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VOORWOORD
Stilaan zijn we aan de laatste werkdagen, we gaan naar verlof toe.
De studenten kunnen dan voor een tijdje de boekentassen
wegbergen. Voor sommige ouders en grootouders breekt er een tijd
aan van rust en ontspanning, voor sommigen dagelijkse opvang.
We maken plannen voor ver of dichtbij, maar moet het altijd een
exotische bestemming zijn om volop te kunnen genieten?
Ook hier in België is er zeer veel schoonheid. De momenten die ik
doorbreng in de natuur, koester ik altijd als rustpunten en ervaar ik
een diep gevoel van dankbaarheid voor de schoonheid en de
veelzijdigheid van de natuur. Ook die schoonheid ligt hier voor het
rapen.
Bij een fietstocht langs het Zwin stond ik met ontzag te kijken naar
een vlucht ganzen die over een mistige weide trokken, de kronkelige
wegen omzoomd met gebarsten knotwilgen met een kruin bladeren,
de bloeiende vlier, de grote weidse vlakten, wat ruikt het hier
lekker.
Ik denk dat, als mensen af en toe eens hun schoenen zouden
uitdoen en gewoon met hun blote voeten in het gras zouden
wandelen, of op een blote voeten pad, ze heel snel voeling zouden
krijgen met de natuur. Ook wanneer je dit kan met gelijkgezinden is
het leven een bron van energie en hernieuwende zuurstof. Want
door verbondenheid, en dat willen we zijn met Ahosa vzw, geeft het
ons de kracht om samen te blijven doorgaan aan vernieuwende
activiteiten, initiatieven, hoe klein of hoe groot deze ook zijn.
Ik wens jullie een natuurvolle vakantie.
Monica
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STEUN AHOSA VZW

Maak mee het verschil

STEUN AHOSA VZW!
Ahosa vzw is een door het Ministerie van Financiën erkende
vereniging gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven voor
giften van meer dan € 40 per kalenderjaar.
Je ontvangt je fiscaal attest in het volgend kalenderjaar. Een gift van
€ 40 of meer geeft een belastingvermindering van 45%. Concreet
wil dit zeggen dat, als je € 40 aangeeft, je
€ 18 belastingvermindering krijgt.
Wij stellen je verschillende manieren voor om Ahosa vzw financieel
te steunen:
Een éénmalige gift
Je kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene
rekening van Ahosa vzw: BE26 4400 3464 4129 met als mededeling:
Gift
Een doorlopende opdracht
Je kunt je bank een doorlopende opdracht geven. Als je bijv. 5 euro
per maand stort, kan je op het einde van het jaar een fiscaal attest
krijgen.
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Je kunt Ahosa vzw laten delen in de feestvreugde
Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een
verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij je Ahosa vzw kunt laten
meevieren.
Je kunt je kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was
voor bloemen, kaartjes, cadeautjes e.d. over te maken aan Ahosa
vzw ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt je
‘grote dag’ nog vreugdevoller...
Duo-legaat
Je wil wel iets nalaten aan de organisatie waarin je gelooft en die je
misschien tijdens je leven ook al hebt gesteund. «Maar», denk je,
«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 je toch het goede doel steunt.
Contacteer je notaris voor meer info.
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Coherent beleid om gehoorschade aan te pakken

Tinnitus, in de volksmond ook oorsuizen genoemd, is een sterk
miskend en onderschat probleem in onze maatschappij, zeker bij
jongeren. Bijna één op vijf Vlaamse middelbare scholieren heeft last
van permanente tinnitus in één of beide oren. Driekwart van de
scholieren tussen 14 en 18 jaar heeft regelmatig last van tijdelijke
oorsuizen. Het feit dat steeds meer jonge mensen klachten vertonen
baart grote zorgen.

In samenwerking met het bedrijf HearingCoach BVBA en het
jongerenplatform de 'Tuut van Tegenwoordig' loopt in Knokke-Heist
een totaalproject waarin alle bevolkingsgroepen simultaan
betrokken worden. © BELGAIMAGE
Wetenschappelijke teams en specialisten waarschuwen al langer
voor de gevolgen van de ongebreidelde blootstelling aan geluid op
festivals, fuiven, en het veelvuldig gebruik van persoonlijke
muziekspelers met veel decibels. Nochtans blijken jongeren zich
weinig bewust van de problematiek en beschermen ze zich
nauwelijks tegen de vaak onherstelbare gevolgen ervan. Een
coherente oplossing dringt zich op.
Willen we ons beter wapenen tegen tinnitus, dan moeten we élke
leeftijdsgroep aanspreken. Dat doet momenteel geen enkele
campagne. Voor een succesvolle aanpak van gehoorschade moeten
we een coherent gehoorzorgbeleid voeren op lange termijn, met
een boodschap die op verschillende momenten herhaald wordt. Dat
dit praktisch en financieel haalbaar is, bewijst een initiatief in
Knokke-Heist. In samenwerking met het bedrijf HearingCoach BVBA
en het jongerenplatform de 'Tuut van Tegenwoordig' loopt in deze
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gemeente een totaalproject waarin alle bevolkingsgroepen
simultaan betrokken worden.

De campagne start er nog voor je geboren bent. Zwangere vrouwen
krijgen de raad om luide muziek en lawaai te mijden omdat de
buikwand het geluid maar in heel beperkte mate dempt (5 decibel),
waardoor hun baby al gehoorschade kan oplopen. Vervolgens en
onder het motto 'je kunt niet vroeg genoeg beginnen' krijgen de
kersverse ouders van elke pasgeborene een set oorkapjes voor
kinderen om hun kroost te beschermen op luidruchtige
evenementen.
Belang van communicatie
In het middelbaar komt een spreker van de Tuut van Tegenwoordig
getuigen over tinnitus. Daarna geeft een audioloog van
HearingCoach tips over hoe jongeren veilig van muziek kunnen
genieten. Elke leerling krijgt ook een preventieve gehoorscan én een
paar herbruikbare oordopjes. De boodschap is uitgesproken positief,
met de focus op behoud van communicatie. De achterliggende
gedachte is dat mensen van nature veel belang hechten aan
communiceren met familie of vrienden en luisteren naar hun
favoriete muziek. Communicatie is een vanzelfsprekendheid en
motiveert tot een blijvende gedragsverandering.
Delen
Enkel door een samenwerking op verschillende niveaus kunnen we
ervoor zorgen dat ieders oren gevrijwaard blijven van gehoorschade
Voor de volwassen bevolking wordt vooral gewerkt rond het thema
duurzame inzetbaarheid. Een goed gehoor is immers hoe langer hoe
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meer een vereiste om aan het werk te kunnen (blijven), aangezien
onze economie niet langer gebaseerd is op 'handvaardig zijn' maar
op 'communicatief' vaardig zijn. Tegen deze achtergrond worden
regelmatig infosessies, lezingen en gratis gehoortesten voor de
inwoners georganiseerd. Ook lokale bedrijven tonen het goede
voorbeeld door hun personeel (groendienst, technische dienst,...) in
te schrijven in een gehoorzorgprogramma ter preventie van
gehoorschade.
Opschalen en uitbreiden
Het project in Knokke-Heist toont aan dat een coherent
gehoorbeleid, dat zich richt op verschillende leeftijdsgroepen, wel
degelijk mogelijk is. Wel is het noodzakelijk dat alle betrokken
actoren actief meewerken: scholen, belangenverenigingen,
zorgverleners, jongerencentra, dienst preventie, jeugdraad,
seniorenraad, dienst toerisme, bedrijven... Hun medewerking is
cruciaal en ze dragen allemaal bij tot het succes van het project.
Dat zo'n omvangrijk project op lokaal niveau succes heeft, wijst erop
dat bottom-up initiatieven wel degelijk een meerwaarde vormen.
Het concept is bovendien gemakkelijk toe te passen in andere
gemeentes. Enkel door een samenwerking op verschillende niveaus
kunnen we ervoor zorgen dat ieders oren gevrijwaard blijven van
gehoorschade.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) schreef dit
opiniestuk samen met professor Bart Vinck (UGent) en Erik de
Muynck (Hearingcoach).
Bron: www.hearingcoach.com
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Gehoorproblemen jongvolwassenen kunnen leiden tot
dementie

Volgens de website van de Stichting Alzheimer Nederland heeft 40%
van de mensen boven de 90 jaar dementie. Er zijn op dit moment
ruim 270.000 mensen met deze hersenziekte, waarvan 12.000
mensen jonger dan 65 jaar. Jongeren met een gehoorprobleem
hebben volgens onderzoekers meer kans op hersenproblemen, zoals
dementie, dan jongeren met een gezond gehoor.
MRI-scan
Onderzoekers van de Ohio State University deden een studie naar
de hersenactiviteit van jongvolwassenen met een gehoorprobleem.
35 deelnemers tussen de 18 en 41 jaar deden hieraan mee. Zij
dachten een goed gehoor te hebben, maar gedurende het
onderzoek bleek dat sommigen in lichte mate last hadden van
gehoorproblemen. Voor het onderzoek ondergingen zij allemaal een
MRI-scan tijdens het beluisteren van gesproken zinnen. Middels de
scan werd de breinactiviteit van alle deelnemers gemeten.
Verwerking hersenactiviteit
Uit de test kwam naar voren dat deze jongeren met een verminderd
gehoor informatie op een andere manier verwerken, dan hun
leeftijdsgenoten en dat hun breinactiviteit op die van ouderen leek.
Gezonde jongvolwassenen verwerven taal in hun linkerhersenhelft.
Ouderen doen dat in de rechterhersenhelft. De onderzochte groep
jongvolwassenen met een licht gehoorprobleem deed dit in beide
hersenhelften. De rechterhersenhelft vult de ontbrekende
informatie in de linkerhersenhelft aan. Het moeilijk kunnen horen
kost erg veel energie. Op den duur zou dit een nadelig effect kunnen
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hebben op het denken en het geheugen. De onderzoekers
concluderen dat dementie het gevolg kan zijn.
Gehoorschade voorkomen
Om bovenstaande en andere problemen te voorkomen is het
natuurlijk nog altijd het beste om gehoorschade te voorkomen. De
meest belangrijke tip is misschien wel: draag altijd
gehoorbescherming wanneer je naar concerten of
muziekevenementen gaat. Er kan een dag komen dat die piep in je
oor niet meer weggaat of erger: dat je gehoor achteruit gaat.
Bron: mijngezondheidsgids.nl

Pendelen kan je gehoor bedreigen!

Pendelen via publiek transport kan gevaarlijk zijn voor je gehoor.
Zelfs met geluidsniveaus die binnen de veiligheidsgrens bleven, kon
er toch gevaar zijn vanwege piek-geluiden, zo vond een Canadese
studie.
Vooral fietsers begeven zich in lawaai, meer dan voetgangers of
automobilisten.
In een metrostation werden hogere geluidsniveaus gemeten op de
perrons dan in de metrostellen zelf.
Vooral aan bushaltes is er veel lawaai, zo bleek.
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Volgens de American authority Environmental Protection Agency
(EPA), geeft een bloostelling van langer dan 4 seconden aan 114 dBA
en 1 seconde aan 120 dBA een groter risico op gehoorschade.
Het waren vooral de piekgeluiden die verontrustend waren: 20 %
van de metingen had gemiddelde pieken groter dan 114 dBA. 85 %
van de metingen bij bushaltes waren 54 % hoger dan 120 dBA.
Deze intense geluiden zijn dus gevaarlijk voor pendelaars.
Vrij vertaald en samengevat.
Bron: www.hear-it.org

Vlaams parlement keurt resolutie goed ter voorkoming
van gehoorschade en tinnitus

