
migratieachtergrond, alleenstaande ouders, mensen in armoede, 
holebi’s en transgender, senioren,… De groep ervaringsdeskundigen 
kan ingedeeld worden in drie groepen: 

• Eigen kennis vanuit de individuele situatie. 

• De kennis van een individu die de eigen situatie kan overstijgen 
en een bepaalde groep (bv auditieve beperking) kan 
vertegenwoordigen 

• De ervaringsdeskundigheid die namens de ruimere doelgroep 
(verschillende beperkingen) kunnen praten. 

• Overstijgen van de doelgroep (handicap) naar een ruimere groep 
van kwetsbaren, zoals bv anderstaligen, mensen in armoede, 
mensen met migratieachtergrond,… 

De Stad Gent gaat – bij voorkeur - actief naar dergelijke gebruikers 
op zoek van verschillende leeftijden en verschillende profielen: 
jongeren, senioren, studenten, (niet) werkende, van andere origine, 
hoger/lager opleidingsniveau,… 

 

Welke vaardigheden, houdingen,… verwacht de Stad? Dit is 
afhankelijk van de inhoud: 
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• Pc-kennis bij het nalezen op toegankelijkheid van informatie 

• Communicatieve vaardigheden voor de 
sensibiliserende/vormende activiteiten zoals 'anders lunchen of 
vorming aan baliepersoneel, vlot in sociaal contact 

• Basiskennis van toegankelijkheid (vaak aanwezig vanuit je 
situatie omdat je er dagdagelijks mee te maken hebt) 

• Persoonskenmerken: geëngageerd, enthousiast, gemotiveerd, 
betrokken, constructief, oplossingsgericht 

• Houdingen: discretie (bij vertrouwelijke opdrachten), zichzelf 
reflecterend, loyaal 

Wat zijn de taken? Op dit moment doet de dienst Welzijn en Gelijke 
Kansen sporadisch of structureel beroep op burgers (met een 
beperking) als individuele ervaringsdeskundige personen. De Stad 
vraagt om documenten na te lezen, opmerkingen te geven over het 
aspect toegankelijkheid bij nieuwe websites, mee te werken aan 
sensibiliserende acties zoals een diner ‘Anders Lunchen’, mee te 
werken aan interactieve vormingen (bv vorming aan 
baliepersoneel), input te geven rond bepaalde acties (bv 
toegankelijke stadsevenementen), enz.…. 

Ook andere diensten wensen klankbordgroepen in te zetten. 
Afhankelijk van de thema’s zullen ervaringsdeskundigen afhankelijk 
van hun interesse verschillende klankbordgroepen vormen. 

Heb je interesse om als vrijwilliger te werken voor 
de Stad Gent: gelieve contact op te nemen met 
Ahosa vzw.  
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TEST TEST 

Ringleiding?  

Een ringleiding is een draadloos systeem dat ervoor zorgt dat de 
geluiden van de scène, televisie, de radio aan de balie,...enz. door de 
drager van een hoorapparaat of cochleair implantaat (CI) 
rechtstreeks in het hoortoestel/CI beluisterd kunnen worden.   

Zet het hoortoestel/CI op T-stand om gebruik te maken van een 
ringleiding.  

Als er ergens ringleiding aanwezig is, wordt dit doorgaans met dit 
symbool aangeduid: 

 

Als vereniging voor dove en slechthorende personen krijgen we 
regelmatig de vraag om ringleidingen uit te testen op verschillende 
evenementen zoals theatervoorstellingen, filmvoorstellingen, 
festivals, … 

Om snel testers te vinden zouden we graag een 
groep mensen samenstellen waarop we regelmatig 
een beroep kunnen doen. 

Interesse? Neem dan snel contact op met Ahosa vzw  
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3 vragen en antwoorden over oordoppen 

 

Je wilt graag een festival, concert of discotheek bezoeken zonder 
risico te lopen op gehoorschade. Gehoorbescherming in de vorm 
van oordoppen biedt in dat geval een uitkomst. Maar welke 
doppen zijn het meest geschikt?  

Er zijn verschillende soorten oordoppen op de markt, van schuimen 
varianten (ook wel herriestoppers genoemd) tot universele 
oordoppen met een muziekfilter. Ook op maat gemaakte oordoppen 
met filter (otoplastieken) zijn een optie. Sommige oordoppen 
verschillen onderling in mate van demping.  

Hoe weet je welke oordoppen voldoende dempen? 

Onafhankelijke laboratoria testen de oordoppen om te bepalen wat 
de SNR-waarde van een oordop is. SNR staat voor Single Number 
Rating. Dit is een waarde die je kunt gebruiken voor het vergelijken 
van de mate van geluidsreducering van gehoorbeschermers. Goede 
oordoppen hebben in ieder geval een minimale bescherming van 
SNR = 15, zo luidt het algemene advies van de Nationale 
Hoorstichting.  
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Welk soort oordoppen kun je het beste gebruiken? 

Verder adviseert de stichting universele oordoppen met een 
muziekfilter of op maat gemaakte oordoppen. De op maat gemaakte 
oordoppen zijn een stuk duurder dan de meeste universele 
oordoppen met muziekfilter, maar ze zitten vaak wel comfortabel.  

Schuimen oordoppen raadt de Nationale Hoorstichting af tenzij je 
geen andere keuze hebt. Deze schuimen oordoppen worden vaak 
verkeerd ingebracht waardoor ze niet goed beschermen. Ook 
vervormen ze vaak de muziek, waardoor sommige mensen ze tijdens 
een avondje stappen toch uitdoen.  

Hoe lang gaan oordoppen mee? 

De universele oordoppen met muziekfilter kun je ongeveer drie 
maanden gebruiken bij dagelijks gebruik. Als je ze niet dagelijks 
gebruikt gaan ze wat langer mee. Het is belangrijk om de verpakking 
en aanwijzingen te lezen. Goed en regelmatig schoonmaken zorgt 
ervoor dat je ze langer kunt gebruiken.  

Op maat gemaakte oordoppen kunnen minimaal één jaar gebruikt 
worden. Het is belangrijk om ze na één jaar te testen bij de audicien 
op geluidslekkage, omdat je gehoorgang van vorm kan veranderden 
na een tijdje.  
 
Schuimen oordoppen zijn vaak voor eenmalig gebruik.  
 
Bron: Nationale Hoorstichting / Oorcheck.nl 

  

http://www.hoorstichting.nl/info-advies/uitgaan/oordoppen/
http://www.oorcheck.nl/uitgaan/oordoppen-in/
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Actieplan preventie van gehoorschade in Nederland 

Preventie van gehoorschade begint langzamerhand een nationaal en 
steeds breder draagvlak te krijgen. KNO-artsen zetten zich in het 
hele land voor het derde schooljaar in om voorlichting op 
basisscholen te geven over gehoor en potentiële gehoorschade door 
hard geluid. Bovendien is sinds kort dit lesmateriaal ook voor KNO-
artsen in Opleiding beschikbaar gemaakt om hun competentie 
Maatschappelijk Handelen ten uitvoer te brengen. 

Bron: http://www.kno.nl/index.php/actieplan-preventie-van-
gehoorschade/ 

 

 

Epoxy en geluid is een gevaarlijke cocktail voor het 

gehoor  

Blootstelling aan epoxy (lijm) 
gecombineerd met lawaai 
verhoogt het risico op 
gehoorverlies met 42% en dit 
vooral op de midden- en de hoge  
frequenties.  

Bij arbeiders die ‘enkel’ in lawaai 
werkten was het risico op            

gehoorverlies 21%. 

Epoxy wordt vooral gebruikt in de steenindustrie. 

Vrij vertaald en samengevat. 

Bron: bmjopen.bmj.com 
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Gehoorverlies na 'bommetje' onder afdak 

Een groepje leerlingen heeft onlangs een voetzoeker tot ontploffing 
gebracht in een middenschool in Nederland. 

Een leerlinge (15) liep hierdoor gehoorschade op. De laatste weken 
was het een plaag om straatbommetjes te laten ontploffen. In De 
Handelsschool zijn drie leerlingen hiervoor geschorst. De politie 
maant scholen aan om hard op te treden tegen deze leerlingen.  

Bron: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/tot-70-
gehoorverlies-na-bommetje-onder-afdak-a3068249/ 

 

 

Geluidsoverlast door verkeer kan leiden tot hart- en 

vaatziekten  

Uit onderzoek van gezondheidswetenschapper Wilma Zijlema blijkt 
dat wanneer iemand wordt blootgesteld aan geluidsoverlast door 
verkeer, de hartslag toeneemt. Een effect dat op lange termijn zou 
kunnen leiden tot hart- en vaatziekten. Zijlema vindt dat 
verkeerslawaai meer aandacht verdient omdat veel mensen er mee 
te maken hebben. 

Zijlema deed onderzoek naar de relatie tussen verkeerslawaai en 
hoge bloeddruk en verhoogde hartslag. Haar onderzoeksteam 
analyseerde gegevens over de gezondheid en leefomstandigheden 
van ruim 88 duizend burgers in Nederland, Groot-Brittannië en 
Noorwegen. Ze constateerde dat er een verband bestaat tussen 
geluidsoverlast door verkeer en een verhoogde hartslag, gemeten in 
rust. 

Bron: De Volkskrant 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/tot-70-gehoorverlies-na-bommetje-onder-afdak-a3068249/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/tot-70-gehoorverlies-na-bommetje-onder-afdak-a3068249/
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Jongeren en hun gehoor: zijn de effecten van 

lawaaiblootstelling al zichtbaar?  

Vijftien procent van de jongvolwassenen heeft schade opgelopen 
aan het binnenoor door blootstelling aan lawaai in hun vrije tijd. Dat 
blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Sofie Degeest, die voor het 
eerst vragenlijsten combineerde met gehoortesten.  

Hoewel lawaaiblootstelling meestal beschouwd wordt als een 
beroepsrisico, is er groeiende ongerustheid over de risico’s van 
lawaaiblootstelling tijdens vrijetijdsactiviteiten, voornamelijk bij 
tieners en jongvolwassenen. Overmatige blootstelling aan lawaai 
kan slechthorendheid of tinnitus (oorsuizen) veroorzaken. Sofie 
Degeest onderzocht de effecten van lawaaiblootstelling tijdens 
vrijetijdsactiviteiten op het gehoor van Vlaamse jongvolwassenen 
tussen 18 en 30 jaar. Voor het eerst werd daarvoor in Vlaanderen op 
een grootschalige manier info uit vragenlijsten en gehoortesten 
gecombineerd.  
 
Maar liefst 517 jongvolwassenen werden onderzocht. Zij namen in 
uiteenlopende mate deel aan diverse vrijetijdsactiviteiten, met een 
grote variatie in frequentie van deelname en geschatte 
intensiteitsniveaus per activiteit.  
 
Uit de klassieke gehoortest bleek dat hun gehoor er niet op 
achteruit gegaan was, maar 15% van de jongvolwassenen had wel al 
schade in het binnenoor.  
De meerderheid van de jongvolwassenen heeft ooit wel last gehad 
van tinnitus na lawaai tijdens vrijetijdsactiviteiten. Meestal is de 
tinnitus tijdelijk (68,5%), maar bij 6,4% van de jongeren is het 
oorsuizen chronisch.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat hoge geluidsniveaus het risico op 
chronische tinnitus kunnen verhogen. Ook werd duidelijk dat 
tijdelijk en chronisch oorsuizen goed op elkaar lijken, en dat er op 
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basis van de karakteristieken van het suizen na lawaai dan ook niet 
kan voorspeld worden of de tinnitus al dan niet chronisch zal zijn. 

Info 

Dr. Sofie Degeest 
Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen  
T 09 332 59 63 - buiten de kantooruren via persdienst: 0472 96 82 
81 
Sofie.Degeest@ugent.be  

Bron: http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/oorsuizen-
tinnitus-schade-jongeren-vlaams-lawaai.htm  

 

 

Knappende ballon kan voor gehoorschade zorgen 

 

Het geluid van een ballon die uit elkaar knalt, levert een dusdanig 
hoog geluidsniveau op dat dit schadelijk kan zijn voor het gehoor. 
Dit stellen onderzoekers van de University of Alberta in Canada. 
Gehoorschade ontstaat geleidelijk tijdens het leven, door te 
luisteren naar te harde geluiden of door een te lange blootstelling 
aan lawaai. Dit meldt NU.nl.  

mailto:Sofie.Degeest@ugent.be
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/oorsuizen-tinnitus-schade-jongeren-vlaams-lawaai.htm
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/oorsuizen-tinnitus-schade-jongeren-vlaams-lawaai.htm
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Wanneer de ballon zo hard wordt opgeblazen dat deze uit elkaar 
knapt, resulteert dit in een knal van 168 decibel. Wanneer het 
speelgoed met een mes of met de handen wordt stukgemaakt, gaat 
het om 155 tot 159 decibel. Dit geluidsniveau is vergelijkbaar met 
een schot van een jachtgeweer. 

Het onderzoek kwam tot stand toen audioloog en onderzoeker Bill 
Hodgetts wilde weten of knallende ballonnen op kinderfeestjes 
schadelijk waren voor het gehoor van zijn dochters. Hoewel 
kinderen niet dagelijks met knallende ballonnen te maken hebben, 
kan ieder te hard geluid op de duur leiden tot gehoorschade. 
Hodgetts wil niet direct het gebruik van ballonnen verbannen, maar 
wil ouders wel bewust maken van de gevaren. ‘Iedere blootstelling 
kan aan een significant probleem in de toekomst bijdragen. 

Bron: 
https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/36201-
knappende-ballon-kan-voor-gehoorschade-zorgen.html 

 

KNO-artsen: 'Amper aandacht voor gehoorschade' 

 

Mensen gaan nog steeds niet voorzichtig genoeg met hun gehoor 
om. Er wordt al jaren gewaarschuwd voor de schade die harde 
geluiden kunnen veroorzaken, maar de vereniging voor KNO-artsen 

https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/36201-knappende-ballon-kan-voor-gehoorschade-zorgen.html
https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/36201-knappende-ballon-kan-voor-gehoorschade-zorgen.html
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in Nederland meldt tegenover RTL Nieuws dat de 
preventiecampagnes niet werken. 

Zo'n 10 tot 20 procent van de Nederlanders kampt met oorsuizen en 
dat percentage stijgt nog steeds, zegt de vereniging voor KNO-
artsen. 

'Wat mensen zich niet voldoende realiseren is dat je gedurende je 
hele leven gehoorschade oploopt. Het is niet alleen muziek of 
vuurwerk. Ook klussen in huis kan schade opleveren' 

Als iemand gehoorschade heeft opgelopen is er ook niet veel meer 
aan te doen. 'Gehoorschade is een geleidelijk proces', zegt de 
stichting. 'Mensen nemen het eerst niet serieus omdat ze nergens 
last van hebben. Dan, op het moment dat het te laat is, is het 
onomkeerbaar.' 

Bron: ANP 

 

 

Mag het wat stiller?! Geluidsoverlast en uw gezondheid 

Van oorsuizen over hartritmestoornissen tot mentale problemen: 
lange tijd blootstaan aan intensieve geluiden kan uw gezondheid 
aantasten. De 9 meest voorkomende effecten van lawaaihinder. 

