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PREN 
Beste VLOK-CI leden, 

 

Eerst en vooral willen we jullie van harte een gezellige kerstperiode en een gelukkig nieuwjaar toewensen.  

Met onze nieuwsbrief hebben wij alvast gezorgd voor heel wat leesvoer om de lange winterdagen nuttig en 

aangenaam te kunnen doorbrengen.     

In een eerste hoofdstukje stellen we jullie de veranderingen voor binnen onze Raad van Bestuur. Het 

volgende hoofdstuk is volledig gewijd aan het project VGT doe mee!’. En, zoals jullie wel kunnen vermoeden, 
gaat de grootste brok van deze nieuwsbrief uiteraard naar het Symposium Mijn kind is doof, CI en 
indentiteitsontwikkeling dat plaatsvond op 22 november 2008 in het Provinciehuis te Leuven. Wij hebben dit 
item grondig uitgewerkt zodat ook diegenen die er niet bij konden zijn, een goed beeld krijgen van deze 

studiedag. Aansluitend volgt er een overzicht van het beleid van staatssecretaris Fernandez Fernandez. In 

de persmededeling van David Geerts kunnen jullie meer lezen over de toegankelijkheidsmanager bij de 

NMBS. Verder geven we een overzicht van de komende activiteiten en laten we jullie een vertaalde tekst 

lezen van de situatie van dove kinderen in Ierland en ook een bijzonder tekstje over een hoorhond die zijn  

baasje op allerlei manieren helpt. We vermelden ook de oproep van een aantal studenten en sommen de 

belangrijkste nieuwigheden op betreffende Fevlado en Kedokids. Andere interessante informatie hebben we 
gebundeld. Tot slot geven we deze keer nog eens wat uitleg over de batterijen en komen de bedrijven aan 

bod.  

 

Wie graag de nieuwsbrieven nog eens allemaal wil nalezen, kan hiervoor terecht op www.vlok-ci.be. Aan het 

begin van elk nieuw jaar worden namelijk de nieuwsbrieven van het voorbije jaar telkens online geplaatst. 

 

 

WISSEL BINNEN ONZE RAAD VAN BESTUUR  
 

Vanaf maart 2009 zal onze huidige voorzitter, An Evers, de fakkel overdragen aan Greta Bruclair.  Greta is 

getrouwd met Luc en mama van Saskia, Lobken, Carmino en Jirka. An Evers heeft VLOK-CI drie jaar met 

plezier geleid. Samen met An zullen ook Goele Joniau en Carine Thuwis stoppen binnen de Raad van Bestuur. 

Zij waren er alle drie bij toen VLOK-CI, een goeie zes jaar geleden het levenslicht zag. Zij hebben zich al 

die jaren ten volle ingezet voor de vereniging en daarvoor willen we hen nog eens van harte bedanken.  

 

Binnen de Raad Van Bestuur zijn we op zoek naar gemotiveerde ouders die onze plezante ploeg willen komen 

versterken. Geef gerust een belletje of stuur een mail als je VLOK-CI een warm hart toedraagt en onze 

werking wil komen helpen ondersteunen! An Evers 0478/27 82 08 of via anevers@telenet.be of naar Greta 

Brunclair via lucgreta@telenet.be . 
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VGT DOE MEE! 
 

I. HET VGT DOE MEE!’ KAMP (26 oktober tot 31 oktober 2008) 

 
Greta Brunclair zorgde er samen met de andere kookouders Diane Boone, Ludo en Gert voor dat er tijdens 

het VGT doe mee!’ kamp nooit iemand met een hongerig gevoel van tafel moest. Ze schreef een tekstje over 
haar ervaringen tijdens het voorbije kamp. Ook de negenjarige Sofie Jansen schreef over haar belevenissen 

tijdens het kamp. 

 

  
 

1. Verslagje van Greta Brunclair 

 

Het eerste VGT-doe mee! Kamp van 26 oktober 2008 tot 31 oktober 2008. 
In mei 2008 begonnen we, samen met Fevlado, aan een mooi initiatief om dove en slechthorende kinderen 

samen te brengen en hen door spel en ontspanning de kans te geven elkaar te ontmoeten en Vlaamse 

Gebarentaal te leren. In het hele organisatiepakket zat ook een kamp verwerkt. Dit ging door van 26 

oktober 2008 tot en met 31 oktober 2008 in de jeugdherberg van Huizingen. 

Daar ik reeds enkele jaren de ervaring heb om mee te gaan als kookouder met een sportkamp, stelde ik mij 

kandidaat om dit ook voor dit kamp te doen. Al gauw kwam er nog een kookouder vanuit de RvB : Gert 

Mampaey. Om een mooie verdeling te hebben tussen doven en horenden, werden er ook twee dove 

kookouders gezocht. Dat werden Diane Boone met haar echtgenoot Ludo. Ook zij hadden reeds vroegere 

kampervaringen. Dat was dus ook mooi meegenomen. 

Diane, Ludo, Gert en ik leerden elkaar al kennen bij de kampverkenning en ik had de indruk dat het wel klikte 

tussen zowel de kookouders als tussen de leiding. Dit was toch al heel belangrijk, vooral om het kamp 

volledig te doen slagen. Ook de afspraken rond de menu's verliepen zeer makkelijk. De keuzes waren vlug 

gemaakt. We gingen die avond allen alvast met een goed gevoel naar huis.  

Bij het aanbreken van de dag van vertrek, was ik toch wel een beetje zenuwachtig. Ging alles wel goed 

lukken? Ik ken wel een stukje VGT maar een echt gesprek en dan de ganse dag communiceren in VGT vraagt 

toch wat anders dan een beetje kennis. En koken, allerlei groenten schoonmaken, in potten en pannen roeren 

én tegelijkertijd VGT.....ik moest echt afwachten, maar wist dat ik hier geen makkelijke opdracht had.  

Dit was eveneens zo voor Gert, Ludo en Diane, realiseerde ik mij.  

De kinderen kwamen allemaal vrij goed op tijd aan. Eerst een voorstelling van de begeleiding en ons, de 

kookploeg, dan kon het kamp beginnen! Er vloeide wel een traantje bij sommige kindjes bij het afscheid 

nemen, maar al bij al viel het best mee.  

De eerste avondmaaltijd werden er kriekjes/gemengd fruit met frikandellekes gegeten. Hier viel me direct 

op dat het communiceren en eten maken tegelijkertijd toch niet zo'n groot probleem was. Oef! Onze 

kookploeg begreep mekaar door maar een blik en dat was alvast een enorme opluchting. Ook wat de taken op 
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zich betroffen, was er geen probleem. Fijn dat we elkaar zo begrepen en elk zijn deeltje deed. Het viel snel 

op dat de groep kinderen en begeleiding een goede appetijt hadden. Ze kwamen netjes aan het buffet 

aanschuiven en eer de laatste aanschuivers weg waren, kwamen de eersten al voor een tweede maal 

aanschuiven. Het smaakte blijkbaar zeer goed. Het wassen, klaar maken om naar bed te gaan en dan in de 

slaapzakken kruipen, verliep bij de meeste kindjes vlekkeloos. Goed, want de leiding had nog wat te 

bespreken over de spelletjes en allerhande voor de volgende dagen. 

De volgende morgen waren de meeste kinderen goed op tijd wakker. Ook nu werd er flink aan het buffet 

aangeschoven. We stonden versteld van wat sommigen verorberden! Na het ontbijt konden we aan de slag : 

afwassen, en soep en middageten klaarmaken. Wat vlogen de uren voorbij! Het was snel tijd voor het tien-

uurtje. Dit kon buiten verorberd worden. Soep en/of appel. Voor ieder wat wils! En ook de tijd tot het 

middagmaal was snel voorbij. De namiddag was eveneens goed gevuld met voorbereidingen voor avondmaal, 

boodschappen en allerlei taken. Het was al snel tijd voor het avondmaal en de rest van de avond was ook in 

een vlucht voorbij. Al gauw was het terug bedtijd. In de late uurtjes zaten we nog even met ons vieren te 

evalueren wat die dag al gebracht had. Dan was het ook voor ons bedtijd . We moesten morgenvroeg tijdig 

uit de veren. Ontbijt-buffet klaarzetten, de medicatie toedienen en verder zien dat alles goed verliep. 

Het gaf ons alle vier een fijn gevoel dat het werken naast en met elkaar zo harmonieus verliep. Ook de 

communicatie verliep steeds beter. Diane en Ludo hadden enorm veel geduld en leerden ons heel wat VGT en 

Dovencultuur. Ook bij de bediening aan het buffet grepen ze de kansen om aan de kinderen VGT en 

Dovencultuur mee te geven. 

De tweede dag reeds viel op dat aan de tafel van de oudsten enorm veel gelachen werd. Dit was bij elke 

maaltijd zo. Ook aan de andere tafels ging het er geanimeerd aan toe. Een bewijs dat de kinderen zich wel 

heel goed voelden. 

Het was aangenaam om te zien hoe de kinderen veranderden en steeds bedrevener werden in hun gebaren.  

Het avondritueel verliep, net zoals de andere dingen, eveneens zonder problemen. 't Was fijn om te zien dat 

de vooropgestelde uren mooi konden worden aangehouden.   

En zo verliepen de zes dagen zeer snel. Elke dag was ook steeds goed gevuld. Zowel voor de kinderen, de 

leiding als voor ons. En al werd er goed gewaakt over voldoende slaap, toch waren de meesten moe na zo'n 

toffe week. 

Op 31 oktober konden de ouders hun kinderen komen afhalen. Met een toonmoment konden de kinderen 

laten zien wat ze allemaal geleerd hadden. Dit was ook weer goed uitgewerkt door de leiding. 

De kinderen hebben hier een mooie week gehad, eentje die ze wellicht nooit zullen vergeten. 

Dit geldt eveneens voor de kookploeg. 

En ... gaan we volgend jaar terug??? 

  

Verslagje van Sofie Jansen  
  
Hoy ik ben Sofie Jansen. Ik ben 9 jaar. Ik verjaar op 12 juli. Wij zijn met 5 thuis. Mijn zus is doof, maar ik 

niet. Ze is 6 jaar. Daarom ben ik mee op gebarenkamp geweest. Mijn zus is nog te klein. Ik heb veel vrienden 

en vriendinnen gemaakt op kamp: Dorien, Valerie en Nick. De leidsters en leiders waren heel leuk. Kristof 

was een leider en die was elke dag verkleed. We deden elke dag een taallesje, niet 1 maar wel 3. Een 

taallesje was gebaren leren. Het taallesje was heel leuk. We deden veel spelletjes. Mmmm  het eten was 

lekker. Mijn buikje zit nu nog vol. Je mocht ook je fiets meebrengen. Maar dat heb ik niet gedaan. 

We hebben zelfs een T-shirt gekregen van VGT doe mee!. Donderdagavond was er een pyjamafuif. 
We waren verdeeld in 3 groepen: in groep 1 zaten 3 kindjes, in groep 2 zaten 4 kinderen en in groep 3 wel 5 

kinderen. Groep 3 waren de oudste, die mochten een beetje later gaan slapen. Er was een meisjeskamer en 

een jongenskamer. Er was elke dag een groot spel. Dit was heel leuk. 

Ik heb heel veel spijt dat ik terug naar huis moest. Ik wou nog zo lang lol en plezier maken. 

 

Wie nog foto’s van het VGT doe mee! kamp wil bekijken, kan terecht op 
http://picasaweb.google.be/vgtdoemee/  
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II. REACTIES OVER VGT DOE MEE! 
 
Een tijdje geleden vroegen we naar jullie reacties ivm VGT doe mee!’. Eéntje hiervan hebben we in onze 
nieuwsbrief opgenomen.  

