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VOORWOORD 

 
Beste VLOK-CI leden 

Hoewel de temperaturen anders laten vermoeden nadert de zomer toch met rasse 

schreden. Vooraleer echter de verlofperiode aan te vatten willen we jullie graag onze 

tweede nieuwsbrief van 2012 presenteren. 

Op paasmaandag ging onze familiedag door in het domein van Bokrijk. Het weer zat niet 

helemaal mee en de opkomst was wat minder talrijk dan andere jaren, maar toch keerde 

iedereen ’s avonds tevreden huiswaarts. Zoals steeds hadden de afwezigen dus ongelijk. 

We willen u daarom nu reeds uitnodigen voor onze volgende familiedag die zal doorgaan 

op 6 oktober in de Efteling. 

Deze keer lazen we voor u het boek “De gehoorstoornis survivalgids”, u vindt in deze 

nieuwsbrief onze bevindingen.   Indien u zelf ook weet heeft van leuke boeken van en 

voor kinderen met een CI bezorg ons dan zeker uw boekbespreking, dan nemen we die 

in een volgende editie op.  

Tinne Boons van de KU Leuven  voerde een onderzoek naar factoren die een invloed 

hebben op de taalontwikkeling na cochleaire implantatie. De resultaten werden 

gepubliceerd in het tijdschrift “Ear and hearing”, zeker de moeite waard dus om in deze 

nieuwsbrief op in te gaan. 

We volgden ook een studiedag rond “uni- en bilaterale implantatie, waar staan we nu”, 

waar heel wat interessante informatie gedeeld werd. Je kan dit terugvinden in het 

uitgebreide en boeiende verslag.  

Verder vind je nog informatie met betrekking tot de A-kaart van Antwerpen, een aantal 

richtlijnen rond CI en vliegreizen, alsook de activiteiten die Kedokids zoals steeds 

organiseren en de oproep van Visualbox.  We ontvingen ook een mooie bijdrage van een 

mini-onderneming uit Sint-Katelijne-Waver, nogmaals bedankt aan alle leerlingen om 

hier zo actief aan mee te werken.  

We kunnen je zeker onze facebook-groep “VLOK-CI” sterk aanbevelen, het is een forum 

voor discussie, maar evenzeer om gewoon contact te leggen met andere ouders en 

betrokkenen.  

Tot slot, voel je je geroepen om het team bij te staan bij de talrijke activiteiten die we 

uitwerken, neem dan zeker met ons contact op. We kunnen steeds extra hulp gebruiken. 

 

Veel leesplezier, 

 

De redactie 
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VOORJAARSFAMILIEDAG Bokrijk 

 
Onze eerste familiedag van dit jaar ging op paasmaandag 9 April door in 

en rond het domein van Bokrijk in Genk. De opkomst was aanmerkelijk 

minder dan bij de vorige voorjaarsfamiliedagen. Waarschijnlijk omdat 

deze keer Paasmaandag in het midden van de vakantie viel. We zullen 

voor volgend jaar uitkijken naar een meer geschikte dag zodat ieder van 
jullie kan meegenieten van onze familiedagen.  

 

De dag begon met een twijfelend zonnetje en de eerste 

aanwezigen hoopten nog droog te kunnen blijven. Na het 
middagmaal in het Dennenhof trokken we, door de regen 

die toch doorgekomen was, naar het openluchtmuseum. 

Daar hadden we voor elke leeftijdscategorie een aangepast 

programma.  
 

De kleinste kinderen zijn na een half uurtje toch 

maar naar de binnenspeeltuin gegaan en 

hebben daar de namiddag met de begeleiders 

van Kedokids doorgebracht. De andere groepen 
hebben zich tussen de buien door in het 

Kempische gedeelte van het museum toch nog 

kunnen uitleven. Wie van de jongeren juist de 

schutterskoning geworden is weten we niet. Wat 
we wel weten is dat deze groep zich kostelijk geamuseerd heeft. De 

snoepzak die elk kind gekregen heeft bij het afsluiten van de activiteiten 

was al op voordat onze kinderen terug aan de auto waren.  

Ondanks het slechte weer kunnen we toch zeggen dat de afwezigen weer 
ongelijk hadden. 

Foto’s van de familiedag kan je zien via onze website.  
 
 
 
 

NAJAARSFAMILIEDAG VLOK-CI 
 

Op 6 oktober nodigen wij u graag uit op onze 

najaarsfamiliedag. Hou alvast de datum vrij 

want dan nodigen wij alle leden van VLOK-CI 

uit in “De Efteling”. Zeker de moeite waard. 

Aan het programma werken we nog maar dat 

we er zullen zijn staat al vast! Meer info zal 

volgen in de persoonlijke uitnodiging die u krijgt toegestuurd in 

september. Snel inschrijven is nodig want de plaatsen zijn beperkt! 

 

http://www.vlok-ci.eu/familiedag.html
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VOOR U GELEZEN 

 

De Gehoorstoornis Survivalgids. 
Een leuk boekje geschreven door Nico De Braeckeleer en uitgegeven bij 

ABIMO UITGEVERIJ.  

Dit boekje is speciaal “geschreven voor kinderen om zelf te lezen en om 

zichzelf te kunnen helpen”. Doelgroep: 8 tot 14 jarigen. Het boekje is 

geschreven voor kinderen met een gehoorstoornis en ook zo opgebouwd 

met hier en daar een mopje. Er wordt uitgelegd wat een gehoorstoornis 

juist is en hoe je kan weten of je zelf een gehoorstoornis hebt. Verder is 

er aandacht voor hulpmiddelen gaande van een hoorapparaat, een CI tot 

ringleiding en FM-systeem. Ook wordt uitgelegd hoe deze apparaten 

werken en wat je kan doen als het niet meer werkt. Hoofdstuk 3 handelt 

over de gevoelens dat een kind met een gehoorstoornis kan ervaren en 

hoe er mee om te gaan: alleen zijn, achterdochtig zijn en steeds dezelfde 

vragen moeten beantwoorden. In hoofdstuk vier heeft de auteur het over 

gebarentaal en liplezen. Enkele “kinder-”gebaren worden voorgesteld en 

ook het vingeralfabet komt aan bod. Een ook niet onbelangrijk hoofdstuk 

handelt over de school en alles wat erbij komt kijken gaande van de 

meester of juf, de GON leerkracht, tolk en klasgenootjes. Ook komen er 

enkele bekende mensen met een gehoorstoornis aan bod zodat de 

kinderen kunnen ervaren dat er ook volwassenen zijn in dezelfde situatie 

als zichzelf. Tenslotte is er ook nog een hoofdstuk over gehoortrauma, wat 

het is en hoe deze te voorkomen.  