1. Gehoorverlies  

Als u lange tijd aan geluidsoverlast blootstaat, loopt u het risico dat 
uw gehoor beschadigd raakt en dat u op termijn minder goed hoort. 
De regio die de hoge tonen registreert, is het kwetsbaarst. 
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2. Oorsuizen en tinnitus 

 Naast gehoorverlies kan intens lawaai ook oorsuizen of tinnitus 
veroorzaken. Daarbij hoort iemand constant een geluid dat niet 
afkomstig is van een externe bron. Dat kan geruis zijn, maar ook 
gefluit, gesis, gebrom …  

3. Oorpijn en overgevoeligheid 

 Een geluid is soms zo sterk dat het letterlijk pijn doet aan de oren. 
Meestal gaat die pijn over wanneer het lawaai stopt, maar bij 
sommige mensen leiden extreme geluidsprikkels tot hyperacusis, 
een overgevoeligheid voor alle geluiden. Het lawaai van een 
vaatwasser die leeggemaakt wordt bijvoorbeeld, is voor hen gewoon 
ondraaglijk.  

4. Geluidsvervorming  

Wanneer bepaalde regio’s in het binnenoor niet meer naar behoren 
werken, bestaat de kans dat geluiden vervormd worden 
waargenomen. Vooral voor muzikanten stelt dat een groot 
probleem. 

5. Slaapproblemen  

Sommige mensen slapen door alles heen, anderen ontwaken al bij 
een heel lichte geluidsprikkel. De meesten worden wakker vanaf 30 
decibel, het geruis van een voorbijrijdende auto. Het kan daarbij 
gaan om een bewuste of om een onbewuste ontwaking van enkele 
seconden. Hoe dan ook, bij frequente prikkels raakt uw nachtrust 
verstoord.  

6. Verminderde leerprestaties  

Jongeren met gehoorverlies kunnen een leerachterstand oplopen 
omdat ze de leerkracht niet zo goed verstaan. Hebben ze daarbij ook 
nog eens last van tinnitus, dan is het voor hen extra moeilijk zich te 
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concentreren. Ook vermoeidheid door slaapproblemen als gevolg 
van oorsuizen of nachtlawaai geeft soms aanleiding tot 
ondermaatse prestaties op school.  

7. Hartritmestoornissen 

Op concerten met heel luide bastonen, kan het hart – heel 
uitzonderlijk – het ritme van de bas aannemen, waardoor de 
bloedcirculatie ontregeld raakt. Ook ’s nachts leidt lawaai soms tot 
hartproblemen. Wanneer we slapen, worden geluidsprikkels 
verwerkt door ons lichaam. De adrenaline stijgt, en dus ook de 
bloeddruk – en dat in een periode waarin we eigenlijk moeten 
rusten. Dat vormt een voedingsbodem voor hartproblemen.  

8. Sociaal isolement  

Wie gevoelig is voor geluid, zal activiteiten met veel lawaai mijden. 
Ook mensen met gehoorverlies gaan sociale activiteiten uit de weg 
omdat ze het moe zijn steeds te moeten vragen om zinnen te 
herhalen. 

9. Mentale problemen  

Klachten rond gehoorschade als tinnitus of hyperacousis gaan 
dikwijls hand in hand met klachten als depressie, angststoornissen 
en allerhande psychosomatische aandoeningen. Het staat nog niet 
100% vast of problemen als tinnitus en overgevoeligheid voor geluid 
leiden tot mentale problemen, of dat het net omgekeerd werkt, 
maar sowieso ervaren mensen met tinnitus en hyperacousis vaak 
een verlies aan levenskwaliteit.  

Wat is te luid?  

Vanaf wanneer lawaai echt schadelijke effecten heeft, hangt niet 
alleen af van de intensiteit van het geluid, maar ook van de duur. De 
gevoeligheid voor gehoorschade varieert bovendien van persoon tot 
persoon. De wet bepaalt in elk geval dat muziek op festivals niet 
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hoger mag gaan dan 100 decibel, en een werkgever die zijn 
werknemers 8 uur blootstelt aan 80 decibel, moet 
goede gehoorbescherming bieden.  

Zo vermijdt u gehoorschade: 

 Draag in luide omgevingen op maat gemaakte oordopjes. In 
tegenstelling tot de standaardversies nemen die de vorm van het 
oor aan en sluiten zo de gehoorgang volledig af. Ze blijven 
bovendien goed zitten en voelen comfortabel aan.  

 Ga niet te dicht bij de geluidsboxen staan. Blijf op een festival op 
een afstand van 20 à 25 meter.  

 Bevindt u zich op een plek met een intens geluidsniveau, zoek dan 
om het uur een stillere omgeving op, om uw oren vijf à tien minuten 
rust te gunnen.  

 Hebt u een dag of avond doorgebracht in een luide omgeving, luister 
dan de volgende 24 uur niet met de hoofdtelefoon naar luide 
muziek. Het bovenste kwart van de volumecapaciteit van 
bijvoorbeeld een mp3- speler gebruikt u sowieso beter nooit.  

 Als u buitengeluiden hoort in uw slaapkamer, kies dan voor 
isolerend glas. Let wel: het moet om akoestische isolatie en niet om 
warmte-isolatie gaan, want zelfs driedubbel gewoon glas houdt 
geluid niet tegen. Goed om te weten: als het lawaai in de 
slaapkamer met 10 decibel vermindert, dan ervaren we dat als een 
halvering van de geluidsterkte.  

 Snurkende partners kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Sommigen 
produceren tot 80 decibel, evenveel als een boormachine. Vooral bij 
mensen met slaapapneu lopen de decibels op. ’s Nachts een CPAP-
masker of mondprothese dragen, kan uitkomst bieden. Dat houdt 
het gesnurk onder de 25 decibel.  
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 Stress verhoogt de gevoeligheid voor geluidsprikkels. Probeer die 
stress dus binnen de perken te houden door 
ontspanningstechnieken, sport… 

Bron: Maguza – januari 2017 – zorgmagazine UZA 

 

 

Makkelijke test voor opsporen gehoorschade 

werknemers  

In Nederland is er een makkelijke online test die de mensen 
zelfstandig via de smartphone of tablet kunnen uitvoeren.  

 

De test wordt op de markt gezet door HearOn, een 100 procent 
dochter van de Nationale Hoorstichting.  

De hoortest wordt zelfstandig op een smartphone, tablet of desktop 
gedaan op kantoor of thuis. Daarmee wordt het gehooronderzoek 
binnen een bedrijf voor een belangrijk deel geautomatiseerd.  

Beroepsziekte  
Beroepsslechthorendheid staat al jaren in de top drie van meest 
gemelde beroepsziekten. De perceptie leeft dat alleen bedrijven met 
‘lawaai op de werkplek’ zoals in de bouw of in de muzieksector 
actief moeten zijn in het vroegtijdig en preventief opsporen van 
slechthorendheid. ‘Niets is minder waar. Goed kunnen horen is in 
alle beroepen belangrijk, om met de klant te kunnen communiceren, 
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of je nu verkoper, leraar of luchtverkeersleider bent. Maar ook om 
gevaarlijke situaties op tijd te kunnen signaleren, wat bijvoorbeeld 
voor brandweermannen en spoorwerkers van groot belang is. 
Mensen met gehoorschade lopen meer risico op ongelukken op de 
werkvloer, psychische overbelasting en sociale isolatie. 
Gehoorschade is niet te genezen. Daarom is vroegtijdige opsporing 
en preventie cruciaal’, aldus Laura van Deelen, directeur van 
HearOn.  

Bron: https://www.bc.nl/kennisbank/operationele-zaken/personeel-
en-hrm/34496-Makkelijke-test-voor-opsporen-gehoorschade-
werknemers.html 

 

 

Vuurwerk sluipmoordenaar (ook) voor slechthorenden  

Het dragen van gehoorbescherming bij het afsteken van vuurwerk is 
in Nederland ten onrechte onderbelicht. Veel Nederlanders denken 
nog altijd alleen aan het beschermen van hun ogen met een 
vuurwerkbril. Omdat de knal van een vuurwerkpijl 20 decibel boven 
de pijngrens kan liggen, kan één knal al levenslang oorsuizen of 
ernstig gehoorverlies opleveren. Oók bij slechthorenden.  

‘Vuurwerk is eigenlijk een sluipmoordenaar voor slechthorenden,’ 
licht Tom Olsman toe. ‘Deze mensen horen de vuurwerkknallen 
inderdaad minder hard, maar de geluidsdruk is voor hen net zo 
sterk. Deze druk zorgt ervoor dat de trilhaartjes in je oren 
beschadigd raken en kan je gehoorverlies zelfs verergeren. Weinig 
mensen zijn zich hier van bewust.  

Best is in ieder geval goede gehoorbescherming te dragen in de 
nabijheid van vuurwerk. 

 

https://www.bc.nl/kennisbank/operationele-zaken/personeel-en-hrm/34496-Makkelijke-test-voor-opsporen-gehoorschade-werknemers.html
https://www.bc.nl/kennisbank/operationele-zaken/personeel-en-hrm/34496-Makkelijke-test-voor-opsporen-gehoorschade-werknemers.html
https://www.bc.nl/kennisbank/operationele-zaken/personeel-en-hrm/34496-Makkelijke-test-voor-opsporen-gehoorschade-werknemers.html
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Mensen die blootgesteld worden aan lawaai op het 

werk hebben 5 maal meer risico op gehoorproblemen 

en tinnitus 

22 miljoen Amerikanen 
worden op die manier 
bedreigd door lawaai. 

Het Nationaal Instituut voor 
Beroepsveiligheid en 
Gezondheid in de VS vond 
dat bij werknemers die in 

een bepaalde periode in hun carrière waren blootgesteld aan lawaai 
op de werkvloer er 23 % gehoorproblemen hadden, 15 % had 
tinnitus en 5 % beide! 

Bij werknemers die niet in lawaai werkten was dat respectievelijk  
7 %, 5 % en 2 %! 

Werknemers uit de landbouwsector, de houtnijverheid en de vis- en 
jachtindustrie liepen een hoog risico. Ook bouwvakkers liepen 
gevaar. 

Werknemers met gehoorproblemen kunnen moeilijk geluiden 
lokaliseren of alarmsignalen horen, wat hen een verhoogd risico 
geeft op ongevallen. 

Deze studie werd gepubliceerd in The American Journal of Industrial 
Medicine. 

Vrij vertaald en samengevat. 

Bron: onlinelibrary.wiley.com 
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Dat lawaai, altijd maar dat lawaai 

Meer dan een miljoen Nederlanders horen permanent geluid, 
variërend van suizen tot een tergende piep.  

Vooral jongeren worden getroffen 

Een op de twintig mensen heeft last van oorsuizen, tinnitus. Onder 
jongeren is het probleem groter, én groeiende, wat vooral komt 
door blootstelling aan extreme niveaus creatief lawaai: muziek dus. 
Driekwart van de jongeren heeft met enige regelmaat last van 
tijdelijk oorsuizen na bezoek aan concert of festival, zo bleek enkele 
jaren geleden uit onderzoek van de universiteit van Antwerpen. In 
veel gevallen was dat suizen of piepen na enkele uren of dagen weer 
verdwenen. 95 procent van de ondervraagde scholieren zei dan ook 
geen blijvende gehoorschade te vrezen. Maar niet minder dan een 
op de zes jongeren bleek te lijden aan permanente tinnitus. Het is 
niet bekend of het toenemend gebruik van oordopjes dit getal 
sindsdien heeft doen dalen. 

Tinnitus kan zich voordoen zonder enige fysieke oorzaak. Het beste 
bewijs daarvoor is geleverd door patiënten die zo gek werden van 
het lawaai in hun hoofd, dat ze hun gehoorzenuw lieten 
doorsnijden. Stokdoof werden die mensen, maar ze 'hoorden' nog 
steeds dat lawaai. 
 
Veelvuldig bezoek aan festivals en popconcerten, of zelf op het 
podium staan, kan leiden tot piepen en suizen in de oren. 
Hormonale verandering, bijvoorbeeld tijdens zwangerschap of 
menopauze, kan ook leiden tot vreemde geluiden in het hoofd. 
Maar in veel gevallen is op tinnitus geen peil te trekken. Dat maakt 
het voor de patiënt ongrijpbaar en verontrustend. 
 
Oorsuizen heet tinnitus in goed Nederlands. Een te mild woord, 
want het is zelden een mild gesuis, en vaker een indringend gebrom 
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of snerpende piep. Veel patiënten zouden met slechts een gesuis 
zielsgelukkig zijn. Meer dan een miljoen Nederlanders heeft last van 
tinnitus. Soms zo ernstig dat ze hun baan moeten opgeven en hun 
relatie door de Sirenen op de klippen wordt gejaagd. 
 
De slechtste therapie voor tinnitus is de patiënt meedelen dat er 
niets aan te doen is en dat hij ermee moet leven. En precies dat is 
wat veel tinnituspatiënten van hun arts te horen krijgen. Hoe waar 
ook, deze mededeling voedt een gevoel van hulpeloosheid én de 
overtuiging dat de dokter iets over het hoofd heeft gezien, een 
tumor of zo. 
 
Patiënten nemen soms hun toevlucht tot kalmerende middelen of 
antidepressiva. Zonder resultaat. Ook acupunctuur heeft, voor zover 
bekend, nog geen verlichting kunnen brengen. Veel tinnituslijders 
hebben wel baat bij nóg een geluid in de oren, naast hun eigen piep 
of brom. Ze wandelen langs de ruisende zee, of luisteren naar 
muziek. En er zijn ruismaskeerders, die ogen als een 
gehoorapparaat, maar een ruis geven die wat van de aandacht voor 
je tinnitus moet wegnemen. Een concurrerende ruis, zeg maar. 

Omdat de oorzaak niet weg te nemen is, wordt voor therapieën 
vooral gekeken naar de gevolgen. En dan gaat het er niet om dat je 
iets hoort wat er niet 'is', maar dat je daar last van krijgt, dat het je 
in de weg gaat zitten. Voor de patiënt betekent dat vooral dat hij zijn 
belastbaarheid moet vergroten. 
 
Zoals voor alle ellende in het leven, geldt voor tinnitus: als je goed in 
je vel zit, fit bent en gelukkig, kun je een hoop hebben. Zit het fysiek 
of emotioneel tegen, dan gaat ook de last zwaarder wegen. 
Cognitieve gedragstherapie is een veel gebruikte methode om de 
belastbaarheid te verhogen. 
 
Een stap verder gaat de methode van de Amerikaanse neuroloog 
Pavel Jastreboff: Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Dat is ook een 
psychologische training. Maar anders dan cognitieve 
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gedragstherapie, beoogt TRT niet zozeer de belastbaarheid te 
verhogen, maar de achterliggende neuronale gebeurtenissen te 
corrigeren. 
 
Jastreboff heeft in kaart gebracht wat er in de hersenen van 
tinnituspatiënten gebeurt met het onwerkelijke signaal uit het 
gehoorcentrum. Dat signaal leidt tot een reactie in het limbische 
systeem, waar emoties als angst en irritatie worden gegenereerd, en 
in het autonome zenuwstelsel, dat het lichaam bijvoorbeeld aanzet 
tot het vluchten voor gevaar. 
 
Bij de tinnituspatiënt zorgt de piep of brom voor negatieve reacties 
in die hersendelen; het geluid wordt gevoeld als een bedreiging, een 
gevaar. Doel van Jastreboffs therapie is die hersendelen te leren dat 
de piep of brom geen negatief signaal is, maar neutraal of zelfs 
positief. Resultaat moet zijn dat de hersenen er vrede mee hebben 
en geen ziekmakende signalen meer naar het lichaam van de patiënt 
sturen. 