Het Vlaams Parlement keurde op 28 februari 2018 een resolutie
goed betreffende de uitbreiding en verdieping van de
sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en
tinnitus (oorsuizen).
In deze resolutie vraagt de Vlaamse regering om:
1° wetenschappelijk onderzoek naar de redenen van verschillende
doelgroepen om geen gehoorbescherming te dragen te stimuleren
en in bestaande onderzoeken zoals de Gezondheidsenquête,
leerlingenbevragingen enzovoort, een indicator in te voeren over
het gebruik van oordoppen om de evolutie in het gebruik ervan in
beeld te brengen;
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2° de campagnes Help ze niet naar de tuut en Iets minder is de max
uit te breiden met informatie over tinnitus, in het bijzonder bij
kinderen en jongeren onder de 14 jaar;
3° sensibiliseringscampagnes te voeren over de mogelijke
gehoorschade die veroorzaakt wordt door langdurige blootstelling
aan hoge geluidsniveaus als een digitale muziekspeler met oortjes of
een koptelefoon wordt gebruikt;
4° in alle voorlichtings- en sensibiliseringsacties over het gebruik van
oordoppen die gericht zijn op jongeren, hun ouders en
jeugdverenigingen, te focussen op het correcte gebruik ervan. Dat
houdt in dat de oordoppen correct geplaatst moeten worden met
toepassing van de controletest in drie stappen, regelmatig opnieuw
goed moeten worden geplaatst en continu moeten worden gebruikt
zolang er blootstelling is aan geluid;
5° de boodschap over het correcte en ononderbroken gebruik van
oordoppen en het herkennen van alarmsignalen in geval van
gehoorschade te herhalen, zowel bij het medisch onderzoek op
school als bij de lessen over de anatomie van het oor in het lager en
middelbaar onderwijs;
6° overleg te plegen met apothekers, audiologen en
gespecialiseerde gehoorcentra om hen te sensibiliseren informatie
over het juiste gebruik van oordoppen aan de koper te verstrekken;
7° voldoende te sensibiliseren voor de mogelijkheden van
secundaire preventie en behandeling zoals hoorapparaten,
cochleaire implantaten, zuurstof-therapie enzovoort;
8° organisatoren die gebruikmaken van audiovisuele berichtgeving
die toegankelijk is voor mensen met tinnitus en gehoorverlies, aan
te sporen om dit ook bekend te maken;
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9° bij de Federale Regering aan te dringen op initiatieven om de
gebruiksaanwijzing bij oordoppen te vervolledigen met gerichte
informatie over het correcte gebruik ervan.
Bron: ONICI Nieuwflits

Voetzoeker ontploft tijdens Antwerp-match: politie
verhoort twee verdachten

De Lokale Politie Antwerpen heeft eind mei twee verdachten
verhoord in verband met een ontploffing van een voetzoeker tijdens
de voetbalwedstrijd tussen R. Antwerp F.C. en Sint-Truiden op 12
mei. Verschillende mensen werden toen afgevoerd naar het
ziekenhuis met klachten over hoofdpijn en oorsuizingen.
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Kort voor de aftrap van de match was een luide knal te horen. De
knal bleek afkomstig van een voetzoeker in Tribune 2 van het
Bosuilstadion. Tijdens de wedstrijd boden vijftien mensen zich met
gehoorschade aan voor verzorging. Ook na de wedstrijd
contacteerden verschillende slachtoffers nog de politie omwille van
gehoorschade.
De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar de feiten.
Twee verdachten werden geïdentificeerd en verhoord.
De twee verdachten, een 24-jarige man uit Wijnegem en een 28jarige man uit Deurne, werden geïdentificeerd aan de hand van
camerabeelden in het stadion. Beide verdachten ontkenden hun
betrokkenheid bij het incident, ook na confrontatie met de
camerabeelden.
‘Het parket van Antwerpen zal nu nagaan of er voldoende
aanwijzingen bestaan dat de verdachten effectief in aanmerking
komen voor de feiten, en desgevallend overgaan tot vervolging.’
Bron: Gazet van Antwerpen mei 2018
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Mensen met chronische tinnitus ervaren soms ook
angst en depressie

Een Italiaanse studie toonde aan dat mensen met chronische
tinnitus significant meer last hebben van angst en depressie dan de
algemene populatie.
De proefgroep bestond uit 16% normaalhorende personen, 32,5%
van de groep vond zijn tinnitus een zeer licht probleem, 15% sprak
van een licht probleem, 12% vond het matig, 25% ernstig en 15%
catastrofaal.
45% van de groep had angst symptomen en 26,3% depressieve
symptomen.
Vrij vertaald en samengevat.
Bron: www.hear-it.org
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Gehoorverlies en depressie vaak hand in hand

Wat hebben slechthorendheid en depressie met elkaar gemeen?
Het zijn allebei aandoeningen waarvan de symptomen – zeker in de
beginfase – niet altijd direct duidelijk zijn en waarbij men vaak wacht
met het zoeken naar een oplossing. Ook is depressie vaker een
gevolg van gehoorverlies dan gedacht, zo blijkt uit onderzoek. Maar,
als je de bijbehorende signalen op tijd oppikt en kenbaar maakt, kan
een passende behandeling veel uitkomst bieden.
Het spreekt voor zich dat slechthorendheid soms voor sombere
momenten kan zorgen. Immers, als je mensen niet goed kan
verstaan, ligt sociale isolatie op de loer. En wat te denken van de
bijkomende stress en vermoeidheid, wanneer je je vaak moet
inspannen om iets te kunnen horen. Lang niet bij iedereen leidt dit
tot langdurige neerslachtigheid, maar depressie komt vaker voor bij
slechthorende dan goed horende mensen. Dat blijkt
uit onderzoek van het National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders (NIDCD).
Op tijd signaleren van relaties tussen bepaalde symptomen
Nu hoeven we ons hier niet door te laten ontmoedigen, in
tegendeel. Een oplossing ligt in elk geval voor de hand bij de juiste
screening en behandeling van symptomen én het signaleren van een
mogelijke relatie tussen die symptomen. Zeker bij ouderen, is het
goed om te onderzoeken wat er verder aan de hand kan zijn,
wanneer zij zich bijvoorbeeld al lange tijd moe en verdrietig voelen.
Vaak geven zij zelf niet aan dat ze slechter horen, doordat ze zich
hier bijvoorbeeld voor schamen. En het is lang niet altijd te merken
dat iemand slechter hoort. Het gevolg? Ze krijgen mogelijk
medicijnen tegen hun depressieve klachten, terwijl ze met een hoor
oplossing de kern van het probleem beter aanpakken.
Andersom geldt, dat iemand met het vinden van een passend
hoortoestel ook niet altijd volledig geholpen is. Soms blijft iemand
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nog tegen bepaalde situaties aanlopen. In dat geval kan
gehoorrevalidatie een hulp zijn!
Hoe dan ook, voorkom depressies als gevolg van gehoorverlies door
op tijd een gehoortest af te nemen en de juiste oplossing te vinden!
Bron: Healthy Hearing.

Gezonde voeding verlaagt risico op gehoorverlies bij
vrouwen

Dat goed en gevarieerd eten goed is voor de gezondheid, is
natuurlijk geen verrassing. Maar uit een recente Amerikaanse studie
blijkt dat eten van specifieke voeding, zoals olijfolie, granen en
peulvruchten, ook kan bijdragen aan het verminderen van het risico
op gehoorverlies bij vrouwen.
Hoe zit het? Onderzoekers van het Brigham and Women’s Hospital
onderzochten de relatie tussen drie verschillende diëten en het
risico op het ontstaan van gehoorverlies bij vrouwen. De diëten
waar het om gaat zijn het op het Mediterrane voedingspatroon
gebaseerde AMED-dieet (The Alternate Mediterranean diet), het
DASH-dieet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) tegen hoge
bloeddruk en de AHEI-2000, de Alternative Healthy Eating Index2010.
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Een klein beetje alcohol
Wat blijkt? Vooral vrouwen die een voedingspatroon volgden dat
het meest leek op het AMED- of DASH-dieet, liepen 30 procent
minder kans op matig of ernstig gehoorverlies, dan vrouwen die een
dieet volgden dat het minst leek op die twee dieten. Het AMEDdieet bestaat onder andere uit olijfolie, granen, peulvruchten,
groenten, fruit, noten, vis en een beetje alcohol. DASH is rijk aan
fruit en groenten en magere zuivel en bevat weinig zout.
Gehoor verbeteren met voeding?
Of je het gehoor ook kan verbeteren met voeding, is natuurlijk ook
een interessante vraag. Dat werd niet onderzocht in deze studie.
Maar onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ kan het
volgen van gezonde voeding in elk geval dus bijdragen aan het
voorkomen of verergeren van gehoorverlies.
Meer over het onderzoek
Voor deze langetermijnstudie werd elke vier jaar gedetailleerde
informatie verzameld over het voedingspatroon. 70.966 vrouwen uit
de Nurses’ Health Study II werden 22 jaar lang gevolgd en de
uitkomst was dat een gezond dieet bij vrouwen verband houdt met
een lager risico om gehoorverlies op te lopen. De resultaten zijn op
11 mei gepubliceerd in het Journal of Nutrition.
Bron: Brigham and Women’s Hospital
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Metabolisch syndroom kan gehoorverlies veroorzaken

Metabolisch syndroom beschrijft een aantal factoren die het risico
op hartfalen, beroerte en diabetes verhogen, o.a.
-

grote buikomtrek
hoge bloeddruk
hoog suikerniveau
hoog vetgehalte in bloed
lage HDL cholesterol in bloed

Hoe meer risicofactoren men heeft, hoe groter het
gezondheidsrisico.
Bepaalde aspecten hiervan, zoals verhoogde bloeddruk en obesitas,
vallen samen met risicofactoren voor gehoorverlies.
Gehoorverlies bleek in de studie, uitgevoerd in Iran, samen te gaan
met een hogere BMI, een hoger niveau van HDL cholesterol, hogere
bloeddruk en een grotere buikomtrek.
De deelnemers uit de onderzoeksgroep die gehoorverlies hadden,
hadden meer last van het metabolisch syndroom, hoge bloeddruk,
hogere BMI, waren ouder, rookten en hadden minder
lichaamsbeweging.
Deze twee laatste aspecten werden eveneens als risico voor
slechthorendheid beschouwd.
Vrij vertaald en samengevat.
Bron: www.hear-it.org
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Mogelijk nieuwe behandeling voor eenzijdige doofheid

Als er sprake is van eenzijdige doofheid, worden in Nederland
standaard twee opties aangeboden: behandeling met een CROSS of
met een BCD. Beide apparaten bieden het geluid via een omweg aan
het goede oor aan. Het dove oor wordt dus niet gebruikt, terwijl dit
wel wenselijk is. Het UMC Utrecht onderzoekt of patiënten met
eenzijdige doofheid mogelijk baat hebben bij een derde optie:
behandeling met een cochleair implantaat.
Eenzijdige doofheid
Van eenzijdige doofheid of SSD – single sided deafness – spreken we
als iemand met één oor goed hoort (gemiddelde gehoordrempel
≤30dB) en met het andere slecht (gemiddelde gehoordrempel
≥70dB). Eenzijdige doofheid ontstaat meestal pas op latere leeftijd,
bijv. door een virusinfectie, otosclerose, de Ziekte van Ménière,
een brughoektumor of een trauma. Patiënten met eenzijdige
doofheid kunnen niet goed horen uit welke richting een geluid komt
en hebben moeite met het verstaan van spraak in rumoerige
ruimtes. CROSS-hoortoestellen (Contralateral Routing of Sound
System) en BCD’s (Bone Conduction Devices) lossen dit probleem
niet op, omdat het dove oor bij deze apparaten onbenut blijft. Om
goed richting en geluid te kunnen bepalen hebben de hersenen
namelijk geluidsinformatie van twee oren nodig.
Cochleair implantaat
De afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde (KNO) van het UMC
Utrecht onderzoekt daarom of een behandeling met een cochleair
implantaat een meerwaarde heeft voor patiënten met eenzijdige
doofheid. Een CI wordt tijdens een operatie ingebracht en neemt de
functie van het beschadigde slakkenhuis over. Met deze
behandeling is al veel ervaring, maar alleen bij patiënten met
tweezijdige doofheid. Arts-onderzoeker Jan van Heteren legt uit: ‘Bij
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een CI wordt het geluid via het implantaat direct doorgegeven aan
de gehoorzenuw van het dove oor. Daardoor krijgen de hersenen
dus weer van twee kanten signalen binnen. In onze CINGLE-studie
vergelijken we de huidige behandelingen met cochleaire
implantatie.’
Vijf jaar
Binnen de CINGLE-studie worden patiënten in twee groepen
verdeeld. Door onafhankelijke loting wordt bepaald of een patiënt
wordt behandeld met één van de twee bestaande methodes of met
een CI. Vervolgens worden de deelnemers gedurende vijf jaar
gevolgd. In het eerste jaar vindt drie keer een meting van het gehoor
plaats en vullen deelnemers verschillende vragenlijsten in. Daarna
worden de metingen eens per jaar uitgevoerd. Van Heteren: ‘Voor
de groep die een implantaat krijgt is de beginperiode het meest
intensief, omdat zij eerst een revalidatietraject door moeten.
Deelnemers in de andere groep mogen eerst de twee bestaande
behandelingen uitproberen. Daarna kunnen ze kiezen voor een BCD,
een CROSS of geen behandeling.
Over de resultaten kan Van Heteren nog niets zeggen. Dat komt
doordat de data niet geanalyseerd mogen worden zolang er nog
mensen deelnemen aan de studie. De eerste resultaten worden in
2019 verwacht. Tot die tijd is er dus ook nog niets bekend over de
beschikbaarheid of vergoeding van een CI voor mensen met
eenzijdige doofheid.
Bron: www.doof.nl
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Onderzoek: zout-suikerinjectie kan gehoorschade
beperken

Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat gehoorschade door
een harde knal beperkt kan worden door een injectie met een
sterke zout- en suikeroplossing. Dit is tot op heden alleen
succesvol op muizen getest, maar de onderzoekers vertrouwen
erop dat het bij mensen ook zal werken. Het zou gehoorschade na
een trauma kunnen beperken en helpen bij de ziekte van Ménière.
Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van
gehoorbeschadiging door bermbommen en terroristische aanslagen,
ook wel akoestisch trauma genoemd. Door de harde knal kunnen
haarcellen en uiteinden van zenuwen beschadigen. De schade aan
haarcellen is niet herstelbaar en blijvend.
Onderzoekers van de University of South Carolina onder leiding van
John Oghalai ontwikkelden een techniek waarmee ze in het oor van
een muis live kunnen meekijken naar veranderingen. Na een harde
knal konden zij zien dat een dun vlies van het muizenslakkenhuis bol
ging staan. Dit veroorzaakt overdruk, wat kan leiden tot
gehoorschade. Een injectie met een suiker- en zoutoplossing door
het trommelvlies heen, voorkomt de mogelijke zenuwschade,
waardoor gehoorverlies beperkt blijft.
Na het horen van een harde knal omschrijven mensen dit soms met
een ‘vol gevoel’ in het hoofd en een drukkend gevoel in de oren.
Vermoedelijk gaat het hierbij om de overdruk die ontstaat door de
bolling van het trommelvlies. Belangrijk is om die druk zo snel
mogelijk weer omlaag te krijgen. Door de vloeistof achter het
trommelvlies in het oor te spuiten, komt het in het slakkenhuis
terecht en neemt de druk af. Met het onderzoek op muizen is dit nu
bewezen.
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Bij mensen met de ziekte van Ménière is ook sprake van overdruk in
het binnenoor, waardoor evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en
oorsuizen worden veroorzaakt. Of het inspuiten van de vloeistof ook
effect heeft op deze klachten is niet bekend.
Het volledige onderzoek artikel werd gepubliceerd in
het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.
Bron: doof.nl

Ouderdomsslechthorendheid niet te verwaarlozen

In Nederland zijn momenteel 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of
ouder die onvoldoende spraak in rumoer kunnen verstaan.
Opvallend is dat men gemiddeld 7 tot 10 jaar wacht met
professionele hulp zoeken, en dat terwijl onbehandelde
ouderdomsslechthorendheid een groot (negatief) effect kan hebben
op de kwaliteit van leven. Bij verwaarlozing van slechthorendheid
wordt communiceren lastiger en er kunnen gevoelens van angst en
depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement en
vereenzaming. Uit zeer recent onderzoek is zelfs gebleken dat
onbehandelde ouderdomsslechthorendheid wordt geassocieerd met
een groter risico op het ontwikkelen van dementie (Amieva et al.,
2018; Loughrey et al., 2018).
De Nationale Hoorstichting (sinds 1 januari 2018 onderdeel van
VeiligheidNL) heeft in samenwerking met de afdeling kno, sectie Ear
& Hearing van het VUmc, alle recente informatie over
ouderdomsslechthorendheid op een rij gezet. Deze Factsheet geeft
meer inzicht in de Nederlandse cijfers, de mogelijke gevolgen en de
behandelingsmogelijkheden.
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Enkele gegevens uit de Factsheet:


4,2% van de Nederlandse bevolking ouder dan 19 jaar geeft aan
een beperking in het horen te hebben (Gommer et al., 2013).



1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder in Nederland kan
onvoldoende spraak in rumoer verstaan (Smits et al., 2006).



Vanaf 30-jarige leeftijd is er al geringe achteruitgang in het
gehoor merkbaar (van de hoge tonen) (www.audiologieboek.nl).



Vanaf 50-jarige leeftijd kan het verstaan van spraak in
achtergrondrumoer al aanzienlijk achteruitgaan (Stam et al.,
2015).



Ouderdomsslechthorendheid kan een groot effect hebben op de
kwaliteit van leven, omdat het de communicatie schaadt (Snik et
al., 2013).



Angstgevoelens (Tambs, 2004).



Cognitieve achteruitgang (Arlinger, 2003; Deal et al., 2015;
Gurgel et al., 2014; Humes et al., 2013; Lin, 2011; Lin et al.,
2011a, b; Lin et al., 2013; Lindenberger & Baltes, 1994; PichoraFuller, 2003; Uhlmann et al., 1989).



Depressie (Arlinger, 2003; Boi et al., 2012; Cacciatore et al.,
1999; Gopinath et al., 2012; Kiely et al., 2013; Li et al., 2014;
NHG-werkgroep Slechthorendheid, 2014; Saito et al., 2010;
Tambs, 2004).



Eenzaamheid (Fellinger et al., 2007; Kramer et al., 2002; NHGwerkgroep Slechthorendheid, 2014; Pronk et al., 2011; 2014;
Strawbridge et al., 2000; Wallhagen et al., 1996; 2001).



Problematiek in de partnerrelatie (Kamil & Lin, 2015; NHGwerkgroep Slechthorendheid, 2014; Scarinci et al., 2009).



Sociaal isolement (Arlinger, 2003).

Bron: Nationale Hoorstichting
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Rokers lopen verhoogd risico op gehoorschade

Dat sigaretten schadelijk kunnen zijn voor het gehoor, is wellicht
geen verrassing. Maar uit een recente studie blijkt dat er nóg een
groter verband is tussen roken en gehoorverlies dan eerder gedacht.
Onderzoekers van het National Centre for Global Health and
Medicine in Japan tonen in de betreffende studie aan dat de kans op
gehoorverlies bij mensen die roken stijgt tot maar liefst 60%.
Verband roken en gehoorschade
De onderzoekers haalden hun resultaten onder andere uit de
gegevens van jaarlijkse doktersbezoeken bij meer dan 50.000
patiënten. In deze algemene medische onderzoeken namen de
patiënten een gehoortest af en moesten ze een enquête afnemen
over hun levensstijl. De onderzoekers vergeleken het rookgedrag
(van rokend, en voormalig rokend en niet-rokend) met de mate van
hun gehoorverlies. Daaruit konden de onderzoekers afleiden dat
rokers tussen de 20 tot 60% meer kans hebben op gehoorschade.
Voor mensen die het voornemen hebben om te stoppen met roken
is er goed nieuws: het verhoogde risico op gehoorverlies neemt vijf
jaar na het stoppen met roken weer af.
Kijk voor meer informatie op de website van Science Daily.
Bron: doof.nl
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Slechthorenden hebben een actiever parasympatisch
zenuwstelsel

Uit onderzoek van promovendus Yang Wang blijkt dat het
parasympatische zenuwstelsel bij slechthorende mensen mogelijk
actiever is dan bij mensen met een normaal gehoor. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door de verhoogde luisterinspanning die
slechthorenden moeten leveren. Yang Wang promoveerde 15 mei
bij VUmc.
Uit eerder onderzoek is bekend dat het groter en kleiner worden
van de pupil in iemands oog aangeeft hoe actief het
parasympatische zenuwstelsel is. Wang onderzocht hoe het
parasympatische zenuwstelsel en de pupilverwijding samenhangen
in verschillende luistercondities. Bij slechthorenden is het
parasympatische zenuwstelsel actiever blijkt uit het onderzoek. ‘Dit
zou een reactie kunnen zijn op de verhoogde luisterinspanning die
een slechthorende moet leveren. Mogelijk heeft dit mechanisme
een beschermende functie. Het parasympatische zenuwstelsel
speelt een belangrijke rol bij het herstel na stress en zorgt ervoor
dat het lichaam in een rustfase komt om energie aan te vullen.’
Onderzoek naar het zogeheten parasympatische zenuwstelsel kan
inzicht geven in de relatie tussen vermoeidheid en
gehoorproblemen. Mensen met gehoorproblemen moeten zich veel
meer inspannen om in dagelijkse situaties te luisteren. Deze extra
luisterinspanning leidt tot grote vermoeidheid en stress. Als gevolg
trekken slechthorenden zich terug uit hun sociale omgeving. Om
hulp te kunnen bieden is het belangrijk om de onderliggende
mechanismen van de relatie tussen vermoeidheid en
gehoorproblemen te onderzoeken.
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Titel proefschrift: Pupil dynamics in response to light and effortful
listening
Bron: https://www.vumc.nl

Verhoogd risico op dementie en ongelukken met
onbehandeld gehoorverlies

Een wetenschappelijke Franse studie volgde 3500 mensen
gedurende 25 jaar.Hieruit bleek dat ouderen mét gehoorverlies
maar zonder hoortoestellen een veel groter risico hadden op
dementie en ongelukken. Het risico op dementie steeg met 21%.
Ouderen mét gehoorverlies en mét hoortoestellen liepen niet meer
risico dan de algemene bevolking.
Ouderen mét gehoorverlies en zonder hoortoestellen hadden een
28% verhoogde kans op ongelukken bij bv. een bad nemen, zich
aankleden en 13% verhoogd risico bij transport nemen,
boodschappen doen enz., terwijl dit bij de groep mét hoortoestellen
geen groter risico gaf.
Bij mannen mét gehoorverlies en zonder hoortoestellen bleek
bovendien 43% meer kans op depressie dan bij de groep met
hoortoestellen.
Vrij vertaald en samengevat.
Bron: www.hear-it.org
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Unia ontvangt vooral klachten over discriminatie op de
werkvloer

Foto: BELGA
Unia heeft vorig jaar 2.017 dossiers geopend over situaties waarin
mensen zich gediscrimineerd voelden, een stijging van 6 procent
tegenover 2016. Het gelijkekansencentrum opende het vaakst
dossiers over discriminatie op de werkvloer.
Ruim een kwart van alle geopende dossiers, 572 om precies te zijn,
vielen in de categorie ‘Arbeid en Werkgelegenheid’. Dat is 13,5
procent meer dan in 2016. De meeste van die dossiers gaan over
zogenaamde ‘raciale’ criteria (27 procent), gevolgd door het
criterium handicap (20,7 procent) en leeftijd (15,7 procent).
‘Het blijkt dat de spanningen binnen onze samenleving ook hun weg
vinden naar de werkvloer’, zegt Unia-directeur Els Keytsman. ‘Net
zoals de samenleving blijft de arbeidswereld draaien rond een
standaardprofiel, en worden zo de ongelijkheden uit de samenleving
gekopieerd. Je vindt makkelijker een goede job als je tussen de 25
en 45 jaar oud bent, je blank bent en een goede gezondheid hebt.’
28

DOSSIER TOEGANKELIJKHEID EN SENSIBILISATIE
‘Als je buiten dat standaardprofiel valt, is het risico op discriminatie,
pesterijen of uitsluiting groter. Dan moet je je bewijzen en krijg je
tegelijkertijd meer af te rekenen met discriminaties’, benadrukt
Keytsman.
Vernederend gedrag
Unia constateerde daarnaast in 2017 een aanzienlijke stijging van
het aantal dossiers over gezondheidstoestand. ‘Dat criterium staat
op de vierde plaats, gelijk met geloof en levensbeschouwing. Ook
dat is veelzeggend. We krijgen steeds meer meldingen voor vijandig
of vernederend gedrag, of zelfs ontslag, na periodes van afwezigheid
wegens ziekte’, aldus Keytsman.
Omdat er binnenkort verkiezingen aankomen, vraagt Unia aan de
Belgische gemeenten om een voorbeeldrol op te nemen. ‘De lokale
besturen zijn ook werkgevers. Zij moeten ervoor zorgen dat hun
personeel de diversiteit van de burgers vertegenwoordigt.’
Bron: De Standaard
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5 handige apps voor doven en slechthorenden

