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Voorwoord 
 

Beste VLOK-CI leden 
Met deze herfsteditie van onze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van 

onze activiteiten en ander nieuws van de afgelopen en komende maanden.  

 

Omdat wij het als Raad van Bestuur belangrijk vinden onze doelgroep overal zoveel 
mogelijk te vertegenwoordigen, namen wij de voorbije maanden deel aan 

verschillende vergaderingen, infodagen, congressen en seminaries. Zo kunnen jullie 

het uitgebreide verslag lezen van het EURO-CIU congres waarover reeds sprake in 

onze vorige nieuwsbrief. Verder geven we jullie graag wat meer uitleg over onze 

deelname aan het VRT toegankelijkheidsoverleg, de Hoor- en Beleefdag van Cochlear 
en het internationaal ORL-congres ‘From Clinics tot Robotics’ in Namen. Over de 

‘Listening to Learn Family Education Day’ te Birmingham, die we op uitnodiging van 

Cochlear bijwoonden, informeren we jullie graag in onze volgende kersteditie.  

 
Om de hiaten in de wetgeving omtrent bepaalde thema’s te bespreken met de 

beleidsmakers, brachten we eveneens een bezoek aan het kabinet van minister Sven 

Gatz en het kabinet van minister Jo Vandeurzen. De inhoud van dit laatste bezoek is 

te lezen in onze nieuwsbrief, net zoals de open brief van één van onze leden, gericht 
aan minister Hilde Crevits betreffende het schrijftolksysteem.     

 

Verder blikken we even terug op onze familiedag in de Cosmodrome te Genk en 

nodigen we jullie alvast uit voor ons volgend evenement dat zal plaatsvinden op 
zaterdag 27 februari en georganiseerd wordt in het kader van de wereld CI-dag van 

25 februari 2016.  

 

Ook brengen we jullie nog een aantal interessante artikels over de schoolse prestaties 

van kinderen met een cochleair implantaat, over de groepstherapie in het MUCLA UZ 
te Leuven, gebarentaal op het voetbalveld en het Antwerpse ontwerp voor een 

robotarm ontwikkeld voor het gebruik van gebarentaal.  

 

Zoals steeds sluiten we onze nieuwsbrief af met informatie over de producten van 
onze sponsorbedrijven.  

 

Wij wensen u alvast veel leesplezier! 

 
De VLOK-CI redactie  
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VRT Toegankelijkheidsoverleg 

  

Op maandag 5 oktober ging het VRT toegankelijkheidsoverleg door. Jaarlijks nodigt 

de VRT belangengroepen uit om hun inspanningen in verband met toegankelijkheid 

toe te lichten en om te luisteren naar de vragen en bemerkingen van de verschillende 
gebruikersgroepen. Ook VLOK-CI is daarop uitgenodigd. 

 

De centrale pagina voor de toegankelijkheid van de VRT is 

http://www.vrt.be/toegankelijkheid. Hier vindt u ook informatie terug over de 
inspanningen rond toegankelijkheid voor doven en slechthorenden. 

 

Een belangrijke inspanning in 2015 was alvast dat de VRT een set van VRT-specifieke 

toegankelijkheidsrichtlijnen heeft gemaakt die afdwingbaar zijn. Dit is een soort 

lastenboek dat nageleefd moet worden, ook door onderaannemers. Deze richtlijnen 
zullen worden toegepast bij nieuwe toepassingen en bij grondige vernieuwingen. Er is 

ook plaats voor een ervaringsstagiair binnen het Digitaal Productiecentrum. Zo kan 

iemand met een bepaalde beperking al meewerken aan een bepaalde ontwikkeling. Er 

werd ook een toegankelijkheidscoördinator aangesteld. Tot slot werd ook ingezet op 
opleidingen van de ontwerpers en ontwikkelaars. Iedereen krijgt een basisopleiding 

van 1 dag en 1 ontwerper of ontwikkelaar per team krijgt een uitgebreide opleiding 

van 2 à 3 dagen over de digitale toegankelijkheid. 

 
Voor 2016 noteren we vooral dat er verder gewerkt wordt aan bewustwording en het 

opnemen van de toegankelijkheidsrichtlijnen in de aanbestedingen en contracten met 

de onderaannemers. Jaarlijks zal er vanaf 2016 een award uitgereikt worden voor de 

website/app die het verst staat op het vlak van digitale toegankelijkheid en een 
optimale gebruikservaring garandeert voor personen met een functiebeperking. 

 

Vervolgens werden de verschillende toegankelijkheidsmogelijkheden gedemonstreerd. 

Zo is er audiodescriptie voor blinden en slechtzienden. De afleveringen van T., de 

vriendinnen en reeks 3 van De Ridder zijn of zullen te zien zijn met audiodescriptie op 
Eén+ (het kanaal van Ketnet, meestal op 12). Momenteel loopt er ook een onderzoek 

of audiodescriptie een ondersteuning kan betekenen voor mensen met een 

autismespectrumstoornis. Er loopt nog verder onderzoek in welke mate de 

audiodescriptie zou moeten aangepast worden voor deze doelgroep. 
 