 

Reactie van Hilde 

 

Toen ik de eerste keer de leaflates zag van VGT doe mee dan had ik mijn twijfels. Ik was ervan overtuigd 
dat mijn dochter moest in contact komen met andere lotgenootjes, maar dat de dovengemeenschap eraan 
meewerkte maakte me wel bang. Zouden de verwachtingen ten opzichte van mijn kind niet te hoog zijn? Zou 
ik als ouder veroordeeld worden omdat ik mijn kind zoveel mogelijk in de horende wereld te houden? Met 
het motto, je moet alles toch eens 1 keer proberen gingen we er heen.  
Sinds 2 jaar volg ik VGT te Mechelen. Een zware last als je denkt dat mijn werkdag om 6h30 begint en dat 
ik maar na de les om 22h thuis was. Hoe hard ik ook werkte, mijn resultaten waren niet om naar huis van te 
schrijven. De gedachte dat ik bij VGT doe mee gebaren les kon volgen alsook mijn kinderen was zeer 
aanlokkelijk. In gedachte houdende dat we toch al een topdag gehad hadden toen in Jonghelinckshof de 
dovengemeenschap tesamen met de GON een volledige dag inrichten, ging ik met volle moed ernaar toe. 
En.... ik heb sindsdien geen enkele bijeenkomst gemist. Het beeld van de dovengemeenschap was totaal fout. 
De schrik die ik voor één of andere reden had, was totaal ongegrond. Ik ging er met beide meisjes iedere 
maal naar toe. De kleinste kreeg leuke activiteiten bij de kleinere, de oudste kreeg met de 6 tot 12 jarigen 
leuke activiteiten met gebaren. En wat zagen we: onze dochters kwamen met totaal opgeladen batterijen 
naar huis. Ze genoten er enorm van. Ik als ouder heb iedere maal veel opgestoken. Je kunt een babbel doen 
met de andere ouders, je krijgt gebaren van een doof persoon (veel beter om aan te leren dan de lessen die 
ik volgde), iedere maal kregen we iemand die kwam praten en iedere maal ging ik weer naar huis met wat 
extra begrijpen van mijn dochter. Ik moet ook zelf niet meer mijn dochter de gebaren leren. Gebaren zijn 
een zegen in onze relatie. Gezien ze vroeger meestal niet begreep wat we zegden deed ze ook geen moeite 
om te ‘luisteren’ noch oogcontact te houden. Door gebaren kan ze beter volgen en doet ze voor eerst de 
moeite om te liplezen. Met gebaren zuigt ze me als het ware op door op een voor mij totaal onbekende 
manier van kijken. 
De formule van de zondagnamiddag is voor ons zeer geschikt. Dit is nu eenmaal het moment waar noch 
therapiëen, lessen of booschappen gebeuren.  
Ik blijf maar steeds in volle verwondering staan voor de mensen die dit allemaal op poten zetten. Waar 
halen ze de tijd en energie? Het is altijd ‘af’ en er zijn altijd heel veel begeleiders waardoor het kind de 
volle aandacht krijgt. De thema’s voor de kinderen zijn voor van te snoepen. De dochters steken er altijd 
weer nieuwe dingen op en komen met veel plezier de zondag mee.  
Dank u VLOK-CI, Fevlado en alle medewerkers om ons kind en ons zo te helpen op een zeer aangename 
manier. Het is iets wat we voor onze kinderen in het gewoon onderwijs al oh zo lang zochten en we zouden 
het toch missen, mocht het niet verdergezet worden. Maar wij hebben natuurlijk makkelijk praten. Wij 
komen en genieten van al het werk dat jullie verrichten, jullie moeten het natuurlijk allemaal doen. 
Ik heb ongelooflijk veel respect voor jullie allen. 
Dank u van ons allen, 
Hilde 
 

III. KINDERNAMIDDAG IN SINT-LIEVENSPOORT IVM VGT DOE MEE!’ 
 

Naar aanleiding van heel wat positieve reacties over VGT doe mee!, organiseert de GONdienst van Sint-
Lievenspoort Gent op 31 maart 2009 een kindernamiddag. Tijdens deze namiddag mogen ouders hun 

ervaringen over VGT doe mee!  komen vertellen.  
Ben je hierin geïnteresseerd en gaat je kind in Sint-Lievenspoort naar school of krijgt het van daaruit GON-

begeleiding, mail dan naar info@vgtdoemee.be . 
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SYMPOSIUM 22 NOVEMBER 2008 
 

I. OVERZICHT VAN DE DAG 
 

Ouders van kinderen met een CI worden steeds uitgebreid geïnformeerd over de medische kant van de 

zaak, maar krijgen nauwelijks informatie over de identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling 

van hun kind. Bovendien weten ze weinig of niets over de Dovengemeenschap. Daarom ontstond volgens 

Fevlado en VLOK-CI de noodzaak hierover een gezamelijk symposium te organiseren.   

Dit symposium, met als titel Mijn kind is doof, CI en identiteitsontwikkeling ging door op 22 november in het 
Provinciehuis te Leuven en  werd een meer dan geslaagde studiedag.  

Reeds vanaf 9 uur sijpelden de eerste bezoekers binnen en werden gastvrij onthaald met een lekkere kop 

koffie. Langzaamaan vulde de grote zaal zich met een tweehonderdtal geïnteresserden en rond 9u30 werd 

het startsein gegeven door Filip Verstraete, voorzitter van Fevlado en An Evers, voorzitter van VLOK-CI.  

Zij heetten de aanwezigen van harte welkom en gaven een kort overzicht van het verloop van de dag. Nadien 

gaven zij het woord aan Waut Es, medewerker van Julie Fernandez-Fernanadez, staatssecretaris voor 

Personen met een Handicap. Waut Es gaf een korte toelichting over haar beleid met betrekking tot de 

Dovengemeenschap. Verder in deze nieuwsbrief wordt het beleid van mevrouw Fernandez toegelicht adhv 

een recent verschenen persbericht.   

Vanaf 10 uur kwamen psycholoog prof. dr. Gerrit Loots, wijsgerig pedagoog drs. Corrie Tijsseling en filosoof 

dr. Jet Isarin aan bod.   

Na hun verhelderende uiteenzettingen was er een korte middagpause. Bij een hapje en een drankje werden 

veel nieuwe contacten gelegd, ideeën uitgewisseld of werd er gezellig wat bijgepraat met bekenden. 

Na de middagpause volgden zeven boeiende, zeer uiteenlopende getuigenissen van dove en horende ouders 

van dove kinderen met en zonder CI, en van dove (jong) volwassenen met CI. Als eerste sprak Maaike Van 

Hoecke, gevolgd door Andy Van Hoorebeke, Jan De Crom, Titia Van Raemsdonck, Hilde Desender, Marieke 

Kusters en Jan Magry die de tekst voorlas van Valerie V. 

Ter afronding was er een panelgesprek. Vragen vanuit het publiek werden gesteld aan het panel dat bestond 

uit de bijna voltallige groep gastsprekers. Moderator was Jan Magry, directeur van de 

thuisbegeleidingsdienst van het revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort in Gent.  

Tot slot namen Filip Verstraete en An Evers nog even het woord. Zij dankten elkaar voor de fijne 

samenwerking en benadrukten dat de huidige toenadering tussen de Dovengemeenschap en de ouders van CI 

kinderen het uiteindelijke resultaat is van wederzijds respect en begrip en van veel goede wil. 

  

Fevlado en VLOK-CI werken momenteel aan de publicatie van een verslagboek. In dit verslagboek worden 

beiden voorgesteld en al hun contactgegevens vermeld. Het boek bevat eveneens een visietekst van 

FEVLADO en VLOK-CI, informatie over cursussen en tolkenopleidingen en een literatuurlijst met 

interessante publicaties en websites. Verder zulllen alle symposiumteksten alsook het panelgesprek hierin 

volledig worden opgenomen. Zodra het verslagboek klaar is en kan worden besteld, sturen we jullie uiteraard 

een mailtje.  

 

In afwachting geven we jullie alvast een korte inhoud van de lezingen van Gerrit Loots, Corrie Tijsseling en 

Jet Isarin. De meeste getuigenissen hebben we samengevat.   
 

II. VERSLAGEN VAN DE LEZINGEN EN GETUIGENISSEN 

 

1. Lezing van prof. dr. Gerrit Loots    

 
Gerrit Loots doceert Dovenstudies en -pedagogiek aan de VUB en de UGent. Hij was gedurende meer dan 

twintig jaar werkzaam als psycholoog/orthopedagoog in de vroegbegeleiding, revalidatie en onderwijs van 

dove kinderen. 
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Bij het begin van zijn lezing zegt Gerrit Loots dat er op vele vlakken onderzoek is gebeurd bij doven en 

slechthorenden, zoals o.a. onderzoek naar luistervaardigheden, taalverwerving, enz. 

Veel minder aandacht gaat naar de invloed van een CI op de motorische ontwikkeling van dove kinderen.  

Toch is gebleken dat kinderen met een gehoorverlies meer kans hebben op een zwakker evenwicht en een 

vertraagde motoriek. De elektrode van het CI zit namelijk in het slakkenhuis dat verbonden is met het 

evenwichtsorgaan. Zonder te weten wat de impact is van deze stimulatie, worden dove baby’s geïmplanteerd. 

Volgens Gerrit Loots is meer en grondig onderzoek hierover dan ook noodzakelijk. 

Over de impact van een CI op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld van het dove kind zijn er 

reeds verschillende studies. De meeste onderzoeken duiden op een positief effect. Na de implantatie is er 

dikwijls een betere toegankelijkheid tot de gesproken taal. Dit leidt tot een vlottere communicatie en een 

betere sociale en emotionele integratie in de horende leefomgeving. Op zijn beurt draagt deze vlotte 

communicatie en betere sociaal-emotionele integratie bij tot een positiever zelfbeeld, een groter 

psychologisch welbevinden en een betere levenskwaliteit. 

Uit de onderzoeken blijkt wel dat ouders een positiever beeld geven van het effect van een CI dan de 

kinderen en jongeren zelf. Uit observatie van deze kinderen blijkt namelijk dat zij dikwijls maar in heel 

beperkte mate gesproken conversaties aangaan met hun horende leeftijdsgenoten en dus niet volwaardig 

kunnen deelnemen aan het klasgebeuren. Zij blijven anders dan de anderen. Gerrit Loots vraagt zich dan ook 

af hoe deze kinderen leren omgaan met dit anders zijn en hoe we de aankomende generatie doofgeborenen 

hierbij het best kunnen begeleiden.  

Uit verschillende verhalen die Gerrit Loots aanhaalt, blijkt een biculturele opvoeding hier de juiste uitweg 

te bieden.  

Door de Algo-test weet men al heel snel dat er een gehoorprobleem is, wordt er reeds heel vroeg 

geïmplanteerd en wordt een orale opvoeding zoveel mogelijk aangemoedigd. Volgens Gerrit Loots bestaat 

echter de kans dat de nieuwe generatie doven zich militant gaat verzetten tegen het CI als symbool van een 

eenzijdig medisch discours en, zich beroepend op het sociaal-cultureel discours, terug respect en erkenning 

gaat eisen voor haar doof-zijn. Daarom is het noodzakelijk dat ouders en dove volwassenen zich weten te 

positioneren tegen de overrompeling van het medisch-industriële discours en het CI een plaats geven binnen 

een opvoedingsvisie die de kinderen een gevoel van respect geven in hun doof-zijn binnen een horende 

wereld. 

 

2. Lezing van drs. Corrie Tijsseling ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’  

 
Corrie Tijsseling is afgestudeerd in de Theoretische en Historische Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. 

Zij sprak op het symposium vooral over de opvoedingsrelaties waarin kinderen en ouders wezenlijk van 

elkaar verschillen. Hierin bespreekt zij drie thema’s. 

 

a. Ontwikkelingsrisico’s van dove kinderen met horende ouders 

Doordat een doof kind met een CI geen volledige toegang krijgt tot de horende wereld, ontstaat er een 

taalachterstand, en hierdoor ook een ontwikkelingsachterstand. Het denken van het kind wordt hierdoor 

minder ontwikkeld. Theory of Mind is de gedachtevorming over de geest van een ander. Het is het vermogen 

om te begrijpen wat andere mensen denken, en vooral: dat dit niet hetzelfde hoeft te zijn als wat jij zelf 

denkt. 

Naast een beperkte ontwikkeling in het denken is er bij dove kinderen met horende ouders vaker sprake van 

een externe Locus of Control. De controlekamer bevindt zich bij deze kinderen buiten henzelf. Zij bekijken 

zichzelf door de ogen van anderen, stemmen zich af op anderen. Zij lijken minder of niet te kunnen denken 

over wat ze zelf denken. Er is sprake van een minder authentieke identiteit. 

 

b. De rol van betekenisverlening in opvoeding en ontwikkeling 

Gebarentaal is de enige taal die volledig toegankelijk is voor dove kinderen. Corrie Tijsseling beveelt dan ook 

aan gebarentaal te gebruiken van bij het prille begin. Voor een CI optimaal werkt, is er al een hele poos 

voorbij. Met gebarentaal kan in deze periode de communicatie op gang gebracht worden.  
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Taal is de uitdrukking van een belevingswereld.  De betekenis van dingen kun je niet zelf uitvinden. Daarvoor 

moet je toegang hebben tot het wereldbeeld en geestelijk leven van anderen. Je moet kunnen denken over 

wat je zelf denkt, en daarover kunnen communiceren. Taal is het voertuig waarmee je je gedachten 

overbrengt. Maar het is ook de manier waarop je je gedachten uitdrukt. Die gedachten vormen zich in 

iemands cognitie, het brein. De werking van dit brein is verschillend bij horende en dove mensen. Doordat 

ouders in gebaren kunnen communiceren met hun kind, kennen ze ook de denkwereld van het kind en 

andersom. Hierdoor verruimt de wereld van het kind en blijft het niet in zijn eigen wereldje zitten. Doordat 

het kind vaak beter gaat horen en praten met een CI, wordt er minder gebarentaal gebruikt. Hierdoor 

krijgt het kind de boodschap dat gebarentaal minderwaardig is. Een consequente en duidelijke tweetalige 

opvoeding is belangrijk voor een optimale cognitieve, en dus ook sociaal-emotionele ontwikkeling, en voor de 

toekomst van het kind.  

 

c. De rol van cultuuroverdracht in opvoeding en ontwikkeling 

Cultuur is het geheel aan gedragingen en gewoontes van een gemeenschap. Die gedragingen en gewoontes 

komen voort uit de manier waarop men in de wereld staat. Horende mensen en dove mensen staan anders in 

de wereld en bijgevolg is er ook een verschil in gedragingen en gewoontes. 

Thuis leert het kind de cultuur van zijn ouders en weet het dat gesproken taal daar de uitdrukking van is. De 

betekenissen van gebarentaal kunnen horende ouders echter niet uitleggen en kan een kind niet voor 

zichzelf uitdenken. Als dove kinderen kunnen omgaan met andere dove jongeren en volwassenen, kunnen zij 

zien hoe die met bepaalde situaties omgaan. Ze kunnen ook ontdekken hoe die denken over bepaalde zaken. 