De Play Store is rijk aan apps, maar zijn er ook apps die handig zijn
voor doven en slechthorenden? In dit artikel vind je vijf apps die een
meerwaarde kunnen zijn voor doven en slechthorenden.
Ava
De app Ava is niet alleen voor doven en slechthorenden, maar ook
voor personen die op een makkelijke manier willen communiceren
met doven en slechthorenden. Je maakt een account aan met je
telefoonnummer. Hierna krijg je 5 uur gratis om conversaties op te
nemen, daarna betaal je €32,99 per maand. Gelukkig krijgen nieuwe
gebruikers de eerste maand ongelimiteerd.
De app is simpel te gebruiken. Je spreekt iets in en de app vertaalt
het naar woorden. Je moet wel duidelijk genoeg praten, anders kan
het wel eens zijn dat de app je niet verstaat en er een gekke
vertaling uit komt. In het begin staat de app nog ingesteld op Engels.
Je kan de taal veranderen bij Profile > Settings > Speech Language >
taal naar keuze. Standaard zitten er 12 talen in de app verwerkt.
Je kan instellen of je doof, slechthorend of horend bent. De app
voorziet ook een filter voor vloekwoorden. Als je geen microfoon
hebt, dan kan je ook gebruik maken van een microfoon met
bluetooth. De app heeft hier aparte instellingen voor.
EasyListening - Hearing Aid
Als je moeilijkheden hebt met horen, dan heb je nood aan een
assistent luisterapparaat. EasyListening kan hiervoor dus gebruikt
worden. Je microfoon neemt gesprekken op en zet ze om naar
hogere decibels zodat je het gesprek beter kan beluisteren. Dit is
vooral iets voor personen die licht gehoorverlies hebben, maar er
toch niet voor kiezen om een gehoorapparaat te gebruiken.
De app kan je misschien niet altijd overal even makkelijk gebruiken.
Zo kan het in luide omgevingen bijna onmogelijk zijn. In een groep
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kan de applicatie niet juist weten welke persoon je wil horen. Toch
kan het een handige app zijn voor als je iemand niet duidelijk
verstaat.
Signcall
Signcall wil de oplossing zijn voor doven of slechthorenden. Met de
app kan je bellen met tekst, spraak en beeld. Om de applicatie te
gebruiken moet je eerst een aanvraag indienen bij de mensen achter
Signcall. Je kan diensten bereiken zoals KPN Teletolk, zij vertalen je
gesprek naar tekst of gebarentaal. (Opgelet: dit is een dienst van
Nederland).
Tekstbemiddeling is 24 uur per dag bereikbaar, beeldbemiddeling
kan je bereiken op werkdagen van 7.00 tot 20.00 uur. In het
weekend en op feestdagen dan weer van 10.00 tot 16.00 uur. Ze
brengen je dan in contact met een geregistreerde tolk.
Gesprekskosten bedragen €0.09 per minuut.
Naast dit kan je ook makkelijk naar het alarmnummer 112 bellen. Je
hebt wel steeds internetverbinding nodig om de app te gebruiken.
Handig is dat zorgverzekeraars van Nederland de software van
Signcall vergoeden voor doven en slechthorenden.
Light Flow
Light Flow is een leuke app, maar voor slechthorenden en doven is
de app dubbel zo handig. Je kan namelijk optimaal gebruik maken
van het ledje van je smartphone. Voor elke applicatie kan je instellen
in welke kleur je notificatieled oplicht. Elke app kan een andere kleur
krijgen, zo zie je welke notificatie je hebt gekregen door alleen maar
naar de kleur te kijken. Een Facebook-berichtje krijgt bijvoorbeeld
een blauwe kleur, een sms'je een witte kleur.
Niet alleen de kleur van notificatie kan je veranderen, maar ook
bijvoorbeeld welke notificaties verwijderd worden als je je telefoon
ontgrendelt. Light Flow is beschikbaar in een gratis en betalende
versie. De betaalde versie kost je €1,99.
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Petralex Hearing aid
Naast EasyListening – Hearing Aid wil ook Petralex een alternatief
zijn voor een hoorapparaat. Natuurlijk is het aangeraden dat je voor
ernstige gehoorproblemen een gehoorapparaat gebruikt, maar voor
mensen die lichte problemen hebben kan deze app wel handig zijn.
De app werkt hetzelfde als een hoorapparaat, maar dan met
normale oortjes of headset. Je kan de app naar keuze instellen. Je
telefoon vangt geluiden op met de microfoon en zet ze om naar
luidere decibels.
Bron: https://androidworld.nl/tips/5-apps-doven-enslechthorenden/

Elektrische stroom stimuleert signaalverwerking in
hersenen

Er is een nieuwe techniek bedacht om geluid beter te laten
verwerken door de hersenen. Hiervoor worden elektrische stroomstootjes gebruikt. Het onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor
hoorapparaten.
Deze nieuwe techniek is genaamd Transcranial Current Stimulation
(TCS), wat neerkomt op het toedienen van zwakstroom door middel
van geplakte elektrodes op het hoofd. Hiermee wordt de
hersenactiviteit beïnvloed en zijn beter in staat geluiden op te
vangen.
‘Neuronen in de hersenen reageren op elektrische prikkels van
buitenaf’, zegt hoofdonderzoeker en neurowetenschapper van de
Universiteit Maastricht. ‘Als je via de schedel een elektrische
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sinusgolf aanbiedt, dan zie je de gevoeligheid van de neuronen
onder de schedel met dezelfde frequentie als de golf veranderen.
Kortom, de elektrische golf moduleert de normale neuronale
signaalverwerking. Van dit effect maken we gebruik door in plaats
van een sinusgolf, een complexe elektrische golf aan te bieden die
overeenkomt met het signaal dat de oren naar de hersenen stuurt.
Zo willen ze mensen spraak beter laten verstaan.’
Deze hypothese werd getest bij proefpersonen. Bij hen zijn
elektroden op het hoofd geplakt, vlak boven het oor, precies op de
plek waar door de hersenen geluiden worden verwerkt. De spraakopname die ze moesten beluisteren was gefilterd. De langzame
geluidsgolven waren verwijderd, maar door de elektrische
signaaltjes konden de proefpersonen het geluid toch beter verstaan.
Ze hopen om met deze techniek hoorapparaten te kunnen
verbeteren. Dit kan mensen helpen om spraakgeluid in een
rumoerige omgeving beter van het omgevingsgeluid te onderscheiden. Hiervoor zijn twee opties: het verstaan van spraak via
elektrische stimulatie versterken of, met dezelfde techniek, het
omgevingsgeluid onderdrukken’. ‘Het zal nog veel onderzoek vergen
voor het zover is. Zo moeten ze de effectiviteit van de techniek nog
flink verbeteren door bijvoorbeeld optimalisatie van de elektroden
en de plek waar we de elektroden plakken. De techniek zal niet geschikt zijn voor doven; ze kunnen met de stimulatie geen illusie van
geluid overbrengen. Misschien kan de techniek ooit de operatieve
implantatie van een cochleair implantaat uitstellen of voorkomen bij
mensen die slechthorend zijn.’
Gebaseerd op: Technisch weekblad
Bron: doof.nl
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Mensen die 2 hoortoestellen hebben, zijn tevredener

Een Zweedse studie brengt aan het licht dat mensen met bilateraal
gehoorverlies tevredener zijn als ze bilateraal hoortoestellen
hebben.
Mensen met ervaring met hoortoestellen waren ook meer tevreden
dan ‘beginners’.
Vrij vertaald en samengevat.
Bron: www.hear-it.org
NVDR: Een hoortoestel is geen bril! Vraag informatie over
gehoorrevalidatie! Dit kan in gespecialiseerde Centra voor
Ambulante Revalidatie.
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Horen wordt een beetje goedkoper: hogere
terugbetaling voor botverankerd hoortoestel met
beengeleiding

Hoe werkt een botverankerd
hoortoestel? Geluid laat de
lucht trillen. Als je normaal
hoort, vang je die
luchttrillingen op met je
oorschelp. Je oorschelp en
gehoorgang (samen het
buitenoor) geven het geluid
door aan je trommelvlies , dat
de toegangspoort is naar je
middenoor en daarna naar je
binnenoor. Zo neem je geluid
waar.
Bij sommige mensen werken het middenoor en het binnenoor
normaal, maar zit de gehoorgang verstopt of werkt niet. De
trillingen in de lucht kunnen dan niet via de gewone weg
binnenkomen. Voor hen kan een botverankerd hoortoestel met
beengeleiding (bekend onder de merknamen Baha en Ponto) een
oplossing zijn.
Zo’n hoortoestel is eigenlijk een kleine omweg voor de gehoorgang.
Het zorgt ervoor dat de geluidstrillingen niet via de lucht , maar via
het bot van de schedel doorgegeven worden aan het middenoor en
het binnenoor. Zo kan je weer normaal horen.
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Kinderen die een botverankerd hoortoestel hebben, zullen beter
terugbetaald worden. In plaats van 2.300 euro zullen de ouders nog
800 euro per oor moeten betalen. Voor volwassenen zakt de prijs
van 2.700 naar 2.100 euro. Dat bericht Gazet van Antwerpen.
Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde de ruimere
terugbetaling goed. De ziekenfondsen en audiciens zijn bereid
371.000 euro vrij te maken. Het Socialistisch Ziekenfonds trok hard
aan de kar. "In ons land kunnen naar schatting jaarlijks driehonderd
mensen geholpen worden met dit toestel", zegt algemeen secretaris
Paul Callewaert.
Ook voor de vijfjaarlijkse hernieuwing zal het forfait botverankering
verhoogd worden, tot 1.058 euro bij kinderen en 429 euro bij
volwassenen.
De nieuwe terugbetalingsregeling zal over enkele maanden van
kracht zijn. De exacte startdatum is nog niet bekend en is afhankelijk
van de publicatiedatum in het Koninklijk Besluit.
Bron: samengevat uit S-magazine – gezondheidsmaandblad van de
Socialistische Mutualiteit en
https://www.demorgen.be/binnenland/hoorapparaat-wordtgoedkoper-bf1d0906/
Vraag informatie bij jouw ziekenfonds.
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Mythen en feiten over gehoorimplantaten