Bron: https://www.trouw.nl/home/dat-lawaai-altijd-maar-dat-
lawaai~a485c041/ 

 

 

Oorsuizen treft 7 op 10 jongeren  

Maar liefst 68,5 procent van de Vlamingen tussen de 18 en 30 jaar 
heeft al last gehad van gefluit, gesuis, getuut of gezoem in de oren. 
Bij een op de twintig is die zogenaamde tinnitus zelfs chronisch. 
Dat is vooral het gevolg van luide muziek in clubs of tijdens 
concerten, schrijven de kranten van Mediahuis op basis van een 
studie van de Universiteit Gent bij 517 jongeren tussen 18 en 30 
jaar. 

https://www.trouw.nl/home/dat-lawaai-altijd-maar-dat-lawaai~a485c041/
https://www.trouw.nl/home/dat-lawaai-altijd-maar-dat-lawaai~a485c041/
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Doctoranda Sofie Degeest onderwierp de deelnemers ook aan een 
gehoortest. Uit die test bleek dat 15 procent van de jongeren schade 
had opgelopen. ‘Elke haarcel geeft een bepaalde frequentie van het 
geluid door aan de hersenen’, zegt audiologe Hannah Keppler, 
promotor van het onderzoek. ‘Als die haarcellen beschadigd raken, 
proberen de hersenen dat te compenseren door extra geluid waar 
te nemen: de oorsuizingen.’ 

  
Keppler vindt de resultaten verontrustend omdat oorsuizen normaal 
eerder voorkomen bij mensen boven de 40 jaar. Ze pleit er dan ook 
voor om jongeren nog bewuster te maken van het risico van het zich 
blootstellen aan lawaai. ‘Klachten aan het gehoor kunnen al 
optreden als je acht uur lang wordt blootgesteld aan tachtig 
decibel’, zegt Keppler. ‘Bij elke toename van drie decibel halveert de 
duur.’  

Goede hoofdtelefoon 
Specialisten zien dat steeds meer kinderen gehoorschade oplopen 
door het gebruik van een hoofdtelefoon en die schade kan blijvend 
zijn. Niet te luid zetten is zeer belangrijk. Heel wat kinderen hebben 
nu al gehoorschade omdat ze hun hoofdtelefoon te vaak te luid 
zetten en die gehoorschade kan blijvend zijn, zeggen specialisten. 

‘De hogere frequenties kunnen aangetast worden, dat begint bij 3-
4000 hertz’, zegt neus-keel-oorarts Frank Declau. 85 decibel is oké, 
dat is het geluid van een stofzuiger of een haardroger. Maar de 
hoofdtelefoons die gaan tot 115 decibel zijn te luid. 

Bron: http://nieuws.vtm.be/binnenland/oorsuizen-treft-7-op-10-
jongeren 



  DOSSIER PREVENTIE 
 

 

26 

‘Bescherm je gehoor voor het te laat is’ 

Vrouw die helft van gehoor kwijtraakte organiseert benefiet voor 
dovenvereniging 

 

FOTO: PDV 

Met haar muzikale evenement wil Conny het taboe rond 
gehoorverlies uit de wereld helpen.  

Conny Dewaele (52) uit Oudenaarde organiseert op zondag 26 
maart het evenement ‘Doorbreek de stilte’ ten voordele van de vzw 
Ahosa, een vereniging voor doven en slechthorenden. Tegelijkertijd 
start ze een campagne om gehoorschade te voorkomen. 

Een vijftal jaar geleden werd Conny Dewaele plots met ernstige 
evenwichtsstoornissen geconfronteerd. Onderzoek wees uit dat ze 
zonder het te beseffen bijna de helft van haar gehoor kwijt was. ‘Dat 
was een zware schok, vooral omdat ik niet eens doorhad dat ik mijn 
gehoor aan het verliezen was. Een exacte oorzaak konden de 
dokters niet aanwijzen. Maar dat ik 20 jaar in een lawaaierige 
omgeving heb gewerkt, heeft zonder twijfel een rol gespeeld. Artsen 
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kunnen je op medisch gebied wel helpen, maar ze tonen je niet de 
weg om met het gehoorverlies te kunnen omgaan. Ik heb die weg 
zelf gezocht en kwam in contact met een revalidatiecentrum. Dat 
was een hele openbaring. Ik zag er ook dat veel mensen met 
gehoorschade niet over hun probleem durven te praten, zelfs niet 
tegen familie’. 

‘Velen verzinken in een zware depressie die in sommige gevallen 
zelfs zelfmoord tot gevolg heeft. Ik vond dat ik moest mee helpen 
om het taboe rond gehoorverlies te doorbreken. Vandaar mijn 
initiatief om de vzw Ahosa te steunen. Deze vereniging haalt dove 
en slechthorende mensen uit hun sociaal isolement, onder andere 
door de organisatie van gespreksavonden en leuken bijeenkomsten’. 

Jo Vally 

De vzw Ahosa viert in 2018 haar 25-jarige bestaan en grijpt dit 
jubileum aan voor de lancering van een preventiecampagne. 

Conny Dewaele: ‘Ik werk als vrijwilligster aan deze campagne mee. 
Het evenement ‘Doorbreek de stilte’ is tegelijkertijd ook de start van 
deze campagne. Het kan misschien raar zijn dat ik voor een muzikaal 
en dus lawaaierig evenement heb gekozen. Maar ik ga nog 
regelmatig naar concerten omdat ik in dat milieu ook mijn 
vriendenkring heb opgebouwd. Zo is Jo Vally een persoonlijke 
vriend. Voor mij is het nu te laat, maar ik wil de mensen aansporen 
om hun gehoor te beschermen. Vanaf volgende maand ga ik in 
scholen spreken om jongeren te waarschuwen voor gehoorschade 
tijdens festivals. Ook bedrijven moeten aandacht hebben voor een 
te lawaaierige werkomgeving. Op maat gemaakte oordopjes zijn een 
noodzaak.’ 

Bron: Het Nieuwsblad 28 februari 2017  
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Ongediagnosticeerd gehoorverlies bij senioren kan 

evolueren naar eenzaamheid. 

 

Een studie in Canada vond dat ongediagnosticeerd of niet 
behandeld gehoorverlies bij 60-69 jarigen meer risico gaf op sociale 
isolatie. 

Voor elke 10 dB meer verlies, nam het risico op isolatie aanzienlijk 
toe. 

De studie vond ook een verband met cognitieve achteruitgang (wat 
niet optreedt als men hoortoestellen draagt). 

In de VS vond men dan weer dat ouderen met een niet vastgesteld 
gehoorverlies vaker in het ziekenhuis terechtkwamen en meer 
depressie vertoonden. 

Vrij vertaald en samengevat 

Bron: www.eurekalert.org   

http://www.eurekalert.org/
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1 op 6 volwassenen heeft gehoorproblemen 

Recente cijfers: 

Zestien procent (!) volwassenen hebben een dusdanig groot 
gehoorverlies dat het hun dagelijks leven negatief beïnvloedt. 

Oorzaken zijn ouderdomsslechthorendheid maar ook lawaai is een 
grote boosdoener. Daarnaast kunnen ziektes, infecties, medicijnen, 
hoofdtraumata en erfelijke factoren slechthorendheid veroorzaken. 

Dit alles resulteert in sociale, psychologische en fysische problemen. 

Vrij vertaald en samengevat. 

Bron: heart-it.org 

 

 

Hoe dove muizen ineens weer zachte piepjes kunnen 

horen 

Eindelijk is het gelukt om 
erfelijke doofheid te 
voorkomen met gentherapie. 
Bij muizen – de dieren werden 
niet doof. Gentherapie 
herstelde het gehoor van dove 
muizen zo goed dat sommige 
dieren zelfs weer gefluister 
konden horen. Het ging om 
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muizen die lijden aan een erfelijke aandoening die bij mensen het 
syndroom van Usher heet. Het werkte ook in een kweek van 
menselijke cellen. 

Bij het syndroom van Usher gaan de haarcellen die in het binnenoor 
geluidstrillingen opvangen snel kapot. Bij de muizen gebeurde dat 
kort na de geboorte. De dieren werden doof en kregen 
evenwichtsstoornissen. Dezelfde genmutatie veroorzaakt ook 
blindheid.  

Het was al eerder geprobeerd om dit defect met gentherapie te 
herstellen, maar met weinig succes. Met een nieuwe methode is het 
gehoorherstel bij muizen duizend keer beter dan eerder, schrijven 
Amerikaanse onderzoekers.  

De onderzoekers van Harvard Medical School in Boston gebruikten 
een synthetisch virusachtig deeltje voor de gentherapie. Deze 
synthetische deeltjes bleken reparatie-DNA veel efficiënter af te 
leveren dan de aangepaste verkoudheidsvirussen die hiervoor 
meestal worden gebruikt. Bij de muizen leverden ze een goede 
kopie af van het gen voor harmonine. Dit eiwit is betrokken bij de 
vorming en het in stand houden van de ‘trilhaartjes’ (villi) op de 
haarcellen in het binnenoor. De gentherapie moest direct na de 
geboorte van de muisjes plaatsvinden, anders was het te laat om 
schade te voorkomen. Na de ingreep konden veel muizen geluiden 
horen die zachter waren dan 80 decibel (de geluidssterkte van een 
wekker die dichtbij afgaat). Enkele muizen hoorden zelfs gefluister 
(25 decibel). Dat werd gemeten in een ‘schrikdoos’, een apparaat 
dat registreert of muizen schrikken van onverwacht geluid.  

Gentherapie is hot 

„Gentherapie als oplossing voor erfelijke doofheid is op dit moment 
heel hot’, zegt hoogleraar en oogarts Carel Hoyng van Radboudumc 
in Nijmegen, die zelf bij een soortgelijk onderzoeksproject betrokken 
is. Op dit moment zijn er tientallen vormen van gentherapie voor 
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erfelijke oog- en ooraandoeningen in ontwikkeling, en lopen de 
eerste proeven met patiënten.  

De vorm van het syndroom van Usher, waar het in het Amerikaanse 
onderzoek om gaat tast niet alleen het gehoor aan maar veroorzaakt 
op de duur ook blindheid’, zegt Hoyng, „Kinderen met het syndroom 
van Usher krijgen tegenwoordig allemaal een cochleair implantaat. 
Daarmee kunnen ze zo goed horen dat veel van die kinderen 
gewoon op een gewone school kunnen meedraaien. Aan het blind 
worden van deze patiënten kunnen we helaas nog niets doen.’ 

Het verbaast Hoyng daarom dat de Amerikanen zijn begonnen met 
hun experiment in het oor, wat in vergelijking met genreparatie in 
het netvlies een heel lastige ingreep is. Je moet van goeden huize 
komen om het cochleaire implantataat met een gentherapie te 
verslaan. Waarschijnlijk wordt de behandeling van een patiënt met 
een gentherapie duur, naar schatting 100.000 tot 500.000 euro per 
behandeling. Zo’n ingreep moet natuurlijk wel kosteneffectief 
blijken. 

Het Syndroom van Usher is een zeldzame erfelijke aandoening die 
doofblindheid veroorzaakt. Dat kan snel na de geboorte tot in de 
volwassenheid gebeuren. De ernst varieert doordat er tien genen 
betrokken zijn. Usher komt in Nederland naar schatting bij 600 tot 
1.000 mensen voor. 

Daarnaast zijn er meer dan honderd andere genetische mutaties die 
gehoorstoornissen kunnen geven. Naar schatting heeft de helft van 
alle doofheid in de wereld een erfelijke oorzaak. 

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/06/doofheid-
voorkomen-met-gentherapie-6578211-a1544741 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/06/doofheid-voorkomen-met-gentherapie-6578211-a1544741
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/06/doofheid-voorkomen-met-gentherapie-6578211-a1544741
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Neem jij regelmatig ibuprofen? Dan moet je dit lezen 

In de meeste huisapotheken bevindt zich wel een doos met 
ibuprofen-pilletjes. De ontstekingsremmer/pijnstiller is dan ook een 
gemakkelijke manier om snel van hoofdpijn en griepverschijnselen 
verlost te zijn. Maar het medicament is niet zo onschuldig als het 
wel lijkt, blijkt uit onderzoek.  

Even een klein overzicht: ibuprofen behoort tot de groep van de 
niet-steroïde ontstekingsremmers, ook wel NSAID's genoemd. Het 
zit onder meer in de medicijnen Brufen, Nurofen en Advil (en sinds 
het octrooi verlopen verschijnt het ook onder de generische naam 
'ibuprofen'). Het helpt tegen pijn, ontstekingen en koorts, en is dus 
vergelijkbaar met aspirine. Tot een dosis van 400 mg kan je het 
gewoon zonder voorschrift halen bij de apotheek. 

Het feit dat ibuprofen weinig bijwerkingen met zich meebrengt (al is 
er wel kans op maagklachten bij regelmatig gebruik) én het feit dat 
het vrij verkrijgbaar is, maakt het één van de populairste pijnstillers. 
Het label 'zonder doktersvoorschrift' wil echter niet zeggen dat het 
compleet veilig is. Integendeel, volgens recent onderzoek zijn er 
meer effecten op lange termijn dan eerst gedacht.  

Doofheid 
Volgens de laatste studie over het medicijn, gepubliceerd in de 
American Journal of Epidemiology, leidt het gebruik van ibuprofen 
tot problemen met het gehoor als je het regelmatig en op lange 
termijn neemt. Dat konden ze besluiten na data van meer dan 
55.000 mensen te bestuderen. Wie meer dan zes jaar geregeld 
ibuprofen neemt, heeft 10 procent meer kans om doof te worden. 
De mensen die regelmatig aspirine namen, hadden deze bijwerking 
niet. 
Eerdere studies concludeerden ook al dat het medicijn een 
verhoogde kans geeft op hart- en nierproblemen en een verhoogde 
bloeddruk. ‘Mensen denken dat het veilig is omdat je geen 
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voorschrift nodig hebt’, klinkt het bij de onderzoekers. ‘Maar voor 
mensen die het nemen tegen chronische pijn houdt het wel degelijk 
risico's in. Neem je het af en toe en op korte termijn? Dan zit je vrij 
safe. Houden de problemen of de pijn echter langer aan, dan ga je 
beter naar de dokter voor een andere behandeling.’  

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-
Gezond/article/detail/3031730/2016/12/15/Neem-jij-regelmatig-
ibuprofen-Dan-moet-je-dit-lezen.dhtml 

 

 

Nieuwe operatie bij ziekte van Ménière 

Sinds kort is er een nieuwe operatietechniek bij de ziekte van 
Ménière mogelijk. Hierbij wordt de ductus in het binnenoor 
geblokkeerd. De nieuwe operatietechniek lijkt zeer veelbelovend en 
het eerste onderzoek dat er naar is gedaan ziet er positief uit. 
Inmiddels wordt de nieuwe operatietechniek op kleine schaal ook in 
Nederland uitgevoerd. 

Bij de ziekte van Ménière wordt er vanuit gegaan dat de saccus 
endolymfaticus zorgt voor afvoer van de endolymfe. Bij een al lang 
bestaande operatietechniek werd geprobeerd de druk van deze 
saccus af te halen. Helaas was het succespercentage van deze 
operatie niet erg hoog (30-40%) en ook moest er veel revisiechirugie 
worden uitgevoerd. Daarom wordt deze operatietechniek in 
Nederland en in de ons omringende landen nauwelijks toegepast. 
Voordeel van deze operatietechniek is wel dat het gehoor en het 
evenwicht niet worden aangetast. Dit geldt overigens ook voor de 
nieuwe operatietechniek. 