Het zijn dan gelijken onder mekaar. Toch moeten dove kinderen met horende ouders niet volledig in een 

dove omgeving opgroeien. Door voldoende contact met andere dove mensen, kunnen zij wel tot een volledige 

ontwikkeling komen. Ze blijven toch anders binnen het gezin. Maar de erkenning, en acceptatie van dat 

anders zijn leidt niet tot verwijdering, zoals men vaak vreest, maar juist tot toenadering. 

Corrie Tijsseling eindigt haar lezing met een pleidooi voor een tweetalige en biculturele opvoeding van dove 

kinderen in een afwisselende horende omgeving en een dove omgeving. Want voor een doof kind is het 

belangrijk dat hij erbij hoort, maar ook dat men hem ziet staan. 

 

3. Lezing van dr. Yet Isarin  

 
Jet Isarin is filosoof, onderzoeker Disability Studies en betrokken bij onderzoek aan de Koninklijke 

Effatha Guyot Groep en PonTeM in Nederland. 

 

Jet Isarin heeft tussen 2005 en 2007 participatieonderzoek gedaan over kinderen met een CI, met als 

uitgangspunt “Niets over ons zonder ons”. Hierbij werkte ze samen met 15 dove en slechthorende jongeren. 

Deze jongeren dachten mee na over het onderzoek, over het soort vragen die er zouden worden gesteld en 

over de methode van onderzoeken. De samenwerking verliep vooral in de virtuele wereld met msn, e-mail, 

websites en internetforums...  

Er werd onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen en jongeren met een CI. Hun perspectief op het 

leven met een CI stond hierbij centraal. 16 kinderen tussen 4 en 12 jaar werden thuis opgezocht, in een 

open interview met de ouders. 17 jongeren werden via msn geïnterviewd. Bijna alle kinderen en jongeren 

werden tevens een dag op school geobserveerd. 

Over allerlei onderwerpen gaan de jongeren, medeonderzoekers en ouders in debat op een forum.  

Over de bevindingen van het onderzoek vertelt Jet Isarin aan de hand van vijf thema’s: taal, onderwijs, 

hulpmiddelen, sociaal leven en identiteit.  

Het besluit in haar onderzoek luidt als volgt: ’Integratie in de samenleving, in het reguliere onderwijs, in het 

arbeidsproces, erbij horen in het sociale leven … het klinkt zo mooi, maar het betekent meestal dat mensen 

die niet voldoen aan de norm, veel harder moeten werken dan anderen.’ Een tweetalige opvoeding wordt door 

haar eveneens warm aanbevolen. 

 

Tijdens de uiteenzetting van Yet Isarin nam ook Ed Weemaes even het woord. Hij is projectmedewerker bij 

‘Doorgaan voor normaal/Hoor Hen!’ en medeonderzoeker bij het project ‘Zo hoort het’ (2005-2007). 
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4. Getuigenis van Maaike Van Hoecke  

 
Maaike is de mama van Sander, nu bijna 19 maanden. Reeds toen Sander enkele dagen oud was, werd door de 

Algo-test vastgesteld dat hij doof was. Op acht weken had Sander hoorapparaatjes, op tien maanden een CI 

waarmee hij het nu heel goed doet. 

Nadat zij de eerste klap hadden verwerkt, zochten de ouders al snel naar een middel om onmiddellijk met 

hun zoontje te kunnen communiceren. Pas na vier maanden konden ze een cursus VGT beginnen. Deze cursus 

was wel interessant om de dovencultuur te leren kennen, maar er werd veel te diep ingegaan op de 

grammatica en nuttige VGT op maat van ouders die met hun kleine kind wilden communiceren, was er niet bij. 

Ondertussen gingen kostbare maanden verloren en bleef Maaike zoeken naar een manier om op zijn minst 

Sander in contact te laten komen met VGT door bijvoorbeeld een babysit, kindermeisje of huishoudhulp, 

met kennis van VGT, maar ook dit leverde niets op. 

Na haar lange, vruchteloze zoektocht, doet Maaike dan ook een warme oproep naar de dovengemeenschap: 

‘Help ... ons. Help onze kinderen en ons, ouders om VGT te leren, maar stapje per stapje en op maat van 
ouder-baby en ouder-peutercommunicatie. Het is dringend.’   
Tenslotte hoopt Maaike dat er binnen zes jaar nog altijd cursussen VGT, doe mee! zullen zijn omdat ze 
Sander, als hij daar interesse in toont, zeker de kans wil bieden VGT te leren. ‘Want’, en nu draait Maaike 
de slogan van Cochlear om, ‘Het is niet omdat Sander met een CI kan horen, dat hij niet doof is.‘.      
 

5. Getuigenis van Andy Van Hoorebeke  

 
Andy en zijn vrouw Kathleen zijn beiden doof. Andy vertelt het verhaal van zijn zoon Tibo. Na de Algo- en 

BERA-test bleek dat Tibo niet goed hoorde. In het ziekenhuis kregen Andy en zijn vrouw wel informatie 

over CI en hoorapparaten, maar niet over de dovencultuur of VGT. Er werd aangeraden om met Tibo naar 

een revalidatiecentrum te gaan, maar dat wilden Andy en zijn vrouw niet. 

Na anderhalf jaar was Tibo heel visueel en vlot met gebaren, maar zijn spraak ging achteruit. Daarom gingen 

Andy en zijn vrouw met Tibo naar een revalidatiecentrum. Uit testen bleek dat Tibo inderdaad een 

gehoorverlies had. In het revalidatiecentrum werd er informatie gegeven over CI, maar daar wilden de 

ouders van Tibo niets van horen. Hoorapparaatjes wilden ze wel eens uitproberen. Deze hielpen echter niet. 

Integendeel, het gehoor van Tibo ging steeds meer achteruit. Andy en zijn vrouw dachten dat dit kwam 

door de hoorapparaatjes. Aangezien hoorapparaatjes geen oplossing boden, begonnen Andy en zijn vrouw 

toch na te denken over een CI. Ze kwamen ook in contact met andere ouders van CI kinderen.  

Wanneer Tibo op een dag zelf zegt dat hij wil horen, besloten Andy en zijn vrouw toch naar het ziekenhuis 

te gaan om Tibo te laten implanteren. De arts waarschuwde hen dat je met een CI niet perfect kan horen, 

maar wel spraak kan verstaan. Hij zei ook dat het restgehoor achteruit zou gaan en dat er veel training 

nodig zou zijn. Het voordeel was dat Andy en zijn vrouw VGT gebruikers zijn, het nadeel dat ze niet kunnnen 

spreken en ze daarom een logopedist nodig zouden hebben. Andy en zijn vrouw eisten wel dat hun logopedist 

een minimumkennis van VGT had. In het revalidatiecentrum ging men hierop in en de samenwerking verliep 

vlot. 

Toen Tibo naar school ging, merkte Andy dat het heel belangrijk is iedereen zoveel mogelijk te sensibliseren 

en te informeren. Als Tibo in de klas plots niet meer kan volgen omdat hij iets niet verstaan heeft, begint 

hij spontaan te gebaren en dan ontstaat er een kloof tussen hem en de andere kinderen. Gelukkig is er de 

GON-juf die ook wat VGT kent. 

Als Tibo iets niet begrijpt, kan hij soms heel kwaad worden. 

 

6. Getuigenis van Jan De Crom  

 
Lennert is een dove jongen van 14 jaar. Hij is de zoon van Hilde Van Tricht en Jan De Crom en heeft een 

broer Arne (16 jaar). 

Lennert werd twee maanden te vroeg geboren. Reeds kort na de geboorte bleek er het één en ander niet in 

orde te zijn. Na onderzoek bleek dat Lennert het ‘kieuwboogdefect’ heeft. Kinderen met het 
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‘kieuwboogdefect’ hebben dikwijls een gelaatsafwijking, zijn blind- slechtziend, doof/slechthorend.  Bij 

Lennert was de afwijking bilateraal, waardoor hij bv. geen scheef aangezicht heeft. 

Een eerste BERA-test toont aan dat Lennert slechthorend is. De dokter deelt de ouders echter mee dat, 

dankzij de huidige technologie, dit geen onoverkomelijk probleem is.  

Er wordt veel hoortraining gedaan en de ouders kregen de boodschap mee lichaamstaal te gebruiken. Over 

gebarentaal werd nog niet gesproken. Er wordt gestart met hoorapparaatjes en verdere testen worden 

uitgevoerd omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over de hoordrempel. De spraak komt moeilijk op gang 

en dus stelt de dokter een BAHA voor. Maar na enige complicaties blijkt dit niet geschikt te zijn voor 

Lennert. Dus stapt men over op een CI. Maar ook hier blijven de resultaten uit.  

De kleuterschool was zwaar voor Lennert. Er werd veel getest en er werden geen gebaren gebruikt. In het 

eerste leerjaar gebruikt de juf wel VGT en leert Lennert hierdoor heel wat bij. Maar de volgende jaren is 

dit niet meer het geval.  

De ouders voelen aan dat hij op school niet krijgt wat hij nodig heeft en gaan dan ook, op aanraden van 

andere mensen, kijken naar Kasterlinden. Daar hebben ze vanaf het eerste ogenblik een goed gevoel. Ook 

Lennert valt er van de ene verbazing in de andere want iedereen gebruikt gebaren. Hij kan daar met 

iedereen praten. Al na een maand school lopen in Kasterlinden, zegt Lennert vrolijk dat hij het fijn vindt  

doof te zijn. De dovenwereld is belangrijk voor Lennert. In Kasterlinden haalt Lennert een stuk van zijn 

grote achterstand in. Lennerts broer wil ook heel graag VGT leren. Thuis blijft communicatie veel aandacht 

opeisen. Er wordt op gelet dat Lennert ook in de spontane communicatie steeds mee is. 

In mei 2008 gaat het CI stuk. Lennert kiest heel bewust om niet opnieuw geïmplanteerd te worden. Hij is 

zich volledig bewust van zijn doofheid. Hij weet wat hij kan verwachten in de horende en dove wereld. Tot 

slot zegt Jan dat Lennert een bewust sociaal voelende, aangename persoonlijkheid is geworden. 

Lennerts kindertijd was zwaar. Elk jaar werd er een ander probleem ontdekt, zoals bijvoorbeeld ook ADHD. 

Vandaag is Lennert alleen nog maar doof. 

 

7. Getuigenis van Titia Van Raemsdonck: ‘Mijn ervaringen met een auditieve beperking en het 

gebruik van een CI vanaf mijn veertigste’ 

 
Titia vertelt in haar getuigenis over haar levensloop. Ze legt uit waarom ze, na de vele twijfels, uiteindelijk 

toch koos voor een CI en hoe ze zich nu voelt als volwassen CI-drager. Hieronder een samenvatting van haar 

getuigenis: 

 

Toen ze 9 maanden was, werd ontdekt dat Titia zeer waarschijnlijk doof zou zijn. Ook haar zus werd op 

jonge leeftijd slechthorend. Ondanks het feit dat Titia het misschien niet hoorde, zijn haar ouders altijd 

blijven praten. Ze is hen daar dankbaar voor omdat ze ervan overtuigd is dat dit heel goed was voor haar 

Nederlands en de klankontwikkeling. Als kleuter droeg Titia een kasttoestel en was niet echt bezig met 

horen en praten. Pas toen ze tien was, begon ze zich te interesseren voor het gesproken woord. Daarvoor 

was ze ook al begonnen te zingen en geluiden te maken. Tijdens de leeftijd van 12-20 jaar komt ze, doordat 

ze dan ook naar het reguliere onderwijs gaat en eveneens een tijdje werkt in een verzorgingshuis, echt in 

aanraking met de horenden. Tot haar veertiende dacht ze dat gesprekken bij horenden steeds over 

belangrijke zaken gaan, maar in het verzorgingshuis ontdekt ze dat er ook over minder ernstige zaken kan 

worden gepraat. Als Titia 20 jaar is, volgt ze MDGO agogisch werk. Ze doet een stage als klasassistente in 

een school voor slechthorenden en in een doveschool. Bijles was nodig omdat ze de lessen niet goed kon 

volgen/verstaan. Op haar 24ste start ze de opleiding maatschappelijk werk, dit met weinig begrip van de 

medeleerlingen en de leerkrachten. Pas wanneer ze in het 2de jaar een bandje laat afspelen waarop te horen 

is wat zij wel en niet hoort, toont iedereen meer begrip voor haar situatie. Wanneer Titia stage loopt bij 

een instelling voor doven en slechthorenden werd Titia dikwijls behandeld  als een dove en niet als een 

gelijke, een collega. Na de opleiding gaat ze eerst aan de slag in een school voor slechthorenden en daarna in 

een psychiatrisch ziekenhuis. Ze is dan reeds 33 jaar. In 2001 gaat ze aan de slag bij Viataal 

(www.viataal.nl). Ze werkt daar nu nog altijd en vindt dit een leuke job.  
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Aanvankelijk twijfelde Titia eraan om een CI-operatie te ondergaan en zag ze niet onmiddellijk een reden 

voor een dergelijke operatie. Ze ging ervan uit dat een CI alleen weggelegd was voor mensen zonder 

restgehoor. Verder was er ook de angst dat, indien de operatie zou mislukken, ook haar restgehoor verloren 

zou gaan. Tot Titia een vrouw ontmoet die in 2005 werd geïnplanteerd en hierover heel positief is. 