Een cochleair implantaat, oftewel CI: je hebt er ongetwijfeld van
gehoord. Je hebt vragen over hoe het precies werkt, voor jezelf of
voor een familielid. Deze veertien mythen en feiten over
cochleaire implantaten geven je alle antwoorden.
Ik ben te oud voor een implantaat
Voor een implantaat bestaat geen leeftijdslimiet naar boven toe.
Zolang je een goede conditie hebt en gezond genoeg bent om een
operatie te ondergaan, kan je een implantaat krijgen. Er zijn veel
gebruikers die hun implantaat pas kregen toen zij de tachtig of
negentig al gepasseerd waren. De oudste persoon in Europa met
een implantaat was Mollie Smith uit Warwickshire in Engeland. Zij
kreeg haar implantaat in 2014 op 99-jarige leeftijd.
Een cochleair implantaat vernietigt je restgehoor
Je kan een lichte mate van restgehoor verliezen, maar dit wordt
steeds minder waarschijnlijk. De technieken achter chirurgische
implantaten en elektrode-ontwerpen worden steeds beter. Hoe
zachter en flexibeler de elektrode, hoe kleiner de kans dat deze de
fijne structuur van je binnenoor aantast. Met dank aan de
verbeterde technieken zijn de kansen op gehoorbehoud vandaag de
dag aanzienlijk hoger dan tien jaar geleden.
Horen met een cochleair implantaat is niet hetzelfde als ‘gewoon’
horen
Kinderen die op vroege leeftijd implantaten in beide oren krijgen,
hebben de potentie om op hetzelfde niveau te leren praten als
kinderen met normaal gehoor. Volwassenen die cochleaire
implantaten krijgen nadat ze gehoorverlies hebben opgelopen,
zeggen vaak dat gesprekken in het begin mechanisch en schril
klinken, maar dat dit na revalidatie weer bijtrekt. Dat komt doordat
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het brein zich heeft aangepast aan het nieuwe geluid. De uitkomst
kan per persoon verschillen. Ook belangrijk om te weten: hoe sneller
volwassenen aan de bel trekken bij gehoorverlies, hoe hoger de
kansen dat het gehoor zich goed herstelt.
Gebruikers van cochleaire implantaten moeten uit de buurt blijven
van wifi-apparaten
Wifi-apparaten verhinderen cochleaire implantaten geenszins.
Sommige moderne cochleaire implantaten bevatten zelfs een soort
wifi dat met andere apparaten in verbinding kan staan.
Voor cochleaire implantaten moet je een ingrijpende chirurgische
ingreep ondergaan
Meestal hoef je voor de operatie niet te overnachten. Voor de
meeste oor-, neus- en keelchirurgen is het zetten van een cochleair
implantaat een routinematige operatie.
Aan plaatsing van cochleaire implantaten komt hersenchirurgie te
pas
Dit is niet waar. De chirurg plaatst het interne deel van het
implantaat onder de huid achter het oor en plaatst een elektrode in
het cochleair, het spiraalvormige deel van je binnenoor. Hierbij komt
de chirurg niet in de buurt van het brein.
Het plaatsen van een cochleair implantaat kun je beter uitstellen
tot je kind oud genoeg is om zelf te beslissen
Dit is helaas niet waar. Gedurende de eerste levensjaren is de
hersencapaciteit om te leren horen op zijn hoogst. Het binnenoor is
voor de geboorte van een baby al volledig gevormd. Hierdoor is het
mogelijk om een implantaat te laten plaatsen bij een baby van zes
maanden. Als de auditieve delen van het brein na ongeveer drie-eneen-half jaar echter niet gestimuleerd worden, kan iemands
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capaciteit om te leren horen en praten afnemen. Het gedeelte van
de hersenen dat hierover gaat, wordt dan gebruikt voor andere
functies. Om gewone spraak te ontwikkelen en woorden goed te
leren uitspreken, is het noodzakelijk om te kunnen horen. Dit
betekent niet dat het later plaatsen van een cochleair implantaat
geen voordelen heeft, maar deze voordelen zullen wel minder zijn
dan bij een vroegere plaatsing. De hoor- en spraakvermogens van de
meeste kinderen die op vroege leeftijd cochleaire implantaten
krijgen, vertonen geen beduidende verschillen met die van kinderen
zonder gehoorproblemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat
kinderen met cochleaire implantaten beter op school presteren,
vaker naar een reguliere school gaan en betere carrièrekansen
hebben dan leeftijdsgenoten met soortgelijke gehoorschade die
geen implantaten hebben. Een extra voordeel van vroege
implantatie is dat spraak- en taalontwikkeling op natuurlijke wijze
ontwikkelen.
Een cochleair implantaat zal snel op de ontwikkelingen achterlopen
en vaak vervangen moeten worden
Een cochleair implantaat bestaat uit twee delen – een intern
implantaat en een externe audioprocessor. Het interne implantaat
gaat jaren mee, wellicht een leven lang. De audioprocessor wordt na
een aantal jaar vervangen. De meeste audioprocessors zijn speciaal
ontworpen om compatibel te zijn met eerdere versies. Dat betekent
dat ze gebruikt kunnen worden voor implantaten die al ouder zijn.
Je kunt niet zwemmen met een cochleair implantaat
Zwemmen tast het interne implantaat niet aan. Als je
audioprocessor niet bestand is tegen water, kan je deze voor het
zwemmen afzetten. Veel audioprocessors hebben tegenwoordig
waterbestendige accessoires, zodat je ermee kan douchen en
zwemmen. In verband met de waterdruk die onder water op
bepaalde diepten toeneemt, is duiken niet aan te raden. Vraag je
fabrikant tot hoever het veilig is om met je implantaat te duiken.
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Mensen met een cochleair implantaat moeten liplezen om anderen
te begrijpen
De meeste implantaat-gebruikers zijn niet afhankelijk van liplezen.
Sommigen zullen liplezen omdat ze dit al deden voordat ze de
operatie ondergingen. Een groot deel van de gebruikers kan bellen,
naar muziek luisteren of zelfs een instrument bespelen.
Je kunt geen actieve sport beoefenen met een cochleair implantaat
Je kan prima sporten met een cochleair implantaat. Echter is het wel
belangrijk om een passend hoofddeksel te dragen om de
audioprocessors te beschermen. Je hoeft ze niet af te zetten.
Er bestaat een risico op gezichtsverlamming
Het risico op gezichtsverlamming is tegenwoordig nihil. Bij een
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk uit 2013 was het percentage
dat hiermee te maken kreeg slechts 0.2%. Daarbij was de
verlamming niet permanent en kwamen ernstige complicaties
weinig voor. Voorheen kwamen elektrodes tijdens de operatie dicht
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in de buurt van de belangrijkste gezichtszenuw. Vandaag de dag
bevatten chirurgische technieken een speciale controle-apparatuur,
waardoor het risico zeer is verlaagd. Raadpleeg je arts als je meer wil
weten over de risico’s.Je kunt geen MRI-scan ondergaan met een
implantaat
Je kan een MRI-scan ondergaan als je cochleaire implantaat
compatibel is, dus samengaat met de MRI. Sommige implantaten
gaan samen met 1.5 of 3.0 Tesla’s, de nieuwste technologie op het
gebied van gedetailleerde beelden. Als je een MRI-scan nodig hebt,
maar je implantaat niet compatibel genoeg is, moet je de magneet
in uw implantaat voorafgaand aan de scan chirurgisch laten
verwijderen. Dezelfde magneet wordt vervolgens weer
teruggeplaatst. Sommige merken zijn wel volledig compatibel met
MRI.
Bij cochleaire implantaten komen er draden uit je huid
Dit klopt niet. De huid waar de elektrische signalen van de
audioprocessor door naar het implantaat lopen, is geheel intact.
Bron: doof.nl
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Schrik voor gehoorverlies op het werk

In Groot Brittannië bracht een onderzoek aan het licht dat meer dan
de helft van de mensen die leven met gehoorschade het gevoel
hebben hierover niet ‘open’ te kunnen zijn op hun werk.
54% koos ervoor om zijn werkgever niet in te lichten over de
slechthorendheid!
87% van diegenen die hun slechthorendheid op het werk
verzwegen, vertelden er ook niets over tegen hun collega’s.
62% stelde het uit om erover te praten met hun managers.
Een derde van diegenen die er niet open over durfde te spreken, zei
dat ze zwegen omdat ze dachten erna niet eerlijk behandeld te
worden.
60% dacht dat anderen zouden denken dat ze niet competent
waren.
42% zei het niet omdat ze er op hun werk toch niets aan konden
verhelpen.
79% voelde zich gestresseerd en 2/3 voelde zich geïsoleerd.
65% voelde zich geïsoleerd ten gevolge van hun gehoorverlies.
18% zweeg erover uit schrik voor ontslag.
18% zei dat hun werkgever had gezegd dat ze beter zouden stoppen
met werken.

46

PSYCHOSOCIAAL
12% moest zijn werkuren verminderen.
Van degenen die van bij de aanwerving gezegd hadden dat ze
slechthorend waren, zei 43% dat ze bijna geen of helemaal geen
redelijke aanpassingen hadden ervaren.
56% van de respondenten ging eerder met pensioen ten gevolge van
hun gehoorverlies.
72% daarvan deed dit omdat werken meer stress gaf.
20% ervan vond dat de werkgever geen redelijke aanpassingen
deed.

M.a.w. veel werkende slechthorende mensen lijden onnodig! Dit
blijkt uit deze schokkende cijfers.
Vrij vertaald en samengevat.
Bron: www.hear-it.org

25 jaar AHOSA 21/04/2018

Stefaan Singelée: voorzitter van de Federatie van Centra voor
Ambulante Revalidatie
Toch slechthorend? Al gehoord van gehoorrevalidatie?
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1. inleiding
Goedemorgen dames en heren. Ik wil vooreerst het bestuur en de
leden van ASHOSA bedanken voor deze uitnodiging. Ik draag deze
vereniging een zeer warm hart toe omdat ze de belangen opneemt
voor een grote groep van mensen die nog te vaak worden vergeten.
In de media neemt men het graag op voor de mensen die nood
hebben aan gebaren om te kunnen communiceren. We hebben hier
begrip voor, want dit is uiteraard ook belangrijk. Maar vaak vergeet
men die veel grotere groep van mensen met een verworven
slechthorendheid. Zij hebben geen boodschap aan gebaren maar
hebben wel nood aan versterkte, duidelijke en zichtbare spraak en
als het kan, bij voorkeur, in combinatie met geschreven taal. Ze
lijden aan een probleem waarvan de impact op het dagelijkse leven
vaak wordt onderschat. Niet minder dan 16% van de volwassen
Belgen of ruim 1 miljoen personen lijden aan slechthorendheid.
Tevens gaat maar een kleine minderheid, of slechts 1/6 van de
personen die er baat bij hebben, de stap zetten naar hoorapparaten.
Een bijkomend probleem is dat mensen lang wachten om met
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professionele hulp te starten. In Nederland duurt het gemiddeld 7
tot 10 jaar. We hebben geen argumenten om te stellen dat dit we in
België sneller de stap zullen zetten naar de hulpverlening. M.a.w.
het probleem blijft aanslepen waardoor het vaak ook complexer
wordt. Deze cijfers moeten we ernstig nemen want onbehandelde
slechthorendheid kan een groot negatief effect hebben op de
kwaliteit van het leven. Hierbij moeten we denken aan angst,
depressie en sociaal isolement. Een studie van 2018 legt zelfs de
relatie met een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie.

De maatschappelijke kost van onbehandelde slechthorendheid
wordt voor België geraamd op 3,8 miljard euro. Je zal het met mij
eens zijn dat op basis van al deze informatie het organiseren van een
bevolkingsonderzoek vanaf 55 à 60 jaar (zoals dit nu al gebeurt voor
bijvoorbeeld borstkanker en dikkedarmkanker) geen overbodige
luxe is.
We kunnen u melden dat minister Vandeurzen ons al liet weten
hiervoor interesse te hebben. Dit onderzoek zou kunnen gebeuren
op basis van de Digit Triplet Test. Dit is een screeningsinstrument
waarbij spraak in ruis wordt aangeboden. De test wordt afgenomen
via tablet of smartphone en kan dus thuis gebeuren. 3 cijfers
moeten in de juiste volgorde worden weergegeven. De testduur is 3
minuten per oor.
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2. ontstaan van de revalidatie
In het woordenboek Van Dale lezen we als verklaring voor
revalidatie: geheel van medische en sociale maatregelen, die tot doel
hebben de validiteit van patiënten zo ver mogelijk te herstellen.
Eigenlijk kunnen we stellen dat de revalidatie ontstaan is met de
wereldoorlog. Gekwetste en verminkte soldaten moesten zo snel
mogelijk terug klaar gemaakt worden voor de dienst. Dezelfde hulp
was ook nodig voor de burgerslachtoffers. Wie ten gevolge van de
oorlog niet meer in staat was zijn vroeger beroep terug op te
nemen, moest een aangepast beroep kunnen leren of indien nodig,
aanspraak kunnen maken op financiële tegemoetkomingen om
loonverlies te compenseren. Revalidatie was dan enerzijds vooral
medisch handelen, in de zin van: amputaties en prothesen, en
anderzijds gerichte hulp bij de re-integratie in het arbeidsproces.
Stilaan ontstaan een hele reeks van sociale voorzieningen en
financiële tegemoetkomingen. In 1928 voorziet de wetgeving ook
invaliditeitsvergoedingen voor o.a. dove en blinde personen en
mensen met aangeboren handicaps. Er worden gespecialiseerde
instituten en scholen opgericht. Iedereen, ook de gehandicapte
persoon, moest maximale kansen krijgen tot ontplooiing.

50

PSYCHOSOCIAAL

In de Belgische kaderwet van 1963 lezen we in dit verband: ‘...De
succesvolle revalidatie van een persoon, gehandicapt door een
ongeval, erfelijke belasting of ziekte, is niet enkel een medisch
probleem... ook een zo hoog mogelijk niveau van sociaal en
professioneel functioneren dient zo vlug mogelijk bereikt te
worden...’.
Eind de jaren 60 worden de eerste revalidatiecentra opgericht. In
deze kijk op handicap wordt de nadruk gelegd op de inspanningen
die de persoon met een handicap moet doen om zich te integreren
in de maatschappij.

Een wezenlijke verandering komt er met het VN verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap van december 2006, welke
door Vlaanderen en België werd geratificeerd in 2009.
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Het gehoorverlies en andere handicaps worden niet louter vanuit
het medisch model bekeken maar men stapt naar een sociaal
model. Niet de handicap alleen ligt aan de oorzaak van de
problemen maar eveneens het niet aangepast zijn van de
maatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de beleidsmakers
om de belemmeringen aan te pakken die de deelname aan het
economische, sociale en culturele leven in de weg staan. Vlaanderen
en België hebben op dit vlak goede intenties. Op federaal niveau
gebeurt de opvolging o.a. door de Nationale Hoge Raad voor
Personen met een Handicap, maar in Vlaanderen is zo’n structuur
nog niet geïnstalleerd. We hebben dus nog een hele weg af te
leggen. We zegden reeds dat er nog geen Vlaamse Nationale Hoge
Raad bestaat, maar specifiek voor personen met een auditieve
handicap moet er ook meer worden ingezet op: ringleiding,
aangepaste gespreksruimtes, systematisch ondertitelen van
gesproken boodschap (in station, luchthavens, …) en ga zo maar
door.