In dezelfde reeks zijn oa. ook de DCD survivalgids, de AD(H)D suvivalgids, 

en de Dyslexie survivalgids uitgegeven. 

ISBN:9789059326910 Tweede druk juli 2011 

Info op het net: www.abimo.net         e-mail: ifo@abimo.net  

 

Heb jij ook een leuk boek gelezen? 
Dat interessant is voor kinderen met een gehoorstoornis en/of hun 

ouders? Wil je dit delen met andere geïnteresseerden? Stuur ons een 

verslag in MS Word op volgend adres: info@vlok-ci.eu en wij publiceren 

jouw boekbespreking in een volgende nieuwsbrief. 

http://www.abimo.net/
mailto:ifo@abimo.net
mailto:info@vlok-ci.eu
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ONDERZOEK:  

Factoren die invloed hebben op de taalontwikkeling na 

cochleaire implantatie. 
 

Tinne Boons, januari 2012. 

Hoewel veel kinderen met een CI een goede taalontwikkeling doormaken, 

blijft de variabiliteit opvallend groot. De eerste doelstelling van dit 

onderzoek was het vaststellen van referentiewaarden voor de 

taalontwikkeling. De tweede doelstelling was het nagaan van de optimale 

implantatieleeftijd om de kansen op een goede taalontwikkeling te 

optimaliseren. De derde doelstelling was het vergroten van het inzicht in 

de oorzaken van de variabiliteit zodat aanbevelingen gedaan kunnen 

worden om het revalidatieproces te optimaliseren.  

Taalbegrips- en productieresultaten van 288 kinderen die een CI kregen 

voor de leeftijd van 5 jaar werden geanalyseerd in een retrospectieve 

meervoudige multicenter studie. De taalontwikkeling werd geëvalueerd 

aan de hand van de Reynell en Schlichting taaltest 1, 2 en 3 jaar na 

implantatie. Als onafhankelijke voorspellende variabelen werden negen 

kind-, omgevings- en auditieve kenmerken opgenomen. Via meervoudige 

regressieanalyses werd de invloed van elke factor bepaald terwijl  het 

effect van de andere factoren gecontroleerd werd.  

Enkelvoudige lineaire regressie met implantatieleeftijd en onafhankelijke 

t-tests toonden aan dat kinderen die een CI kregen voor de leeftijd van 2 

jaar significant hoger scoorden dan kinderen die een CI kregen op een 

latere leeftijd.  

De resultaten werden uitgedrukt in taalquotiënten. Dit is de taalleeftijd 

gedeeld door de chronologische leeftijd. Een taalquotiënt lager dan 0.60 

tijdens de eerste drie jaren na implantatie, was zwak in vergelijking met 

de gemiddelde resultaten van kinderen die een CI kregen voor de leeftijd 

van 2 jaar. Dit taalquotiënt kan als referentiewaarde gebruikt worden om 

extra problemen in de taalontwikkeling te signaleren. 

Contralaterale stimulatie met een tweede CI of een hoortoestel en de 

afwezigheid van bijkomende stoornissen waren gerelateerd aan betere 

taalscores. Het effect van omgevingsfactoren zoals meertaligheid, 

betrokkenheid van de ouders en communicatiewijze namen toe in de loop 

van de tijd. Orale meertaligheid binnen het gezin (bv. Frans-Nederlands) 

en minder betrokkenheid van de ouders bij het revalidatieproces werden 
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geassocieerd met zwakkere resultaten. Kinderen van ouders die 

voornamelijk oraal communiceerden scoorden hoger dan kinderen van 

ouders die veel ondersteunende gebaren gebruikten. Hieraan kan echter 

geen oorzakelijke relatie toegeschreven worden. Het minder frequent 

gebruiken van ondersteunende gebaren door de ouders kan zowel oorzaak 

als gevolg zijn van het hogere taalniveau van het kind.  

Het begrijpen van deze voorspellende factoren kan zowel zorgverleners als 

ouders helpen om voor hun kind de beste omstandigheden te creëren om 

taal te verwerven. De resultaten van dit onderzoek werden recent 

gepubliceerd in het tijdschrift “Ear and Hearing”.  

Tinne Boons (Experimentele ORL, KULeuven) 

tinne.boons@med.kuleuven.be of 016/33.04.95 

 

VLOK-CI actief! 

 

Dat VLOK-CI een zeer actieve vereniging is weten jullie allemaal. In een 

actieve vereniging is er enorm veel werk: het organiseren van 

familiedagen, samenstellen en uitbrengen van nieuwsbrieven, opvolgen 

van vergaderingen binnen allerhande domeinen zoals Gon onderwijs, 

tolken, burgeralarmering enz... Ook volgen wij regelmatig studiedagen en 

congressen in binnen en buitenland en leggen wij contacten met andere 

verenigingen en belangenorganisaties. Dit om steeds op de hoogte te zijn 

en te blijven van alle nieuwtjes over en voor dove en slechthorende 

kinderen. Daarom zijn wij steeds op zoek naar extra handen om een 

beetje te helpen. Wij vergaderen op regelmatige basis centraal in 

Vlaanderen zodat niemand echt ver moet rijden. Iedereen doet wat hij 

kan en wil, zonder zich verplicht te voelen. Heb je interesse om samen 

met het huidige bestuur en de andere vrijwilligers wat tijd te steken in de 

vereniging? Als vaste kracht of als freelance medewerker? Laat het ons 

dan weten via voorzitter@vlok-ci.eu of info@vlok-ci.eu  Wij nemen dan 

contact met je op om eens beter kennis te maken. 

Alvast bedankt! 

 

 

mailto:tinne.boons@med.kuleuven.be
mailto:voorzitter@vlok-ci.eu
mailto:info@vlok-ci.eu
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A-KAART 
 

“Geniet nog meer van wat Antwerpen te bieden heeft” en “U houdt van 

Antwerpen en van alles wat ’t stad te bieden heeft? Dan is de A-kaart iets 

voor u, waar u ook woont.” 

 

Op zondag 12 februari 2012 kwam onze vriend Philip Heylen, Antwerps 

schepen van Cultuur en Toerisme persoonlijk uitleg geven over de A-kaart 

in Madosa vzw. Wij waren met meer dan 30 personen aanwezig. 

Hieronder kan je lezen over de A-kaart van Stad Antwerpen. Sommige 

leden en niet leden begrijpen de werking van de A-kaart nu beter. En 

zullen er zelf eentje aanschaffen. 