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3031730/2016/12/15/Neem-jij-regelmatig-ibuprofen-Dan-moet-je-dit-lezen.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3031730/2016/12/15/Neem-jij-regelmatig-ibuprofen-Dan-moet-je-dit-lezen.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3031730/2016/12/15/Neem-jij-regelmatig-ibuprofen-Dan-moet-je-dit-lezen.dhtml
http://www.hoorzaken.nl/gehoorproblemen/meniere/
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Bij de nieuwe operatietechniek met de naam endolymfatic duct 
blockage, wordt de ductus geblokkeerd. Een arts kwam bij het 
uitvoeren van een andere operatie bij toeval erachter dat de 
blokkade positieve effecten had. 
In Canada is vervolgens naar deze operatiemethode onderzoek 
gedaan door KNO-arts Saliba. Bij dit onderzoek werden 57 patiënten 
random verdeeld in twee groepen. Bij 35 patiënten werd de ductus 
geblokkeerd (endolymfatic duct blockage) en bij 22 werd de saccus 
gedecomprimeerd. Bij de laatste groep bleek na operatie 38% 
aanvalsvrij, terwijl met de nieuwe operatietechniek waarbij de 
ductus wordt geblokkeerd het succespercentage op bijna 97% lag. Er 
was geen verschil in het gehoor tussen beide groepen. Wat verder 
opviel was dat de groep die de blokkade-operatie had ondergaan 
nog maar 25% druk in het oor waarnam, terwijl dit bij saccus 
decompressiegroep 81% was. Ook was het percentage in de groep 
die de zogeheten endolymfatic duct blockage operatie had 
ondergaan en nog tinnitus ervaart veel lager (31%) dan in de saccus 
decompressiegroep (80%). 
Dat de nieuwe operatietechniek zulke goede resultaten behaalt, zal 
veel medici verbazen. Immers het gaat in tegen de verwachtingen. 
Een mogelijke verklaring waarom de nieuwe operatietechniek bij 
Ménière wel succesvol is, is dat er toch ook productie van 
endolympfe in de saccus plaatsvindt. 
Inmiddels wordt deze operatie steeds vaker toegepast en ook in de 
Haagse regio en Assen vinden deze nu plaats door KNO-artsen Dr. 
Blom (Hagaziekenhuis Den Haag), mevrouw Dr. Kruijt (Reinier de 
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Graaf Gasthuis in Delft) en Dr. Holm (Wilhelmina Ziekenhuis in 
Assen). De operaties in Nederland maken onderdeel uit van een 
studie naar deze nieuwe operatietechniek die ook in Montreal, 
Grenoble en Parijs plaatsvindt. De eerste patiënten in Den Haag zijn 
succesvol geopereerd. Naar de uitkomsten van deze nieuwe studie 
zal halsreikend worden uitgekeken omdat de onderzoeksresultaten 
tot dusver bijna te mooi zijn om waar te zijn. 

Artikel: 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Jan;152(1):122-9. Endolymphatic 
duct blockage: a randomized controlled trial of a novel surgical 
technique for Ménière’s disease treatment. 

Om het volledig artikel te lezen zie: 
https://www.knocare.nl/media/1463/edb-vs-esd.pdf 

 

 

Over draaien, duizelen en .... vallen – deel 1 

Onze zin voor evenwicht 
behoort tot de oudste en 
meest primitieve zintuigen. 
Zelfs zeer primitieve, 
prehistorische zeediertjes 
hadden een rudimentair 
evenwichtszintuig. Onze 
evenwichtszin is een 
onbewust zintuig, dit wil 
zeggen: zolang dit zintuig 
correct functioneert, worden 

we de activiteit ervan niet gewaar. Dit in tegenstelling tot onze 
tastzin, zicht, gehoor, reuk en smaak, die allemaal aanleiding geven 
tot bewuste gewaarwordingen. Eigenlijk worden we ons evenwicht 

https://www.knocare.nl/media/1463/edb-vs-esd.pdf
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pas bewust gewaar, wanneer er iets fout gaat, wanneer er dus 
onevenwicht is. Het gaat dan dikwijls meteen om een uiterst 
onaangename, dikwijls misselijk makende sensatie van 
draaiduizeligheid of vertigo. Niet zelden resulteert dit dan in een 
pijnlijke valpartij…. 

De normale werking van ons evenwicht 

In het binnenoor onderscheiden we grofweg twee onderdelen: 

- het slakkenhuis of cochlea, waar de geluidstrillingen omgezet 
worden in zenuwprikkels. 

- het labyrint (het eigenlijke evenwichtsorgaan), dat bestaat uit drie 
halfcirkelvormige kanalen (loodrecht op elkaar georiënteerd), de 
utriculus en de sacculus. Deze verschillende onderdelen stellen ons 
niet alleen in staat bewegingen en versnelling in alle richtingen waar 
te nemen, maar ook draaibewegingen in drie loodrecht op elkaar 
georiënteerde vlakken. Zowel slakkenhuis als evenwichtsorgaan zijn 
met vloeistoffen gevuld (endolymfe en perilymfe). Wanneer we ons 
hoofd draaien of bewegen, zal er ook beweging ontstaan in de 
vloeistoffen in het evenwichtsorgaan. Deze beweging wordt 
waargenomen door de zogenaamde macula van de utriculus en de 
sacculus en door de cupula in de ampulla van elk halfcirkelvormig 
kanaal. 

Onze evenwichtszin wordt in hoofdzaak aangestuurd door wat het 
evenwichtsorgaan (het labyrint) in het binnenoor waarneemt, wat 
we zien en wat we voelen in onze gewrichten (de zogenaamde 
proprioceptie). Deze drie stromen van informatie worden verwerkt 
in het centraal zenuwstelsel. In het centraal zenuwstelsel (vooral 
hersenstam en kleine hersenen) wordt de informatiestroom 
vergeleken met reeds opgebouwde ervaringen en strategieën om 
het evenwicht te behouden. In dit opzicht is het dan ook essentieel 
dat de drie informatiestromen ook kloppen met elkaar, zoniet 
bestaat er een zogenaamde mismatch’ en ontstaat er een bewust 
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onaangenaam gevoel van onevenwicht. Een voorbeeld illustreert 
dit: wanneer we ons op het dek van een schip in volle zee bevinden, 
zien we de horizon die een schijnbare beweging maakt, terwijl we 
voelen dat het dek onder onze voeten ook beweegt. De schijnbare 
beweging van de horizon die we zien en de bewegingen van het dek 
die we voelen, kloppen niet noodzakelijk met elkaar. Tenslotte 
vertellen beide evenwichtsorganen in het binnenoor nog een ander 
verhaal. Bij vele mensen geeft deze ‘mismatch’ tussen de drie 
gegevensstromen aanleiding tot een zeer onaangenaam, misselijk 
makend gevoel: zeeziekte. Zeeziekte is een voorbeeld van 
zogenaamde ‘fysiologische vertigo’, omdat de draaiduizeligheid het 
gevolg is van de abnormale omstandigheden (de mens is nu 
eenmaal een landdier) en optische illusies en niet berust op een 
onderliggende aandoening of ziekte. 

Het ‘mismatch-concept’ verklaart de gewaarwordingen die we 
hebben wanneer onze evenwichtszin het even laat afweten. 

Onze evenwichtszin zorgt er eveneens onbewust voor dat onze ogen 
in staat zijn een beeld te fixeren terwijl wij zelf bewegen: dit is de 
zogenaamde vestibulo-oculaire reflex. Zonder deze automatische 
compenserende oogbewegingen, zou het beeld continu op en neer 
dansen wanneer we stappen. Een balsport beoefenen zou al 
helemaal onmogelijk zijn, omdat zowel de speler als de bal die men 
moet raken of bemachtigen, beweegt. 

Er bestaan eveneens primitieve reflexen die ervoor zorgen dat we 
steeds onze rechtopstaande houding zullen bewaren, zelfs wanneer 
we stappen, lopen of… struikelen. Onze zogenaamde posturale 
(vestibulospinale) reflexen zorgen er automatisch voor dat we de 
juiste bewegingen maken om rechtop te blijven wanneer we 
struikelen of op een andere manier even ons evenwicht verliezen. 
Ten minste, zolang alle onderdelen correct functioneren! Als dit niet 
langer het geval is, kan struikelen wel aanleiding geven tot een val. 
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Er bestaan ook individuele verschillen: sommige mensen zijn meer 
afhankelijk van hun zicht (visus) voor het behoud van hun 
evenwicht, anderen zijn dan weer meer afhankelijk van de input van 
beide labyrinten. Dit heeft zo zijn gevolgen. Mensen die vooral 
visueel afhankelijk zijn, zijn gevoelig voor bv. het kijken naar een 
draaimolen, hebben de indruk dat het station vertrekt en niet de 
trein, zijn gevoeliger voor reisziekte, enz. 

Onze evenwichtszin mag dan wel een primitief zintuig zijn, het is 
echter alles behalve een eenvoudige zaak om te ontrafelen en te 
begrijpen. 

Bron: NeuroCom International, Inc. 

 

 

Sommige chemotherapievormen (Cisplatine) kunnen 

gehoorverlies veroorzaken 

In een studie van mannen behandeld voor teelbalkanker werd 
gezien dat een bepaalde vorm van chemo tot gehoorverlies leidde. 

Meer bepaald bleek dat naarmate de dosis verhoogde, ook het 
gehoorverlies toenam. In dergelijke gevallen is er vaak geen andere 
keuze, maar de onderzoekers vonden dit vooral belangrijk om hun 
toekomstige patiënten te adviseren om voor en na de behandeling 
hun gehoor te laten testen en verder hun restgehoor te verzorgen 
(met name lawaai te vermijden). 

Vrij vertaald en samengevat. 

Bron: www.hear-it.org 

  

http://www.hear-it.org/
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Vuurwerk rond oud en nieuw: een hel voor mensen met 

hyperacusis 

Voor mensen met de aandoening hyperacusis is de periode rond 
oud en nieuw een ware hel. Vuurwerk mag weliswaar alleen 
afgestoken worden op oudejaarsavond vanaf zes uur tot 
nieuwjaarsdag twee uur in de ochtend, op de verkoopdagen ervoor 
is er al volop knalvuurwerk te horen. Voor mensen met hyperacusis 
is deze periode een nachtmerrie, omdat door overgevoeligheid van 
hun gehoor normale geluiden vaak al veel te hard zijn. Het dragen 
van gehoorbeschermers biedt dan onvoldoende soelaas om de 
knallen die op korte afstand een intensiteit van 156 decibel kunnen 
halen voldoende te dempen. Mensen met hyperacusis durven dan 
ook rond deze dagen nauwelijks de deur uit, omdat het vermijden 
van harde knallen in deze periode eigenlijk ondoenlijk is. Als ze wel 
worden blootgesteld aan harde knallen raakt hun gehoor flink 
ontregeld en duurt het soms weken voordat het gehoor weer tot 
rust is gekomen. 

De werkgroep Hyperacusis van Stichting Hoormij vraagt aandacht en 
begrip voor de problemen die het afsteken van knalvuurwerk 
oplevert voor mensen met hyperacusis. 

http://www.hoorzaken.nl/gehoorproblemen/hyperacusis/
http://www.hoorzaken.nl/gehoorpreventie/gehoorbeschermers/
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De werkgroep geeft de volgende adviezen aan hun doelgroep: 

 Ga naar een vuurwerkvrij vakantiepark; 

 Zoek tijdens de jaarwisseling, als je daartoe in staat bent, een plek 
ver van de bewoonde wereld, waar je na zonsondergang mag 
verblijven. Zorg wel dat je het niet koud krijgt. 

 Vertel buren zo mogelijk wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. 
Bespreek of er in de buurt alleen maar siervuurwerk afgestoken kan 
worden. Als dat niet haalbaar is, kijk of je een tijd af kunt spreken 
waarop er wel en per se niet geknald kan worden. 

 Meld klachten over te vroeg afgestoken vuurwerk op het meldpunt 
vuurwerkoverlast’. 

Hyperacusis betekent letterlijk te veel horen, waardoor zelfs gewone 
geluiden onverdraaglijk zijn. De oorzaak van hyperacusis is niet 
eenduidig. Hoofd- en/of psychisch trauma kan een oorzaak zijn, net 
als bepaalde medicijnen, slijtage, overcompensatie van 
gehoorverlies en te lang blootgesteld worden aan te harde geluiden. 
Soms herstelt de hyperacusis zich na verloop van tijd vanzelf, maar 
veelal is deze aandoening permanent. De behandeling richt zich op 
het leren accepteren, het anders leren omgaan of weer wennen aan 
geluiden die er nu eenmaal altijd zullen zijn.  

Bron: HOorzaken.nl 
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FOD Financiën biedt permanente hulp aan dove en 

slechthorende mensen 

Bij het invullen van de belastingaangifte en voor andere vragen 
biedt FOD Financiën ondersteuning aan dove en slechthorende 

mensen. 

 

In verschillende gebouwen van FOD Financiën is er mobiele 
ringleiding aanwezig om slechthorende en dove mensen die 
communiceren met gesproken taal en met ondersteuning van 
hoorhulpmiddelen zoals hoorapparaten, cochleair implantaat, e.a. 
te helpen. De ringleiding versterkt wat gezegd wordt wanneer je 
hoorapparaat beschikt over T-stand. Hierdoor versta je beter. Er kan 
ook gebruik gemaakt worden van een afstandstolk.  

 

 

 

 

Wanneer:  Deze dienst is permanent beschikbaar in 14 
kantoren in Vlaanderen, 1 in Brussel, en 12 in 
Wallonië, tijdens de normale openingsuren van 9.00 
tot 12.00 u. 

 
Waar:   14 locaties in Vlaanderen maar deze worden nog 
uitgebried 

Meer informatie over de kantoren vindt u op www.ahosa.be of  
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte 

http://www.ahosa.be/
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte
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  HUIDIGE LOCATIES VLAANDEREN 

 

Aalst  Dr A. Sierensstraat 16 - 9300 AALST 

Antwerpen Italiëlei 4 - 2000 ANTWERPEN 

Brugge  G. Vincke DujardinStraat 4 - 8000 BRUGGE 

Brussel  Kruidtuinlaan 50 - 1000 BRUSSEL 

Dendermonde Begijnhoflaan 49 - 9200 DENDERMONDE 

Genk  Dieplaan 12 - 3600 GENK 

Hasselt  Voorstraat 43 - 3500 HASSELT 

Hervelee Philipssite 3A - 3001 HERVERLEE 

Kortrijk  Hoveniersstraat 31 - 8500 KORTRIJK 

Ledeberg-Gent G. Crommenlaan 6 - 9050 LEDEBERG 

Lier  Kruisbogenhofstraat 24 - 2500 LIER 

Mechelen Zwartzustersvest 25 - 2800 MECHELEN 

Oostende Vrijhavenstraat 1 - 8400 OOSTENDE 

Sint-Niklaas Driekoningenstraat 4 - 9100 SINT-NIKLAAS 

Turnhout Gemeentestraat 11 - 2300 TURNHOUT 
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Uw mening telt!  

 

Slechthorend? Ook een probleem met het bellen van de 
wachtdienst voor een arts in het weekend? 

Op dit moment kunnen we enkel telefonisch terecht bij die 
wachtdiensten. 

Hoe wens jij de wachtdiensten van artsen, tandartsen en apothekers 
e.a. te bereiken als je zelf niet goed of helemaal niet kan 
telefoneren? 

 Via sms? 

 Online via registratie zoals bvb. afspraken consultatie bij 
sommige huisartsen? 

 Met hulp van iemand anders toch telefoneren? 

 andere: .............................? 

 

Laat het ons weten!  
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Flinke groei verwacht in toepassing van 

hoorimplantaten 

Door de snelle technologische ontwikkelingen en steeds bredere 
acceptatie van hoorimplantaten wordt verwacht dat de markt 
hiervan een flinke groei zal doormaken. De website Future Market 
Insights (FMI) verwacht in de periode tussen 2015 en 2025 een 
zogenaamde ‘dubbel digit growth’ van de toepassing van de diverse 
hoorimplantaten: een groei met een percentage van twee cijfers. 