Aangezien Titia ervan uitgaat dat een CI- operatie bijna altijd goed afloopt, zij zelf voortdurend bezig is 

geluiden waar te nemen en een CI-operatie bij haar dus zeker moet lukken, besluit ze uiteindelijk toch te 

kiezen voor een CI. Hierbij is ze er ook zeker van dat ze haar identiteit niet zal verliezen, ze is en blijft 

Titia, wat enorm belangrijk is.  

Na de operatie moet Titia wennen aan de vele nieuwe geluiden. Tot haar verbazing kan ze na de 4de 

afregeling van het CI telefoneren. Het valt anderen op dat Titia beter verstaat wat er wordt gezegd. Toch 

blijft ze bij vergaderingen gebruik maken van een tolk omdat het in een groep moeilijk blijft om te volgen. 

Ook al is ze meer gaan horen, ze is niet ‘horend’ geworden. 

Tenslotte geeft Titia nog mee dat het van groot belang is kinderen kennis te laten maken met de doven 

zodat ze merken dat andere doven op dezelfde problemen stuiten. Volgens Titia moeten dove kinderen op 

hun beurt ook leren omgaan met de horenden. Ze moeten beseffen dat ze in een horende groep nooit alles 

kunnen volgen. Als je beseft dat dit bij je handicap hoort, dan is er een kans dat je makkelijker een weg 

zoekt naar wat je wel kan.  

 
8. Getuigenis van Hilde Desender 

 
Hilde is de mama van twee dochters waarvan de oudste, Clarisse (7jaar), een gehoorverlies heeft van 80dB. 

Zij is de enige met hoorapparaatjes in de familie.  

Tijdens haar eerste levensjaren, is Clarisse niet echt gelukkig. Het is net of ze op een andere planeet leeft. 

Reeds sinds haar geboorte bleek er iets niet in orde te zijn. Na veel onderzoeken blijkt Clarisse de 

connexine 26 te hebben en krijgt ze dan ook hoorapparaten. Ze is dan zes weken oud.  

De mama vroeg zich toen reeds af of ze geen gebaren moest leren, maar kreeg geen steun van haar 

omgeving. Toen Clarisse in de kleuterschool aangaf dat ze de andere kinderen niet goed verstond, schrok 

Hilde. Ze besefte dat Clarisse niet alleen haar klasgenootjes maar ook haar ouders en zus niet goed 

begreep. Dit was voor Hilde de stimulans om toch gebaren te gaan leren.  

Omdat de ouders niet helemaal tevreden zijn van de school, zoeken ze een andere school waar veel aandacht 

gaat naar zorg en differentiatie. Daar voelt Clarisse zich duidelijk wel thuis en krijgt de nodige 

ondersteuning. Ondertussen was VGT doe mee! gestart en kon Hilde ook  zelf gebaren leren. Ze ervaart voor 
het eerst in jaren een echte band met haar kind, een kind waarmee je kan communiceren. Ondanks het feit 

dat Clarisse zich goed voelt op school en ook goede resultaten behaalt, meldt de juf toch een 

gedragsprobleem. Na enig onderzoek blijkt dat dit veel te maken heeft met de auditieve beperking van 

Clarisse. De hele dag in de klas zitten met een FM is zeer vermoeiend. Je klasgenoten niet verstaan op de 

speelplaats is niet zo leuk. Wordt er niet heel veel verwacht van dit kind? Wordt haar beperking niet 

geminimaliseerd of onderschat? Is de prijs die het kind betaalt om als horend te worden opgevoed niet veel 

te hoog? Dit zijn tal van vragen die Hilde zich stelt. Ze pleit dan ook voor een bilinguale opvoeding, zodat 

dove kinderen in beide werelden hun plekje kunnen vinden. 

 

9. Getuigenis van Marieke Kusters   

 
Marieke is doof geboren en opgegroeid bij haar horende ouders, horende zus en broer, en haar dove zus, 

Annelies. Annelies en zij zelf zijn beiden oraal opgevoed. Tot haar 9de ging Marieke naar het KIDS in 

Hasselt waar ze zich gelukkig voelde, en intens leerde horen, spreken en liplezen met haar klassieke 

hoortoestellen. Gebarentaal was er echter uit den boze. Toen Marieke intergreerde in het gewone 

onderwijs, was het voor haar een stuk moeilijker om contacten te leggen met de klasgenootjes. Vanaf het 

5de leerjaar werd het sociaal contact met de medeleeringen heel beperkt, speelde ze vaak met jongere 

kinderen en doolde ze soms alleen rond op de speelplaats. 
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In 2000 werden Marieke en Annelies beiden geïmplanteerd. Marieke was 12, haar zus 17. De revalidatie was 

zwaar en alles klonk anders. Toch verbeterde Mariekes gehoor en kon ze ook beter praten. Na een tijdje 

kon Marieke niet meer zonder haar CI. Ondanks het feit dat Marieke nu beter hoorde en beter kon 

communiceren met de horenden, blijven bijvoorbeeld groepsgesprekken of gesprekken thuis aan tafel 

moeilijk te volgen, waardoor ze zich toch dikwijls wat geïsoleerd en alleen voelt.  Marieke behoudt contact 

met andere dove GONjongeren. De communicatie met hen is wel vlotter dan met horenden, maar toch niet 

helemaal optimaal omdat deze GONjongeren geen VGT gebruiken. 

Drie jaar geleden nam Annelies Marieke mee naar een dovenclub. Dat was een hele openbaring.  Omdat er 

een vlotte communicatie was, verstond iereen elkaar en Marieke wist dat ze er zich, na verloop van tijd, zou 

thuis voelen. Vanaf dat ogenblik doet Marieke haar CI uit als ze onder de doven is. Het is voor haar 

gemakkelijker om gebaren te volgen als haar gehoor uitgeschakeld is en haar ogen het kunnen overnemen. 

Het is voor Marieke ook gewoon fijn om haar apparaat uit te doen want dan voelt ze zich bevrijd van veel 

onbekende en storende geluiden. Door naar de dovenclub te gaan, heeft ze een gemeenschap gevonden waar 

ze zich goed voelt. Door de contacten met de Dovengemeenschap, is haar doofbewustzijn gegroeid. Ze voelt 

zich er steeds beter bij, krijgt meer zelfvertrouwen en voelt zich vrij. In de horende wereld gebruikt ze 

wel nog haar CI. Terwijl ze vroeger vond dat ze met twee voeten in de horende wereld stond, heeft ze nu 

een evenwicht gevonden tussen de horende en de dove wereld.  
 

10. Getuigenis van Valerie Vanuytrecht ‘Geen CI?’ 
 

Valerie, de mama van Stijn, vertelt in haar getuigenis waarom zij doelbewust niet gekozen heeft voor een 

CI.    

Stijn werd geboren vóór het ‘Algotest-tijdperk’. Toen Stijn anderhalf jaar oud was, kregen de ouders een 

sterk vermoeden dat Stijn niet goed hoorde en pas toen hij twee jaar was, werd vastgesteld dat hij een 

gehoorverlies had van 75 dB. Ondertussen was er al veel kostbare tijd verloren gegaan en wilden de ouders, 

naast het gebruik van hoorapparaatjes, zo snel mogelijk een bijkomend communicatiemiddel vinden voor hun 

zoon. In het revalidatiecentrum vroegen de ouders dan ook informatie over gebarentaal.  

Op vierjarige leeftijd was het gehoor van Stijn zo ernstig achteruitgegaan en bleken hoorapparaatjes niet 

meer voldoende. Zo kwam een CI ter sprake, een onderwerp waarover de ouders reeds veel informatie 

hadden ingewonnen. Zij wilden zich echter niet laten beïnvloeden door enige druk vanuit de medische 

wereld, noch door de wonderverhalen van de CI die doven weer horend maakt. Neen, ze wilden vooral 

begrijpen hoe het voor hun kind zou zijn om op te groeien binnen de Dovengemeenschap en gebarentaal te 

gebruiken, een mooie taal die voor hem echt altijd en volledig toegankelijk is. Het voelde voor hen 

instinctief verkeerd om hun zoon een CI te geven. Het zou aanvoelen alsof ze hem niet accepteren zoals hij 

is.    

Als Stijn later toch beslist om zich te laten implanteren, zullen zijn ouders hem daarin ten volle steunen, 

maar voorlopig is het hoofdstuk van een CI afgesloten. De ouders van Stijn hebben veel respect voor 

iedereen die deze moeilijke keuze moet maken. Voor hen maakt het echter niet uit of je kiest voor een CI 

of niet.  Ze gaan ervan uit dat elke ouder het beste voor zijn of haar kind kiest en vinden dan ook dat ieders 

keuze moet worden gerespecteerd.  

Voor hun eigen zoon hopen ze dat hij mag opgroeien tot een Doofbewuste jongen die stevig in zijn schoenen 

staat, gelukkig is, fier is op zijn taal en opkomt voor zijn eigenheid. Ze willen dat hij openstaat voor alle 

mensen in de maatschappij, ook al zijn ze anders. 
 

III. REACTIES 

 
Uit de talrijke reacties die we na afloop van het Symposium ontvingen, konden we er niet naast kijken: er is 

inderdaad een grote nood aan meer informatie over de sociaal-en emotionele ontwikkeling van dove en 

slechthorende kinderen. Hoewel onze CI-kinderen het over het algemeen goed doen in de horende wereld, is 

het toch van belang dat we ook hun ‘Doof’ zijn een plaats geven. Daarom moeten we er in de toekomst zeker 

op toezien dat het bilinguale en biculturele aanbod voor ouders, thuisbegeleidingsdiensten, ziekenhuizen en 



VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 26, jaargang 6, nr. 4. 13

scholen nog beter verloopt. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen opgroeien tot 

gelukkige, zelfbewuste volwassenen. 

 

Hieronder kunnen jullie een aantal reacties meelezen: 

 

1. Reactie van Hugo en Marijke Van Leuven Laureys  

 
Hallo, mensen van VLOK-CI 
 
Wij zijn ouder van Peter, Elke en Sara. Sara is 16, doof geboren, en heeft 2 CI’s. Vorige week zijn mijn man 
en ik naar jullie congres geweest in Leuven. Wij vonden het prachtig! Een goede samenwerking van VLOK-CI 
en Fevlado, goed georganiseerd, goede informatie, en toch met het nodige gevoel. Ik wens jullie hierbij dan 
ook proficiat te wensen! Onze dochter is heel sociaal, ze heeft lager onderwijs gedaan in Spermalie, waar ze 
steeds het contact heeft gehad met de dovenwereld en de VGT. Vrije tijd bracht ze door bij scouts, 
tekenacademie en dansles. Nu zit ze in het 4de jaar ASO in het gewoon onderwijs en haalt er prachtige 
resultaten. Maar ons idee, vrije tijd samen met dove vrienden, is soms wel moeilijk haalbaar. Heel wat 
schoolwerk, en moe na een lange schooldag maakt dat er toch weinig tijd overschiet voor ontspanning. Maar 
gelukkig zijn er nog de vakanties. Onze kinderen moeten toch heel wat inspanningen leveren om een normaal 
leven te leiden. Daarom was ik dan ook blij dat het congres bevestigde wat wij ondertussen reeds jaren in 
de praktijk brengen. En ik moet zeggen dat het meestal zo is. Onze dochter is 16, de meeste kinderen zijn 
iets jonger, zodat we als we naar een congres gaan meestal moeten vernemen hoe wij het gedaan hebben of 
doen. Daarom ben ik dan ook altijd blij als we de bevestiging horen van onze keuze: bi-cultureel en bi- 
linguaal. Ik zou zeggen doe zo verder met VLOK-CI en als jullie ooit een Westvlaams meisje nodig hebben  
van 16, of een ander meisje van 16 kennen die een dove vriendin zoekt, mag je gerust contacteren. 
 
Vriendelijke groeten 
 
Hugo en Marijke Van Leuven  Laureys 
 

2. Reactie van Juke  

 
Juke, een Nederlandse aanwezige, schreef een tekst over het Symposium en mailde ons die door. Wij vatten 

een aantal interessante bedenkingen samen: 

Het viel Juke op dat er in Vlaanderen, net als in Nederland, nu een duidelijke toenadering is tussen de dove 

gemeenschap en de ouders van kinderen met een CI. Ook in Nederland was dat tien jaar geleden niet 

mogelijk geweest. 

Juke vindt het opvallend dat sommige gebieden in Beglië heel oraal zijn en dat er toch vaak een zekere 

angst bestaat tov VGT. Er bestaan bijvoorbeeld geen cursussen of lexicons die aangepast zijn aan ouders en 

jonge kinderen. Het valt haar op dat België een sterke traditie van intensieve hoorrevalidatie heeft, maar 

dat er, in tegenstelling tot in Nederland, geen gezinsbegeleiding bestaat die altijd gebarentaal aanbiedt. 

Tenslotte haalt ze ook de grote streekverschillen aan zodat je telkens nieuwe gebaren moet leren wanneer 

je naar een ander deel van het land verhuist. 

 
De volledige tekst van Juke is te vinden op www.opciweb.nl   

 

3. Reactie van Amber 

 
Naar aanleiding van de tekst van Maaike Van Hoecke, bracht Jan Magry ons in contact met Amber Geerts. 

