Gehoorschade door lawaai.
Een breed maatschappelijk probleem!

Beursstanden

Het gevaar loert overal: op je werk, op school
of in je vrije tijd.
Ook al ben je slechthorend,
lawaai blijft schadelijk.
Wat zijn de nieuwste inzichten hieromtrent?
Wat kunnen we doen om lawaaislechthorendheid te voorkomen?
We belichten het onderwerp langs verschillende kanten tijdens lezingen en via beursstanden.
Tijdens de themadag rond preventie van
lawaaislechthorendheid zijn er demonstratiemetingen door Hearing Coach. In tegenstelling
tot de bestaande gehoortest met pieptonen
(audiogram), die gehoorschade pas toont
wanneer het te laat is, gebruiken zij
'Oto-Akoestische Emissies (OAE’s)'. Deze techniek onthult gehoorschade in een zeer vroeg
stadium, nog voordat de persoon het opmerkt
en lang voordat de schade zichtbaar wordt op
het audiogram.

Zaterdag 21 april 2018
25 jaar Ahosa vzw
Themadag rond
preventie van
lawaaislechthorendheid

Deze themadag is interessant voor particulieren én professionelen!
Vereniging voor dove en
slechthorende personen

Plaats

Auditorium ‘de Schelde’
Provinciaal Administratief Centrum
'Het Zuid'
Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent
Parking (betalend)
Parking Gent Zuid, afgebeeld in het parkeergeleidingssysteem als P3.
Parking Vrijdagsmarkt (P1) en
parking Sint-Pietersplein (P10) zijn ook in de omgeving.
Prijs
Gratis
Info en inschrijven

Vóór 10 april 2018
Anders HOren door SpraakAfzien vzw
Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent
09 268 26 26
ahosa@sintlievenspoort.be
www.ahosa.be
Routebeschrijving

Openbaar vervoer
Vanuit het Sint-Pietersstation:
afstaphalte Gent Zuid: tramlijnen 4, 21 en 22
Met de auto
Afrit Gent - centrum - alle richtingen volgen. Van
hieruit volg je de parkeergeleidingssystemen
(parking Zuid, P3).

Programma
09:00 - 09:30
Onthaal met koffie
09:30 - 09:45
Welkomstwoord
09:45 - 10:00
Minister Joke Schauvliege
‘Hoe gaan we om met geluid in onze oren?’
10:00 - 11:00
Dr. Hannah Keppler, docent audiologie UGent
‘Effecten van lawaaiblootstelling tijdens professionele en recreatieve activiteiten’
11:00 - 11:15
Stefaan Singelée, voorzitter Federatie van Centra
voor Ambulante Revalidatie
‘Toch slechthorend? Al gehoord van gehoorrevalidatie?’
11:15 - 11:30
Auteur Brigitte Minne over haar boek
‘Mama laat haar oren uit’
11:30 - 11:40
Vlogs ‘De Wereld van Merel’
11:40 - 12:00
Warre Borgmans
‘Rode Oortjes’
12:00 - 12:15
Nieuw logo én nieuwe naam voor Ahosa vzw
12:15 - 13:00
Broodjesreceptie

Over Ahosa vzw
In Vlaanderen zijn er meer dan 660.000
mensen met gehoorverlies. Dat is meer
dan twee keer het aantal inwoners van
Gent!
Slechts 6000 Doven communiceren in Vlaamse
gebarentaal. De overgrote meerderheid communiceert in gesproken taal en maakt gebruik van
allerhande hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen om het gehoorverlies te compenseren.
Sommigen leren spraakafzien (liplezen).
Ondanks deze hulpmiddelen blijft communicatie
moeilijk en hebben deze mensen vaak het gevoel
dat ze er niet meer bij horen.
Onze organisatie staat al 25 jaar voor integratie
en participatie in de maatschappij van slechthorende/dove personen die communiceren in
gesproken taal.
Door informatie te verstrekken, de naaste omgeving en de brede samenleving te sensibiliseren
en door gesprek en ontspanning, creëert Ahosa
vzw kansen. Elke persoon moet zijn leven in handen kunnen nemen en als onafhankelijk,
volwaardig burger kwalitatief deel uitmaken van
de samenleving in al zijn facetten conform de
VN-Conventie inzake de rechten van personen
met een handicap.
Ahosa vzw zorgt binnen haar eigen werking voor
good practices op vlak van auditieve toegankelijkheid en diversiteit.