Vervolgens werd meer uitleg gegeven over de ondertiteling via T888. De 

beheersovereenkomst voorziet dat de VRT 95% ondertiteling voorziet voor 

Nederlandstalige programma’s en 100% voor nieuws en duiding. VRT haalt 
momenteel 98,36% ondertiteling en 100% voor nieuws en duiding. De uitdaging 

bestaat er nu in het aanbod te kunnen volhouden en de programmatie van zowel Eén, 

Canvas als Ketnet te kunnen bijbenen. Verder staan het web en de mobiele 

applicaties op het programma. De VRT is trots te kunnen stellen dat zij binnen Europa 

voor ondertiteling gelden als norm. Openbare omroepen van diverse andere landen 
komen kijken hoe de VRT tewerk gaat. 

 

Voor VGT noteerden we volgend overzicht: 

• Karrewiet: 
• Dagelijks via ketnet.be en NetGemist 

• Dagelijks op Ketnet om 8.50 uur 

http://www.vrt.be/toegankelijkheid
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• De Week van Karrewiet: 

• Wekelijks via ketnet.be en NetGemist 

• Elke zaterdag op Ketnet omstreeks 11.00 uur 
• Karrewiet Plus: (maandelijks magazine) 

• Elke eerste zaterdag van de maand op Ketnet 

• Blijvend te zien via ketnet.be en NetGemist 

• Het Journaal van 19 uur: 
• Live te zien met VGT via deredactie.be 

• Na uitzending te bekijken via de videozone en NetGemist 

• Al deze diensten zijn gratis 

 
Daarnaast noteerden we ook dat er meer en meer gewerkt wordt aan ondertiteling op 

websites. Dit is onder andere ook het geval voor Karrewiet wat bekeken kan worden 

met of zonder VGT. Dit zijn twee aparte filmpjes. Binnen elk van deze filmpjes kan via 

een knop ook ondertiteling aangezet worden, indien deze al beschikbaar is. Zie de 
paarse omkleuring op onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Zoals elk jaar informeerden we ook eens naar de stand van het project “Clean Audio”. 

Dit is een project wat het op termijn mogelijk moet maken om zelf een mix te maken 
tussen de spraak en de achtergrondgeluiden. Veel slechthorenden worstelen namelijk 

met het drukke geluid (bv. muziek, sonorisatie, enz.) in heel wat moderne series. Via 

deze techniek kan dit achtergrondgeluid onderdrukt worden. Een toepassing die nu al 
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bestaat is het journaal op de radio wat via Klara te volgen is in een rustigere versie 

zonder de zogenaamde tapijtjes. 

 
Pieter Bolle 

 

Groepstherapie MUCLA UZ Leuven 

 

In MUCLA UZ Leuven kunnen kinderen met gehoorproblemen uit het lager (regulier) 
onderwijs om de veertien dagen op woensdagnamiddag groepstherapie volgen. Op 

die manier bieden we hen de kans om in contact te komen met lotgenootjes. 

Ons team bestaat uit een audiologe, een psychologe en een logopediste. Deze 

multidisciplinariteit komt ook tot uiting in de doelstellingen: 

* informatie geven over geluid en gehoor: bv. werken met een decibelmeter, 

audiogram leren begrijpen, uitleg geven over hulpmiddelen, … 

* optimaliseren van communicatie: bv. letten op uitspraak, duidelijk spreken in 

groep, vertelvaardigheden, … 

* hoortraining: bv. luisteren naar muziek, herkennen van alledaagse geluiden, 

luisteren in complexe situaties, … 

* sociale vaardigheidstraining: bv. leren omgaan met elkaar in groepssituatie, 

omgaan met anders-zijn, gespreksvaardigheden, rollenspel, … 

* emotioneel welbevinden bevorderen: bv. eigen kwaliteiten ontdekken, leren 

spreken over gevoelens, verscheidenheid aan gevoelens ontdekken, zelfbeeld 

optimaliseren, … 

We werken rond deze doelstellingen op kinderniveau aan de hand van leerrijke 

spelletjes en speelse activiteiten. 

Onze ervaring leert ons dat de combinatie van het samenwerken tussen de 
verschillende therapeuten een duidelijke meerwaarde heeft. Tijdens de 

groepstherapie kan er vanuit verschillende invalshoeken ingespeeld worden op het 

gebeuren. Bijvoorbeeld tijdens een spreekoefening houdt de logopediste rekening met 

de articulatie en het duidelijk overbrengen van de boodschap, terwijl de audiologe 

rekening houdt met het aanpassen van het stemvolume aan de groepsgenoten. De 

psychologe kan op haar beurt gedachten en gevoelens bespreekbaar maken. 

Een andere meerwaarde is het feit dat de vaardigheden die in de individuele therapie 

worden aangebracht, in groep verder ingeoefend worden. 