Verschillende soorten hoorimplantaten 

Bij slechthorendheid of beginnende doofheid kunnen hoortoestellen 
vaak uitkomst bieden. Soms is iemand echter zodanig doof of ernstig 
slechthorend dat een hoortoestel niet meer voldoet en bijvoorbeeld 
een cochleair implantaat de enige mogelijke oplossing is. Ook kan 
het zijn dat er sprake is van een zodanig groot geleidingsverlies of 
dat door een chronische ontsteking van de gehoorgang een regulier 
hoortoestel niet (meer) voldoet en er gekozen moet worden voor 
een zogeheten ‘botverankerd hoortoestel’. 

Hoorimplantaten zijn dus een optie wanneer reguliere 
hoortoestellen niet langer voldoende voordeel bieden of de 
toepassing ervan tot andere problemen leidt. Er zijn verschillende 
soorten hoorimplantaten beschikbaar. Naast de al genoemde 
cochleair implantaten (CI’s) en botverankerde toestellen (bone 
conduction devices, afgekort BCD’s), zijn er ook nog 
middenoorimplantaten en ‘auditory brainstem implants’. Alle 
implantaten worden chirurgisch geïmplanteerd. De plaatsing van het 
implantaat voor een botverankerd toestel is een relatief kleine 
ingreep. Voor de andere implantaten is een veel grotere 
chirurgische ingreep noodzakelijk. 

Verwachte toename toepassing hoorimplantaten en hoortoestellen 
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De Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO, schat dat er 
wereldwijd in 2025 1.2 miljard mensen boven de 60 zijn. 
Slechthorendheid neemt toe met de leeftijd. Hierdoor krijgt 42% van 
de mensen boven de 50 jaar en 70% boven de 70 jaar daarmee te 
maken. Het aantal hoortoesteldragers en ook het aantal gebruikers 
van hoorimplantaten zal zowel door de vergrijzing als door de 
toename van de levensverwachting toenemen. 

Hoorimplantaten voldoen steeds beter aan wensen slechthorenden 

Hoorimplantaten zijn de afgelopen jaren steeds verder verbeterd. 
Ook de aan de implantaten gekoppelde signaalprocessoren zijn 
cosmetisch steeds fraaier geworden en ook de functionaliteit is 
toegenomen door samenwerking met andere apparatuur zoals 
telefoons, tv en audioinstallatie en soloapparatuur. Hierdoor 
voldoen hoorimplantaten steeds beter aan de wensen van 
slechthorende gebruikers. De overname door of samenwerking met 
fabrikanten van hoortoestellen en onderlinge concurrentie heeft 
daar aan bijgedragen. 

Bron: http://www.hoorzaken.nl/groei-toepassing-hoorimplantaten/ 

 

 

Muzikale training helpt dragers cochleair implantaat 

beter te horen 

Uit een korte trainingsstudie onder gebruikers van cochleair 
implantaten (CI’s) uitgevoerd door KNO-arts Christina Fuller van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen, blijkt dat muzikale training 
het waarnemen van melodieën en de emotieherkenning in spraak 
verbetert. Ook gaven de CI-gebruikers in de muziektherapiegroep 
aan dat ze na de therapie meer van muziek genoten en dat ze 

http://www.hoorzaken.nl/groei-toepassing-hoorimplantaten/
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muziek beter konden waarnemen. Deze studie biedt 
aanknopingspunten voor de positieve effecten die muziektherapie 
kan hebben voor CI-gebruikers. 

Voorafgaand aan deze trainingsstudie deed KNO-arts Fuller 
uitgebreid onderzoek naar de moeilijkheden die gebruikers van een 
cochleair implantaat (CI) ondervinden. 

Hiervoor kregen zowel goedhorende musici als niet-musici in 
simulaties eerst het geluid van een cochleair implantaat te horen. 
Hieruit bleek dat musici in simulaties van een CI beter vocale 
emoties, het geslacht van de spreker en melodieën herkennen dan 
niet-musici. 

Uit eerdere studies is bekend dat musici bepaalde geluiden beter 
herkennen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld verschillende instrumenten 
van elkaar onderscheiden die een noot spelen op precies dezelfde 
toonhoogte en met dezelfde geluidssterkte. Fuller testte of een 
groep van 25 musici beter het geslacht van de spreker en emoties 
kunnen waarnemen dan 25 niet-musici, zowel in normaal geluid als 
in het nagebootste geluid van een cochleair implantaat. Musici 
bleken zowel emoties als het geslacht beter waar te nemen in de 
normale en gesimuleerde situatie. 

Fuller deed daarom een korte trainingsstudie met 19 CI-gebruikers 
om te onderzoeken of muzikale training het horen verbetert. De CI-
gebruikers werden verdeeld over drie groepen: muzikale training, 
muziektherapie en niet-muzikale training. Alle deelnemers volgden 
zes weken lang één sessie van twee uur. De resultaten laten zien dat 
muzikale training het waarnemen van melodieën, en muziektherapie 
de emotieherkenning verbetert. Het spraak-verstaan verbeterde in 
geen van de groepen. Wel gaven de CI-gebruikers in de 
muziektherapiegroep aan dat ze na de therapie meer van muziek 
genoten en dat ze muziek beter konden waarnemen. Deze kleine, 
kortdurende studie biedt aanknopingspunten voor de positieve 
effecten die muziektherapie kan hebben voor CI-gebruikers. 
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Bron: http://www.hoorzaken.nl/muzikale-training-cochleair-
implantaat/ 

 

 

Slimme deurbel voor doofblinde mensen 

In februari werd een speciale deurbel gepresenteerd waardoor 
iemand die doofblind is aan trillingen op zijn pols kan voelen welke 
bekende voor de deur staat. Dit gebeurt met behulp van een 
vingerafdrukscanner. 

Vijf studenten van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden de 
slimme deurbel voor doofblinde mensen met een geïntegreerde 
vingerafdrukscanner. 

Wanneer iemand aanbelt, dan registreren de sensoren van de 
vingerafdrukscanner de unieke vingerafdruk van de persoon die 
voor de deur staat. Deze vingerafdrukscanner is draadloos 
verbonden met een minicomputertje in de woning. De ICT-
studenten programmeerden de server van dit computertje, 
waardoor die de unieke vingerafdruk koppelt aan bekenden van de 
cliënt, zoals familieleden, de postbode of vrienden. 

Het minicomputertje stuurt vervolgens een bijpassend signaal door 
naar de iPhone, die weer in verbinding staat met de Smartwatch om 
de arm van de cliënt. Naargelang wie er voor de deur staat, voelt de 
cliënt een bepaald trillingspatroon op zijn pols. 

De cliënt kan zelf instellen wat voor trillingspatroon hij wil voelen 
voor welke bekende via de app voor zijn iPhone, die de studenten 
speciaal hiervoor ontwikkelden. 

Bron: www.bnr.nl 

http://www.bnr.nl/
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Telefoons en apps voor doven en slechthorenden 

Hij is al lang niet meer weg te denken uit ons leven: de 
smartphone. Vrijwel iedereen heeft er een tegenwoordig. En de 
toepassingsmogelijkheden en apps blijven zich ontwikkelen. 
Gelukkig wordt hierbij ook steeds vaker gedacht aan de 
slechthorende en dove gebruiker. We lichten een aantal 
mogelijkheden en apps toe. 

Kijk bij de aanschaf van je hoortoestellen of smartphone naar je 
hoortoestel én je smartphone. Welke smartphone software 
ondersteunt je hoortoestel en wat voor mogelijkheden biedt je 
smartphone. En kies dan voor de software die de meeste apps 
ondersteunt. 

Toegankelijkheid smartphone 
Smartphones hebben steeds meer instellingen die handig zijn voor 
dove en slechthorende gebruikers. Zowel op het gebied van geluid, 
als op het gebied van visuele of voelbare meldingen. iPhone loopt 
voorop qua apps, Android qua instellingen en Windows is het minst 
geschikt. Bij de nieuwste toestellen zijn al deze mogelijkheden 
steeds meer standaard. 

De iPhone kun je zo instellen dat hij gaat flitsen als er een melding 
binnenkomt. Een andere handige instelling is het automatisch 
weergeven van ondertiteling bij het bekijken van media met geluid. 
Deze optie vind je ook bij Android, net als het bundelen van geluid 
naar monogeluid. 

Bij Android moet je opletten of er een flitsfunctie op het toestel zit 
en een led lampje aan de voorkant. Niet alle toestellen hebben de 
instelling waardoor het mogelijk is om de telefoon te laten flitsen bij 
een melding, maar er zijn verschillende apps te vinden waarmee je 
dat alsnog kunt installeren (bijvoorbeeld FlashNotify). Bij sommige 
Android-toestellen kan je bij elk contactpersoon een trilritme 
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invoeren. Dan voel je al wie er belt, voordat je het ziet. Ga daarvoor 
naar instellingen, geluid en dan naar het kopje ‘trillen’. 

Windows heeft de minste mogelijkheden en apps beschikbaar voor 
doven en slechthorenden. Microsoft is hier wel druk mee bezig. De 
kans bestaat dat de opvolger van de Windows Phone 8 meer 
mogelijkheden heeft. 

Telefoon en hoortoestellen 
Bij iPhone kun je met de toegankelijkheidsfunctie een aantal 
hoortoestellen koppelen aan je smartphone. Let hier dus op bij de 
aanschaf van je hoortoestel. Hiermee kan je geluid streamen van 
bijvoorbeeld Facetime en filmpjes, maar ook gebruik maken van de 
Live Listen functie. De telefoon weet waar je bent en kan zo de 
geluidsinstellingen automatisch aanpassen aan je omgeving. De 
microphone in je iPhone werkt als extra geluidsbron en je kan via je 
iPhone de instellingen van de hoortoestel aanpassen. 

De fabrikanten van hoortoestellen denken ook mee in de wereld van 
smartphones. Zo heeft Siemens een app ontwikkeld voor zowel 
iPhone als Android. Zo kan je ook daadwerkelijk zien wat je met je 
instellingen doet in plaats van alleen aan de knopjes van je 
hoortoestel of afstandsbediening te zitten. 

App als hulpmiddel 
Wie gebruikt het niet, WhatsApp? Deze gratis berichtenapp in tekst, 
beeld en geluid is misschien wel de meest bekende en meest 
gebruikte app die er is. Of neem Glide waarmee je ook in tekst en 
beeld met elkaar kan communiceren. 
Tegenwoordig zijn er nog veel meer apps die speciaal zijn 
ontwikkeld voor doven en slechthorenden en mensen met andere 
hoorproblemen zoals tinntus. 

Apps kunnen hoorhulpmiddelen niet vervangen, maar er zijn een 
aantal apps die erg handig zijn. Zo is er Tap Tap voor iPhone die 
registreert wanneer er omgevingsgeluiden zijn. Als de deurbel gaat, 
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een baby huilt of als er een ander hard geluid is, dan flitst en trilt je 
telefoon. Naast het signaleren van geluiden zijn er ook diverse 
applicaties om geluiden te versterken. Bijvoorbeeld de Jacoti 
Listenapp die werkt met de Apple EarPods koptelefoon. Deze app 
versterkt omgevingsgeluiden, geluid van bepaalde andere apps en 
geluid tijdens het surfen op internet. Aan de hand van het 
audiogram, die de gebruiker opstuurt, wordt het geluidsniveau 
bepaald. De app is bedoeld voor mensen met een licht tot matig 
gehoorverlies. De Jacoti Listenapp is gratis maar alleen beschikbaar 
voor de iPhone en de Ipod touch. 

Telefoneren 
Dat doven en slechthorenden niet kunnen bellen, is verleden tijd. 
Ook daar zijn verschillende applicatie’s voor. Neem 
bijvoorbeeld Signcall. Met die app kan je met andere Signcall-
gebruikers bellen met tekst, spraak en beeld. Zelf spreken en tekst 
of gebaren terug ontvangen is ook mogelijk. Dit heet Total 
Conversation.  

Een andere mogelijkheid om te bellen is via de app RogerVoice. Via 
Bluetooth kun je het gesprek verbinden met je hoortoestel of een 
koptelefoon. Gesproken tekst wordt omgezet in geschreven tekst. 
De dove of slechthorende beller kan het gesprek dan lezen. 
Antwoorden kan in geschreven tekst en dat wordt bij de horende 
beller uitgesproken. Afgezien van alarmnummers kan je elk 
willekeurig nummer bellen. Gebeld worden via RogerVoice gaat 
helaas niet. 

Tinnitus 
Mensen met tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, horen continu 
een nare toon, brom of ander geluid. Er zijn allerlei middelen om de 
klachten te verlichten, waaronder een aantal apps. Neem 
bijvoorbeeld de Tinnitus Balance app. Deze app is bedoeld als 
onderdeel van een tinnitusprogramma dat aangeboden wordt door 
een audicien die ervaring heeft met het stellen van de diagnose en 
het beheren van tinnitus. De applicatie biedt diverse geluiden aan 

http://www.signcall.nl/
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waardoor de tinnitus verzacht zou kunnen worden. Het is per 
persoon verschillend welke geluiden prettig zijn. Ook de muziek die 
al op je smartphone staat, kan je in deze app gebruiken. Na het 
gebruik van de app kan je met de audicien een geluidsplan maken. 

Gehoor testen 
Twijfel je over je gehoor? Ook dan kun je handig gebruikmaken van 
de smartphone. Er zijn verschillende apps voor een 
(eenvoudige) gehoortest. En voor wie graag weet hoe hard het 
geluidsniveau ergens is, bijvoorbeeld om zijn eigen gehoor te 
beschermen, zijn er de apps die het geluid kunnen meten. 
Bijvoorbeeld SafeNoise en Oorveilig voor de iPhone en WideNoise 
voor Android-toestellen. 

De ontwikkeling staat niet stil. Dagelijks komen er nieuwe apps bij, 
ook op het gebied van oren, horen en geluid. Via Google Play en 
de App Store kun je de beschreven en nog veel meer andere apps 
vinden waarmee je iedere telefoon tot een persoonlijk en 
geavanceerd communicatiemiddel kunt omtoveren, of je nu doof, 
slechthorend of horend bent. 

Bron: http://www.doof.nl/nieuws/telefoons-en-apps-voor-doven-
en-slechthorenden/29779 

NVDR: Laat ons jullie ‘app’-ervaringen weten! 

 

 

Ringleiding? FM? Bluetooth?  

Een goede spraakverstaanbaarheid met hoorapparaten kan soms 
nadelig zijn door de ruimte waar men zich in bevind en het aantal 
personen die aan het praten zijn. Om de verstaanbaarheid van het 
directe signaal zonder omgevingslawaai naar het hoorapparaat over 

http://www.gehoortest.nl/2013/02/14/smartphone-apps-voor-slechthorenden/
https://play.google.com/store
http://www.apple.com/nl/osx/apps/app-store/
http://www.doof.nl/nieuws/telefoons-en-apps-voor-doven-en-slechthorenden/29779
http://www.doof.nl/nieuws/telefoons-en-apps-voor-doven-en-slechthorenden/29779
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te brengen zijn er verschillende systemen op de markt. Ringleiding, 
FM en bluetooth,… Deze systemen hebben elk een eigen manier van 
overdracht en worden tegenwoordig ook vaak gecombineerd. 
Bepaalde merken van hoorapparaten voorzien een eigen protocol 
om hun overdracht uit te voeren. Bij deze uitvoeringen kunnen 
bluetooth, FM en ringleiding gecombineerd voorkomen waardoor 
verwarring kan ontstaan. 