Amber is doof en kan communiceren, zowel via liplezen als via gebarentaal. Zij is een zelfstandige, jonge 

vrouw en via haar opleiding is zij voortdurend bezig met kinderen. Toen ze over het verhaal van Maaike 

hoorde en vernam hoe moeilijk het soms is voor ouders om voor hun dove of slechthorende kind een dove 
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babysit te vinden die gebarentaal kent, was haar interesse onmiddellijk gewekt. Ze nam dan ook contact met 

ons op.  Misschien is Amber voor een aantal onder jullie dé oplossing waarnaar er al lang wordt gezocht. In 

de onderstaande tekst stelt zij zich even aan jullie voor:  
  

Hallo, 
 
Mijn naam is Amber Geerts en ik ben 25 jaar oud. Ik ben doof en kan zowel communiceren via liplezen als 
ook via gebarentaal.  Ik woon in hartje Antwerpen en beschik over een rijbewijs en eigen wagen. 
Wie ben ik: een heel rustige maar toch gemotiveerde persoon die graag met kinderen werkt, heel creatief is 
en lekker kan koken. 
Ik maakte vorig jaar mijn opleiding in de buitenschoolse kinderopvang af, de stage en examens zijn heel 
positief verlopen. 
Momenteel ben ik op zoek naar een job waarbij ik met kinderen kan werken. 
Iemand gaf mij informatie over de werking van jullie vereniging VLOK-CI vzw en gaf me als tip om voor 
ouders van dove en slechthorende kinderen als babysit in te springen. Ik vond dat een interessant idee en 
zou dat ook wel graag doen. Ik heb al wat ideeën om leuke activiteiten te doen met de dove en 
slechthorende kinderen, zoals bij voorbeeld knutselen, eenvoudige kookgerechten maken, uitstapjes doen, 
ontspannende gezelschapsspelletjes doen, naar de speeltuin gaan, enz Dus ik stel mij beschikbaar om 
ervaring op te doen in het babysitten. 
Je kan me bereiken via sms 0477650893 of e-mail: Amberke83@hotmail.com 

 Amber Geerts  
 

KINDERSPORTDAG 22 NOVEMBER 2008 
 

Om de ouders de mogelijkheid te bieden rustig te genieten van het Symposium, werd er voor de kinderen 

tussen 6 en 12 jaar een sportdag georganiseerd die doorging in Sportoase, een sportcomplex te Leuven, 

gelegen op een boogscheut van het Provinciegebouw. 

Om 9u30 verzamelden alle ingeschreven kinderen in de hal van het Provinciegebouw en vertrokken dan onder 

begeleiding naar Sportoase waar hen een leuke sportdag te wachten stond. 

Om ook als ouder de sfeer van die dag te kunnen opsnuiven, vroegen we aan enkele kinderen om hun 

indrukken eens neer te pennen.  
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1. Het sportoase, een verslagje van Nick Mampaey 
 

We zijn eerst te voet naar het Provinciehuis gegaan. Daarna gaan we naar het inkomhal, verder stappen we 

naar de vlag kortbij de receptie. Het is wel leuk om vrienden te kennen in de inkomhal. Daar speelden we 

tikkertje. Dan gingen we naar de sportoase en ondertussen heeft het gesneeuwd. Iedereen kreeg een naam 

bij de kleur. De 2 kleuren zijn groen voor grote en rood voor kleinen. Bij zwemmen is het wel leuk om te 

spelen in het water en af te glijden in de glijbanen. Er zijn 3 glijbanen. Daarna gingen we broodjes gaan eten 

in de café. Ik en Pauline kregen broodjes van Goele en drinken ook. In de namidag hebben we klimmuur 

gedaan. Nick heeft 2 keer op dezelfde baan tot helemaal van boven geklommen. En daarna gingen we jumpen 

ondertussen vonden iedereen dat saai, behalve Carmino en Klaas staan nog te jumpen. Na hetjumpen hebben 

we een groepsspel gedaan en dat is wel leuk. En op het laatste hebben we pannenkoeken gegeten. En we 

hebben frisdranken gedronken. En we gingen terug naar het Provinciehuis en ondertussen gooien bijna 

iedereen met bollen hagel tegen Nick. Maar Nick heeft een dikke jas en daarom doet dat geen pijn van 

bollen hagel. Binnen kregen we verrassingen van de 2 papa’s. En de verrassingen zijn groene zakken van De 

Gordel 

 

Het besluit van Nick 

Ik vond het heel leuk om in het sportoase te spelen en te glijden. 

 

Groetjes  

 

Nick Mampaey 

 

2. Het VLOK-CI uitstapje, een verslagje van Sara Faraci  

 
We zijn naar Sportoase met Goele geweest en we hadden onze VLOK-CI pul aan want daar zijn we heel fier 

op. Luca en ik kennen Sportoase van op school.  

Er was in Sportoase een groene groep en een rode groep en ik zat  in de groene groep en in mijn groep deden 

ze teambuilding, jumpen, klimmen en spelparcours en we zijn begonnen met teambuilding en we hebben in een 

doek gesprongen naar de overkant. En je moest je schoen pakken en als we klaar waren, gingen we naar de 

kleedkamers en we hebben in de kleedkamers iets gedronken. 

En dan zijn we gaan jumpen en dat vond ik minder fijn. En dan zijn we gaan klimmen en dat was heel leuk. En 

dan moesten we een riempje aandoen en dan waren er veel dove mensen . 

En ik was bij iemand die doof was en als ik niet meer verder kon, moest ik met gebaren zeggen dat ik naar 

beneden wou en als ik nog wilde klimmen, moest ik dat ook in gebaren zeggen. En voor het klimmen zijn we 

nog boterhammen gaan eten. En na klimmen zijn we spelparkoeren gaan doen. En dat zijn allemaal spelletjes 

en dan zijn we naar de kleedkamers geweest en moesten we ons aankleden en dan zijn we een pannenkoek 

gaan eten en dan zijn we weer met Goele naar de papa’s en mama’s geweest en dan kregen we een kadootje 

en het fijnste van de dag vond ik de gebaren en dat ik nieuwe vriendjes heb. 

 

Sara Faraci, 8 jaar. 

 

3. De kindersportdag, een verslagje van Carmino Van Nuffel 

 
's Morgens moesten we vroeg opstaan. Eten deed ik in de auto want ik was te zenuwachtig en te benieuwd 

over wat er allemaal ging gebeuren. Toen we er toekwamen, was ik zeker benieuwd. Wie ging er allemaal 

komen? Ik ken al veel kinderen van de familiedagen en vind het wel altijd plezant om hen allemaal terug te 

zien. Klaas, Marie en Tannekin kwamen vandaag ook. Dat vond ik al reuze want met Klaas kan ik altijd goed 

ravotten. 

We gingen te voet naar Sportoase en gingen eerst zwemmen. De kleinere kinderen gingen andere spelletjes 

doen. Het zwemmen was met de glijbanen enzo wel keileuk. Mijn vake en de papa van Sigrid, An-sofie en 
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Valerie stonden naast het zwembad om een oogje in het zeil te houden. De jongere begeleider, Christophe, 

ging mee zwemmen. Hij is wel een coole gast. 

Tijdens de lunchpauze kwamen er nog begeleiders toe. Kristof, mijn groet vriend, samen met Bart en Debbie 

Ginny, Vikt en José. Kristof is mijn grote vriend van op het kamp van VGT doe mee. Bart en Debbie waren 
daar ook bij. Zij komen ook bijna altijd naar de ontmoetingsdagen als begeleiders. 

Na de middag gingen we muurklimmen, jumpen en een soort spelcarrousel. Alles was heel leuk. Als afsluiter 

kregen we een pannekoek en dan nog een rugzakje met leuke dingetjes en snoep in. 

Het was jammer dat we naar huis moesten. Maar we hadden wel terug honger tegen dat we in Hamme waren.  

Dus lekkere frietjes gegeten en daarna wassen, tanden poetsen en ......bedtijd. En dromen over een 

fantastische dag. 

 

Bedankt allemaal.  

 

Groetjes van Carmino Van Nuffel. 
 

4. De leukste sportdag ooit, een verslagje van Jirka Van Nuffel. 

 
22 november! Het was zover. Ik had al van alles gehoord over sportdag en symposium. Maar ik kon alleen 

maar van die sportdag ongeveer denken wat het was. Ik was nieuwsgierig. 

We moesten vroeger opstaan dan een andere zaterdag. Ik slaap anders toch tot 8u. Maar ik vond het niet 

erg want ik wist dat we naar Leuven reden. 

Eerst naar Het provinciehuis waar de volwassenen bleven. Daar wachten op mijn vriendinnetjes. 

Sigrid kwam ook. Dat wist ik. Ik was daar wel blij om want het was lang geleden dat we samen een ganse dag 

konden spelen. Er kwamen veel kinderen die ik ken en eens alle kinderen er waren vertrokken we te voet.  

Het was niet ver. Het sneeuwde zo'n beetje natte sneeuw als we aan het stappen waren. 

In de grote sporthal, Sportoase heet die, gingen wij eerst met onze groep zwemmen. Dat was wel leuk. Ik 

speelde veel met Eliane. Ik ken haar van de ontmoetingsdagen in Dendermonde. Vake en Wim bleven in het 

zwembad om toe te kijken. Christophe was daar ook als begeleider maar hij zwom wel mee.  

Na het zwemmen was het tijd om te eten. We hadden natuurlijk allemaal al honger en enkele kinderen waren 

hun eten vergeten. Maar dat was niet erg natuurlijk er waren ook kindjes die te veel eten bij hadden en 

moeke had een grote zak mini sanwichen klaar gemaakt voor het geval er iemand te weinig of niks bij had.  

Terwijl we aan het eten waren kwamen er nog enkele begeleiders toe. Kristof, Debbie en Bart ken ik al van 

de ontmoetingsdagen en zij brachten nog drie vrienden mee. Ginny, Viky en José. 

Nu was het tijd voor muurklimmen. Sommige kinderen gingen helemaal tot boven. Voor mij was dat te hoog. 

Maar ik vond het wel fijn om te doen. 

Daarna gingen we jumpen. Dat vond ik het minst leuke. De muziek doet pijn aan mijn apparaat en ik spring 

altijd verkeerd. Mijn broer Carmino hoort de muziek veel beter dan ik want hij kan wel goed dansen en 

jumpen. 

Daarna was het spelletjes spelen en dat was weer heel leuk. We hadden allemaal terug honger en kregen een 

pannekoek. Na de pannekoek kregen we allemaal een rugzakje met snoepjes, drankje en speelgoedjes in. Dat 

was ook leuk. 

We gingen te voet terug naar de volwassenen en het was jammer dat de dag voorbij was. 

Bedankt aan iedereen die ons begeleidde en er zo'n leuke dag van maakte. 

 

Groetjes Van Nuffel Jirka 
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VOORSTELLING 7 WERKEN VAN FERNANDEZ FERNANDEZ 
 

Persbericht: De 7 werken van staatssecretaris Julie Fernandez Fernandez    
 

Staatssecretaris Fernandez Fernandez stelt in haar beleidsbrief 2009 “ de zeven werken van Fernandez 

Fernandez” voor die een forse verbetering zullen teweegbrengen in het federale gehandicaptenbeleid. De 

samenvatting van de beleidsbrief is ook voor de eerste keer beschikbaar in gebarentaal, gesproken taal en 

aangepaste leesbaarheid. Hier volgt een overzicht van de 7 werken: 

1. Sterke partners voor een sterk beleid: Beslissingen die personen met een handicap aanbelangen 

worden nog al te vaak genomen zonder de belanghebbenden te raadplegen. Het is in dat vooruitzicht 

dat de staatssecretaris de middelen van de Nationale Hoge Raad zal verhogen en de dialoog met de 

regionale overheden, de organisaties en de verenigingen blijvend zal stimuleren. 

2. Meer sociale rechtvaardigheid nastreven: Om de bestaansonzekerheid bij personen met een 

handicap te verminderen zal de staatssecretaris op 1 juni 2009 de inkomensvervangende 

tegemoetkoming met 2 % verhogen. Concreet betekent dit voor zo’n 120.000 personen met een 

handicap een verhoging tussen de 60 en 100 euro/jaar. Daarnaast zal de staatssecretaris een einde 

stellen aan de ongelijke behandeling van mensen van vreemde nationaliteit bij het bekomen van een 

tegemoetkoming. 

3. Een betere dienstverlening aanbieden: De derde prioriteit is de dienstverlening verbeteren voor 

personen met een handicap die zich tot het Directoraat-generaal personen met een handicap 

wenden. Vooreerst zullen de eerste lijnsdiensten toegankelijker worden door de invoering van een 

groen nummer. Om de termijnen van de aanvragen voor tegemoetkomingen in te korten en de 

procedure voor de evaluatie van de handicap te verbeteren worden er 34 personeelsleden 

aangeworven. Deze inspanningen moeten ervoor zorgen dat in 2010, de termijnen om een uitkering te 

bekomen, ingekort worden tot 6 maanden. 

4. Tewerkstellingsgraad verhogen: De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap ligt 

bijzonder laag in ons land. De staatssecretaris zal een studie bestellen om het profiel van de 

uitkeringsgerechtigden met een handicap beter te leren kennen. Om de privésector aan te moedigen 

om meer personen met een handicap in dienst te nemen werkt de staatssecretaris samen met de 

minister van Werk en al de betrokken actoren aan een concreet voorstel om het Fonds voor de 

tewerkstelling van personen met een handicap te gebruiken. Bij de overheidsdiensten gaat de 

staatssecretaris er nauwlettend op toe zien dat het quotum van 3 % banen die voorbehouden zijn 

voor personen met een handicap effectief wordt nageleefd. 