Als therapeuten blijven we zoekende naar de juiste manier om in te spelen op de 

dynamieken en thema’s die leven binnen de groep. We kunnen besluiten dat de 

groepstherapie een boeiend en leerrijk moment is voor zowel kinderen als 

therapeuten. 
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Bedrijveninfodag 27 februari 2016 

 

Save the date! Omdat de meeste kinderen binnen onze vereniging geïmplanteerd 

zijn en/of hoorapparaten dragen en bijgevolg ook vaak oraal zijn opgevoed, vinden 

wij het belangrijk ook deze nieuwe generatie geïmplanteerde doven en 
slechthorenden voldoende in de kijker te zetten. In dit opzicht organiseren wij tijdens 

de week van de wereld CI-dag een bedrijveninfodag waarop wij de verschillende CI- 

en hoorapparatuurbedrijven willen uitnodigen. Aan dit infomoment, dat plaatsvindt op 

zaterdag 27 februari 2016, zullen onze sponsorbedrijven actief deelnemen. Ook 
Leo De Raeve van ONICI zal tijdens deze dag een lezing geven. Bovendien vinden wij 

het belangrijk dat er tijdens deze week ook de nodige media-aandacht besteed wordt 

aan onze doelgroep en zijn wij eveneens op dit vlak de nodige contacten aan het 

leggen. 

 

Familiedag VLOK-CI Cosmodrome Genk 

 
Op 20 september verzamelden we, na voor sommigen een behoorlijk lange rit, vanaf 

half tien op de parking van het domein Kattevennen in Genk. Dit domein met 

manege, wandelpark, minigolf, sterrenwacht,… was de ideale locatie om onze leden te 

ontmoeten op de najaarsfamiliedag. Eerst werd ervoor gezorgd dat alle kinderen een 
VLOK-CI T-shirt en sweater konden aandoen. Na de groepsfoto trokken we naar de 

Cosmodrome. De kinderen namen voor even afscheid van hun ouders om naar de film 

“Dream to fly” te gaan kijken. Deze film werd geprojecteerd op een “koepelplafond” 

van een ronde zaal. Lekker achteruit leunend zagen onze kinderen hoe de mens 
leerde vliegen. Alle mogelijke luchtvoertuigen passeerden de revue, gaande van de 

eerste vliegtuigen in 1891, de luchtballon tot de modernste straaljagers. Na de film 

legde het zaalpersoneel de kinderen uit wat er op de avond van 20 september 2015 

aan de onbewolkte hemel te zien was. Alle sterrenbeelden werden met een laserpen 

aangeduid. Eerst kregen de kinderen de opdracht zelf de Grote Beer te zoeken. Eens 
die was gevonden, werd de Poolster gezocht en kon je onmiddellijk de Kleine Beer 

zien. Hierna werden alle sterrenbeelden weergegeven in een lijnenstructuur. 
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Zodra alle sterrenbeelden aangeduid waren,  gingen de 
kinderen samen met de begeleiders van KEDOKIDS 

naar de telescoop van de sterrenwacht. Jammer genoeg 

was het net op dat moment redelijk bewolkt waardoor 

de kinderen de zon niet hebben kunnen zien door de 
enorme telescoop. De medewerker van de sterrenwacht 

toonde aan de kinderen aan dat de zon extreme warmte 

kan voortbrengen. Op de grote telescoop was een 

speciaal vast plaatje bevestigd zodat geen enkele 
bezoeker erdoor kon kijken. Op dit vaste plaatje legde 

de medewerker een blaadje papier. Hierin werd op korte 

tijd een gaatje gebrand door de zon, wat de meeste 

kinderen zeer verbaasde. 
 

In de tentoonstellingsruimte waren er allerlei spelletjes 

voor de kinderen zoals o.a. raketje afvuren, een 

levensgrote 3D kubus puzzel, het morse alfabet, een  

interactieve sterrenhemel,… 
 

In de namiddag namen de meeste kinderen 

deel aan de workshop “waterraket”. Eerst 

knutselden ze een raket met PET flessen, 
papier en karton waarna ze de 

zelfgemaakte raket konden afvuren richting 

hemel. Enkele raketten vlogen heel ver en 

hoog, zelfs tot op het dak van de kiosk en 
het observatorium. Eens alle raketten 

waren afgevuurd, werd iedereen verwacht 

bij de minigolf. 

 

 
Voor de ouders was er in de voormiddag een lezing van Stefanie Krijger (zie volgend 

artikel). VLOK-CI zorgde ervoor dat er zowel een VGT-als schrijftolk aanwezig was 

zodat iedereen de infosessie goed kon volgen. Om haar doctoraat uit te werken, zoekt 

Stefanie kinderen die kunnen deelnemen aan een langlopende studie. Zij geeft de 
voorkeur aan kinderen die vóór hun tweede levensjaar geïmplanteerd werden en dus 

eigenlijk onmiddellijk bij de ALGO-test werden 'gededecteerd'.  Haar doctoraat zal er 

vooral uit bestaan de onderwijsloopbaan van deze kinderen te volgen en te 

vergelijken met normaal horende kinderen. Stefanie wil in haar studie vooral spreken 
over een vrij homogene groep, al beseft ze zelf dat dit niet eenvoudig zal zijn. 