De bestaande systemen zijn niet enkel ontwikkeld om 
spraakverstaanbaarheid in dialoog te verbeteren maar ook om deel 
te kunnen nemen aan het sociale leven. In theaterzalen, cinema’s, 
loketten, … worden deze systemen voorzien. Deze zijn niet overal 
beschikbaar, maar als deze er zijn, zouden ze moeten aangeduid zijn 
met een logo. 

Voor thuisgebruik kunnen deze systemen ook voorzien worden. Om 
naar TV te kijken zonder dat de buren moeten mee luisteren . Ook 
voor radio, telefoon gesprekken, …  

Het doel van deze tekst is om de verschillende systemen te 

verduidelijken.  

De systemen 

Magnetische inductie/ ringleiding 

Principe 

Het principe van magnetische inductie is gebaseerd op het creëren 

van een magnetisch veld. In dit magnetisch veld zweeft als het ware 

het audio signaal. Als een persoon met hoorapparaat beschikt over 

de T-stand, dan kan deze persoon het zwevende signaal oppikken 

door in het magnetisch veld te gaan staan. Op deze manier verkrijgt 
de slechthorende rechtstreeks het signaal zonder omgevingslawaai. 
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Compacte ringleiding voor lokketten. 

 

  

 

 

 

Bij een loket kan een kleine ringleiding voorzien worden. De persoon 

achter balie praat in een microfoon en de persoon aan de andere 

kant van het loket ontvangt dit signaal doormiddel van het 

magnetisch veld. De persoon hoeft enkel het hoorapparaat op de T-
stand te plaatsen. Zo kan de conversatie iets vlotter verlopen 

 

Vaste Ringleiding in zalen 

  

 

 

 

 

 

 

Deze opstelling bestaat uit een ringleidingversterker en ringleiding 

lus. Aan de versterker wordt het audiosignaal aangesloten. Dit 

signaal sturen we door de ringleiding lus. In de lus wordt het 

magnetisch veld opgewekt. De personen met een hoorapparaat 

kunnen nu gebruik maken van de T stand. Door de kleine 

ingebouwde spoel in het hoorapparaat kan deze het signaal van het 
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magnetisch veld capteren. Op deze manier verkrijgt de 

slechthorende een direct signaal zonder omgevingslawaai.  

Ringleiding voor thuis 

Voor thuisgebruik zijn er meerdere mogelijkheden en ontstaan de 
combinaties van systemen. 

Stel dat we een ringleiding willen voorzien om naar TV te kijken kan 

dit met een kleine ringleidingversterker en lus. Het nadeel is dat er 

een fysieke kabel moet worden geplaatst. (zie afbeelding vaste 

ringleiding in zalen) 

Er zijn ook draadloze systemen en werken met combinaties van 

overdracht. De overdracht tussen zender en ontvanger gebeurd met 

FM. Op de zender wordt het audiosignaal aangesloten. De zender 

verstuurd dit signaal met FM naar de ontvanger. Het signaal bij de 

ontvanger wordt dan omgezet zodat het bruikbaar is in de 
ringleiding lus rond de nek.  

 

FM = Radio golven   
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FM 

Principe 

Het systeem werkt op basis van radiogolven. Zo is het mogelijk om 
draadloos een audiosignaal te versturen. Hier is het ook de 
bedoeling om een direct signaal naar het hoorapparaat te 
verkrijgen, zodat galm en dergelijke worden vermeden ten goede 
voor de spraakverstaanbaarheid. 

Microfoon en ontvanger (rechtstreeks op het hoorapparaat)  

De  microfoon staat rechtstreeks in verbinding met een FM 
ontvanger. De FM ontvanger wordt rechtstreeks met het 
hoorapparaat verbonden. Bij sommige merken kan dit rechtstreeks, 
bij andere is er een koppelstuk (audioshoe) voor nodig. 

 

 

 

Microfoon, nekhanger met FM ontvanger + ringleiding lus 
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De microfoon staat in verbinding met de FM nekhanger. Het 
ontvangen signaal bij de nekhanger wordt omgezet naar een 
magnetisch veld dat door de hoorapparaten wordt opgenomen door 
die op de T-stand te plaatsen. 

 

 

 

Bluetooth  
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Het Bleutooth systeem wordt vooral gebruikt als signaal overdracht 
tussen smartphone/gsm/pc/… en het hulpmiddel. De koppeling 
smartphone naar hulpmiddel is een bluetooth overdracht, de 
koppeling hulpmiddel naar hoorapparaat is een protocol dat merk 
gebonden is. Bovenstaand apparaat omvat zowat alle technieken in 
1 apparaat.  

Bluetooth ontvangers met ringleiding lus rond de nek 

De connectie tussen 
smartphone/gsm en 
bluetooth 
nekontvanger is 
met bluetooth. De 
overdracht van 
nekontvanger naar 
hoorapparaat 

gebeurd doormiddel van een magnetisch veld. De hoorapparaten 
moeten wel beschikken over de T-stand. 

Directe verbinding van Smartphone naar hoorapparaat 

Rechtstreekse verbinding tussen Smartphone en hoortoestel zonder 
hulpmiddel. De hoorapparaten worden afgeregeld doormiddel van 
een APP via de smartphone. Zo is het mogelijk om discreet de 
hoorapparaten bij te stellen naargelang de situatie. Dit is het meest 
vernieuwende systeem 

Tekst: Stefaan Verhaeghe, Veranneman SPRL 
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Verhoging inkomensvervangende tegemoetkoming 

Op 1 april 2016 steeg het basisbedrag van het leefloon in België met 
2%. Een alleenstaande leefloner ontvangt sinds die datum 850,39 
euro per maand. Terwijl de inkomensvervangende tegemoetkoming 
(IVT) voor personen met een handicap voor een alleenstaande 
maximaal 834,13 euro per maand bleef bedragen. VFG vond de 
regeling onrechtvaardig en liet dat duidelijk blijken. Een brief aan 
bevoegd staatsecretaris Elke Sleurs (NV-A) bleef helaas zonder 
resultaat.  

Na tal van onderhandelingen kwam er uiteindelijk toch een 
oplossing uit de bus. In juni 2017 stijgt de inkomensvervangende 
tegemoetkoming (IVT) met 2% naar aanleiding van een 
indexaanpassing. In september 2017 stijgen de sociale uitkeringen, 
waaronder het leefloon en de IVT, nog eens met 0,9% buiten de 
index. Vanaf dan zal de inkomensvervangende tegemoetkoming 
(IVT) terug gelijke tred houden met het leefloon. Onze eis om de IVT 
gelijk te stellen met het leefloon krijgt daarmee eindelijk gehoor. 

Voor meer info i.v.m. bedragen van tegemoetkomingen zie 
http://www.vfg.be/inkomen-armoede/Pages/Verhoging-
inkomensvervangende-tegemoetkoming.aspx 

Bron: www.vfg.be

http://www.vfg.be/inkomen-armoede/Pages/Verhoging-inkomensvervangende-tegemoetkoming.aspx
http://www.vfg.be/inkomen-armoede/Pages/Verhoging-inkomensvervangende-tegemoetkoming.aspx
http://www.vfg.be/
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Via APP 112 zijn de hulpdiensten bereikbaar voor 

slechthorende en dove mensen  en mensen met een 

spraakproblemen 

 

Na de harde inzet en het 

volharden van de dagelijkse 

Raad van Bestuur van 

Telecontact en Kamerlid Jef 

Van Den Bergh is er een 

positieve reactie op het 

invoeren van App 112 

verkregen van Minister van 

Binnenlandse Zaken Jan 

Jambon. 

Op 24 februari stelde CD&V Kamerlid Jef Van Den Berghe 

parlementaire vraag nr 1911: “ Wanneer wordt de App 112 

ingevoerd? Deze app is volledig ontwikkeld en goed bevonden bij de 

testen. Deze testen gebeurden door de operatoren van de 

meldkamers en door de politieambtenaren zonder 

noemenswaardige problemen. Alle nodige iconen en hulpmiddelen 

ter ondersteuning zijn nadien ook besproken met verschillende 

betrokkenen, waaronder de oudervereniging VLOK-CI, en door hen 

goed bevonden” 

Minister Jan Jambon reageerde positief en vanaf eind maart wordt 

de App 112 officieel en kunnen de hulpdiensten bereikt worden via 

deze nieuwe ontwikkeling. Dit is een belangrijke oplossing voor 

slechthorenden, doven en mensen met spraakproblemen. Al kan de 

App zeker door iedereen gebruikt worden. 
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Dit is een grote digitale stap vooruit!  

De app kan gebruikt worden door iedereen die een Android 

smartphone of een  iphone bezit. Hij laat ook toe om automatisch 

een indicatie te sturen van de locatie en de identiteit van de beller. 

Dit is zeker handig als de persoon in nood niet de exacte locatie 

weet van waar hij/zij zich bevindt. 

Daarnaast is er ook de "real time tekst chat"-functie die geactiveerd 

wordt door een operator van de noodoproepcentrale. Wanneer er 

niet via spraak gecommuniceerd kan worden, wordt de chatfunctie 

geactiveerd. Deze functie is ook handig wanneer de persoon in nood 

niet in staat is om te praten, zoals bijvoorbeeld bij een bankoverval 

of bij een inbraak. 

De SMS-functionaliteit op de specifieke nummers voor doven, 

slechthorenden en mensen met een spraakstoornis blijft als 

alternatief bestaan. De App 112 wordt niet opengesteld om enkel te 

SMS’en. Dit omdat het algemeen gebruik van sms oproepen te veel 

tijdverlies zou betekenen voor de hulpdiensten. Een sms-oproep 

vraagt veel meer tijd om afgehandeld te worden dan een 

spraakoproep. 
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5/1/2017 Nieuwe ringleiding NTGent 

Vanaf januari 2017 
neemt NTGent een 
nieuwe ringleiding in 
gebruik, een 
zogenaamde FM-
ringleiding. Meer 

dan vijf jaar geleden werd een vaste (inductie)ringleiding 
geïnstalleerd in de Schouwburg, waarvan gebruikers van een 
hoorapparaat met T-stand kosteloos gebruik konden maken. Het 
geluid van op scène werd via deze ringleiding versterkt 
binnengebracht in het hoorapparaat. Door technologische en 
andere evoluties bleek deze ringleiding de laatste jaren echter 
ontoereikend om slechthorenden nog op een kwaliteitsvolle manier 
een theatervoorstelling te laten bijwonen. Waar het enthousiasme 
van gebruikers oorspronkelijk erg groot was, bleek dat deze 
ringleiding ondertussen een punt van frustratie werd. 
Met de nieuwe ringleiding wil NTGent het ongemak dat 
slechthorenden met een hoorapparaat ondervinden in het theater 
(omgevingslawaai wordt mee versterkt door een gewoon 
hoorapparaat) opnieuw proberen weg te werken door een 
technische ingreep (een ringleiding via FM-systeem) om hen een zo 
optimaal mogelijke theateravond te bezorgen. Grote voordelen van 
een FM-ringleiding tegenover een vaste inductielus zijn enerzijds 
een groter bereik (gebruikers worden niet meer ‘verplicht’ om plaats 
te nemen op bepaalde plaatsen op de parterre en hebben bijgevolg 
volledige keuzevrijheid in het bepalen van de zitplaats waarvoor zij 
een ticket kopen). Anderzijds kan NTGent meer mensen bedienen: 
mensen die over een hoorapparaat beschikken kunnen gebruik 
maken van een individuele neklus die aangesloten wordt op een FM-
ontvanger, en mensen die slechthorend zijn maar niet over een 
hoorapparaat beschikken, kunnen op deze FM-ontvanger een 
gewone hoofdtelefoon aansluiten. Daarnaast is er minder tot geen 
interferentie met theatertechnische installaties aangezien geen 
gebruik meer wordt gemaakt van magnetische velden zoals bij een 
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vaste (inductie)ringleiding, maar wel van FM-frequenties waar deze 
apparatuur minder tot niet gevoelig aan is. 
Tijdens de verbouwingen in de Schouwburg zal de nieuwe 
ringleiding geïnstalleerd worden in NTGent Minnemeers. Na de 
verbouwingen verhuist de ringleiding opnieuw naar de Schouwburg. 

Ben je slechthorend (en beschik je al dan niet over een 
hoorapparaat met T-stand) en wens je gebruik te maken van de FM-
ringleiding tijdens één van de voorstellingen? Vermeld dit dan zeker 
bij de reservatie van je tickets, zodat er een FM-ontvanger met 
individuele neklus of hoofdtelefoon voor je kan voorbehouden 
worden! Heb je nog vragen of wens je bijkomende informatie, dan 
kan je contact opnemen met Saartje Cauwenbergh, via 
saartje.cauwenbergh@ntgent.be of 09 269 35 30. 
Deze FM-ringleiding werd aangekocht met de steun van Cera. 
Indien je graag op voorhand al eens wil testen of je je hoorapparaat 
met T-stand kan aansluiten op de nieuwe ringleiding, neem dan 
contact met Saartje via saartje.cauwenbergh@ntgent.be. Vergeet 
ook niet dat een T-stand geïnstalleerd moet worden vooraleer je 
deze kan gebruiken, hiervoor kan je terecht bij de leverancier van je 
hoorapparaat. Indien je na het bijwonen van een voorstelling toch 
nog opmerkte dat de ringleiding niet naar behoren functioneerde, 
geef dan een seintje via saartje.cauwenbergh@ntgent.be 

 

24/1/2017: Nieuwjaarsreceptie 

24 januari 2017 

Eind januari konden we na een vol werkjaar alweer het glas heffen 
op het nieuwe jaar. 

Vol plannen en met veel ‘goesting’ stapten we samen 2017 in! 

  

mailto:saartje.cauwenbergh@ntgent.be
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25/2/2017: Test ringleiding jeugdfilmfestival Gent 

Op zaterdag 25 februari en zondag 26 februari ging het jeugdfestival 
door te Gent. 

Ahosa vzw deed de test met de ringleiding in de Sphinx en in de 
Studio Skoop. 

 

27/2/2017: Brief verspreid vanuit Ahosa vzw, Vlok-CI 

vzw, Onder Ons vzw, ONICI vzw en Telecontact vzw  

MEER AANDACHT VOOR MENSEN MET EEN GEHOORVERLIES 

Bij deze willen wij (de Vlaamse gebruikers verenigingen VLOK-CI, 
Onder Ons, AHOSA vzw, samen met Telecontact vzw en ONICI) jullie 
op de hoogte brengen dat er wereldwijd tussen 25 februari en 3 
maart tal van activiteiten zullen plaats vinden om meer aandacht te 
vragen voor het probleem van slechthorendheid/doofheid. 

*Op zaterdag 25 februari 2017 wordt 60 jaar Cochleaire implantatie 
(CI) gevierd. Het is dan immers 60 jaar geleden dat in Parijs door 2 
Franse artsen het eerste cochleaire implantaat werd geplaatst. 
Ondertussen dragen wereldwijd meer dan 400.000 dove mensen 
een cochleair implantaat, maar toch zien we dat in België bij de 
volwassenen nauwelijks 10% van de mensen die in aanmerking 
komen voor een CI, ook een CI dragen. Niet alleen de maatschappij 
en de dove volwassenen zelf, maar ook de verwijzende instanties 
zoals huisartsen, NKO-artsen en audiologen dienen dringend 
geïnformeerd te worden over de huidige mogelijkheden van CI. In 
bijlage vind je ter informatie een korte tekst over 60 jaar CI vanuit 
de Europese organisatie Euro-CIU. 
Tenslotte vermelden we ook even dat naar aanleiding van deze 
Internationale CI-dag op zaterdag 22 april 2017 door AHOSA een 
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informatiedag rond Cochleaire Implantatie wordt georganiseerd. 
Meer informatie kun je vinden op www.ahosa.be . 