5. Toegankelijkheid verbeteren: In het kader van de interministeriële conferentie zal de 

staatssecretaris vragen dat er een vierde werkgroep rond toegankelijkheid wordt opgericht. Eerst 

en vooral dient er een evaluatie van de toegankelijkheid van de federale overheidsgebouwen te 

worden gemaakt en er moet nagegaan worden of er een referentiestelsel met normen en richtlijnen 

kan worden uitgewerkt. Verder zal de staatssecretaris de verworvenheden in de 

beheersovereenkomst van de NMBS nauwlettend opvolgen. Tot slot werkt de staatssecretaris een 

voorstel uit om de toegankelijkheid van alle nieuwe federale websites te garanderen. 

6. Handicap en gezinsleven op elkaar afstemmen: Enerzijds zal de hervorming van het regime voor 

verhoogde kinderbijslag uitgebreid worden tot de kinderen die voor 1993 geboren zijn. Anderzijds 

komt er een betere opvang van zwaar zorgbehoevende personen met een handicap door het voorzien 

van extra bedden. 

7. Europa en internationaal: De staatssecretaris zal er tijdens de voorbereidingsperiode van het 

Europees voorzitterschap over waken dat handicap integraal deeluitmaakt van het programma. 

Daarnaast zal ons land het verdrag over de rechten van personen met een handicap ratificeren. De 

staatssecretaris zal, in samenwerking met de regionale overheden, haar werk verder zetten in het 

kader van de toepassing van dit verdrag. 
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TOEGANKELIJKHEIDSMANAGER BIJ DE NMBS 
 
Deze persmededeling leek ons interessant en wilden we jullie zeker niet onthouden. 

 
Persmededeling 10 oktober 2008 

 

 

Sp.a-Kamerlid David Geerts vraagt toegankelijkheidsmanager bij de NMBS 
 

Een goede toegankelijk van de spoorwegen voor mensen met beperkte mobiliteit wordt door NMBS zelf 
en alle verschillende politieke partijen met de regelmaat van de klok naar voren geschoven. De NMBS 
heeft trouwens al terzake inspanningen geleverd. Nochtans lopen de verschillende acties soms vrij 
diffuus. Daarom vraagt David Geerts één toegankelijkheidsmanager. Deze zou dan bij uitstek het 
aanspreekpunt zijn voor individuele reizigers en belangengroepen. 
 
sp.a-Kamerlid David Geerts: “In de commissie Infrastructuur stel ik met regelmaat van de klok vragen over de 
verbetering van de toegankelijkheid bij de NMBS. Ik heb hierover reeds een resolutie ingediend, maar deze is 
spijtig genoeg nog niet besproken geweest. Maar tijdens de verschillende debatten omtrent toegankelijkheid ben 
ik ervan overtuigd geraakt dat de NMBS,  de Minister, en alle politieke partijen toegankelijkheid hoog op hun 
prioriteitenlijst hebben staan. Daarom denk ik dat we het beleid moeten coördineren via een echte 
‘Toegankelijkheidsmanager’.” 
 
Dat de NMBS terdege inspanningen doet blijkt uit de lijst van de stations die aangepakt zullen worden. Ook bij de 
bestelling van treinstellen wordt er aandacht besteedt aan toegankelijkheid. Maar het is een proces dat tijd vraagt.  
 
“Ik begrijp dat tijd een subjectief element is, maar ik vind dat er voldoende vaart achter gezet moeten worden. Als 
voorbeeld neem ik het station van Geel. Wel dit is totaal niet toegankelijk. Afhankelijk van week- of 
weekenddagen moeten mensen met een beperkte mobiliteit zich dan respectievelijk begeven naar het station van 
Mol of Herentals. Bovendien dienen zij hun reisweg 24 uur op voorhand aan te vragen. Toen ik het probleem 
aankaartte antwoordde de Minister dat er nagegaan zou worden in welke mate er verbetering kon gezocht 
worden. Wat vaagheid betreft, kan dit natuurlijk tellen.” 
 
Geerts is ervan overtuigd dat er bij de verschillende NMBS-geledingen (NMBS-Holding, Infrabel, NMBS-groep) 
veel goede wil is, maar dat coördinatie ontbreekt. Daarom wil hij de aanstelling van een 
Toegankelijkheidsmanager, die een horizontale bevoegdheid krijgt. Organisatorisch zou deze voldoende 
hiërarchisch gezag moeten hebben om kleine ingrepen met de nodige snelheid te kunnen realiseren en grote 
projecten mee te helpen sturen in het kader van een algemene en inclusieve toegankelijkheid. 
 

Meer Info: David Geerts – 0475/29.92.06 
 
 

 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

I. 18 JANUARI 2009: VGT DOE MEE! ONTMOETINGSDAG 
 

Op 18 januari 2009 gaat alweer de negende VGT doe mee! ontmoetingsdag door. We hopen jullie allen weer 
in grote getale te mogen ontmoeten! 
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II. 12 FEBRUARI 2009: INFO-AVOND ISM ONICI (Onafhankelijk Informatie Centum CI) 
 

 

 

                en                  

 

 
organiseren  op donderdag 12 februari 2009 

 

een interessante 

INFO – Avond 

 

“CI, 

wat weten we 

en  

wat weten we nog niet? 

 

Gastspreker: Leo De Raeve 
 

Lokatie 

revalidatiecentrum De Poolster 

Poolsterstraat 20  

1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel) 

 

 

Start van de avond 

20 uur  

(deuren open vanaf 19u30) 

Inschrijven vóór 9 februari 2009  

op : sandra.knaepen@skynet.be of  053/774745 

 

inkomprijs:€ 2,5 p.p 
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III. 26 APRIL 2009 ’S MIDDAGS : FAMILIEDAG IN HET KASTEEL VAN HORST 

(KASTEEL VAN DE RODE RIDDER) 
 

FAMILIEDAG IN HET KASTEEL VAN HORST 

 

Wanneer?  

Zondag 26 april 2009 

 
Waar? 

Kasteel van Horst + streekgasthof ‘Het Wagenhuis’ 

Horststraat 28 

3220 HOLSBEEK 

www.kasteelvanhorst.be of www.erfgoed-vlaanderen.be  

 

Programma? 

We verwachten jullie er rond de middag om samen aan tafel te gaan. 

’s Namiddags zijn er voor de kinderen van 3-12 jaar enkele leuke activiteiten in en rond het kasteel 

voorzien, waarbij ze zich gaan onderdompelen in verhalen over kastelen, ridders, jonkvrouwen, ... en hun 

creativiteit kwijt kunnen in een knutselactiviteit. 

Voor (oudere) jeugd zal een natuurgids een wandeling begeleiden in de prachtige omgeving rond het kasteel. 

Wie liever blijft babbelen, heeft daarvoor alle ruimte en tijd in het restaurant ‘Het Wagenhuys’. 

We sluiten de namiddag af met een (facultatieve!) pannenkoek. 

 

Alle info mogen jullie nog verwachten in een persoonlijke uitnodiging ergens einde februari-begin maart 

2009. 

 

 

VERTALING VAN HET ARTIKEL ‘ENFANTS SOURDS EN IRLANDE’ 
 
Op de website  http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=668 vonden we een artikel met als titel 

‘Enfants sourds en Irlande’. In de tekst wordt uitgelegd hoe dove kinderen in Ierland worden begeleid. 

Hieronder een vertaling: 
 

Dove kinderen in Ierland 
In Ierland gaat 90% van de dove kinderen op dit moment naar een normale school: deze situatie is totaal 

anders dan vroeger toen deze kinderen gespecialiseerd onderwijs moesten volgen. 

 

‘VTOD’ LEERKRACHTEN  

Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders bezoek aan huis. Vervolgens wordt een follow-up 

gegarandeerd. 

Via het Departement Onderwijs en Wetenschappen in Ierland gaan leerkrachten gespecialiseerd in 

onderwijs voor dove en slechthorende kinderen (‘Visiting Teacher of the Deaf’, in het Engels: ‘VTOD’)  op 

huisbezoek bij ouders en pleegouders om zowel de ouders als de kinderen te ondersteunen. Er kan reeds 

kort na de geboorte worden gestart met deze hulp en, indien nodig, loopt dit door tot in het secundair 

onderwijs. Ook kan de leerstof op voorhand met de ‘VTOD’ leerkracht thuis worden doorgenomen. De 

‘VTOD’ leerkrachten staan in contact met de kinderen, de ouders, de leerkrachten, het medisch personeel 

en de andere betrokken personen.  

Naast een erkend onderwijsdiploma zijn alle ‘VTOD’ leerkrachten in het bezit van een bijkomend diploma 

‘leerkracht voor doven’ of ‘leerkracht bijzondere opvoeding’. 

De ‘VTOD’ leerkrachten informeren de ouders over de gevolgen van doofheid en volgen de taalontwikkeling 

en communicatie van het kind op, maar geven ook extra info over het onderwijs. In het lager onderwijs 

bespreken zij samen met de directeur en de leerkrachten hoe zij het kind zo goed mogelijk kunnen 
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begeleiden. In het middelbaar onderwijs ondersteunen zij verder de jonge dove en bekijken, samen met het 

Departement Onderwijs, in welke mate speciale aanpassingen nodig zijn. 

 

SPECIALE COMMISSIE DIE DE BEHOEFTEN VAN HET KIND EVALUEERT 

De commissie ‘SEN’ (Special Education Needs) evalueert de noden van het kind om zijn integratie in het 

normale onderwijs te vergemakkelijken. Zij beslist wat het kind nodig heeft. Zowel de overheid als de 

ouders staan in voor de kosten. De profesionelen die deel uitmaken van de commissie worden benoemd door 

‘The National Council for Special Education-NCSE’. 

 

IEP 

Nieuw is het IEP (Individual Education Plan). Door een multidisciplinair team (leerkrachten, professionelen, 

ouders,...) wordt er een zeer gespecialiseerde analyse gemaakt van het dove kind.  

Doel van het IEP: 

-     hulp bij het opstellen van het integratieproces in het gewone onderwijs 

- leidraad voor de ouders (opvoeding, sociaal gedrag,...) 

- het heel gedetailleerd uitlijnen van wat het kind precies nodig heeft zodat het tot een goede 

communicatie en taalontwikkeling kan komen 

- evaluatie van de ontwikkeling van het kind   

Deze analyse moet geregeld worden aangepast. 

 

IN IERLAND ZIJN ER DRIE ONDERWIJSTYPES: 

1. Gewoon onderwijs (mainstream schools) met ondersteuning van een VTOD leerkracht, ‘Special Needs 

Assistants (SNA), ... 

2. Gespecialiseerde éénheden geïntegreerd in het gewoon onderwijs (Units for deaf children at 

mainstream schools) 

3. Dovenscholen (Schools for the Deaf) 

 

In ierland is er een tekort aan tolken. Er zijn wel steeds meer leerkrachten (en dan vooral voor kinderen van 

4 jaar en jonger) die gebarentaal leren. Dit is echter geen wettelijke verplichting en gebeurt dus puur op 

vrijwillige basis. 

 

GEBARENTAALLESSEN AAN HUIS VOOR DE GEZINNEN 

Totdat het kind 18 jaar is, kan een gezin met een doof kind gratis genieten van gebarentaallessen aan huis. 

Hiervoor moet er een aanvraag worden ingediend bij de ‘SNE’ commissie. De kosten worden betaald door het 

Departement Onderwijs. 

Aantal lesuren per jaar: gedurende het schooljaar: 1u/week, gedurende juli en augustus:  7,5u/week. 

De ouders mogen zelf een leerkracht kiezen. De lesgevers moeten beschikken over het diploma ‘Ierse 

gebarentaal’. 

 

HOGERE STUDIES 

Het ‘Fonds voor studenten met een handicap’ zorgt ervoor dat personen met een handicap hogere studies 

kunnen doen. Het Fonds, dat op zijn beurt wordt gefinancierd door het Departement Onderwijs en 

Wetenschap (dit kadert in het nationaal ontwikkelingsplan 2007-2013) en het Europees Sociaal Fonds, kijkt 

er eveneens op toe dat deze studenten niet worden benadeeld omwille van hun handicap. 

Dove studenten kunnen gebruik maken van tolken gebarentaal, ‘schrijftolk’, diverse technische hulpmiddelen, 

gratis fotocopies en individuele pedagogische begeleiding. 

De noden van de dove studenten worden geëvalueerd door een commissie: de ‘Student Support Service’. 

 

TUSSENKOMST AUDITIEVE EN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN CI’S 

Auditieve hulpmiddelen zijn gratis tot 18 jaar of zolang men onderwijs volgt (financiering door het 

Ministerie van Volksgezondheid). 
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Cochleaire implantaten: implantatie en revalidatie neemt het Ministerie van Volksgezondheid op zich. Ook 
wordt er fiscale aftrekbaarheid voorzien. Daarenboven kan het Ministerie ook technische hulplmiddelen 

leveren. 

 

VOORSTELLING SITE ‘IRISH DEAF KIDS’ 

Deze site, die gewijd is aan dove kinderen in Ierland, werd opgericht in juli 2007 door Caroline Carswell, 

zelf zwaar doof. 

Doel van de site is zo goed mogelijk inspelen op de noden van ouders en de integratie van hun dove kinderen 

in het gewone onderwijs ondersteunen. Op de site vind je info over doofheid, gebarentaal, orale taal en 

tweetalige opvoeding, hoortoestellen, implantaten,... 