 

Rond de middag werden we verwacht in  restaurant ‘De krater’ waar het erg druk 

was. Hierdoor verliep de bediening niet zoals verwacht, wat wij uiteraard zeer jammer 
vonden daar wij onze familiedagen altijd grondig voorbereiden en dergelijke 

onvoorziene omstandigheden te allen tijde willen vermijden. Ondanks deze 

ongelukkige service, werd er toch gezellig gebabbeld en kregen de kinderen op tijd 

hun maaltijd waardoor zij op het aangegeven uur aan hun middagactiviteit konden 

beginnen. Nadat ook de volwassenen hun maaltijd hadden gekregen, konden zij nog 
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even samen met de kinderen genieten van een partijtje minigolf als afsluiter van onze 

familiedag in het mooie natuurdomein Kattevennen. De ene hole lukte al wat beter 

dan de andere, maar de laatste was wel de meest speciale: als je het balletje juist 
putte, verdween het in een buis tot in het huisje van de minigolf. Nu enkel nog de 

sticks afgeven… 

Omdat we veel belang hechten aan een perfecte service en een uitstekende 

organisatie van onze familiedagen en we daarom toch wat verveeld zaten met de 
mindere restaurantbediening, hebben we binnen de Raad van Bestuur beslist een 

extra terugbetaling te voorzien voor elke volwassen deelnemer. Wij hopen op deze 

manier dit onverwachtse voorval toch wat goed te kunnen maken. 

 

 
 

Schoolse prestaties van kinderen met een cochleair implantaat 

 

Doctoraatsproject Stefanie Krijger, Ugent 

(promotoren: prof. I. Dhooge en prof. P. Govaerts) 
 

De laatste decennia zijn de mogelijkheden voor personen met een gehoorprobleem 

drastisch veranderd. Vooruitgang op zowel medische als technologisch vlak heeft 

geleid tot het ontstaan van betere hooroplossingen, zoals de laatste generatie van 

high-end hoorapparaten en cochleaire implantaten. Daarenboven heeft de invoering 
van neonatale gehoorscreening  in België (Algo®, 1998) ervoor gezorgd dat dove 

kinderen vroegtijdig gediagnosticeerd kunnen worden en dat een gepaste interventie 

kan gebeuren. Een direct resultaat hiervan is dat dove kinderen op vroege leeftijd van 

een cochleair implantaat kunnen voorzien worden. Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat de kinderen die vroeg geïmplanteerd werden met een CI betere uitkomsten 
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bekomen op vlak van taal- en spraakontwikkeling, waarbij sommige kinderen zelfs tot 

een normale taal en spraakontwikkeling kunnen komen (Govaerts et al., 2002; 

Philips, et al., 2009; Baudonck, 2011; De Raeve, 2010). 
Uit recente data (Cora, 2015) blijkt dat in Vlaanderen 77% van de kinderen met een 

CI doorstromen naar regulier secundair onderwijs. Het secundair onderwijs vormt een 

heuse uitdaging voor een kind met een CI. De lessen worden gegeven aan een hoog 

tempo, vaak met weinig visuele ondersteuning, en in grote klassen met een 
ongunstige klasakoestiek. Daarenboven wordt de gesproken taal complexer en 

abstracter, en wordt er zelfs lesgegeven in andere talen (Frans, Engels,…). Tot nu toe 

is niet geweten hoe kinderen met een CI functioneren in zo’n typische klassituatie, 

wat hun grootste luisteruitdagingen zijn en welk effect dit heeft op hun leervermogen, 
schoolresultaten en hun psychosociaal welbevinden. 

 

In de internationale literatuur verschijnen steeds meer publicaties waarin de 

academische vaardigheden van kinderen met een CI in kaart gebracht worden. Daarin 
zien we dat de focus verschuift,  van de primaire taalvaardigheid naar de ontwikkeling 

van complexere academische vaardigheden, zoals geletterdheid (schijven en lezen) 

en analytische vaardigheden (wiskunde). Hieronder wordt een poging gedaan om de 

tendensen binnen deze 3 complexe vaardigheden samen te vatten.  

We dienen bij het interpreteren van deze resultaten aandachtig te zijn voor de 
enorme variabiliteit, niet alleen op vlak van uitkomsten, maar ook op vlak van 

gehanteerde methodologie (testresultaten) en inclusiecriteria. 

 

Schrijven 
In een studie naar de schrijfvaardigheid van 16 CI kinderen (leeftijd 9.8 jaar) bleek 

dat kinderen met een CI vaker een immature schijfstijl hanteren, door gebruik te 

maken van kortere en minder complexe zinnen en daarbij vaker fouten maken. 

Desalniettemin scoorden ze met hun aantal fouten nog altijd binnen 1 
standaarddeviatie (SD) van hun normaalhorende klasgenoten (Spencer et al., 2003). 

In Schotland werd een uitgebreide opvolgstudie uitgevoerd  bij 157 CI studenten in 

basis en secundair onderwijs (Thoutenhoofd, 2006). Daaruit bleek dan weer dat het 

verschil in schrijfvaardigheid tussen CI kinderen en normaal horende klasgenoten, 

minimaal was (minder dan 10%). In een studie uit de USA, waarbij de gemiddelde 
implantatieleeftijd beduidend hoger lag  dan de studie in Schotland (5 jaar t.o.v. 3 

jaar) bleek dat slechts 50% binnen de normaalhorende range scoorde (Geers & 

Hayes, 2011). Een recente studie uit Australië (implantatieleeftijd voor 3.5 jaar) vindt 

gelijkaardige scores dan de Schotse studie met een totaal van 80% van de CI 
studenten die binnen 1 SD van de normaalhorende populatie scoort (Sarant, 2015). 