3. doel van de gehoorrevalidatie?
We zegden reeds dat revalidatie is geëvolueerd vanuit het weer
klaarstomen van de gewonde soldaten voor het front over het terug
klaar maken voor tewerkstelling naar maximale kansen krijgen voor
ontplooiing en maatschappelijke participatie. We kunnen stellen dat
dit ook vandaag de dag nog het doel is van revalidatie. Voor mensen
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met een gehoorverlies wordt dit het best uitgedrukt door ‘er te
kunnen bij horen’.
Juist doordat het horen en verstaan minder goed verloopt, komt
deelname aan het maatschappelijk leven onder druk te staan. Het
zal je beletten om in tal van sociale situaties te kunnen deelnemen,
zoals: vergaderingen, telefoongesprekken, recepties, familiefeesten,
vriendenbezoek. Hierdoor ontstaat een ernstig probleem omdat
‘erbij horen’ eigenlijk een basisbehoefte is. Bij ieder mens is er een
oerangst om uitgesloten te worden, om geen deel meer te kunnen
uitmaken van de groepen waaruit we zoveel energie en erkenning
putten. We kennen allemaal wel het onwennige en onzekere gevoel
op het moment dat we in een nieuwe schoolklas kwamen of op de
eerste dag in de sportclub. Maar voor personen met een
gehoorverlies is dit een permanente onwennigheid en onzekerheid
door de bemoeilijkte communicatie. Het risico wordt dan groot dat
we deze situaties gaan vermijden. Je begint je af te zonderen binnen
het werk, de familie, de vrienden waardoor je stilaan gaat verglijden
in de eenzaamheid en geÏsoleerd raken in de ons vertrouwde
wereld. We krijgen het gevoel er niet écht meer bij te horen.
Contact met anderen is echter cruciaal in ons bestaan. Dit ontdekte
de Amerikaanse sociaal psycholoog Roy Baumeister. ‘Je kan een
mooi huis hebben, een goed inkomen maar je wordt niet gelukkig
zolang je je alleen voelt op de wereld.’
De mentale gezondheid van personen met een gehoorverlies
wordt op dat moment bedreigd omdat de mens een sociaal wezen
is en in essentie een groepswezen. Je zal dan ook begrijpen dat dit
een gevaarlijke voedingsbodem is voor het ontstaan van angst,
negatief zelfbeeld en depressie.
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4. welke factoren zijn ziekmakend?
We willen nu eerst stilstaan bij de mechanismen die aan de
oorsprong liggen van het ontstaan van deze psychische problemen
bij slechthorende personen. Ik heb deze beschreven in kader van
mijn opleiding tot
psychotherapeut in 1993.
Vooreerst is er het gegeven dat slechthorendheid een onzichtbare
handicap is. Dit lijkt op het eerste zicht een voordeel maar tevens
schuilt hierin het gevaar dat men de slechthorendheid voor de
buitenwereld wil onzichtbaar houden. Ook de fabrikanten van
hoortoestellen versterken dit door in hun reclame te verwijzen naar
het ‘onzichtbaar’ zijn van de nieuwe hoortoestellen. In geval deze
neiging om je slechthorendheid weg te stoppen samen voorkomt
met de overtuiging dat jouw communicatievaardigheden niet
voldoen aan de maatschappelijke eisen over communicatie (in
bijzonder het verstaan) zal hieruit een angst ontstaan om afgewezen
te worden.
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Vanuit deze angst ga je als slechthorende persoon doen alsof je
geen probleem hebt (geen hoorapparaat dragen, niet zeggen dat je
slechthorend bent, knikken zonder het begrepen te hebben,
enzovoort). Hierdoor zullen communicatieproblemen ontstaan met
je omgeving. In geval dit aanleiding geeft tot een verkeerde
verklaring (‘het is mijn fout’, men vindt mij niet interessant’, ‘men
heeft mij niet graag’, …) zullen we blijven doorgaan in ‘doen alsof je
verstaat’ met een toename van communicatieproblemen als gevolg.
Je komt in een vicieuze cirkel terecht waaruit een negatief zelfbeeld
en sociaal isolement zal ontstaan.
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M.a.w. er bestaat een groot risico op de ontwikkeling van een
ziekmakende vicieuze cirkel van, ten gevolge van:
angst voor afwijzing – gebrekkige assertiviteit m.b.t. je gehoorverlies
en negatief denken.

5. aanbod van Hoorexpert en de revalidatiecentra?
Voor een volledig aanbod op maat kan je al bijna 50 jaar terecht in
de centra voor ambulante revalidatie. De onderzoeken, de
aanpassing van de hoorapparaten en eventueel andere
hulpmiddelen (FM-systeem, trilwekker, visuele deurbel, …)
gebeuren bij HOOREXPERT.
Deze diensten werken met verschillende merken en zonder stock. Er
wordt écht tijd genomen en het uitproberen van een hoorapparaat
kan zonder enige aankoopverplichting. We leggen op geenenkele
manier druk omdat we altijd kiezen voor een oplossing op maat.
Belangrijk is om de toonaudiometrie en spraakaudiometrie goed
met elkaar te vergelijken. Want het uiteindelijk doel van een
hoorapparaat is dat men niet alleen beter moet horen maar vooral
dat de spraak beter verstaan wordt. Voor de meer complexe
aanpassingen wordt gebruik gemaakt van de Aurical Free Fit om ook
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bij deze patiënten tot goede resultaten te komen. HOOREXPERT zet
maximaal in op tevredenheid en kwaliteit in harmonie met het
budget van de patiënt en dit alles zonder opdringerige reclame.

Er zijn 10 HOOREXPERTEN in Vlaanderen: 5 in West-Vlaanderen, 4 in
Oost-Vlaanderen en 1 Brussel. Voor meer informatie kan je terecht
op de website: www.hoorexpert.be.

Voor een deel van de patiënten volstaat deze oplossing, maar voor
een andere groep van patiënten is een bijkomend aanbod nodig.
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Hiervoor kunnen zij terecht in een centrum voor ambulante
revalidatie, gespecialiseerd in de behandeling van
gehoorstoornissen. In het geval je nog niet de gewenste resultaten
haalt met je hoorapparaten kan je het horen verbeteren door
hoortraining en het spraakverstaan verhogen door een training van
spraakafzien. Eventueel dien je een grotere assertiviteit te
ontwikkelen rond je slechthorendheid (durven zeggen dat je
slechthorend bent, durven zichtbaar dragen van hoorapparaten,
durven zeggen dat je iets niet verstaan hebt, durven uitleg geven
waarom je iemand niet verstaan hebt, enzovoort). Voor het leren
van deze vaardigheden kan je terecht bij de psycholoog. Deze
assertieve training kan worden aangevuld met cognitieve therapie in
geval je problemen ervaart met de aanvaarding van je handicap
en/of in de loop der jaren een negatieve denkstijl hebt ontwikkeld.
Het revalidatieprogramma wordt telkens op maat gemaakt op basis
van je vragen en verwachtingen.
De revalidatie gebeurt door een gespecialiseerd team van onder
andere: NKO-arts, audioloog, logopedist en psycholoog.
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De behandelingen kunnen individueel en/of in groep doorgaan. Er
wordt eveneens gewerkt met de context van de patiënt, zoals het
gezin en de werkomgeving. Er zijn 19 centra in Vlaanderen en
Brussel gespecialiseerd in gehoorrevalidatie: 1 in Antwerpen, 4 in
Vlaams Brabant en Brussel , 2 in Limburg, 7 in Oost-Vlaanderen en 5
in West-Vlaanderen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website:
www.revalidatie.be.
Ik wil graag eindigen met u er aan te herinneren, omdat u dit nooit
zal horen tijdens de commerciële boodschappen, dat deze
totaalaanpak voor gehoorproblemen, zoals deze is uitgewerkt door
HOOREXPERT en de revalidatiecentra, uniek is in België.
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Tot slot wil ik jullie bedanken voor de aandacht en wil ik AHOSA van
harte proficiat wensen met hun zilveren jubileum!
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‘Doorbreek de stilte’

Ontstaan op de weg van het stilaan verliezen van mijn gehoor. Je
kan in een hoekje gaan zitten en je wentelen in zelfmedelijden... of
een knopje omdraaien en zeggen... we gaan door. Want wat er jou
ook overkomt we leren er uit... de weg in het leven is vooruit.
Onderweg kom je mensen tegen... lotgenoten... want wat er ook is,
je staat er nooit alleen mee in het leven. Ook op moeilijke dagen …
kan je altijd wel ergens om hulp vragen. Op mijn eigen zoektocht
heb ik al heel veel bijgeleerd... over mijn aandoening … maar ook
over de mensen rondom mij. Wat ik nu allemaal weet over het
gehoor... geef ik dan ook graag aan anderen door. Want of ik nu
stilletjes in een hoekje zit.. of ik kom er mee naar buiten... mijn oren
zullen toch niet stoppen met fluiten. Ik zal niet beter gaan horen
door thuis te zitten...daar komen alleen maar muizenissen…. Al hoor
ik het meeste nu alleen maar door de moderne techniek... ik blijf
ontzettend houden van muziek. Ja het is mijn Liefde... ja. Liefde voor
muziek … (of hoe zingt Raymond Van het Groenewoud dat :) ) ... die
mijn lach nooit te niet heeft laten gaan. En ja, soms is er in stilte ... in
alle stilte eens een traan.... zie tranen nooit als zwakte...maar het
zijn ook die momenten die je sterker in het leven laten staan. ♡♡♡
Conny Dewaele
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Colruyt

Niets is zo idioot als op vrijdagochtend bij stralende zon
boodschappen doen in de Colruyt. Dan is de parking zo goed als
volzet, krioelt er een gestresseerde mensenmassa rond, artikelen
zijn uitgeput, laadkarren blokkeren de gangen waar ik moet zijn, en
tot overmaat van ramp sieren ellenlange wachtrijen de ruimte vòòr
de kassa.
Gelukkig beschik ik al jaar en dag over een mindervaliden kaart niet
enkel omdat ik doof ben maar spijtig genoeg ook over een
evenwichtsorgaan beschik dat slechts op halve kracht werkt,
waardoor ik soms als een zatte Rita over straat loop en vreemde
bochten maak op de fiets. Dan heb ik mijn kaart natuurlijk net niet
bij, en niet iedereen herkent het doorstreepte oor in geel, rood en
blauw dat achteraan mijn fiets hangt. Niettemin gebruik ik de kaart
enkel in geval van nood, ofwel om gratis te parkeren zoals op vrijdag
aan de Colruyt. (Dubbel) gehandicapt zijn heeft zo zijn voordelen.
Iedere keer als ik de bewuste blauwe kaart op eender welke
parkeerplaats bij de voorruit van mijn wagen deponeer, doe ik het
bijna in mijn broek van de angst. Want sommige voorbijgangers
hoeven nog maar een punt van de kaart te zien, of ze gapen mij vol
onbegrip aan, nog vòòr ik uit de auto ben gestapt. Dan blijven ze
terstond staan met een veelbetekende blik vol wantrouwen, klaar
om klacht neer te leggen voor corruptie in de hoogste graad.
Ongezonde nieuwsgierigheid, bemoeizucht en eerroof heet dat.
Misschien is er wel een causaal verband tussen dat onbegrip en het
feit dat op die kaart een rolstoel, die meer weg heeft van een
reuzegroot achterwerk dan van een wiel, staat afgebeeld waardoor
een buitenstaander vermoedt dat alleen motorisch invaliden echte
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invaliden zijn, en logischerwijs de enige rechthebbenden op een
gratis parking. Over discriminatie gesproken. Het ware toch beter
om een andere pictogram te bedenken. Zoals bijvoorbeeld een
tekening of foto van een normaal uitziend persoon met een
afzonderlijk kruis over de benen, oren, ogen, zelfs darmen, hoofd
e.d. of 1 kruis over het hele lichaam. Klinkt een beetje zoals
Spiderman.
Zodra ik uitstap, begin ik dan te zweten van de stress omdat
sommige gapers mij uitschelden. Die vrijdag had ik het zitten. Een
onfris ogende dame opende toen ik de boodschappen in de koffer
stond te laden, woedend het raampje van haar al even onreine
wagen en schreeuwde mij toe dat het een lieve lust was. Ik werd
aangestaard langs alle kanten, ging door de grond van schaamte en
probeerde niet te reageren. Ik had daadwerkelijk ook niet verstaan
wat ze juist had geroepen, dus ik deed alvast niet alsof. Maar ik had
het krijsen wel gehoord. En ik zag dat haar aders bijna door haar hals
heen sprongen terwijl haar gelaat rood aanliep. Ze deed mij denken
aan de Hulk. Lichaamstaal zegt soms zoveel meer dan woorden. Ik
wandelde verder alsof het mij niets kon schelen, maar
binnensmonds en –hoofds vervloekte ik dat naar mijn normen
onbeschofte wezen, schold haar uit voor voorhistorische
diersoorten en aliens. Wie dacht ze wel wie ze was. En ik sloot mijn
eigen stille tirade af met het cliché dat ze gerust mijn kaart mocht
hebben in ruil voor mijn handicap. Maar haar lelijk kapsel en
ongemanierdheid zou ik er in geen geval bijnemen. Ze had er
verdorie absoluut geen zaken mee had welke handicap ik heb en ik
vertikte het om te klagen over de implicaties die een gebrek kunnen
inhouden. Allemaal binnensmonds. Nadien had ik drie dagen
migraine, voor het eerst in lange tijd.
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Ik heb mij sinds dit voorval voorgenomen dat ik de gefrustreerde
persoon de volgende keer wel aanspreek. Alleen maar om geen
hoofdpijn te hebben. Dan leg ik meteen uit zonder details te geven
dat ik een handicap heb zowat een halve eeuw lang en dat ik slechts
uitzonderlijk gebruik maak van die kaart. Ook dat ze blij mogen zijn
dat ze die kaart niet nodig hebben. In het extreme geval dat ze er
toch een hebben, en ze er erger aan toe zijn dan ikzelf, verplaats ik
meteen mijn wagen. Vervolgens wens ik de al dan niet
rechthebbenden nog een fijne mooie dag toe. Heel misschien geef ik
ze het adres van een goeie psycholoog om leren blij te zijn met wat
ze hebben. En binnensmonds zal ik zeggen ‘# @ $ % *& # !!’
Veel liefs.
Een soortgenoot