 

De A-kaart is de spaar- en voordeelkaart van de 

Stad Antwerpen om de Antwerpse inwoner én 

bezoeker te stimuleren het rijke vrijetijdsaanbod 

van de stad te verkennen. Wanneer je naar het 

zwembad, de bib, een stedelijk museum, het 

EcoHuis, de Zoo of een voorstelling in een 

cultuurcentrum gaat kan je via de rode zuilen 

automatisch punten sparen. Deze punten kan je 

omruilen in een voordeel. De A-kaart hoeft slechts 

één maal aangekocht te worden en dit voor de prijs van € 3. Deze 

eenmalige aankoopprijs verdien je echter al snel terug. Je krijgt maar 

liefst vijf startvoordelen: een gratis zwembeurt in een stedelijk zwembad, 

een gratis filmvoorstelling in een Antwerps cultuurcentrum, een gratis 

cadeautje in de stadswinkel, een museumbezoek en € 3 korting op een 

jaarabonnement in de bibliotheek. De inwoners van de stad Antwerpen 

krijgen nog een leuke extra. Zij kunnen met hun A-kaart namelijk altijd 

gratis binnen in de stedelijke musea, bijvoorbeeld het Museum Aan de 

Stroom (MAS). Tot dusver werden er al 92.000 A-kaarten verkocht. Ook 

buiten de stad Antwerpen is de A-kaart bijzonder populair. Punten sparen 

is gemakkelijk én voordelig. Zodra je tien punten hebt gespaard, kan je 

deze omzetten in een voordeel. Dit is meestal € 2 korting (20 cent per 

gespaard punt), bijvoorbeeld op een volgend ticket in een Antwerps 

cultuurcentrum, maar het kan ook een gratis zwembeurt zijn. De stad wil 

zo haar inwoners en bezoekers stimuleren tot het ontdekken van de 

rijkdom van het vrijetijdsaanbod in Antwerpen. Vaak vinden er ook 

tijdelijke acties plaats, die je ook terug vindt op de website of in Den 
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Antwerpenaar. De stad streeft ernaar om het aanbod blijvend uit te 

breiden met nieuwe partners. 

 

De A-kaart wordt 

gekoppeld aan je 

identiteitsgegevens en is 

dus strikt persoonlijk. Ze 

vervangt meteen ook een 

aantal andere kaarten. Zo 

zullen personen met een 

OMNIO-statuut of een 

verhoogde 

tegemoetkoming geen 

aparte kaart meer moeten 

voorleggen, wat toch 

enigszins stigmatiserend werkte. Deze personen betalen trouwens maar   

€ 2 in plaats van € 3. De verdere integratie met andere kaarten blijft ook 

in de toekomst een aandachtspunt. 

 

Wil je nog meer informatie? Bezoek dan zeker eens http://a-

kaart.antwerpen.be Of maak een afspraak met de adviseur van Madosa 

vzw, emailadres: adviseur@madosavzw.be 

 

Verslag en foto’s: Michel Lacroix – Adviseur Madosa vzw 

Tekst A-kaart: Sam Voeten – Kabinet adviseur Philip Heylen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://a-kaart.antwerpen.be/
http://a-kaart.antwerpen.be/
mailto:adviseur@madosavzw.be
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VLOK-CI op Facebook 
 

           

Al enkele jaren zit VLOK-CI  als groep op Facebook. De groep is bedoeld 

voor alle mensen die van dichtbij of van veraf te maken hebben met dove 

en/of slechthorende kinderen. Kortom voor de kinderen zelf, voor alle 

professionals die deze kinderen opvolgen, revalideren, begeleiden, enz.… 

Voor alle ouders van slechthorende kinderen en slechthorende kinderen 

die zelf geïnteresseerd zijn in de discussies of die kunnen bijdragen tot 

deze discussies. 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onderwerpen die te maken 

hebben met alles over en rond doof/slechthorend zijn en over CI. 

Geïnteresseerden kunnen zich steeds aansluiten bij deze groep door zich 

gratis te registreren op facebook en dan een groepsverzoek te richten aan 

groep VLOK-CI. Dit kan men doen door op de startpagina van facebook 

(na het aanmelden) bij het logo “groepen, groepen zoeken”: VLOK-CI in 

te typen en dan te enteren. Doe dan een groepsverzoek bij het enige 

resultaat (met ons logo als afbeelding). Hierna zal uw verzoek worden 

toegestaan en heeft u toegang tot de groep. 

Op de Facebookgroep VLOK-CI is er ruimte om berichten te plaatsen op 

een prikbord, is er een discussieforum, kan men foto’s en video’s plaatsen 

en kan men een link naar externe (verwante) websites toevoegen. Er 

worden ook activiteiten van VLOK-CI in de agenda van de groep geplaatst.  

De berichten en eventueel andere toegevoegde onderwerpen worden 

gecontroleerd en indien nodig verwijderd door de beheerders van de 

groep zodat er geen ongepaste dingen geplaatst worden in deze groep (al 

rekenen we hier natuurlijk op de verantwoordelijkheid van elk lid). 

Groepsleden die toch onderwerpen plaatsen die niet passen zullen zonder 

verwijl uit de groep verwijderd worden.  

Meer info: webmaster@vlok-ci.eu  

 

 

mailto:webmaster@vlok-ci.eu
http://www.facebook.com/
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Wat u zeker moet weten als u met het vliegtuig op reis 

gaat met een cochleaire inplant. 
 

Gebeurt er iets met mijn geluidsprocessor als ik door de 

veiligheidscontrole op het vliegveld loop? 
Meestal niet en u moet uw processor ingeschakeld laten voor het geval 

dat de beveiligingsbeambte iets tegen u moet zeggen. Als de processor is 

ingesteld op de instelling luisterspoel T, kan het zijn dat u gezoem hoort, 

dat is slechts onschadelijke elektromagnetische interferentie. Als u wilt 

kunt u de processor van uw kind uitschakelen voor het door de 

veiligheidscontrole op het vliegveld loopt, zodat het niet schrikt van het 

gezoem dat het mogelijks hoort. 

Wat moet ik doen met mijn reserveprocessor als ik vlieg? 
Zet uw reserveprocessor uit, houd hem in uw handbagage en plaats de 

tas op de lopende band bij de veiligheidscontrole op het vliegveld. Plaats 

de processor nooit direct op de lopende band, omdat er statische 

elektriciteit aan de oppervlakte kan worden opgebouwd die de MAP kan 

beschadigen. Het röntgenapparaat zou uw MAP niet mogen aantasten als 

de processor is uitgeschakeld. 