 

Lezen 

Voor begrijpend lezen wordt eenzelfde variatie teruggevonden in de literatuur. De 
resultaten variëren van een eerder kleine groep die binnen de norm scoort tot een 

mooie 67% in de Australische studie (Sarant, 2015). Een belangrijke tendens om te 

onthouden is dat hoewel de jongere groep vaak goed scoort, er een groter verschil 

met normaalhorenden wordt waargenomen op vlak van leesvaardigheid op secundair 
niveau (in het middelbaar), wanneer lezen complexer wordt (Geers, 2008; 

Thoutenhoofd, 2006). 
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Wiskunde 

Wiskunde werd tot nu toe nog maar weinig onderzocht in grote groepen CI studenten. 

Zowel in Iran als Malaysia werden zeer goede tot uitstekende resultaten gevonden in 
een kleine groep CI patiënten, met zelfs betere scores bij de studenten met CI 

(Motasaddi-Zarandy, 2009 en Mukari, 2007 respectievelijk). In de Schotse studie 

(Thoutenhoofd, 2006) scoorden de CI patiënten beter dan de kinderen met 

gehoorverlies, maar nog steeds minder goed dan normaalhorende klasgenoten. 
Eenzelfde bevinding werd gerapporteerd in data van de UK (Edwards, 2012). Tot slot 

vindt men in Australië dat van de vroeg geïmplanteerde groep ongeveer de helft 

(57%) binnen de norm scoort. In deze studie blijkt een duidelijke samenhang met 

taalvaardigheid, dat uiteraard nodig is om de abstracte begrippen van wiskunde te 
omvatten.  

 

Deze vaardigheden werden nog niet nagegaan  in onze CI populatie in België. 

Nochtans beschikken wij over een vrij homogene en unieke cohorte van vroeg 
geïmplanteerde kinderen (<2 jaar) die op dit moment doorstromen naar het 

secundair onderwijs. Om die reden is er in 2014 een studie gestart aan de vakgroep 

Neus-, Keel-, Oorheelkunde van de Universiteit Gent (o.l.v. prof. Dr. I. Dhooge) om 

de academische vaardigheden van deze cohorte kinderen na te gaan. Dit project gaat 

tevens uit van de oorgroep (o.l.v. prof. Dr. P. Govaerts). Het doel van het 
doctoraatsproject is tweedelig. In een eerste deel wordt een inventarisatie gemaakt 

van het functioneren van de studenten met een CI in klas. Dit gebeurt op basis van 

schoolresultaten en vragenlijsten die peilen naar psychosociaal welbevinden en 

schoolattitudes. In deel twee wordt er een complexe audiologisch testbatterij 
ontwikkeld, die ons in staat stelt om te voorspellen hoe adolescenten met een CI 

functioneren in een typische klassituatie. Tot op vandaag worden enkel eenvoudige 

spraaktesten afgenomen in de klinische setting. Deze geven geen accurate info over 

hoe het spraakverstaan gebeurt in realistische (klas)situaties. Omdat men in klas niet 
alleen moet luisteren maar ook leren worden ook de cognitieve vaardigheden 

(werkgeheugen en luisterinspanning) nagegaan.  

Op basis van dit onderzoek zullen we meer inzicht krijgen in de 

toekomstmogelijkheden voor pediatrisch geïmplanteerde CI jongeren. Dit doen we 

door ons te verdiepen hun de academische mogelijkheden en moeilijkheden. Hiermee 
beogen we betere richtlijnen te creëren voor ondersteuning op school. Door in de 

audiologische kliniek realistischer testmateriaal te introduceren kan ook daar de 

follow-up en rehabilitatie accurater gebeuren.  

 
Ben je zelf vroeg geïmplanteerd (voor de leeftijd van 2 jaar) met je eerste of enige CI 

en volg je school in het regulier onderwijs (6e leerjaar, 1e en 2e middelbaar)? Neem 

dan contact op met Stefanie Krijger (Stefanie.Krijger@ugent.be of 09/3328790) 
indien je wilt meewerken aan dit onderzoek (deel 1 en/of deel 2). Alvast Bedankt ! 

 

Hoor & Beleefdag Cochlear 

 
Op 13 september organiseerde Cochlear voor de eerste keer een Hoor & Beleefdag 

voor haar klanten. Op de mooie locatie “De Waterhoek” in Geetbets kon iedereen drie 

workshops volgen en was er ook een informatiestand waar je allerlei vragen kon 

stellen, o.a. betreffende de webwinkel. Voor de kinderen was er doorlopend animatie 
voorzien met o.a. een springkussen, klein speeltuintje, veel gras, …. De verschillende 

mailto:Stefanie.Krijger@ugent.be
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monitoren zorgden ervoor dat je rustig een workshop kon volgen, zonder op de 

kinderen te hoeven letten. 