*Ter gelegenheid van de World Hearing Day die op 3 maart 
wereldwijd gevierd wordt, zal op 1 maart in het Europees parlement 
te Brussel een debat plaatsvinden rond de topic ‘Action for Hearing 
Loss – Make a sound investment’.  
Want wisten jullie dat: 
• 51 miljoen volwassenen in heel Europa gehoorverlies hebben en 
dit aantal nog jaarlijks toeneemt; 
• personen met een ernstig gehoorverlies 5x meer risico hebben op 
dementie dan normaalhorenden (Lin 2012); 
• oudere mensen met een gehoorverlies een verhoogd risico 
hebben op sociaal isolement en geestelijke gezondheidsproblemen; 
• ouderen met een gehoorverlies 2.5 x meer risico hebben dan 
normaalhorenden om een depressie te ontwikkelen; 
• gehoorverlies zorgt voor een intensiever gebruik van medische en 
sociale diensten; 
• personen met een gehoorverlies frequenter werkloos zijn of onder 
hun niveau presteren; 
• recentste hoorapparaten en hoorimplantaten duidelijk hebben 
aangetoond dat zij het leven van mensen positief kunnen 
veranderen en kostenbesparend zijn; 
• hoorapparaten en cochleaire implantaten de kans verlagen op 
werkloosheid en de job functie verhogen; 
• hoorapparaten zorgen voor minder cognitieve achteruitgang; 
• de kosten om GEEN hoorapparatuur te voorzien aanzienlijk hoger 
zijn, dan de kosten om ze wel tijdig te voorzien. 

 

6/3/2017: Advies Toerisme Vlaanderen 

Ahosa vzw gaf op hun vraag advies aan Toerisme Vlaanderen rond 
de toegankelijkheid van musea/attracties/… 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ahosa.be%2F&h=ATMdl7CAIGbhe85_m60dX4WC-8N1OE-XrYZES3YG4WIYCTnAb74MWuBJ_6E7r-TkzRUVmgRmxYs60GCi25uaANhhm5miyZR5rSoupiv_Kv6a1Wr4E72p1OdyskQhSu_xWbY&enc=AZNfF6IL4iI0pxvpcewWfNVPDMEpDzo9i2eESo20briNXUc5zQbPRq3wnRFjSYUcAWPuxHP0owc_IJJjUTGJxA6TZXHITE6WT08crNTb8CDDeml7XgsSs8y2lSE7-2r3ucjBr2-4ibD9Ti3Pgxw3QwQ4looZxIpO18HXOJKH6rcSOf7vj4HHCl9A3JIcvrv3UkNW54YSIMumE0pIm9tixpX5&s=1
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De bedoeling is dat ze hun infofiches aanpassen zodat de drempels 
om op vakantie/daguitstap te gaan voor onze doelgroep verlaagd 
wordt. 

In deze infofiches vind je normen en richtlijnen om de 
toegankelijkheid van een gebouw of site te verhogen. Elke infofiche 
bespreekt één bepaald onderdeel van het gebouw, zoals het 
onthaal, het restaurant, het sanitair... Verhelderende foto’s en 
tekeningen zorgen ervoor dat deze informatie ook nuttig is voor uw 
architect, aannemer of andere bouwpartners. 

 

7/3/2017: Auditieve toegankelijkheid tentoonstelling 

'Oorlog in korte broek' 

Tot 2 april 2017 loopt nog 
in de Sint-Pietersabdij in 
Gent de tentoonstelling 
‘Oorlog in korte broek’: 
over WO I, verteld vanuit 
de visie van kinderen zelf 
die ontroerende 
getuigenissen brengen. 

De tentoonstelling is visueel zéér mooi, maar de zwaar 
slechthorende/dove bezoekers waren ontgoocheld omdat ze de 
verhalen niet konden verstaan. De bezoekers krijgen een audiogids 
die gericht is op een min of meer normaalhorend publiek. Licht 
slechthorenden kunnen er vaak ook nog wel nuttig gebruik van 
maken, maar niet iedereen verstaat de tekst. 

Een slechthorende bezoeker richtte zich tot Rieke Jacobs van het 
team Gelijke Kansen in Gent. Via Ahosa vzw bleek er nog een 
geïnteresseerde slechthorende cultuurminnaar mee advies te willen 
geven. Samen met een paar heel vriendelijke en zeer welwillende 
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medewerksters van de Sint-Pietersabdij zelf en Mevr. Jacobs werden 
volgend oplossingen voorgesteld: 

 bezoekers zullen in de toekomst gebruik kunnen gebruik maken van 
een uitgeschreven tekst die ze ter plaatse kunnen vragen – 
eventueel in een groter lettertype. 

 de tekst kan op vraag doorgemaild worden, maar de aanvrager zal 
een verklaring op eer dienen te ondertekenen dat hij deze tekst niet 
zal verspreiden omwille van copyrights. 

 op uitnodigingen of andere communicatie zal in de toekomst een 
uitnodigend zinnetje staan. Geïnteresseerden kunnen vooraf laten 
weten welke aanpassingen ze nodig hebben om een tentoonstelling 
te bezoeken. In overleg wordt onderzocht wat haalbaar en billijk is. 

 bij elke tentoonstelling zal in de communicatie staan welke 
aanpassingen geboden worden. 

 de Sint-Pietersabdij zal de info over evenementen en 
tentoonstellingen rechtstreeks verspreiden naar de organisaties en 
verenigingen van personen met auditieve beperkingen. Op die 
manier zal de info makkelijker tot bij de doelgroep geraken. 

En er is nog meer goed nieuws: in het najaar zullen een aantal 
evenementen doorgaan van de ‘Historische Huizen’ in Gent. Ook 
daar zal gedacht worden aan de auditieve toegankelijkheid. 

Met dank aan iedereen die deze constructieve oplossing mogelijk 
maakte! 

Nog een verzoek: personen die botsen op auditieve 
ontoegankelijkheid van stedelijke activiteiten doen best geen 
acties op individuele basis, maar richten zich tot Gentinfo, die de 
vraag zal doorsturen naar de betrokken diensten. Samen wordt 
gezocht naar oplossingen. 
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9/3/2017: Vorming IVV Sint-Lucas 

Op uitnodiging van het IVV Sint-Lucas, werd een vorming gegeven 
aan de eerste jaars initiatie verpleegkunde. 

Als gehoorgestoorden konden Conny ( bilaterale hoorapparaten ) en 
ikzelf ( drager CI ) voor de leerlingen een realistisch beeld schetsen 
wat betreft de noden en behoeften van mensen met een auditieve 
beperking. 

De leerlingen toonden een ruime interesse en hun vragen waren 
ook voor ons boeiend en verrijkend. 

Mevr. Véronique Claeys zorgde voor een prima omkadering, 
waarvoor dank! 

Selis Patrick 
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20/3/2017/ Bijeenkomst Ahosa vzw, Onder Ons vzw en 

Vlok-CI vzw  

Op 20/3 zaten Ahosa vzw, Onder Ons vzw en Vlok-CI vzw samen om 

de samenwerking verder uit te werken.  

We zullen in de toekomst de krachten bundelen op verschillende 

vlakken om onze doelgroep nog beter te kunnen 

vertegenwoordigen.  

 

22/3/2017: Getuigenis op het internationaal programma 

audiologie 

 
Binnen het internationaal programma audiologie op de Artevelde 
Hogeschool bracht, op vraag van Ahosa vzw, Elke De Nil een 
getuigenis als ervaringsdeskundige. 

Gehoorproblemen, tinnitus, CI, gehoorpreventie enzovoort 
passeerden de revue. 

Het was een boeiende namiddag met een toffe sfeer. 
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26/03/2017 : Muzikaal evenement ten voordele van 

Ahosa vzw 

Op zondag 26 maart organiseerde Conny Dewaele in Brakel een 
muzikaal evenement ten voordele van Ahosa vzw. De middag 
startte met een uiterst gevarieerd en overvloedig dessertbuffet. 
Andy Peelman praatte de show aan mekaar (ondanks een 
keelontsteking!). De Jo Vally Band bracht meteen ambiance en 
zangeres Sonja Pelgrims verraste de zaal met prachtige 
nummers samen met Marc Bruyninckxs, die ook de show opende. 
De talrijke aanwezigen werden vergast op zeer gesmaakte 
optredens van Frederic, Ingrii en Gabriëllo. Minister van Staat 
Herman De Croo, de vroegere burgervader, kwam zijn steun 
betuigen en sponsorde ook meteen. Na een luxueus 
broodjesbuffet kwam dé ster van de dag, Jo Vally. Een tombola 
met een breed scala aan prijzen maakte het geheel af. Ahosa vzw 
was aanwezig met een stand (hoewel de standhouders soms 
even te vinden waren op de dansvloer…). Een geslaagd 

evenement waarvoor heel veel appreciatie en dank!  

https://www.facebook.com/conny.dewaele
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Scala 

Een tijd gelden luidden we alweer een nieuw jaar in. Mijn cursiefje 
hoort eigenlijk grappig te zijn, een getuigenis uit het leven van elke 
dag. Ik koos ervoor om te starten met een feestelijke muzieknoot. 
En wat voor een. 

Terug naar begin november. Heerlijk: een fijne avond in zicht. Scala 
viert twintig jaar prachtig zingen. Ik ben voor het eerst in jaren 
samen met mijn partner op weg naar de concertzaal en ik verheug 
me alweer op een stemmenwonderlijk gebeuren. In de wagen denk 
ik plots terug aan het droevig moment bijna vier jaar geleden, toen 
ik bijna de hele wagen onder huilde nadat een van de artsen had 
gezegd dat het verlies van mijn weinige restgehoor in 1 oor, en de 
enige rest die ik nog had onomkeerbaar was. Ik was plots bijna zo 
goed als helemaal doof en een van mijn eerste gedachten was dat ik 
wellicht nooit meer het goddelijk mooi gezang van Scala zou kunnen 
horen. En ik zou zelfs samen met mijn dochter gebarentaal leren. Ik 
klets er gezellig op los in de wagen genietend van het wonder van 
mijn CI dat ik na een jaar van angsten, onzekerheden, vele 
onderzoeken, tegenslagen ook binnen mijn eigen familie, tenslotte 
liet implanteren.  

We stappen met veel gedrum de grote concertzaal binnen. Ik boekte 
één jaar geleden twee plaatsen bijna helemaal vooraan zodat ik heel 
misschien het gezellige geklets van de broers Kolacny zou verstaan. 
De mond reduceert zich immers helemaal achteraan in de zaal tot 
een minimale stip, zodat liplezen onmogelijk wordt. En visuele 
ondersteuning van de spraak heb ik toch nog nodig om de context te 
kunnen volgen.  

Stipt om 20u doven alle lichten op het podium en in de zaal. Het 
wordt doofstil. Een stilte waarin ik zelfs mijn tinnitus niet gewaar 
word. Pianomuziek luidt de avond rustig in. De ene Kolacny-helft 
Steven is geheimzinnig deze keer. Ik stoor mij geweldig aan een 
aantal fans die het niet kunnen laten om met de smartphone en dito 
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flash hoog in de lucht het mystieke donkere beeld te verstoren. En 
de bezoeker naast mij zit als een gek te kauwgummen. Een aantal 
mensen zijn ook te laat en strompelen naar hun zitplaats, met een 
dwaze blik vol schuld. Met voorzichtige schreden komen de hemelse 
koorzangeressen het podium op en beroeren mijn hersenen met de 
eerste zachte woorden en muzieknoten. Strelende stemmen. Ik 
smelt. Ik voel kippenvel, en ik glijd mee een wereld van hoge noten 
in. En geniet. Hoge tonen, muziek, het is alsof het echt is. Of ik geen 
CI meer heb. Mijn enige houvast aan mijn uiterst korte kindertijd 
met een stel goeie oren. Ik heb nog steeds niet het vermogen om de 
liedteksten te verstaan. Maar ik kan wel eindelijk een beetje 
meelachen met de repliek van de andere Kolacny-helft Stijn die 
jammer genoeg de micro helemaal tegen de lippen drukt. Sommigen 
leren het nooit. Ook Steven praat door de liedjes heen, en ik begrijp 
alles van wat hij vertelt over zijn zoon Jack die voor het eerst het 
podium op mag, en een heel lied helemaal alleen mag begeleiden op 
het favoriete instrument van zijn vader. Zoon Jack is het evenbeeld 
van Steven, een stevig uit de kluiten gewassen tiener met gouden 
vingers die het muziekinstrument beroeren alsof hij nooit anders 
heeft geweten. Steven vertelt ook dat er geen pauze meer is, omdat 
ze het erg vinden dat sommigen na de pauze niet meer terugkeren. 
Bescheidenheid is een deugd. Zoals steeds wordt het publiek 
getrakteerd op een infiltratie van zingende koorzangeressen 
doorheen de gangen in de concertzaal. Deze keer met een prinselijk 
lichtkroontje. Ik stel tot mijn spijt vast dat ik aan de andere kant van 
de zaal had moeten zitten, want ik zit dichter bij de gang rechts en 
mijn CI draag ik links. Met lichte wanhoop draai ik mijn hoofd 180° 
en vang de stemvleugels van de mooie blonde engel naast ons op in 
mijn oorcomputer. En ik stel zo vast dat ik helemaal vanop dat 
podium die ene zangeres en trouw Scalazangeres met lang donker 
krulhaar hoor klinken. Als dat geen precisie is van een technisch 
wonder. Het koor zingt nog moderner en eigentijdser dan 
gewoonlijk. Maar verschillende hevig flitsende lichtspektakels 
dwingen mij de ogen te sluiten. Als dat maar geen migraine wordt 
(gelukkig niet gebeurd). De drum klinkt fantastisch en mijn partner 
en ik swingen voorzichtig mee. Vooraleer ik het weet luiden de 



LEZERSBRIEF 

 

77 

liederen 'Ik hou van jou' en 'Geef mij een kus' het einde van een 
magisch concert in. Een enthousiast publiek klapt mee op maat van 
de muziek en ik stel vast dat mijn maat juister is dan die van mijn 
partner. Ik por hem trots in zijn zij. 800 fans swingen tenslotte elkaar 
bij de schouders grijpend naar het einde van een mooie avond. Een 
staande ovatie van het publiek belonen de Kolacny broers met extra 
muziek. Ze vallen als een geschenk uit de hemel en maken de avond 
compleet. 

Wat een wonderlijke feestavond was dit! Deze vraagt om nog.... 

Nagenieten kan op you tube:  

https://www.youtube.com/watch?v=7_FXH4JrnOc (The hanging 
tree) 

https://www.youtube.com/watch?v=LmOgQqwY0SY (Ik hou van u 
(geef me een kus))  

Het Beste geluid is via computer, en/of met FM voor hoorapparaat / 
mini mic 2+ CI. Ik doe het enkel nog met Ipad, met of zonder mini 
mic 

Liedjesteksten: 

https://play.google.com/music/preview/T5sjge74nrstistlfsuhn2tevn
y?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campai
gn=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics (The hanging tree) 

http://www.lyricsfreak.com/n/noordkaap/ik+hou+van+u_20227439.
html (Ik hou van u (geef me een kus)) 

 

Liefs van een soortgenoot. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_FXH4JrnOc
https://www.youtube.com/watch?v=LmOgQqwY0SY
https://play.google.com/music/preview/T5sjge74nrstistlfsuhn2tevny?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/T5sjge74nrstistlfsuhn2tevny?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/T5sjge74nrstistlfsuhn2tevny?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
http://www.lyricsfreak.com/n/noordkaap/ik+hou+van+u_20227439.html
http://www.lyricsfreak.com/n/noordkaap/ik+hou+van+u_20227439.html
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Leven op gevoel. 