Gedicht

Stil…
Woorden zeggen veel
Ogen zeggen alles
Lippen kunnen zwijgen
Ogen kunnen tranen
Een mond kan zeggen
Een blik niet verbergen
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Woorden niet gezegd
Door het kijken uitgelegd
Gaan woorden wat verloren
Ogen hebben nog nooit gelogen
Wees maar stil…
Zeg maar niets…
Laat ons versmelten
In de spiegels van onze ziel
Conny Dewaele
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25 jaar Ahosa vzw

Een kwarteeuw geleden werd Ahosa vzw opgericht, voor mensen
die slechthorend of doof worden in de loop van hun leven, die
communiceren met gesproken taal en die in de horende
maatschappij willen blijven functioneren.
We staan al 25 jaar op de barricades. Sensibilisatie in verband met
toegankelijkheid, preventie, informatie, gesprek, lotgenotencontact,
ontspanning zijn enkele pijlers.
We zijn alert voor wat rond ons gebeurt. We zien door de loop der
jaren tal van technologische verbeteringen. Hoorapparaten van nu
zijn niet wat ze 25 jaar geleden waren. We kennen nu het cochleair
implantaat, bluetooth en tal van hulpmiddelen die de slechthorende
bijstaan in het dagelijks leven.
Ahosa vzw sensibiliseert, geeft informatie, brengt mensen die slecht
horen met mekaar in gesprek en biedt ook ontspanningsactiviteiten
aan.
Ahosa vzw werkt samen met ervaringsdeskundigen, met lokale,
Vlaamse, Federale diensten en overheden en met privé-instanties
om de problematiek waarvoor geijverd wordt op de agenda te
zetten.
We gaan verder op (of met?) hetzelfde elan.
Na 25 jaar is er ook tijd voor vernieuwing. We hebben besloten om
onze naam aan te passen. We zijn gestart als Anders Horen door
Spraakafzien. Een hele mondvol. We werden bekend als ‘Ahosa’
vzw. Welnu, we blijven Ahosa vzw maar leggen het accent iets
anders. Slechthorend worden, ‘anders’ horen, is niet makkelijk. In
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onze complexe, steeds veranderende samenleving wordt het nog
moeilijker. Wij willen er zijn voor de slechthorenden, voor hun
omgeving, voor de bredere maatschappij waarin onze
slechthorenden leven. Wij willen ‘Anders Horen’ blijven aanpakken,
samen met mensen die slecht horen, samen met de omgeving,
samen met de maatschappij, samen met jullie. Daarom zullen we
vanaf nu heten: ANDERS HOREN SAMEN AANPAKKEN.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo.

Ahosa vzw kijkt uit naar de volgende 25 jaar!

Stadsbezoek Mechelen i.s.m. Pasar Lovendegem

Op 29 april 2018 vertrokken we ’s morgens met de bus vanuit
Lovendegem richting Mechelen.
De weergoden waren ons die dag niet goed gezind, doch… dat kon
ons goed humeur niet bederven.
Onze eerste stop werd Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Van de bus
stapten we binnen in het school- en kloostercomplex van de zusters
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Ursulinen.
Al gauw werden we verrast door de oogstrelende wintertuin met
zijn feeëriek licht – en kleurenspel, een pareltje in Art Nouveau-stijl.
Ook de rest van het landelijke school- en kloostercomplex met zijn
kloosterkerk, oratorium, refters, schoolmuseum, piano-galerij en
zoveel meer unieke locaties konden ons bekoren.
’s Middags reden we naar Mechelen en konden er genieten van
heerlijk gevulde Mechelse koekoek.
In de namiddag werden we onder leiding van een gids door de stad
Mechelen geloodst .
We kregen er uitleg over de vele historische gebouwen zoals de SintRomboutskathedraal, de voormalige paleizen van Margareta van
Oostenrijk en Margareta van York,… het 16e eeuwse Mechelen met
een belangrijke politieke en economische rol .
We konden alleen maar beamen: het was een interessante en
leerrijke dag, beetje moe maar voldaan.
Op naar de volgende te ontdekken stad? Wij kijken er alvast naar
uit.
Chantale & Dirk
Asperges fietstocht

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, was het weer zover. Naar
jaarlijkse gewoonte en dit voor de zevenentwintigste keer gingen we
met Pasar Lovendegem en deze keer ook met Ahosa vzw naar
Zuiddorpe (Zeeuws-Vlaanderen) voor een fietstocht van 30 km langs
rustige wegens, polders en dijken. Er waren 59 ingeschrevenen
waarvan er 37 fietsers. We vertrokken, vroeg na de middag op het
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dorp van Zuiddorpe, iedereen met zijn eigen fiets. Halfweg was er
een leuke stop in de omgeving van Terneuzen.
Het weer zat niet mee, veel wind, maar dit is toch typisch voor de
polders. We hebben regenwolken gezien maar gelukkig geen regen,
zijn er altijd voorgebleven. Terug in Zuiddorpe, rond 17u, zijn we
aangeschoven voor een asperges maaltijd met alles erop en eraan.
Heerlijk, zo met z’n allen genieten van het witte goud uit de streek.
Velen kijken al uit naar volgend jaar.
Dank aan de twee bestuursleden van Pasar die alles zo mooi
voorbereiden.

Let's get digital

De dag van vandaag zijn apps voor smartphone en iPhone niet meer
weg te denken. Ook voor slechthorende en dove personen komt er
heel veel op de markt. Er zijn zelfs apps waarmee je je hoortoestel
kan regelen, apps die helpen om je TV beter te verstaan, apps die
gesproken taal omzetten in schriftbeeld, apps die je waarschuwen
als je te lang in een luide omgeving bent…
Welke apps zijn er? Waarvoor dienen ze? Zijn ze nuttig? Welk
besturingssysteem heb je daarvoor nodig? Wat is het kostenplaatje?
Kan je ze zelf installeren of komt je audioloog eraan te pas? …
Ward De Bruecker, Kenniscentrum Hulpmiddelen VAPH, hielp ons
op 15/5/2018 door ‘de bomen het bos te zien.’
Deze interessante avond gemist?
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We doen deze nog eens over in Gent op 25/9.
Meer info vind je terug in onze Agenda.

Vorming i.s.m. CAR Destelbergen en het
dienstencentrum De Reinaert

Op 22 mei organiseerde het CAR Destelbergen samen met
dienstencentrum De Reinaert een namiddag over auditieve
problemen. Er werd uitleg gegeven over het gehoor door een NKOarts, een psychologe en audiologe/logopediste lichtten toe wat
gehoorrevalidatie met zich meebrengt.
Monica De Muynck bracht haar verhaal als ervaringsdeskundige en
stelde samen met Inès Van de Weyer Ahosa vzw voor.
Eens te meer zagen we dat slechthorendheid (deze keer bij
senioren) nog een zeer ongekend terrein is en dat de zoektocht naar
gepast hulp niet altijd makkelijk is.
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NIEUW: Nieuwsflits van Ahosa vzw, dé vereniging voor
dove en slechthorende personen die communiceren in
gesproken taal

In Vlaanderen zijn er meer dan 600 000 Vlamingen met
gehoorverlies.
Dat is meer dan 33 keer de Ghelamco Arena in Gent vol!
Onze organisatie staat 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. Iedereen moet zijn leven in handen
kunnen nemen en als onafhankelijk volwaardig burger kwalitatief
deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten. Dit 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.
We sturen regelmatig berichten over de activiteiten van Ahosa vzw
en nieuws uit de sector. We zullen deze berichten bundelen in een
Nieuwsflits.
Wil je onze digitale Nieuwsflits in de toekomst ontvangen? Stuur dan
een mailtje naar r.leemans@ahosa.be
Meer weten over onze privacybeleid? Neem dan een kijkje op onze
website http://www.ahosa.be/over.php?DOC_INST=12
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Gesprek met Rob Beenders, Vlaams Parlementslid mét
Cochleair Implantaat!

Op 22 juni had Ahosa vzw op uitnodiging van VLOK-CI samen met
Onder Ons en ONICI een overleg in Leuven met Rob Beenders,
Vlaams parlementslid die onlangs een CI kreeg ingeplant. Tijdens dit
overleg werden diverse problemen besproken waar kinderen en
volwassenen die slechthorend of doof zijn zo al op botsen. We
hadden het o.m. over de strenge CI-criteria in ons land, de hoge prijs
van hoortoestellen, de hiaten in de opleiding voor onderwijzend
personeel voor slechthorende en dove kinderen, en over het feit dat
nog te weinig volwassenen de weg vinden naar gehoorrevalidatie. Er
is nog veel werk aan de winkel, maar het gezamenlijk overleg
straalde zoveel positiviteit uit, dat we er samen voor (blijven) gaan!

VLOT

Op uitnodiging van INTER was Patrick Selis op 25 juni 2018 voor
AHOSA vzw aanwezig op de eerste bijeenkomst van het Vlaams
Overlegplatform Toegankelijkheid, kortweg VLOT, te Gent.
Thema: Aan de slag na de gemeenteraadsverkiezingen.
Steden en gemeenten hebben een belangrijke rol in het toegankelijk
maken van onze omgeving.
Op de agenda stonden volgende zaken:


Hoe krijgen we het toegankelijkheidsthema op de agenda van de
gemeentebesturen?



Welke goede voorbeelden kennen we?
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Wat zijn goede middelen om gemeenten daarbij te
ondersteunen?



Welke aandachtspunten schuiven gebruikersorganisaties naar
voor?



Hoe kunnen gemeenten evolueren van een probleemoplossend
naar een preventief beleid?