 
Workshop ‘Uw geluidsprocessor in de praktijk’ 

 
 
In deze workshop kregen we handige tips en weetjes over de bediening, werking en 

het onderhoud van de geluidsprocessor. Dit ging van een inleiding over wie eigenlijk 

de pionier van het CI is geweest (Graeme Clark), uitleg over de verschillende 

elektrodes, de betrouwbaarheid van de inplanten tot de vier nieuwe technologieën 

van de Nucleus 6, te weten: 
 

1. smartsound IQ 

De Nucleus 6 heeft een scan-programma, waardoor het afhankelijk van de omgeving 

de micro’s op een bepaalde manier instelt. Tevens is er achtergrondruis- en 
windruisonderdrukking. Dit kan ook niet ingesteld worden, zodat mensen die voordien 

een CI hadden, waar dit niet bij was en er niet aan kunnen wennen, toch kunnen 

vasthouden aan hun fijnste manier van horen. Voor kinderen wordt er door sommige 

revalidatiecentra ook beslist dit scan-programma af te zetten. In Amerika geven ze 
momenteel wel als richtlijn door het scan-programma wel te gebruiken, dit naar 

aanleiding van de ervaring die zij reeds opdeden met het gebruik van deze versie. 

 

2. geïntegreerde hybride-technologie 
Dit betekent dat het nu ook mogelijk is om mensen te implanteren met behoud van 

hun restgehoor in de lage tonen. De hoge tonen zullen dan door het CI-gedeelte 

weergegeven worden en de lage tonen worden dan door het hoortoestelgedeelte 

versterkt. Als nu blijkt dat na verloop van tijd het restgehoor toch verslechtert, dan is 

er bij dit CI geen enkel probleem om dit als volledig CI te gebruiken. 
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3. data logging 

De Nucleus 6 registreert hoe het toestel werkt en gebruikt wordt, welke programma’s 

en accessoires er gebruikt worden, bijvoorbeeld of je kind het fm-apparaat correct 
gebruikt heeft in de klas. De audioloog kan deze data lezen en door eventuele 

aanpassingen in bijv. de programma-instellingen goed inspelen op de noden van de 

CI-drager. De data logging kan echter niet uitgeschakeld worden door de audioloog.  

 

4. draadloze accessoires 

De draadloze accessoires werden in een andere workshop uitgelegd en daarom werd 

hier niet zoveel over verteld. Wel lieten ze hier een aantal foto’s zien, waar je je CI 
zonder problemen kon blijven gebruiken zonder de Aqua+, zoals onder een 

tuinsproeier, bij een plons in het zwembad, bij wandelen in de regen, bij een 

waterballon gevecht en ook bij het spelen met de tuinslang. Zelfs in bad gaan is 

mogelijk met deze processor, maar douchen is vanwege de hogere waterdruk niet 
toegestaan. Doordat de Nucleus 6 werd behandeld met een nano coating, zou deze 

zelfs 30 minuten in stilstaand water kunnen liggen. Misschien toch best om dit laatste 

zeker niet thuis uit te proberen ☺  

 

Workshop ‘Aqua+’ 

Hier kreeg iedere CI-drager de kans om het Aqua+ accessoire ter plekke uit te 
proberen. Je kreeg er wat algemene informatie over hoe je de Aqua+ aan moet doen 

en daarna kon je je met de Aqua+ in het water wagen. Aangezien het een klein 

zwembad was, was de vervelende akoestiek van de meeste zwembaden hier niet zo 

overweldigend. Voor de mensen (voornamelijk kinderen) die dus een eerste keer zo’n 
Aqua+ gebruikten, leek het over het algemeen goed mee te vallen. Een voordeel van 

de Aqua+ kan zijn dat de zwemleraar met bijv. de mini-microfoon verstaanbaar les 

kan geven aan de CI-drager. Natuurlijk geven niet alle zwemleraren les op het droge, 

zoals iemand terecht opmerkte, maar de spreker van Cochlear ging dit zeker 

doorgeven aan het team van innovatie. 
 

 
 

Workshop ‘Draadloze accessoires’ 

Ter plekke kon er getest worden met de verschillende draadloze accessoires die 

Cochlear nu aanbiedt, alle compatibel met de Nucleus 6, op voorwaarde dat de laatste 
software update is gedaan in de processor.  
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1. De Mini-microfoon 

Deze kun je gebruiken in een lawaaierige omgeving, horen op afstand, … idealiter bij 

een-op een situaties.  De microfoon dient eenmalig door de audioloog geactiveerd te 
worden en steeds bij gebruik door de gebruiker zelf (via het CI of de 

afstandsbediening). De microfoon is wel beperkt in afstand tot ongeveer 7 meter en is 

zeker geen vervanging van het fm-apparaat. Wel kun je deze microfoon bestellen en 

bij VAPH terugbetaling vragen als je nog geen fm-apparaat hebt of het voor bluetooth 
gebruik aanvragen naast het fm-apparaat. Let hier zeker op de refertelijst van het 

VAPH: http://www.vaph.be/refertelijst/2014-10-01/06-aanvulling-gehoor.php 

 

2. TV-streamer 
Deze kan gekoppeld worden aan je tv, laptop, pc en dient ook eenmalig door de 

audioloog geactiveerd te worden en daarna steeds bij gebruik. Deze kan ook 

terugbetaald worden door het VAPH: geluidsoverdrachtsystemen voor radio en TV. 