Bij het ochtendgloren 

ik open mijn ogen en zie de zon 

Dat is wat is zo graag wil 

ik hoor nog niets…alles is stil 

Ik laat mijn dag beginnen… op zien en gevoel 

Even genieten van de stilte om me heen 

Ik hoef nog niet te horen …ik ben alleen 

Rustig wakker worden in een wereld zonder geluid. 

het geeft rust in mijn hoofd 

soms angst in mijn hart 

Ik leid mijn leven anders dan verwacht 

Waar mijn luisteren mij werd ontnomen 

hebben mijn ogen en gevoel het overgenomen 

Een blik in de ogen… een arm om je heen 

kunnen soms beter voelen… dan wat woorden bedoelen 

Konden we met zijn allen maar eens één dag stil zijn 

en leven op zien en gevoel 

Misschien … heel misschien 

Wordt de wereld veel minder koel! 

Conny De Waele 
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Op een dag opstaan zoals gewoonlijk 

Op een dag opstaan zoals gewoonlijk en opmerken dat je totaal 
niets meer hoort « plotse doofheid » noemt men dit ...ongelooflijk 
dat dit kan bestaan en toch moest ik het ondergaan!  

Van het ene ogenblik op het andere functioneerde mijn linker oor 
niet meer. 

En wat nu…. zou ik nog kunnen werken?  

Hoe moet ik naar de mensen kunnen luisteren, wat kan ik hier 
verder mee doen, hoe kan ik mijn verkoopsploeg nog coachen en in 
groep functioneren…? 

Hoe kan ik de mensen nog begrijpen? 

Door mijn (zo bezorgde en vriendelijke) NKO werd ik naar de 
« caisson » van OLV Ziekenhuis in Aalst doorverwezen en besloot 
ook tot een confirmerend consult in Antwerpen bij de dienst van 
Prof. Offeciers te gaan waar alle onderzoeken opnieuw werden 
uitgevoerd, echter zonder resultaat, zonder mogelijke oplossing. Ik 
moest er mee leren leven. 

En toch… na wat opzoekingswerk kwam ik terecht in het Centrum 
voor Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort te Gent wat het op 
zich neemt om slechthorende mensen in alle domeinen vooruit te 
helpen en bij te staan waar nodig zodat zij zich niet zouden 
terugplooien op zichzelf. 

Dank zij hun over-enthousiaste medewerkers leerde ik daar liplezen 
en gehoortraining.Ik kon verder ook genieten van psychologische 
bijstand en kinesitherapie - dit alles wierp zijn vruchten af. 

Ik leerde ook de vereniging Ahosa vzw kennen. 
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En ja met wat wilskracht en doorzettingsvermogen, met het 
weigeren van mij in mijn handicap te herkennen, gaat vandaag alles 
beter - ver van optimaal en wel met grote inspanningen .  

Aangezien ik niet onder stoelen en banken wil wegsteken dat ik 
slechthorend ben en beslist heb niet verlegen te zijn om de mensen 
rond mij daarvan op de hoogte te brengen telkens als ik ze niet 
versta of zelf direct bij eerste ontmoeting, kan ik actief deelnemen 
aan conversaties en hoef ik mij niet op te sluiten in mijzelf of in mijn 
schelp weg te kruipen. 

Als ik eenieder in mijn situatie kan adviseren - blijf erin geloven, 
inspanningen om weer te leren luisteren en verstaan lonen de 
moeite en maken van jou weer iemand die zich perfect in de 
maatschappij kan voortbewegen en participeren. 

Om te parafraseren zou ik zeggen…. » Lazarus neem je bed en sta 
op » ; laat je nooit gaan, dit biedt geen oplossing; er zijn nog zoveel 
mooie en zonnige dagen op komst. 

Maar vooral verlies je glimlach en levensvreugde hierdoor niet. 

Met vriendelijke groeten, Cordialement, Kind regards, Mit 
freundlichen Grüßen 

Bernard Zenner 
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Printhut maakt fluohesjes voor dove en slechthorende 

personen  

Voor kinderen of volwassen hebben we 
deze fluo hesjes of flue vestjes met een 
opdruk van een symbool voor doof + 
tekst naar keuze: ‘doof’ of 
‘slechthorend’ 

Ook mogelijkheid voor andere, eigen 
tekst te bedrukken, zoals een naam, 
een tel nummer, een andere 
boodschap. 

Indien u andere tekst wenst dat de standaard tekst ‘ik ben doof’ of 
‘slechthorend’ dan vermeld je dit best onderaan deze pagina bij 
‘opmerkingen voor ons’. 

Bij dit hesje krijg je ook twee buttons: een met het symbool voor 
doof en een met een smiley  ‘aanspreekbaar’. 

Beschikbare maat: volwassen + kind  

in dit voorbeeld hebben we rood als kleur van de bedrukking 
gekozen omdat deze een waarschuwend effect heeft. 
Uiteraard kan dit ook in een andere kleur bedrukt worden. 

Kijk hieronder naar de beschikbare kleuren om te bedrukken en vul 
deze aan in het tekstveld onderaan deze pagina, als u de kleur zelf 
wilt kiezen. Indien de kleur voor u niet uitmaakt, dan hoeft u niets in 
te vullen. We kiezen dan een duidelijke kleur als bedrukking in uw 
plaats. 
 

Bron: https://www.printhut.be/home/78-fluo-hesje-fluovest-
pakket-voor-dove-kinderen-en-volwassenen.html 

https://www.printhut.be/home/78-fluo-hesje-fluovest-pakket-voor-dove-kinderen-en-volwassenen.html
https://www.printhut.be/home/78-fluo-hesje-fluovest-pakket-voor-dove-kinderen-en-volwassenen.html
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CI – dag 

Informatiedag 

22 april 2017  

Gratis Toegang 

Hoe een cochleair implantaat je leven kan veranderen… 

‘Door mijn Cochleair implantaat (CI) ging er letterlijk een heel nieuwe 
wereld voor mij open. 
Geluiden waarvan ik het bestaan niet wist kregen plots vorm. 
Zo hoorde ik op mijn 45ste voor het eerst een vogel fluiten, neen zeg 
maar zingen! Ik hoor nu ook de golven roepen naar het strand! Ik 
hoor de koeien loeien om gemolken te worden! 
Voordien had ik dit allemaal nooit gemist omdat ik het niet kende! 
Nu zou ik  het rampzalig vinden als het weer zou weg vallen. 
Communiceren werd een stuk minder vermoeiend en gaat véél 
vlotter. 
Mijn CI bracht rust in mijn gezin en nam mijn stress en frustratie weg 
op mijn werk.  
Hij voedde mijn honger naar meer. 
Mijn sociaal leven werd terug opgekrikt. 
Vrienden en familie merkten op dat ik een ander mens geworden 
ben: door mijn CI voel ik mij goed in mijn vel!’  

(Sabina Mussche, doof van tijdens de kindertijd) 

 

‘Beter horen met een Cochleair implantaat...het kan! 
Horen. Niemand staat er bij stil...tot het niet meer lukt.  
Na een ernstige achteruitgang van mijn gehoor, volstonden de 
bilaterale hoorapparaten die eerst nog hadden geholpen, niet meer.  
Een cochleaire implantatie was de enige oplossing. Toch was deze 
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beslissing niet eenvoudig om te nemen. Het ging immers om een 
onomkeerbare ingreep.  
Vele vragen schoten geregeld door mijn hoofd. ‘Zou ik beter kunnen 
horen en hoeveel beter?’ ‘Zou ik de rest van mijn leven een 
robotstem horen?’ waren maar enkele van mijn zorgen. 
Ik werd uiteindelijk geïmplanteerd in december 2013.  
De eerste fitting na enkele weken was een ongelooflijke ervaring.  
Alledaagse geluiden (water koken, de waterkraan open draaien, 
stoelen verschuiven), stemmen herkennen én spraak verstaan kregen 
terug een plaats in mijn leven en gaven mijzelf een plaats in de 
samenleving. 
Cochleaire implantatie kan normaal gehoor nooit 100% vervangen, 
maar voor mij opende het gelukkig vele deuren voor een betere en 
aangenamere levenskwaliteit.’ 

(Patrick Selis, doof geworden) 

 

Dit jaar viert deze uitvinding haar zestigste verjaardag! 

Wie benieuwd is hoe een CI zijn leven kan veranderen maar ook wie 
al een CI heeft, kan zaterdag 22 april terecht in Ledeberg. 

Er zijn workshops voorzien over CI en er zijn stands met  informatie 
over CI maar ook over hoorhulpmiddelen. Een aantal CI-gebruikers 
die al de stap gezet hebben, staan je er graag te woord. Je kan er 
ook kennis maken met een aantal verenigingen voor volwassenen 
en (ouders van) kinderen. 
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Programma? 
13:30 – 14:00: Onthaal 
14:00 – 14:45: Workshop Advanced Bionics: e-rehAB – revalidatie 
meets technology  
15:00 – 15:45: Workshop Cochlear: ‘Welke Cochlear 
geluidsprocessor past me best?’  
16:00 – 16:45: Workshop Med-El: 
  
Waar? 
Dienstencentrum Ledeberg – Ledebergplein: parkeren kan op het 
plein en in de omliggende straten 
 
Inschrijving? 
Graag vóór 15 april 2017 met vermelding CI-dag via www.ahosa.be: 
contactformulier, telefoon 09/268 26 26 of mail 
ahosa@sintlievenspoort.be 

We maken deze dag zo toegankelijk mogelijk. 

Standhouders aanwezig op de CI-dag:  

 

    

  

http://www.ahosa.be/
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Stadsbezoek VEURNE (busreis)  Samenwerking met 

Pasar Lovendegem 

Veurne Monumentenstad.                                 

Historische huizen en monumenten elk met hun verhaal, smalle 
straatjes en steegjes, een stemmig stadspark en één van de mooiste 
markten van België maken van Veurne een idyllisch, charmant 
stadje. In het Stadspark wandel je over de oudste geschiedenis van 
Veurne. Hier werd een burcht opgericht ter verdediging tegen de 
Noormannen (9de eeuw). Later bouwde de graaf van Vlaanderen 
zijn kasteel op de kunstmatige motte, het hoger gelegen deel in het 
park. De deels gotische Sint-Walburgakerk is zeker jouw bezoek 
waard. Het gewelf is 23 meter hoog. De kerk is rijk bemeubeld en 
bevat o.m. een prachtig koorgestoelte in Vlaamse Renaissance en 
talloze schilderijen en beelden. Er wordt een relikwie van het Heilig 
Kruis bewaard. Het Stadhuis is opgetrokken in schitterende Vlaamse 
renaissancestijl en het Landshuis in pure renaissance is bekroond 
met een Belforttoren (Unesco Werelderfgoed). In het Stadhuis vind 
je een uniek interieur met wanden bekleed met Mechels leder en 
met fluweel, maar ook schilderijen (17de eeuw en Delvaux) en 
overblijfselen van de rechtspraak uit de 15de-17de eeuw. De 
Albertzaal in het Stadhuis was het hoofdkwartier van Koning Albert I 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Bakkerijmuseum bezit de 
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belangrijkste collectie bakerfgoed van België. Het is een leuk, levend 
museum voor jong en oud! 

Programma? 
 
Vertrek  aan de Speelboom om 8u30 -Voormiddag geleid bezoek aan 
het bakkerijmuseum -Warm middagmaal -Namiddag eerst geleid 
stadsbezoek met o.a. Grote Markt, Sint- Walburgakerk en Stadspark 
Daarna geleid proevertjesbezoek aan het Stadhuis en 
bezoekerscentrum met Veurnse streekspecialiteiten (drankje, 
vleeswaren en zoetigheid) -Vertrek bus in Veurne huiswaarts 
omstreeks 17u30 

Vertrek aan parking ‘De Speelboom’, Kerkstraat, Lovendegem om 
8u30 stipt Deelnameprijs: 55 euro. Leden betalen 50 euro.              
Inbegrepen : verplaatsing met de bus, inkom, gegidste bezoeken, 
warm middagmaal met keuze uit:  

 Menu 1: Soep, zalm met hollandaisesaus en frietjes en groenten, 
roomijs     

 Menu 2 : Soep, kalkoenborst met champignons en frietjes, 
roomijs 

Inschrijven: is noodzakelijk i.v.m. reservering gidsen. 

Uiterlijk: 14 april 2017 bij Monica De Muynck Tennisstraat 17 

9920 Lovendegem. Telefoon 09 372 77 02 of GSM 0475 85 86 35                  
Betaling ENKEL 
 via overschrijving op rekeningnummer (IBAN):  
BE09 8904 1402 7757               
BIC begunstigde: VDSPBE91  
Tennisstraat 17  
9920 Lovendegem. 

Inschrijven kan ook via e-mail aan: robert.depoorter@skynet.be                                                       
Keuze van menu melden: Menu 1  of menu 2 

mailto:robert.depoorter@skynet.be
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Hoe omgaan met een auditieve beperking 

& de impact ervan op het dagelijks leven 

23 mei 2017 te Gijzegem/Aalst 

19 september 2017 te Gent 

Als het gehoor wordt afgenomen, heeft dit een duidelijke invloed op 
alle domeinen van je leven en op dat van je omgeving. Je moet die 
lege gaten in je leven terug een zinvolle invulling geven. Sommigen 
lukt dit snel, anderen nemen er wat meer tijd voor en enkelen zullen 
met een gevoel van frustratie en ongeluk blijven vechten. 

Tijdens deze avond tracht Guido D’Eer te zoeken naar wat die 
impact van een auditieve beperking op het leven kan betekenen en 
welke elementen een rol spelen in het omgaan met die auditieve 
beperking. Van uit dit even stilstaan bij de betekenis voor de mens 
met een auditieve beperking kan ieder zelf op zoek gaan naar een 
nieuwe weg van verbeterde communicatie en teruggewonnen 
levenskwaliteit. 

Guido D’Eer is reeds 33 jaar werkzaam als maatschappelijk assistent 
aan het Antwerps revalidatiecentrum waar hij de begeleiding op zich 
neemt van ouders van kinderen met een auditieve beperking.  

Wanneer Dinsdag 23 mei 2017 om 
19.30 

Dinsdag 19 september 2017 
om 19.30 

Prijs 5 euro  5 euro 

Waar Sig vzw 
Pachthofstraat 1, 9308 
Gijzegem (Aalst) 

CAR Sint-Lievenspoort 
Sint-Lievenspoortstraat 129 
9000 Gent  



 
 

 

88 

 

AGENDA AHOSA 

 

Spreker Guido D’Eer Guido D’Eer 

Inschrijven Graag vóór 19 mei 2017 met 
vermelding infoavond 
datum + Aalst  

www.sig-net.be: code 266 

www.ahosa.be: 
contactformulier 

per telefoon 09/268 26 26 

per mail info@ahosa.be  

 

Graag vóór 14 september 
2017 met vermelding 
infoavond datum + Gent  

www.sig-net.be: code 266 

www.ahosa.be: 
contactformulier 

per telefoon 09/268 26 26 

per mail info@ahosa.be  

Betaling  AHOSA: IBAN BE 26 4400 
3464 4129 

De inschrijving is pas 
definitief als het bedrag is 
gestort  

AHOSA: IBAN BE 26 4400 
3464 4129 

De inschrijving is pas 
definitief als het bedrag is 
gestort 

http://www.sig-net.be/
http://www.ahosa.be/
mailto:info@ahosa.be
http://www.sig-net.be/
http://www.ahosa.be/
mailto:info@ahosa.be