Wat moet ik doen als het alarm van de metaaldetector afgaat? 
Als het alarm afgaat zonder duidelijke oorzaak, maakt u zich dan geen 

zorgen als de beveiligingsbeambte gebruik maakt van een 

handmetaaldetector om u te screenen. De handmetaaldetector is niet 

schadelijk voor uw cochleair implantaat, maar zal piepen als hij langs de 

geluidsprocessor gaat. Laat de beveiligingsbeambte uw 

patiëntenidentificatiekaart zien en leg uit dat u een geïmplanteerd 

medisch apparaat heeft om te horen. Vertel dat de geluidsprocessor een 

hoortoestel is, dat u moet dragen in combinatie met uw geïmplanteerde 

medische apparaat. 

Moet ik iemand aan boord vertellen over mijn cochleair implantaat 

en gehoorverlies? 
Uw processor wordt gezien als een draagbaar, elektronisch, medisch 

apparaat, u dient daarom het vliegtuigpersoneel van uw cochleair 

implantaatsysteem op de hoogte te brengen. Zij kunnen u dan de 

veiligheidsmaatregelen uitleggen, wat kan inhouden dat u uw processor 

moet uitschakelen. 
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Zendt mijn implantaat signalen uit die kunnen interfereren met de 

navigatieapparatuur van het vliegtuig? 
Uw implantaat kan niet interfereren met de navigatie- of 

communicatiesystemen van het vliegtuig. Uw implantaat zendt weliswaar 

radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit, maar deze hebben een zeer kort 

bereik en zijn beperkt tot een afstand van minder dan 1,5 m vanaf de 

externe zendspoel. 

Moet ik mijn geluidsprocessor net als andere elektronische 

apparatuur tijdens het opstijgen en landen uitschakelen? 
Het kan zijn dat u uw geluidsprocessor uit moet zetten, vraag dit na bij 

het cabinepersoneel. Als u een afstandsbediening heeft voor de processor, 

dan moet deze worden uitgeschakeld.  

Hoe kan ik naar de muziek aan boord luisteren of naar een film 

kijken? 
Er zijn veel manieren om toegang te krijgen tot het geluidssysteem van 

een vliegtuig. Een mogelijkheid is het tv/hifi-snoer. Dit wordt direct op de 

geluidsprocessor aangesloten en is voorzien van spanningsbeveiliging. 

(Zie de gebruiksaanwijzing van de processor voor informatie over het 

aansluiten van het tv/hifi-snoer op de processor). 

Deze vragen en antwoorden hebben we gevonden op: 
http://www.cochlear.com/benl/reizen-met-uw-cochleair-implantaat 

 

Uni – en Bilaterale implantatie, waar staan we nu? 

 
De Universele Neonatale Gehoorscreening, ook wel ALGO-test genoemd, 

die Kind & Gezin in 1998 invoerde in België en sedert 1999 bij alle baby’s 

wordt uitgevoerd heeft heel wat veranderd voor de slechthorende en dove 

baby’s.  

In Nederland werd de Universele Neonatale Gehoorscreening ingevoerd in 

2003 en op alle baby’s uitgevoerd sedert 2006. 

Groot-Brittanië liep enigszins gelijk met Nederland en ook daar worden 

sedert 2006 alle baby’s met de Universele Neonatale gehoorscreening 

getest. 

http://www.cochlear.com/benl/reizen-met-uw-cochleair-implantaat
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Ook in Nederland en Groot-Brittanië merken de therapeuten en 

professionelen een duidelijke verbetering door deze Universele Neonatale 

Gehoorscreening. 

Een verbetering voor deze baby’s omdat ze nu, door deze vroege detectie, 

een vroege multidisciplinaire opvolging krijgen door therapeuten en een 

goede begeleiding krijgen van op heel jonge leeftijd. 

Er wordt sneller nagegaan hoe groot het verlies is dat deze baby’s hebben 

en zo hebben ze sneller de kans om het hun best aangewezen apparaat te 

kunnen dragen: een digitaal hoorapparaat al dan niet aan beide oortjes, 

aan één oortje een digitaal hoorapparaat en het andere oortje een 

Cochleair Inplant of aan beide oortjes een Cochleair Inplant. 

Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat baby’s vroeger pas 

gedetecteerd werden op gemiddeld 13 maand. Vóór 1998 werden de 

kinderen dan ook pas geïmplanteerd op een gemiddelde leeftijd van 71 

maand of bijna 6 jaar. 

Van 1999 tot 2005 werd een stijgend aantal kinderen geïmplanteerd. Dit 

wellicht omdat ouders toch steeds meer zagen en zien dat bij volledige 

doofheid hun kinderen door dit Cochleair Inplant sneller tot het verwerven 

van de gesproken taal komen en deze kinderen deze gesproken taal ook 

daadwerkelijk veel zullen nodig hebben in hun verdere leven.  

In 2005 werden in Vlaanderen 70 van de 100 gedetecteerde baby’s tussen 

0 en 2 jaar geïmplanteerd, 12 kleuters tussen 3 en 4 jaar, 10 kleuters 

tussen 5 en 7 jaar en 8 kinderen tussen 8 en 12 jaar. Deze oudste 

kinderen waren kinderen met progressief gehoorverlies. 

In 2003 werd een onderzoek uitgevoerd bij 42 kinderen die meewerkten 

aan een proefproject waarbij zou worden bepaald of een bilaterale 

implantatie voordeel had. In 2006 reeds gaf  Lieselot van Deun, ExpORL, 

Dept. Neurosciences, K.U.Leuven-België, op de 9de Internationale 

conferentie over Cochleaire Implantatie te Wenen (14-17 juni 2006) een 

presentatie over "sound localisation and lateralisation in normal hearing 

and bilateral CI-children". Hier kwamen de eerste resultaten reeds naar 

boven dat deze kinderen reeds 3 jaar na de tweede implantatie een 

gemakkelijkere omgang met hun horende omgeving hadden en dat ouders 

aangaven dat ze duidelijk beter communiceerden, meer ‘natuurlijk’. 

Bij één van de tests die Lieselot van Deun ook uitvoerde, de 

geluidslateralisatietest, werd nagegaan of kinderen op basis van 

tijdsverschillen tussen de signalen aan beide oren kunnen aangeven of 
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een geluid van links of rechts komt. In een adaptieve test werd het 

tijdsverschil steeds kleiner gemaakt. Voor kinderen werd ook dit in 

spelvorm gedaan aan de hand van prenten van treinen komende van links 

of rechts. Daarbij werd getracht in zo kort mogelijke tijd nauwkeurige 

informatie te bekomen. Kinderen met een normaal gehoor konden in deze 

test bijna even kleine tijdsverschillen discrimineren als volwassenen. Over 

het leeftijdsbereik van 4 tot 9 jaar waren geen significante verschillen. 