 
3. Telefoonclip 

Deze is te gebruiken voor telefoneren, maar ook op andere apparaten met bluetooth, 

zoals bijvoorbeeld je I-Pad, tablet. Dit accessoire is steeds maar voor één persoon en 

er is dus maar een eenmalige koppeling nodig. Ook de telefoonclip is via het VAPH 

terugbetaalbaar: ringleiding voor GSM of bluetooth geluidsoverdrachtsysteem. 
 

Creatieve workshops 

Er waren nog een aantal creatieve workshops waar je zonder in te schrijven aan kon 

deelnemen.  
 

Haarbandjes 

Voor de kinderen die wilden, werden er ter plekke haarbandjes gemaakt, waarin je je 

CI kunt steken. Deze werden door Mieke Jansen gemaakt en zij heeft ook een blog 
waarin de uitleg staat hoe je deze haarbandjes zelf zou kunnen maken: 

http://siskobymieke.blogspot.be/2013/11/haarbandjes-en-een-tutorial-voor-

een.html?m=1 

 

Schminken 
Twee professionele schminksters hebben vele kindjes blij gemaakt met een mooi 

geschminkt gezichtje, of geschminkte arm. 

 

Ontwerp je eigen sierkapje 
Hier kon je een tekening maken op een sjabloon van een sierkapje. Dit wordt bewerkt 

door Cochlear en binnen een paar weken krijg je dan je gepersonaliseerd sierkapje 

thuisgestuurd. 

 
Kleuradvies 

Er was ook nog een standje waar je kleuradvies op maat kon krijgen.  

 

 
Na afloop werd de dag afgesloten met een receptie en barbecue, waarna iedereen 

met een goed gevulde buik weer huiswaarts kon keren. De afwezigen hadden ongelijk 

en VLOK-CI dankt Cochlear voor deze geslaagde dag ! 

 

http://www.vaph.be/refertelijst/2014-10-01/06-aanvulling-gehoor.php
http://siskobymieke.blogspot.be/2013/11/haarbandjes-en-een-tutorial-voor-een.html?m=1
http://siskobymieke.blogspot.be/2013/11/haarbandjes-en-een-tutorial-voor-een.html?m=1
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Verslag 10de EURO-CIU symposium  

9-11 april 2015 te Antwerpen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Daarenboven werd dit symposium georganiseerd onder supervisie van hare majesteit 

Koningin Mathilde van België, die zelf psychologe en logopediste is van opleiding en erg 

geïnteresseerd is in de begeleiding van personen met een gehoorverlies. 

De focus van dit symposium lag duidelijk op het belang van het multidisciplinaire werk 

in de begeleiding van CI-gebruikers, want tijdens beide symposia werd cochleaire implantatie 

vanuit verschillende disciplines belicht: vanuit ouders van CI-kinderen of volwassen CI-

gebruikers, leerkrachten, logopedisten, NKO-artsen, audiologen, psychologen, neurologen,… 

Alle presentaties van beide studiedagen kunnen nog tot eind juli gedownload worden via de 

website van ONICI, en dit via volgende link:http://www.onici.be/items/206/10th-European-

EURO-CIU-symposium,-8-11-April-2015#c-content . (Momenteel zijn ze nog beschikbaar) 

Ook foto’s die tijdens dit congres gemaakt werden, kunnen worden beken via onze facebook 

site: https://www.facebook.com/pages/ONICI/1550934495133461?ref=hl  waarvoor dank 

aan Marleen Desloovere en Dorien De Raeve). 

Dankzij de laatstejaarsstudenten van de opleiding audiologie aan de Thomas More 

Hogeschool van Antwerpen, kunnen wij jullie nu een korte samenvatting laten lezen van alle 

presentaties die op beide dagen aan bod kwamen. 

De eerste dag werd geopend met een presentatie van 

organisator Leo De Raeve over de  ‘prevalentie van 

cochleaire implantatie in België en Nederland’. De 

belangrijkste vaststelling van zijn onderzoek was dat 

zowel in België als in Nederland 80-90% van de 

doofgeboren kinderen een cochleair implantaat dragen, 

Op 9 en 10 april 2015 vond in Antwerpen, in het prachtige 

conferentiecentrum Elzenveld, het 10de Euro-CIU symposium plaats dat 

georganiseerd werd door ONICI, met op donderdag 9 april een 

Belgisch-Nederlands symposium en op vrijdag 10 april het 10de 

Europese Euro-CIU symposium. Deze overkoepelende Europese 

organisatie Euro-CIU vertegenwoordigt ondertussen meer dan 120000 

CI-gebruikers in 22 Europese landen. Beide dagen waren zo goed als 

volgeboekt, met dagelijks ruim 200 aanwezigen afkomstig van 19 

Europese landen en deelnemers uit Aruba, Australië, Canada en Irak. 