Ouders, (jonge) dove mensen of personen die op één of andere manier, al dan niet professioneel, met 

doofheid te maken hebben, kunnen de site ook gebruiken om met elkaar te communiceren of tips en info uit 

te wisselen. 
 
 

GELEIDEHOND BIJ DOVE JONGEN 

Stijn en zijn hoorhond  

Wij zijn de familie De Jonghe uit Dilbeek en wij hebben twee prachtige kinderen, Stijn (11 jaar) en Febe (6 

jaar). Stijn ging, door complicaties bij de geboorte, steeds minder horen. Op de leeftijd van twee jaar bleek 

hij al doof te zijn. Maar al snel leerden we gebarentaal en maakten we kennis met de dovenwereld. Een 

nieuwe wereld ging voor ons open en verrijkte ons leven. Stijn groeide uit tot een doofbewuste jongen die 

stevig in het leven staat.  

Jaren later bleek Stijn in aanmerking te komen voor een cochleair implantaat (C.I.). Hier hebben we heel 

lang over nagedacht, gepraat en vooral veel informatie over verzameld.  

Toen bleek dat zelfs de sterkste hoorapparaten geen spraakverstaan mogelijk zouden maken, hebben we 

met Stijn gesproken over de mogelijkheid van een C.I.. Hij staat hier echter zeer weigerachtig tegenover 

ondanks het feit dat dit hoorhulpmiddel hem goed bekend is. Zonder medewerking van Stijn is het 

onbegonnen werk om de lange revalidatieperiode, fitting van de apparatuur en hoortraining na de operatie 

met goed resultaat te beëindigen.  

Het vraagstuk over de C.I. is voor ons gezin, althans voorlopig, afgesloten. Niets weerhoudt hem ervan om 

later, om gelijk welke reden, alsnog voor een implantaat te kiezen. En natuurlijk zullen we hem daarin dan 

voor de volle 100% steunen. Volgende vraag die we ons, als ouders, stelden: Als hij de weg van de C.I. en de 

technische hulpmiddelen niet wil bewandelen, wat kunnen we Stijn dan wél bieden?  

Door een hele samenloop van omstandigheden, kwamen we uit op het idee van een hoorhond. Dit hebben we 

eerst thuis grondig besproken want alle partijen moeten er achter staan natuurlijk! En dan hebben we heel 

wat informatie opgezocht op het internet, maar in België op dat moment… geen opleidingscentrum voor 

hoorhonden gevonden. (Ondertussen is de vereniging ‘Hart tegen Hart’ met het opleiden van hoorhonden 

begonnen.) 

Tijd voor actie. We trokken onze stoute schoenen aan en vroegen of de mensen van Hachiko het eventueel 

zouden zien zitten om een hoorhond voor Stijn op te leiden. Hachiko is een hondenschool die voor personen 

met een handicap assistentiehonden opleidt. Hun voornaamste doelstelling is het opleiden van hulphonden 

voor personen met een motorische handicap (meestal rolstoelgebruikers). Maar zij leiden ook meldhonden op 

voor personen met epilepsie en sociale honden die een belangrijke rol spelen in de bevordering van integratie 

en sociaal contact. Zou u graag meer weten over dit boeiende centrum? Neem dan eens een kijkje op 

www.hachiko.org.  
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Het maandelijkse Hachiko hulphondencafé was voor ons de uitgelezen kans om eens nader kennis te maken. 

Natuurlijk hebben we na een eerste gesprek niet meteen opgegeven. We hebben duidelijk gemaakt wat we 

precies van een hoorhond verwachtten en laten weten dat we bereid waren hier heel wat tijd en moeite in te 

steken. 

Heel toevallig liep er op dat moment net een klein, jong hondje rond bij Hachiko. Hij was door zijn vroegere 

eigenaars in de buurt van Hachiko's dierenarts achtergelaten. Gelukkig met hondenbrokjes én drinkwater 

zodat hij het zonder kleerscheuren zou overleven. 

De meesten onder jullie vragen zich natuurlijk af: Wat kan een hoorhond voor Stijn zoal betekenen? 

• wekken wanneer de wekker 's morgens afloopt 

• reageren op de deurbel 

• reageren op beltoon van fax/gsm (bij binnenkomen van bericht) 

• reageren op signalen van huishoudelijke toestellen (vb. microgolf, oven, kookwekker,...) 

• reageren op een rookmelder of ander alarm 

• baasje zoeken en brengen naar degene die roept 

• reageren op kloppen op raam of deur 

• verwittigen bij achteropkomende voertuigen (vb. op parking) 

• verwittigen wanneer de dove persoon een voorwerp onopgemerkt laat vallen (portefeuille, gsm,...) 

• berichten overbrengen tussen personen door geschreven nota's over te brengen (vb. laten weten dat 

het etenstijd is,...) 

• andere zaken kunnen nog aangeleerd worden naargelang eigen wensen of noden. 

En natuurlijk: altijd zijn maatje in de buurt.  

De hond heeft geleerd om Stijn te signaleren door fysiek contact te maken op zijn knie en niet door te 

blaffen. (Al moet het gezegd zijn dat het blafinstinct niet te onderdrukken valt als er andere personen op 

ons 'erf' komen.) Op het commando 'waar' zal hij zijn baasje naar de geluidsbron brengen. Daarenboven 

kent de hond een 'gevarensignaal'. Bij een alarmsignaal, zoals een rookmelder bijvoorbeeld, zal hij Stijn 

waarschuwen door hem aan te raken en plat op de grond te gaan liggen. Hem op dat moment naar de 

geluidsbron brengen, zou al te gevaarlijk zijn natuurlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 Familie De Jonghe 

 

 

Het zal voor iedereen intussen wel duidelijk zijn dat 

wij overtuigd zijn van het nut dat een hoorhond voor 

Stijn heeft. We kunnen dus wel zeggen dat dit 

‘proefproject’ een happy end kent. Dit heeft alles te 

maken met de inzet van de Hachiko-begeleiding. 

Caroline Thienpont van Hachiko verdient een dikke 

pluim voor het aangegaan zijn van deze uitdaging. Ook 

Jana Jacobs verdient een eervolle vermelding voor de 

vele uurtjes die ze aan ons besteedde (ondersteuning 

en vele handjes uitleg in gebarentaal). De cursus en 

trainingen zijn zeker niet van de poes want het ziet er 

allemaal zo simpel uit, maar dat is het helemaal niet. 

Hoedje af voor al diegenen die reeds een 

assistentiehond verdiend hebben.   
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STUDENTENOPROEP  
 

I. STUDENTEN VUB 
 

We zijn 2 laatstejaarsstudenten Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en maken onze 
eindverhandeling rond horende ouders en hun dove kinderen. Heel concreet zoeken we horende moeders met 
hun dove kind met CI tussen de 18 en de 24 maanden. We zouden jullie dan graag observeren tijdens een 
spelsituatie van 15 minuten en daarna kort interviewen. Jullie kunnen tot bij ons aan de VUB komen maar wij 
kunnen ook naar u komen als u dat liever wilt. U zou ons er enorm mee helpen!  lsevens@vub.ac.be 
 
Lien Sevens en Ine 
 

II. STUDENTEN SINT-LIEVENSPOORT 
 
Ik ben Anne Viaene, studente 2e Master orthopedagogiek, en loop momenteel stage in de 
thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort. Voor mijn stageproject ben ik nog op zoek naar dove en 
slechthorende personen tussen 10 en 99 jaar die willen meewerken aan mijn project rond identiteitsvorming. 
Wij zouden graag een dvd opnemen waarop dove en slechthorende personen iets vertellen (zowel mogelijk in 
het Nederlands als in Vlaamse Gebarentaal) over hun vrije tijd, werk, opleiding, school, sport, familie... Deze 
dvd kan dan gebruikt worden om dove en slechthorende kinderen en jongeren kennis te laten maken met 
andere dove en slechthorende personen. Indien u wil meewerken aan dit project of als u iemand kent die zou 
willen meewerken, kan u contact op te nemen met mij, via Anne.Viaene@UGent.be of fax   
09/223.59.30.  
 
Anne Viaene 
 

 

INFO FEVLADO  
 

I. TIJDSCHRIFT DOVENNIEUWS’ 
 

Dovennieuws is het driemaandelijks tijdschrift van Fevlado, de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties. 
Dovennieuws brengt reportages, interviews, aankondigingen, verslagen van activiteiten en nieuws uit de 
Dovengemeenschap. Elk nummer van Dovennieuws wordt opgezet rond een bepaald thema. Een uitstekende 
manier om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen de Vlaamse Dovengemeenschap!  
  
Indien u geen lid bent van Fevlado, kost een jaarabonnement op Dovennieuws 15 euro.  
U kan ook lid worden van Fevlado en ons op die manier steunen om de belangen van doven en slechthorenden 
nog beter te verdedigen en de horende samenleving te sensibiliseren! Lidmaatschap van Fevlado kost 22 
euro per jaar. U ontvangt dan gratis Dovennieuws. 
Meer info over lidmaatschap of het aanschaffen van een abonnement op Dovennieuws vindt u op deze 
webpagina:http://www.fevlado.be/lid.aspx 
 
Maartje De Meulder 
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II. VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR 

 
Fevlado is momenteel op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Voor meer info hierover kan je steeds 

terecht bij Fevlado.  
 

Fevlado zoekt een algemeen directeur. Fevlado doet heel wat activiteiten: de belangen verdedigen van de 
Vlaamse Doven, sensibiliseren van de horende samenleving en de Dovengemeenschap, en ze heeft een grote 
ledenbeweging. Daarnaast is er Fevlado-Diversus, een vormingsdienst, en Fevlado-Passage, die Doven en 
slechthorenden en hun omgeving individueel begeleidt. 
Om al die activiteiten goed te coördineren, zoeken we een algemeen directeur. Dit is een uitdagende job! 
Wil jij meewerken aan het verder uitbouwen van onze organisatie, zodat we nog sterker worden? Stuur dan 
snel je sollicitatiebrief en CV op! Alle informatie over deze vacature en hoe je moet solliciteren, vind je in 
de geschreven tekst. 
Volledige info omtrent deze vacature vind je op www.fevlado.be 
 

III. NIEUW ADRES 

 
Vanaf 1 januari 2009 zullen de kantoren van Fevlado, Fevlado Diversus en Fevlado Passage gevestigd zijn op 

de Stropkaai 38, 9000 te Gent en niet meer in de Coupure Rechts 314. Alle telefoon- en faxnummers blijven 

dezelfde. 

 

 

INFO KEDOKIDS 
 

Kedokids heeft nu ook een paar pagina’s op de nieuwe website van Piramime. Surf snel naar www.piramime.be 

voor meer info! 

Noteer ook alvast volgende data in jullie agenda want dan verwent Kedokids iedereen met twee superleuke 

evenementen: 

 

Op 24 januari gaat Kedokids schaatsen in het Ijsstadion te Turnhout. Meer informatie hierover vind je 
hier.  

 

Op 1 maart organiseert Kedokids een echte Kedokids-dag! 
 

Heb je nog vragen, dan kan je steeds terecht op kedokids@piramime.be  
 

 

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE 
 

I. GEZIN EN HANDICAP 
 

Aangezien er steeds interessante informatie te vinden is op de website van Gezin en Handicap, geven we 

jullie nog eens hun link gezinenhandicap@kvg.be  

 

II. DRIE NIEUWE PUBLICATIES 
 

De eerste is het boek “Wat geweest/gewenst is”, het resultaat van het bevragingsproject dat vorig jaar 

georganiseerd werd door het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC). Het boek geeft een verslag over tien 

thema’s die te maken hebben met de Dovengemeenschap, onderwijs, gebarentaal, CI, media, tolken 

enzovoort, en geeft een goed beeld van wat er allemaal is veranderd t.o.v. 10 jaar geleden.  

Meer info vind je hier: http://www.vgtc.be/newsitemboek.html 
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De tweede is de DVD “Van Bollebuik tot Piraten: verhalen vertaald naar Vlaamse Gebarentaal”. Het VGTC 

vertaalde 20 bekende oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboekjes naar de Vlaamse Gebarentaal, 

gebracht door vijf dove vertellers. Er is bij elk verhaal ook een stem zodat ook kinderen die geen VGT 

kennen er van kunnen meegenieten. Weldra komt er ook een clip op de website van het VGTC waar u een 

stukje van de dvd kan bekijken. Meer info vind je hier: http://www.vgtc.be/folderbollebuik.html 

  

De derde is het woordenboek VGT/Nederlands/VGT, dat nu ook op DVD verschenen is. Zoals je misschien 

weet, bestaat er al een online woordenboek (http://gebaren.ugent.be). Je kan dit woordenboek nu ook 

bekijken op DVD. Zo moet je niet steeds internet of een computer bij de hand hebben. Bestellen kan bij de 

Standaard Uitgeverij: http://www.standaarduitgeverij.be/vrijetijd/book.cfm?isbn=9789002223570 

  

III. INFORMATIE VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT BETREFFENDE: 

 

1. Begeleiderspas 
 

a. Wat is de begeleiderspas? 

Met de provinciale begeleiderspas mag uw begeleider gratis mee naar het theater, een optreden, een 

sportmanifestatie, een tentoonstelling ... 