Een andere taak om de invloed van tijdsverschillen na te gaan, is 

binaurale signaaldetectie in ruis. Detectie is makkelijker wanneer er een 

tijdsverschil in het signaal zit, en niet in de ruis. In deze test zochten de 

kinderen het toeterende aapje (signaal) in één van drie auto's (ruisjes). 

Kinderen bleken zo goed als evenveel voordeel te halen uit het 

tijdsverschil als volwassenen. Uit de verschillende tests met kinderen met 

normaal gehoor kunnen we concluderen dat deze binaurale taken relatief 

ver ontwikkeld zijn op jonge leeftijd. 

Sedert 2004 waren er ouderparen die zelf de tweede implantatie 

bekostigden en in februari 2011 werd de wet eindelijk goedgekeurd om 

voor baby’s en kinderen tot 12 jaar ook een bilaterale inplant terug te 

betalen. 

Vroege spraakperceptie. 
Baby’s worden geboren met al heel wat auditieve ervaring. Het auditieve 

systeem van een baby werkt immers al in mama’s buik. Moeders’ 

toespraken en liedjes worden reeds in de buik door de baby al heel goed 

ontvangen. Een baby die net geboren is kan de eerste 24 uren na zijn 

geboorte reeds duidelijk de stem van zijn moeder onderscheiden, kan ook 

duidelijk een verhaal dat tijdens de zwangerschap steeds werd 

voorgelezen duidelijk herkennen aan de intonatie van moeders’ stem. 

Dat door de vroege Universele Gehoorscreening deze baby’s ,waar 

gehoorproblemen worden vastgesteld, toch de kans krijgen om tot vroege 

taalontwikkeling komen  is prachtig. 

Momenteel worden baby’s in België rond de leeftijd van 7 à 8 maand 

unilateraal  geïmplanteerd wanneer blijkt dat ze een hoog gehoorverlies 

hebben.   

De taalontwikkeling kan op gang komen, immers de eerste maanden van 

dit prille leventje worden heel veel auditieve indrukken opgedaan. 

De intonatie in de taal echter ontwikkelt verder tot 15 jaar!    
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De plasticiteit van de hersenen: kritische tijdvakken 

(abrupte) of gevoelige (geleidelijke)?  
Er wordt momenteel heel wat onderzoek uitgevoerd naar de plasticiteit 

van de hersenen. Hieruit blijkt alvast dat er een enorm groot verschil is of 

je ten eerste al dan niet doof geboren bent en ten tweede of je horende of 

dove ouders hebt. Uit röntgenopnamen van dove personen blijkt dat dove 

personen die geen apparaten dragen een duidelijkere grotere Cortex 

hebben dan horende personen, ook een grotere Cortex dan dove personen 

die een apparaat dragen. 

Doven die geen apparaat dragen zijn tevens visueel heel wat sterker 

ontwikkeld dan normaal horenden en doven die een apparaat dragen. 

De oorzaak hiervan is terug te vinden in het feit dat het deel van de 

hersenen, nodig voor taalontwikkeling, niet wordt gebruikt. 

Dat door het dragen van een apparaat, hetzij een Inplant, hetzij een 

Digitaal hoorapparaat, beide hersenhelften worden aangesproken om te 

worden gebruikt leidt dus tot het feit dat dove en slechthorende kinderen 

met een apparaat tegenwoordig visueel minder sterk ontwikkelen dan 

leeftijdsgenootjes vroeger net doordat momenteel deze kinderen de kans 

krijgen om hun gehele hersenmassa te gebruiken. Hier worden natuurlijk 

beide zintuigen geprikkeld en ontwikkelen beide zich dusdanig. 

De plasticiteit van de hersenen bij bilaterale implantatie. 
Reeds in 2007 adviseerde Sharma (Laboratorium voor gedrag en 

hersenen, wetenschappelijk departement van spraak, taal en 

gehoor,Universiteit Colorado USA) om kinderen heel jong simultaan 

bilateraal te implanteren omdat dit de enige manier is volgens hem om op 

1 tot 3 maand na de implantatie tot een beter auditief potentieel te 

komen. 

Kinderen die unilateraal geïmplanteerd worden hebben geen voordeel aan 

hun ander oor wat de plasticiteit betreft. 

Sharma en Dorman (wetenschapper aan de afdeling spraak en gehoor van 

de universiteit te Arizona) deden onderzoek bij 23 kinderen met bilaterale 

implants. De tweede implantatie werd uitgevoerd na de leeftijd van 7 jaar. 

De auditieve reacties met het tweede apparaat waren bij dit onderzoek te 

vergelijken met laat éénzijdig geïmplanteerde kinderen.  

In 2012 verklaarde Collet (professor aan en voorzitter van de universiteit 

van Lyon met een bijzondere interesse voor onderzoeken in audiologische 
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aandoeningen) dat het brein van een volwassen persoon die plots 

éénzijdig doof wordt en zich laat implanteren gereorganiseerd is binnen 

het jaar. Ook deed hij de ontdekking dat doofheid aan de rechterzijde een 

grotere impact heeft op het brein van de persoon dan doofheid aan de 

linkerzijde, dit omdat onze hersenen “gekruist werken” wat betekent dat 

ons linker oor werkt met onze rechter helft van ons brein en ons rechter 

oor werkt met onze linker helft van ons brein. De twee delen die zorgen 

voor de taal, nl. het gebied van Broca genoemd naar de ontdekker, Paul 

Pierre Broca, en het gebied van Wernicke, vernoemd naar zijn ontdekker 

Carl Wernicke, bevinden zich in de linker hersenhelft. 

Het gebied van Broca, ook het motorisch spraakcentrum genoemd, is 

belangrijk voor het spreken en het gebied van Wernicke, ook wel het 

sensorisch spraakcentrum genoemd, speelt een belangrijke rol bij het 

begrijpen van taal en daar zij beiden in de linker hersenhelft liggen 

werken zij samen met het rechter oor. 

De plasticiteit van de hersenen: kritische perioden 

(abrupte) of gevoelige (geleidelijke) perioden. 
Men kan concluderen dat de hersenen van baby’s een gevoelige periode 

hebben voor vroege taalontwikkeling. De woordenschat en semantische 

verwerking zijn vrij normaal bij laat gededecteerde baby’s, als er wordt 

getest op fonologie, morfologie en complexere grammatica blijkt duidelijk 

dat de gevoelige periode in de vroegste leefjaren ligt.  

Toch schrijft Newport  ( onderzoekster voor de Universiteit van Rochester 

in de afdeling hersenen en congnitie) in 2005 dat er inderdaad voor 

sommige stimuli een gevoelige periode ligt in de vroegste levensjaren 

maar de plasticiteit van de hersenen door training is niet gelimiteerd op de 

eerste 3 levensjaren. 