Er werd een referentiekader geschetst voor een integraal en
geïntegreerd gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid.
LEIDERSCHAP
Er is een politiek engagement om te werken aan toegankelijkheid.
Toegankelijkheid is als thema opgenomen in het bestuursakkoord.
De diensthoofden van de verschillende beleidsdomeinen engageren
zich om de visie van het bestuur om te zetten in praktijk.
MEDEWERKERS
Er zijn ervaringsdeskundigen en adviesraden die een bijdrage
leveren aan het toegankelijkheidsbeleid.
BELEID EN STRATEGIE
Integrale toegankelijkheid ( fysieke toegankelijkheid en
toegankelijkheid van communicatie ) is een transversaal thema
binnen een geïntegreerd beleid.
PARTNERSCHAPPEN EN MIDDELEN
Het bestuur doet een beroep op externe toegankelijkheidsexpertise.
Mobiliteitsactoren (De Lijn, NMBS, departement MOW), Zorgsector,
Onderwijs, Pers en media.
PROCESSEN
Participatie van inwoners. Interactie tussen het bestuur en de
adviesraden/ ervaringsdeskundigen. Traject naar een toegankelijke
gemeente. Organisatie van toegankelijke evenementen. Aanbod van
toegankelijke dienstverlening.Toegankelijke communicatie met de
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burgers.
Wat kunnen de resultaten van deze aanpak zijn?
WAARDERING DOOR MEDEWERKERS
Medewerkers voelen zich betrokken bij het thema en worden
erkend in hun rol. Ze voelen zich gesteund (intern en extern) en
bekwaam.
WAARDERING DOOR BURGERS
Inwoners ervaren een goede toegankelijkheid van infrastructuur en
dienstverlening.
WAARDERING DOOR SAMENLEVING
Iedereen kan op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier
participeren aan de samenleving.
BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOREN
De inspanningen leveren resultaat op. Objectieve/betrouwbare
informatie over toegankelijkheid voor gebruikers. Het realiseren van
een toegankelijke stad of gemeente is een positief verhaal.
Deze resultaten behalen, vergt veel inzet van alle betrokkenen en zal
niet evident zijn. Mits evaluatie en eventuele bijsturing kan dit de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking beter en
aangenamer maken.
Patrick Selis

Launch day OPEN

Op 26 juni ging Patrick Selis voor ons naar Launch Day OPEN.
OPEN- Expertisecentrum Toegankelijke Media en Cultuur.
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Het creëren van een inclusieve maatschappij die zowel fysieke,
sensoriële als taalkundige barrières wegneemt, staat vandaag hoog
op de agenda. Toegankelijkheid neemt veel vormen aan en kent een
exponentiële uitbreiding op het gebied van media en cultuur. Die
evolutie verloopt versnipperd en het is de bedoeling om een aanspreekpunt te vinden dat bestaande expertise in onderzoek en
praktijk centraliseert. Door de expertise en ervaringsdeskundigheid
van talrijke stakeholders, kan er op gebied van interlinguale en
intralinguale ondertiteling, live ondertiteling en boventiteling het
concept toegankelijkheid in al zijn facetten meer zichtbaarheid
krijgen. Dit draagt bij tot de verwezenlijking van een inclusieve
maatschappij. Vertrekkende van de vragen van uit het werkveld en
in dialoog met alle relevante stakeholders, zal er een platform zijn
voor wie die informatie wil delen over zijn initiatieven.Toekomst
gericht zullen studiedagen en extra curriculaire cursussen over
verschillende aspecten van toegankelijkheid en cultuur worden
georganiseerd en onderzoeksprojecten worden uitgeschreven. Dit
alles zal bijdragen tot een positieve beleving in de samenleving, voor
mensen met een auditieve beperking.
Met dank aan OPEN.
Patrick Selis

76

ACTUA
Demonstratie prototype SpeakSee

Onder een toeziend oog van ongeveer 30 belangstellenden, een
divers publiek uit heel Nederland, werd op 2 juli in Rotterdam Speak
See voorgesteld mét medewerking van een schrijftolk. Vanuit België
was Regina Bijl ‘onze verslaggeefster ter plaatse’.
Het basisidee voor deze app is simpel, sympathiek: een student,
jongen van dove ouders, heeft een missie: alle gesprekken
toegankelijk maken voor doven en slechthorenden.
Met een klein enthousiast team werkt Jari het concept uit in de
SpeakSee app en een set microfoons (voor 2, 4 of 6 personen) zodat
een persoon die minder goed hoort in de toekomst
groepsgesprekken (werk, restaurant, vereniging) kan aflezen op
haar/zijn telefoon of tablet.
De crowdfunding was alvast een succes ... maar er zijn nog wat
hordes te nemen.
T-Mobile (Nederlands telecombedrijf) is ‘ingestapt’, gelooft in het
idee en gaat actief meewerken.
De Nederlandse taal vormt een serieuze uitdaging. Het is een
(kleine) lastige taal voor dit soort technologische toepassingen,
aldus Jari. De gevonden oplossing: interne gesprekken van T-Mobile
vullen de databank van SpeakSee, op die manier willen ze door
samenwerking de spraakherkenning verbeteren.
Toekomstbeeld: over 5-10 jaar is het mogelijk om alle gesproken
(vertaalde) tekst in het glas van je bril i.p.v. op je gsm lezen. Het is
hoe dan ook een interessante ontwikkeling!
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Na de presentatie lagen 4 sets met prototypes klaar, zodat
groepsgewijs ervaring met SpeakSee kon worden opgedaan.
De verwachtingen waren hooggespannen en konden helaas tijdens
deze allereerste sessie nog niet worden ingelost. Al die sets plus alle
andere telecomapparatuur in één vergaderruimte, dat was er
over...dat gaf storingen (daardoor ging het omzetten van spraak
naar tekst niet vlekkeloos: de tekst sloeg regelmatig ‘vast’ of sloeg
juist ‘op hol’).

Deelnemers konden het product met een flinke korting kopen
(voorinschrijving via emaillijst, levering over > 6 maanden).
Verschillende deelnemers benadrukten dat zij van harte hopen dat
het Jari en zijn team lukt om binnen die periode de kinderziektes
eruit halen.
Wordt vervolgd!
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De Zomer van Antwerpen

Bij Zomer van Antwerpen vinden we het belangrijk dat iedereen van
onze zomerse plekken en programma kan genieten. Daarom doen
we ons best om het festival toegankelijk te maken, in de breedste
zin van het woord. Voor doven en slechthorenden zijn
voorstellingen 'Het Bezoek' en 'Witlof from Syria' voorzien van een
schrijftolk.
‘Het Bezoek’ gaat over Claire Zachanassin, die vijfenveertig jaar
geleden als arm meisje vertrok uit de stad Güllen. Nu keert ze er als
de rijkste vrouw ter wereld terug voor een kort bezoek. De arme
inwoners hopen dat ze met haar fortuin het failliete stadje zal
redden, maar hiervoor wil ze iets in ruil...
Voor de voorstelling ‘Witlof from Syria’ stelde Sien van Maele een
simpele vraag aan mensen van Syrische afkomst: ‘Wil je met mij
koken?’ Uit nieuwsgierigheid. Om elkaars gewoontes en gebruiken
te leren kennen. En om eindelijk eens verder te kijken dan de
kranten en het nieuws.
Kom je graag naar één van deze voorstellingen? Contacteer Samuel
via samuel@zva.be. Bovendien zijn veel van onze voorstellingen
woordloos. En alle optredens van Muziek in de Wijk zijn uitgerust
met een ringleiding. Voor meer info kijk op www.zva.be .
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Gentse Feesten

Zoals elk jaar kan je tijdens de Gentse feesten genieten van een
aantal toegankelijke activiteiten, theatervoorstellingen,
wandelingen, zelfs een circusvoorstelling voor kinderen en een
gratis boottocht. Inter zorgt daarnaast ook voor gratis assistentie als
je wil flaneren, genieten van de vele straatoptredens of een gratis
concerten….
Alle info over het toegankelijke aanbod vind je
op: https://gentsefeesten.stad.gent/nl/praktisch/toegankelijkheid.
Voor de activiteiten met tolken Vlaamse gebarentaal,
audiobeschrijving, ringleiding, assistentie,… kan je doorklikken: ‘Het
volledig aanbod voor toegankelijke Gentse Feesten vindt u hier.’
Allen daarheen!

Paul Goossens - Solden

Tijdens deze Feesten kom je terecht bij meester Paul. Hij ontvangt
jullie in het derde leerjaar van het Sint-Barbaracollege. Daar geeft hij
merkwaardige maar plezante lessen over vrouwen, mannen, relaties
en solden. Lessen die best met een flinke korrel zout worden
genomen!
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Sint-Barbaracollege, derde leerjaar C
Savaanstraat 118
16 ,17 en 20 juli (telkens om 11u, 17u en 20u)

Tickets aan 9 euro
www.uitbureau.be
092337788
Toegankelijkheid: Paul Goossens kan een slechthorende/dove
persoon de geschreven tekst een uurtje voor de voorstelling ter
beschikking stellen.
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Voor alle volgende activiteiten zie onze Facebookpagina
en onze website.
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Informatienamiddag hoorhulpmiddelen .

Een hoorapparaat, een wondermiddel? Helaas niet
Veel mensen met gehoorverlies verwachten met behulp van
hoorapparaten, een cochleair implantaat of BAHA terug een perfect
gehoor te verkrijgen.
Telefoneren, tv-kijken, gewekt worden, waarschuwingssignalen
waarnemen, verstaan in rumoer, ... lijken vanzelfsprekend voor een
normaalhorend persoon.
Voor mensen met gehoorverlies en personen met een hoortoestel
houden deze situaties echter een grote uitdaging in.
Hoorhulpmiddelen bestaan als extra ondersteuning bij deze
moeilijke situaties waarmee slechthorende personen
geconfronteerd worden.
Een telefoongesprek rechtstreeks in je (hoor)apparaat ontvangen,
een draadloos tv- versterkingssysteem, ...
Klinkt goed? Dat doet het zeker!
Deze hulpmiddelen geven een extra dimensie aan het horen met
(hoor)apparaten en zijn zeker de moeite waard!
Daarnaast stellen we de werking van Ahosa vzw voor.
Waar?

Dienstencentrum De Smis
Leuvensesteenweg 129
2800 Mechelen

Wanneer?

Dinsdag 4 september om 14u
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Prijs?

Gratis aangeboden door Dienstencentrum De Smis

Spreker?

Thomas Tubbax, audioloog verbonden aan Aurilis

Inschrijving?

Via mail naar ahosa@sintlievenspoort.be
Of telefonisch 09 268 26 26
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Let’s get digital

De dag van vandaag zijn apps voor smartphone en iPhone niet meer
weg te denken. Ook voor slechthorende en dove personen komt er
heel veel op de markt. Er zijn zelfs apps waarmee je je hoortoestel
kan regelen, apps die helpen om je TV beter te verstaan, apps die
gesproken taal omzetten in schriftbeeld, apps die je waarschuwen als
je te lang in een luide omgeving bent…
Welke apps zijn er? Waarvoor dienen ze? Zijn ze nuttig? Welk
besturingssysteem heb je daarvoor nodig? Wat is het kostenplaatje?
Kan je ze zelf installeren of komt je audioloog eraan te pas? …
Wanneer

Dinsdag 25 september 2018 om 19.30u

Waar

CAR Sint-Lievenspoort vzw
Sint-Lievenspoortstraat 117
9000 Gent
i.s.m. SIG vzw

Prijs

€ 5 voor leden van Ahosa vzw
€ 8 voor niet-leden van Ahosa vzw

Spreker

Ward De Bruecker

Inschrijven

Vóór 20 september 2018 met vermelding infoavond
Via mail naar ahosa@sint-lievenspoort.be of
telefonisch 09 268 26 26
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CI-Terugkomdag met als thema CI en hulpmiddelen

Wie benieuwd is hoe een CI zijn leven kan veranderen maar ook wie
al een CI heeft, kan zaterdag 6 oktober 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.
Programma?

13:00 – 13:30: Onthaal
13:30 – 14:15: Workshop Advanced Bionics
14:30 – 15:15: Workshop Med-El
15:30 – 16:15: Workshop OTICON Medical
16:30 – 17:15: Workshop Cochlear

Waar?

Dienstencentrum Ledeberg – Ledebergplein 30,
9000 Gent parkeren kan op het plein en in de
omliggende straten

Inschrijving?

Graag vóór 1 oktober 2018 met vermelding CI-dag
Via mail naar ahosa@sint-lievenspoort.be
Of telefonisch 09 268 26 26

We maken deze dag zo toegankelijk mogelijk.
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AGENDA AHOSA
Gespreksnamiddag: tips van en voor slechthorende en
dove personen

De TV moet alsmaar luider. Je kleinkinderen lijken te fluisteren.
Heeft je zoon altijd een baard gehad tot over zijn lippen? De
trouwreceptie van je nichtje was een nachtmerrie. Naar de
vergadering van je vereniging ga je niet meer omdat je er toch niets
van verstaat…
Allemaal heel herkenbaar als je slechthorend wordt.
En dan? Een hoortoestel, een cochleair implantaat en andere
hoorhulpmiddelen kunnen heel wat betekenen.
Maar er zijn ook wat eenvoudige ‘kneepjes van het vak’, zowel voor
jou als voor je horende omgeving.
Inès Van de Weyer, psycholoog CAR Sint-Lievenspoort te Gent,
werkt al meer dan 35 jaar met mensen die in de loop van hun leven
slechthorend en doof werden.
Tijdens deze gespreksnamiddag zoekt ze samen met jullie uit welke
tips je kan gebruiken om de communicatie met je omgeving terug
iets te vergemakkelijken.
Waar?

Dienstencentrum De Smis
Leuvensesteenweg 129
2800 Mechelen

Wanneer?

Donderdag 8 november 2018 om 14u

Prijs?

Gratis aangeboden door Dienstencentrum De Smis

Moderator?

Inès Van de Weyer, psycholoog verbonden aan het
CAR Sint-Lievenspoort
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AGENDA AHOSA
Inschrijving?

Via mail naar ahosa@sintlievenspoort.be
Of telefonisch 09 268 26 26
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