De persoon met een handicap betaalt zelf de gewone toegangsprijs. De begeleider kan gratis meegaan. Dat 

moet niet altijd dezelfde persoon zijn. De pas heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en is verlengbaar. 

b. Extra informatie 
Contact 

• Sarah Boon, Cel personen met een handicap, tel. 016-26 73 20, handicap@vlaamsbrabant.be  

• Annick Mondelaers, Vrijwilligerswerk, tel. 016-26 73 23, vrijwilligerswerk@vlaamsbrabant.be  

Documenten 

Adressen organisaties begeleiderspas [PDF, 4 blz., 33.49 Kb] <http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-

gezondheid/personen-met-een-handicap/begeleiderspas//binaries/begeleiderspas-adressen-

organisaties_tcm5-8730.pdf>  

 

2. Zorgvraagregistratie 
 

a. Voor wie? 
Als je een handicap hebt, is het soms moeilijk om de juiste opvang of begeleiding te vinden.  

Het Coördinatiepunt Handicap wil hierbij helpen. Het punt registreert alle vragen naar opvang, begeleiding 

of dagbezigheid in een beveiligde databank, de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ).  

Elke persoon met een handicap, of het nu gaat over een kind of een jongere dan wel een volwassene kan zich 

aanmelden. Ook wie nog geen aanvraag heeft gedaan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

handicap (VAPH), en ook wie niet direct een oplossing voor zijn vraag ziet.  

b. Extra informatie 
Contact 

• Herlinde Vermaerke, Cel personen met een handicap, tel. 016-26 73 08, handicap@vlaamsbrabant.be   
• Els Deconinck, Cel personen met een handicap, tel. 016-26 73 93, handicap@vlaamsbrabant.be   
• Anne Van Goidsenhoven, Cel personen met een handicap, tel. 016-26 73 85, handicap@vlaamsbrabant.be   

Externe websites 

Mediatheek: bestel de CRZ folder 

<http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/mediatheek/showpub.do?command=display&amp;id=909>  

Documenten 

Contactpersonen centrale zorgvraagregistratie [DOC, 21 blz., 298 Kb] <http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-
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gezondheid/personen-met-een-

handicap/zorgvraagregistratie//binaries/voorzieningen%20en%20diensten%20voor%20personen%20met%20een%20ha

ndicap%20in%20Vlaams-Brabant%20en%20Brussel_tcm5-10117.doc>  

 

3. Organisaties voor vrijetijdszorg 
 

a. Voor wie zijn ze en wat kan je er doen? 
De "organisaties voor vrijetijdszorg" zijn er voor personen met een handicap, die thuis wonen, en hun 

gezinnen. Die organisaties bieden aangepaste vrijetijdsactiviteiten aan voor personen met een handicap. 

Soms kunnen ook personen zonder handicap aan de activiteiten deelnemen. De meeste van de betrokken 

organisaties staan zelf in voor de aangepaste activiteiten.  Andere leggen eerder de nadruk op 

vrijetijdsbemiddeling: zij stimuleren en begeleiden de personen met een handicap in hun zoektocht naar een 

geschikte, gewone vrijetijdsorganisatie, die zich niet specifiek tot personen met een handicap richt. 

b. Extra informatie 
Contact 

Els Deconinck, Cel personen met een handicap, tel. 016-26 73 93, handicap@vlaamsbrabant.be  

 

Externe websites 

• de KraanVoGel <http://www.kvg-dekraanvogel.be/>    
• Kruispunt-Kapruin <http://www.kruispunt-kapruin.be>    
• Het Balanske <http://www.balanske.be/>    
• Vrijtijdscentrum van de Nationale Federatie Gehandicaptenzorg 

<http://www.fsmb.be/306nd/306nd0500000000.htm>    
• Vrije tijd op de website van VAPH <http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/252839-

Organisaties+voor+vrijetijdszorg.html>  

4. Pluimkrediet: Welzijn verdient een pluimkrediet (13 november 2008) 

 
a. Doel 
Met het nieuwe pluimkrediet wil de provincie Vlaams-Brabant welzijnsorganisaties een impuls geven om de 

werking van hun organisatie in de kijker te zetten naar aanleiding van een bijzonder evenement, zoals de 

viering van een jubileum. De helpende hand die vrijwilligers toesteken in welzijnsorganisaties is van 

onschatbare waarde. Toch komen deze mensen zelden in de kijker. Ook de werking van de welzijnssector in 

het algemeen is voor vele inwoners van Vlaams-Brabant onbekend. 

b. Het pluimkrediet 
Organisaties die een bijzonder evenement te vieren hebben zoals een jubileum of een opstart van een 

project kunnen beroep doen op het pluimkrediet. Allereerst is er de financiële stimulans van maximaal 250 

euro waarmee deze organisaties de kosten van de promotie en de organisatie van het evenement kunnen 

financieren. Ze krijgen ook een banner om de plaats van het evenement en de organisatie aan te wijzen. De 

initiatieven krijgen een plaats op een eigen website en zijn herkenbaar aan een pluimmerkteken op hun 

communicatie over dit evenement. 

Initiatieven kunnen ingediend worden bij de provinciale welzijnsdienst. Voor de evenementen die 

plaatsvonden in 2008 is er een speciale overgangsregeling. 

c. Extra informatie 
Contact 

Pluimkrediet, tel. 016-26 73 25, pluimkrediet@vlaamsbrabant.be 

Verwante pagina's 

Het pluimkrediet <http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/voor-organisaties-en-professionelen/sociaal-

beleid-subsidies/pluimkrediet/index.jsp>   

Externe websites 

Mediatheek: de folder 'Pluimkrediet voor welzijnsorganisaties' 

 <http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/mediatheek/showpub.do?command=display&amp;id=5464>  
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BATTERIJEN EN JAARLIJKS LIDGELD 
 

Jullie kunnen nog steeds de batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger verkrijgen via onze 

vereniging. Wij kunnen ze aanbieden aan €2,90 per blister (6 batterijen). Minimum afname is wel per 

doos van 10 blisters. 

 

De werking gaat als volgt :  

• E-mail naar batterij.vlok-ci@telenet.be of tel 0479/80.17.27. 

Doorgeven aantal stuks + plaats, waar je kan afhalen (dit is telkens bij een verantwoordelijke ouder 

aan huis – zie lijstje).  

• Eerst wordt het gepaste bedrag overgemaakt op onze rekening  

735-0064782-71 met vermelding ‘naam + aantal blisters’. 

 Minimum 10 blisters! 

• Carine bevestigt de betaling aan jullie en aan de verantwoordelijke ouder waarna jullie telefonisch 

met deze persoon kunnen afspreken. 

 

 

Gent     Luc en Greta Van Nuffel  (052/52 03 87) 

Kapellen (A’pen)   Tessy Lemmens     (03/877.59.70.) 

Schepdaal (Dilbeek)   Johan Nemegeer     (02/469.40.10.) 

Genk     Carine Thuwis      (0479/80.17.27.) 

 

Voor verdere inlichtingen kan u terecht op : 

e-mail : batterij.vlok-ci@telenet.be of ook  tel: 0479/801 727 

 

 

Als steunend lid kan je ook batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger verkrijgen via onze 

vereniging.  

Steunend lid wordt je door  € 15 lidgeld per jaar te betalen. Dit lidgeld is weliswaar hoger dan voor onze 

doelgroep-leden, maar op die manier kan je toch wel op een voordelige manier je batterijen aankopen.  

Je kan dit storten op rekeningnummer 735-0064782-71 van VLOK-CI met vermelding “naam + steunend 

lid VLOK-CI 2009”. 
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Het Harmony succesverhaal  

 

De nieuwe Harmony ™ AHO spraakprocessor en de nieuwe spraakcoderingsstrategie van Advanced 

Bionics, HiResolution ® met  Fidelity 120™ of verkort HiRes 120, werd geëvalueerd binnen een  

Europese studie. 

                                                                                        

Deze Europese multi-centra studie evalueerde meer dan 100 personen op HiRes 120, samen met de 

nieuwe Harmony spraakprocessor. Deze studie werd uitgevoerd in zes verschillende talen en de studie 

evalueerde zowel nieuwe als bestaande CI-gebruikers. Om een goed beeld te krijgen van het vermogen 

tot spraakverstaan in levensechte situaties zoals in een kleuterklas of op het schoolplein werden de testen 

uitgevoerd met ruis (lawaai). Momenteel gebruiken van de 101 proefpersonen, 46 personen al ten minste 

een maand HiRes 120, alsook hadden ze allemaal drie maanden ervaring met HiRes (vorige 

spraakcoderingstrategie). De  gegevens over spraakverstaanbaarheid alsook subjectieve gegevens 

werden voor beide systemen geëvalueerd. 

   

Elke deelnemer werd gevraagd een Vragenlijst over Geluidskwaliteit in te vullen, dit voor HiRes en voor 

HiRes 120. De verkregen resultaten voor duidelijkheid, comfort, de spraakkwaliteit en immuniteit voor 

ruis worden weergegeven in figuur 1. In lichtblauw zijn de HiRes resultaten weergegeven, de 

donkerblauwe balken tonen de nieuwe HiRes 120 resultaten. We zien een aanzienlijke verbetering op 

vlak van plezier beleven aan het luisteren en kwaliteit van spraakverstaan bij het gebruik van HiRes 120 

met de Harmony processor. Bijzonder bemoedigend was de zeer duidelijke verbetering die 

gerapporteerd werd bij gebruik van HiRes 120 tegenover HiRes op gebied van immuniteit voor ruis Dit 

geeft de mogelijkheid weer om spraak van ruis (achtergrondslawaai) te onderscheiden, wat heel 

belangrijk is voor het dagelijks leven zoals in een klaslokaal. 

 
Fig 1: Spraakkwaliteit in de categorieën: duidelijkheid, plezier, kwaliteit en immuniteit voor ruis (n = 

46) 

 

Aan alle proefpersonen die gebruikt maakten van de Harmony is gevraagd om een vragenlijst in te 

vullen. De schaal varieerde van 1 tot 10 met 10 als de beste score. De Harmony werd zeer positief 

beoordeeld, met name met betrekking tot verhoogde levensduur van de batterijen. De standaard 

herlaadbare batterij (PowerCel Slim) werd beoordeeld als ' bevredigend '; de grotere oplaadbare batterij 

(PowerCel Plus) als ' zeer bevredigend'. Dat is niet verbazend als je weet dat de gemiddelde levensduur 
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van de PowerCel Slim 12 uur bedraagt en dat dit 18 uur is voor de PowerCel Plus. Dit is een aanzienlijke 

verbetering van de levensduur van de batterijen in vergelijking met eerdere processoren.  

Verder werd de Harmony beoordeeld als' comfortabel 'en' betrouwbaar ', zoals weergegeven in figuur 2. 

 

 
Figuur 2: Resultaten op de Harmony vragenlijsten (N = 30) voor comfort, betrouwbaarheid en de 

tevredenheid over de batterijen. De schaal varieert van 1 tot 10, waar 10 zeer comfortabel / zeer 

betrouwbaar / zeer tevreden vertegenwoordigt. 

 

Zowel de nieuwe gebruikers als de ervaren gebruikers die upgraden naar de nieuwe spraakprocessor, 

vonden het afregelen van de Harmony gemakkelijk. 82% van die groep gaf de voorkeur aan HiRes 120 

in combinatie met de Harmony.  

 

De resultaten op vlak van spraakverstaanbaarheid geven een zeer aanzienlijke verbetering aan met HiRes 

120 in vergelijking tot HiRes wat betekent dat er een grote waarschijnlijkheid is dat gebruikers zullen 

verbeteren met HiRes 120 ten opzichte van HiRes.  

 

Zien we deze verbeteringen ook in het dagelijks leven?  
 

Ook via een Europese markt evaluatie hebben we de tevredenheid van de gebruikers gemeten bij het 

gebruik van de Harmony processor.  

 

De resultaten van deze markt evaluatie lagen in lijn met de huidige resultaten van de Europese multi-

centra HiRes 120 studie bij volwassenen. 

 

De resultaten van deze evaluatie werden verkregen door een groep van 50 Auria gebruikers te upgraden 

naar Harmony, en dit toonde duidelijke kwalitatieve voordelen door het gebruik van de Harmony-

processor.  

 

De gebruikers werden bevraagd naar de mate van tevredenheid op een schaal van 1 tot 10 voor 

verschillende categorieën, zoals tevredenheid over de Harmony, voorkeur, geluidskwaliteit en de 

levensduur van de batterij. Alle geëvalueerde categorieën werden beoordeeld met ten minste 7 op 10. 
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Figuur 3: De resultaten van de evaluatie-vragenlijst (N = 50) voor de algemene tevredenheid, de 

voorkeur, geluidskwaliteit en levensduur van de batterijen. 

 

 

Na ervaring met de Harmony, wilde geen enkele gebruiker terug overstappen naar de Auria. Deze 

gebruikers raden elke Auria gebruiker een upgrade naar de nieuwe Harmony ten zeerste aan.  

 

Uit alle resultaten van deze evaluatie zijn overweldigende positieve reacties van de gebruikers gebleken 

voor geluidskwaliteit. De verbeteringen met de nieuwe Harmony processor zijn bevestigd en versterkt 

door de gebruikersfeedback vooral met betrekking tot geluidsdiscriminatie en het gebruikscomfort.  

 

 

De Harmony processor blijkt zeer betrouwbaar en comfortabel te zijn en de levensduur van de 

batterijen is aanzienlijk verbeterd vergeleken met eerdere processors. 

 

De nieuwe HiRes 120 strategie heeft een gunstige invloed op spraakverstaan en geluidskwaliteit, in 

moeilijke dagdagelijkse luisteromstandigheden, bewezen. Dit voor zowel ervaren als nieuwe 

gebruikers! 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