De hersenen zouden een vroegere gevoelige periode hebben voor het 

leren van woorden dan voor spraakperceptie. 

De dagelijkse ervaring van Amerikaanse baby's: 

ontdekkingen en gevolgen 
 

Tijdens elk uur dat een baby wakker is thuis vangt de gemiddelde 

Amerikaanse baby een gemiddelde van 340 uitingen en een gemiddelde 

van 1440 woorden op, bestemd voor hen. Dat maakt dat deze horende 

baby’s op de leeftijd van 4 jaar 46 miljoen woorden hebben gehoord. 
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Kinderen hebben zeker 20.000 uren nodig waarin ze hebben kunnen 

horen , luisteren, en dit als basis om te lezen. 

Kinderen met gehoorverlies leiden tot drie keer meer verlies aan het leren 

van nieuwe woorden en begrippen door de verminderde akoestische 

opname die ze kunnen doen door hun gehoorverlies. 

Een kind met een Cochleair Inplant dat zijn/haar apparaat slechts 4 uur 

per dag draagt zal 6 jaar nodig hebben om evenveel woorden te horen als 

een horend kind. 

Als we dan gaan kijken bij kinderen die éénzijdig doof zijn zien we dat 

22% tot 35% een jaar dient over te doen, en 12% tot 41% krijgen 

persoonlijke educatieve assistentie. 

Van deze éénzijdige dove kinderen is in sommige studies beschreven dat 

ze tekorten hebben in taal, in andere studies wordt dit dan weer niet 

meegegeven. Sommige kinderen blijken goed ‘op te vangen’ anderen niet. 

Het is wel een feit dat hun studie of opleiding steeds beneden hun 

‘kunnen’ is. 

Al deze studies en onderzoeken tonen duidelijk aan dat kinderen met 

gehoorverlies aan beide oren voordeel hebben bij Bilaterale stimulatie, 

hetzij met HA + HA, CI + CI of CI + HA, het zou een standaard zorg 

moeten zijn.  

Brunclair Greta   
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MINI – ONDERNEMING  ten voordele van VLOK-CI 
 

In vele secundaire scholen wordt 

door leerlingen een mini-

onderneming opgezet, een mooi 

initiatief om jongeren reeds 

tijdens hun schoolloopbaan te 

laten proeven van het 

bedrijfsleven. In de praktijk komt 

het erop neer dat studenten zelf 

hun eigen bedrijfje oprichten 

gedurende de looptijd van een 

schooljaar.  

De leerlingen (meestal derde graad uit ASO,TSO, BSO of BuSO) kiezen 

zelf hun producten of diensten en beheren hun onderneming volgens de 

regels van de kunst: zij voeren een boekhouding, stellen een businessplan 

op, doen een marktonderzoek, organiseren verkoopsmomenten, houden 

algemene vergaderingen voor de aandeelhouders, enzovoort. De nadruk 

ligt op doen: eerst denken en dan effectief doen! 

In November 2011 werd ik gecontacteerd door Lieve Mertens,  mama van 

Artuur en Louise De Kepper, met de vraag of ik in de klas van haar zoon 

onze vereniging wou komen toelichten. 

Artuur zit in het 4de jaar Business Economics in het Sint-Ursula-Instituut te 

Sint-Katelijne Waver en in die school worden de mini-ondernemingen van 

de klassen opgezet ten voordele van een goed doel. De leerlingen gaan op 

zoek naar een goed doel en bespreken met elkaar voor welk goed doel 

juist ze hun mini-onderneming zullen opzetten.  

De familie De Kepper – Mertens is ook lid van onze vereniging en Artuur 

had in de klas onze vereniging als begunstigde voorgesteld. 

Op 18 november gingen Lieve en ik samen onze vereniging voorstellen.  

Eerst hebben we zo goed mogelijk omschreven wàt juist een CI is, wat de 

gevolgen van doofheid en slechthorendheid zijn. Uit de vragen van de 

leerlingen bleek dat ze totaal niet op de hoogte zijn van het feit dat een 

dove/slechthorende leerling het meestal moeilijk heeft, en dan zeker in 

het secundair, om de groepsgesprekken steeds te volgen, om de 

randinformatie die dikwijls gegeven wordt in de klas zonder te worden 

genoteerd die niet wordt ‘opgepikt’… Er zit in het zesde jaar van de school 
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nochtans een slechthorend meisje en de leerkracht godsdienst van klas 4 

BEC gaf aan dat ze toch duidelijk de dingen die we beschreven herkende. 

Als laatste kwamen we toe aan wat het doel van ons bezoek eigenlijk was: 

een duidelijk beeld geven van waar VLOK-CI voor staat, de lezers van dit 

verslag zullen wellicht goed weten wat dit is:  

-Een vereniging van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen 

met als doelstellingen informatie- en familiedagen te organiseren zodat 

ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen 

uitwisselen, dat is immers steeds fijner met lotgenoten. 

Ik was niet weinig trots om ook te kunnen verwijzen naar ons prachtig 

symposium dat we organiseerden rond GON-onderwijs en waar we vanuit 

alle verschillende actoren van onderwijs belangstelling én medewerking 

voor kregen. 

Verder lichtte ik toe dat de centen 

die we van hun mini- onderneming 

zouden krijgen zouden worden 

gebruikt voor een familiedag. Dat 

we deze familiedagen graag aan 

democratische prijzen organiseren 

voor onze leden daar de kosten voor 

de apparaten (batterijen, opladen 

allerlei spullen, …..) voor sommige 

gezinnen nogal eens oplopen. Dat 

onze vereniging geen enkele subsidie krijgt, we dus echt afhangen van 

sponsorgelden en initiatieven zoals hun klas zou willen doen. 

De leerlingen van 4 BEC zetten het licht op groen en er werd unaniem 

beslist om de mini- onderneming op te zetten ten voordele van VLOK-CI. 

De leerlingen én leerkrachten hebben hard gewerkt: ze bakten cakejes en 

maakten allerlei producten die ze tijdens de oudercontacten op school 

verkochten aan alle mensen met een goed hart, o.a. de ouders van de 

leerlingen. 

Na het afsluiten van dit mooi project mochten we naar het Sint- Ursula- 

Instituut en jammer genoeg door allerlei omstandigheden lukte het niet 

voor Lieve om hier ook aanwezig te zijn. 

Op 10 mei mocht ik uit de handen van 4BEC het mooie bedrag van 863,90 

euro ontvangen, waarvoor namens iedereen nogmaals onze hartelijke 

dank aan alle medewerkers van dit prachtig initiatief! 
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De leerlingen kregen een oorkonde overhandigd in naam van VLOK-CI, we 

hopen dat dit voor hen een mooie herinnering blijft. 

We zullen dit bedrag spenderen aan onze familiedag in De Efteling. 

Brunclair Greta 
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VISUAL BOX ZOEKT… 
 

 

 
Beste ouders,  

Visual Box werd jullie reeds eerder voorgesteld in onze Nieuwsbrief, een 

project dat opgericht werd door dhr. Jorn Rijckaert. De bedoeling van dit 
project is om ‘Deaf cinema’  en tv-uitzendingen over de Vlaamse 

Gebarentaalgemeenschap uit te werken. 

 

Momenteel is Visual Box op zoek naar dove/ slechthorende kinderen 
tussen 8 en 12 jaar die dromen van een bepaald beroep. Bakker, 

striptekenaar, loodgieter,... 

Zij willen deze kinderen een onvergetelijke dag bezorgen en hen een 

dagje laten meelopen met een persoon die het beroep reeds uitoefent 

waar hij/zij van droomt. 
Graag reageren vóór 30 juni zodat we de gegevens aan hen kunnen 

doorgeven. 

 

Belangrijk bij dit opzet is dat het voor het kind zelf een verrassing moet 
blijven. Zij zoeken dus ouders die op de hoogte zijn van de droom van 

hun kind en bereid zijn om hun zoon of dochter onverwacht de dag van 

zijn of haar leven te bezorgen. 

 
In de overtuiging dat we reakties zullen krijgen,  

alvast bedankt voor uw medewerking 

 

Vriendelijke groeten namens het VLOK-CI team. 
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Terra Nova 
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KEDOKIDS 
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Voor volgend werkjaar vragen wij jullie alvast volgende data in jouw 

agenda te noteren: 

zondag 30 september 2012  

 
zondag 7 oktober 2012: Spaghettifestijn met JCDK 

zaterdag 24 november 2012  

zaterdag 26 januari 2013  

zondag 24 maart 2013  

zaterdag 25 mei 2013  
Wij geven ruim op voorhand de activiteiten door.  

Voor meer info: http://piramime.be/kedokids  

          kedokids@piramime.be  

 
 

 

 

 

 

 

BATTERIJVERKOOP VLOK-CI 

 

Jullie kunnen nog steeds de batterijen (Rayovac Zinc-Air extra advanced 

675) voor de oorhanger verkrijgen via onze vereniging. Wij kunnen ze 

aanbieden aan €2,75 per blister (6 batterijen). Minimum afname is 

wel per doos van 10 blisters. De prijs per doosje is dus € 27,50. De 

batterijen mogen in geen enkel geval worden doorverkocht aan derden. 

De verantwoordelijke voor aan- en verkoop van de batterijen is David 

Luys. Bij hem kan je terecht met al je vragen en opmerkingen over de 

batterijverkoop. 

http://piramime.be/kedokids
mailto:kedokids@piramime.be
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Op de website is er een link geplaatst naar een online bestelformulier. Je 

dient op dit bestelformulier alle velden in te vullen en daarna enkel het 

formulier te verzenden door op “verzenden” te klikken.  

De werkwijze gaat als volgt:  

 Surf naar onze site http://www.vlok-ci.eu/, daarna op de link 

batterijen klikken. Hier vind je de uitleg en het online 

bestelformulier dat je correct en volledig dient in te vullen. 

 Na het verzenden van het bestelformulier ontvang je automatisch 
een mail van de bestelling op het door jou ingegeven mailadres. In 

deze mail staan de gegevens van de bestelling samen met een 

bestelnummer. 

 Daarna wordt het gepaste bedrag overgemaakt op onze rekening  
735-0064782-71 (BE49 7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB) met 

vermelding ‘naam + voornaam + bestelnummer’. 

 Minimum 10 blisters! 

 David bevestigt via e-mail de betaling aan jullie en aan de 

verantwoordelijke ouder waarna jullie telefonisch met deze persoon 

kunnen afspreken. 

 De afhaalplaatsen kan je hieronder zien. Let er dus goed op dat je 
de juiste persoon kiest op het bestelformulier.  

 

Gent (Hamme)  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.) 

Diest    David Luys     (0476/42.20.45.) 

Kontich   Ilse Steenackers   (0470/03.93.43.) 

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op: 

E-mail: batterij.vlok-ci@telenet.be  

Om batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger te 

kunnen bestellen, moet je lid zijn van onze vereniging. 

Lid worden kan je door € 10 op rekeningnummer 735-0064782-71 

(BE49 7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB) van VLOK-CI te storten 

met vermelding van “naam + lidgeld VLOK-CI 2012”.  

 
 

 
 
 

NIEUWS VAN ONZE SPONSORS 

http://www.vlok-ci.eu/
mailto:batterij.vlok-ci@telenet.be
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Een nieuwe « XS »  versie van de OPUS 2 

audioprocessor : nog kleiner ! 

Het model « XS » (Extra Smal) van de Opus 2 
audioprocessor bevat 2 batterijen (in plaats van 
3) en is in vergelijking met de OPUS 2 15% kleiner 
(lengte: 49mm) en 25% lichter (gewicht incl. 
batterijen: 9,4g). 

Samen met de nieuwe D-spoel heeft de OPUS 
2XS nog steeds een uitstekende autonomie tot 60 uur (4 dagen) en ook de snelle 
coderingsstrategieën FS4 en FS4-p blijven beschikbaar. De nieuwe XS is uitermate geschikt 
voor de kleine oren van jonge kinderen maar ook voor volwassenen die kiezen voor 
draagcomfort en discretie van hun audioprocessor. 

Het nieuwe CONCERTO en CONCERTO PIN implantaat wordt sinds begin maart 2012 
terugbetaald door het RIZIV.  

De nieuwe cochleair-implantaatmodellen CONCERTO en CONCERTO PIN van Med-El zijn sinds begin 

maart toegevoegd aan de lijst van terugbetaalde cochleaire implantaten. De Concerto en Concerto 

Pin zijn extra dun en stevig waardoor ze zeer geschikt zijn voor jonge kinderen. Het implantaat is 25% 

dunner dan zijn voorganger, de Sonata, en weegt slechts 7,6g (figuur links). De Concerto en Concerto 

Pin zijn ook robuuster. De behuizing is steviger en beschermt het implantaat beter tegen schokken 

van buitenaf (een bal op het hoofd, enz) en daarnaast is er ook een betere bescherming van de 

elektrode (figuur links, rode pijl). Het verschil tussen de Concerto en Concerto Pin zit hem in het feit 

dat er zich aan de achterzijde van de Concerto Pin twee kleine pinnetjes bevinden. Deze zorgen voor 

een betere stabilisatie en fixatie van het implantaat (figuur rechts). 

                           

MED-EL BE 
Kievitplein 20 Building C - Floor 12, 2018 Antwerpen 
Tel:  +32 (0) 3 304 95 16   / Fax:   +32 (0) 3 304 96 16 
Email: office@be.medel.com, website: www.medel.com 

mailto:office@be.medel.com
http://prod.cybernhard.info/lm/lm.php?tk=TWVkLWVsCQkJbWljaGVsLmJlbGlhZWZmQG1lZGVsLmNvbQlMZXR0cmUgZCdpbmZvcm1hdGlvbiBkZSBsJ0lGSUMJMjQxCQk0MzAJY2xpY2sJeWVzCW5v&url=http%3A%2F%2Fwww.medel.com%2F
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Cochlear Benelux 

 

 Exclusieve performance met Nucleus CP810 geluidsprocessor  

 Ontworpen voor een actieve levensstijl – de CP810 geluidsprocessor biedt de meest 
waterdichte BTE uit de industrie. De processor is bovendien beter bestand tegen schokken en 
stoten die onvermijdelijk horen bij het leven van een actief kind. Zo is een actief en sociaal 
leven mogelijk, zowel binnenshuis als er buiten. 

  

 Een afstandsbediening die werkt in twee richtingen – een eenvoudige, 
gebruiksvriendelijke afstandsbediening om een enkelvoudig of bilateraal CI-systeem te 
bedienen en te controleren. Dankzij deze draadloze bediening heeft de gebruiker de volledige 
controle over zijn gehoor en kunnen ouders gemakkelijk controleren of de geluidsprocessor(s) 
van hun kind naar behoren werkt.  

 

 Exclusieve tweevoudige microfoontechnologie met nieuwe zoomverwerking –  
de unieke zoomverwerking biedt extra 
richtingsgevoeligheid van de microfoons, om nog 
beter te kunnen horen in rumoerige omgevingen. De 
twee ingebouwde microfoons vangen meer geluid 
op en zorgen voor een ongeëvenaarde 
hoorprestatie. Drie recente onafhankelijke studies 
tonen aan dat de dubbele microfoons een 
gemiddelde verbetering van 10,5 dB geven voor de 
Speech Reception Treshold (SRT) of het Spraak 
receptie niveau (Zie grafiek hiernaast). Dit betekent 
concreet dat  Nucleus 5 gebruikers met de dubbele 
microfoons hun niveau van spraakverstaan 
behouden bij twee keer meer lawaai in vergelijking 
met een enkele microfoon. Wenst u het volledige 
rapport ‘Breaking Performance Barriers’ te lezen, aarzel dan niet om ons te 
contacteren. 

 

 Eenvoudig gebruik van de telefoon – communiceren via de telefoon vormt een belangrijk 
onderdeel van het dagelijks leven. Alleen de CP810 geluidsprocessor beschikt over 
automatische telefoonherkenning, waarmee bellen naar vrienden en familie makkelijker is dan 
ooit tevoren. 

 
Wenst  u meer te weten over hoe een cochlear implantaat werkt? Wacht niet 

langer! Scan even het onderstaande QR-code en bekijk onmiddellijk de video 

op je gsm of ga naar www.explania.com. 

 

 

Voor meer informatie: 

Cochlear Benelux NV 

Schaliënhoevedreef 20, i 

B-2800 Mechelen  

T: +32 15 79 55 77 
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             AB PRESENTEERT 

 

De Neptune spraakprocessor is goedgekeurd door het RIZIV 

De Neptune is de eerste echte waterdichte spraakprocessor op de markt en heeft een IP68 (Ingress 

Protection rating). Dat wil zeggen, de hoogste mate van water- en stofdichtheid; ook getest in bad- en 

chloorwater. Meer nog, de Neptune heeft een zogenaamd ‘Freestyle design’: je kan de processor 

dragen waar je maar wilt door de verschillende draagopties (o.a. clip, arm- en hoofdbanden) die je zelf 

kunt kiezen!  

De Neptune is nu al in een aantal landen  beschikbaar, en er is een onderzoek gestart waarbij we van 

de gebruikers zelf willen weten wat ze vinden van het praktisch gebruik, draagcomfort, 

gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden van de verschillende draagopties. Zij, die de Neptune in het 

dagelijkse leven écht gebruiken, zijn in de beste positie om werkelijk goede feedback te geven! Het 

onderzoek loopt nog steeds, maar we kunnen u wel alvast wat voorlopige resultaten meegeven. De 

reacties tot dusver zijn: 

 Gebruiksvriendelijk 

 Actief leven met optimaal horen mogelijk 

 AAA batterijen heel gemakkelijk in gebruik 

 Goede geluidskwaliteit (zowel in-als uit het water) 

 Waterproof!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jasper; 5 jaar oud: "Mama ik hoor blub blub en als ik onder water ga, kan ik ook horen." 

Per 1 juli zal deze spraakprocessor vergoed worden door het RIZIV. Voor vragen kunt u contact 

opnemen via Benelux@abionics.fr 

Via de “Kom in contact met een mentor” website, kunt u ook contact opnemen met één van de 

mentoren, die een dochtertje heeft die de Neptune gebruikt: http://apps.advancedbionics.com/CTM/NL 

 
Advanced Bionics Benelux is verhuisd! 

 
We zijn verheugd u te melden dat we vanaf  1 mei 2012 zijn ingetrokken in een nieuw pand, samen met 
ons zusterbedrijf  Phonak,. We zijn ervan overtuigd dat we u op deze manier nog beter van dienst  
kunnen zijn. 
Ons nieuw adres is:  

Advanced Bionics - Sphere Business Park Z3 - Doornveld 122 -1731 Zellik- België 
Tel:  +31 (0) 23 00 80 89. Fax: +31 (0) 24 68 19 82 

 
 
 
 

mailto:Benelux@abionics.fr
http://apps.advancedbionics.com/CTM/NL
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GEGEVENS VLOK-CI 
 
 

Het webadres www.vlok-ci.eu 

Het mailadres van de voorzitter voorzitter@vlok-ci.eu 

Het mailadres voor vragen en opmerkingen over de 
website 

webmaster@vlok-ci.eu 

Algemene vragen en opmerkingen over/van VLOK-CI 

  

info@vlok-ci.eu 

Op deze nieuwsbrief is een disclaimer van toepassing. U kan deze raadplegen op: 
http://www.vlok-ci.eu/vlok-ci%20disclaimer.html   

 

 

ONZE SPONSORS 
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