 

http://euro-ciu.cmail1.com/t/r-l-ajkjhz-bkujivt-t/
http://euro-ciu.cmail1.com/t/r-l-ajkjhz-bkujivt-t/
http://euro-ciu.cmail1.com/t/r-l-ajkjhz-bkujivt-k/
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terwijl dit bij volassenen die in aanmerking komen voor een CI, in Nederland slechts 8.4% en 

in België slechts 6.6% bedraagt. 

Er zijn dus zowel in België als in Nederland nog heel veel volwassenen die om de een of 

andere reden geen cochleaire implantaat dragen alhoewel ze ermee zouden kunnen geholpen 

worden. Volgens Leo De Raeve kan de oorzaak hiervan op verschillende domeinen gezocht 

worden: zo zal een CI, omdat dit een operatie inhoudt, toch wel een aantal mensen 

afschrikken. Maar de voornaamste reden van dit lage aantal is waarschijnlijk dat heel veel 

mensen (zowel de dove mensen zelf als de lokale huisartsen, audiologen en zelfs NKO-artsen) 

onvoldoende op de hoogte zijn van de hedendaagse mogelijkheden van cochleaire implantatie 

en van de grote positieve invloed die een CI kan hebben op de kwaliteit van leven. Op dat 

vlak is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Op vraag van de CI-firma Cochlear-Benelux 

heeft Leo De Raeve, samen met Sue Archbold en Brian Lamb, een uitgebreide brochure 

samengesteld over ‘Adult cochlear Implantation; the Belgian experience.’ Elders in deze 

nieuwsbrief zullen wij hier nog verder op terugkomen. 

De tweede spreker van de dag was prof. Ir. Ad Snik die een presentatie gaf getiteld: 

‘Implanteerbare akoestische hoortoestellen voor slechthorenden; wat is hun 

capaciteit vergeleken met conventionele hoortoestellen; een poging tot 

categorisatie’. 

Hij benadrukte hierin dat er de laatste decennia heel wat types hoorimplantaten werden 

ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn  BAHA’s, middenoorimplantaten en akoestische 

cochleaire implantaten. Uit een eerder uitgevoerde studie bij mensen met perspectieve 

gehoorverliezen bleek dat  de resultaten, qua versterking en maximale output, met 

hoorimplantaten en met achter-het-oor toestellen overeen komen. Hoorimplantaten zijn een 

goede oplossing voor patiënten waarbij het aanpassen van een conventioneel hoortoestel niet 

mogelijk is omwille van bijvoorbeeld middenoorproblemen. Het huidig onderzoek van prof. 

Snik vormde een aanzet tot het publiceren van een model van semi-implanteerbare 

beengeleiders en middenoorimplantaten die direct gekoppeld zijn aan de cochlea. Het model 

is gebaseerd op de maximale output van alle versterkingsopties voor patiënten met een 

geleidings- of een gemengd gehoorverlies. De maximale output van de verschillende 

toestellen werd onderzocht en varieerde tussen de 56 dB HL tot meer dan 110 dB HL.  Naast 

de versterking en de onvervormde output zijn ook de stabiliteit, MRI-comptabiliteit en de 

kosten van belang. Met dit onderzoek wordt dus een aanzet gegeven om te komen tot een 

categorisatie van de versterkingsopties van de verschillende hoorimplantaten.  

 

Vervolgens kwam Carla Desaer, één van onze bestuursleden, aan het woord met ‘VLOK-

CI, niet zomaar een oudervereniging’. VLOK-CI is een oudervereniging voor en door 

ouders van dove kinderen met een cochleair implantaat. De vereniging ontstond vanuit de 

nood van ouders en hun kind met een CI om in contact te komen met andere gezinnen met 

geïmplanteerde kinderen.  Initieel lag de focus op het samenbrengen van gezinnen met als 

doel om informatie uit te wisselen. Vandaag de dag bestaat de doelgroep van de vereniging 

uit baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongvolwassenen met een CI die doof of 

slechthorend zijn.  VLOK-CI organiseert verschillende activiteiten en brengt regelmatig een 

nieuwsbrief uit. Tegenwoordig focust de vereniging zich meer en meer op het beleid rond 

dove kinderen met een CI. Het uitgangspunt is om de kinderen voor te bereiden op een leven 

in een horende maatschappij. De combinatie van een orale opvoeding die aangevuld wordt 

met visuele communicatietechnieken of Vlaamse Gebarentaal wordt als meest gangbaar 
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beschouwd, maar dient aangepast te worden aan de individuele wensen en behoeften van 

kind en zijn gezin. Verder  wordt er gestreefd naar voldoende ondersteuning voor de kinderen 

met een CI binnen  het reguliere onderwijs. Het samenbrengen van ouders en hun kinderen 

blijft de belangrijkste prioriteit van de vereniging. 

Professor Guido Lichtert  (KOCA Antwerpen /KU 

Leuven) gaf vervolgens een presentatie over 

‘Gezinsgerichte begeleiding in een tijdperk van 

vroege gehoorscreening en vroege cochleaire 

implantaties’. Prof. Lichtert heeft al meer dan 40 

jaar ervaring in het dovenonderwijs en vooral binnen 

de vroegbegeleidingsdienst van KOCA in Antwerpen. 

Door de neonatale gehoorscreening en de vroege 

bilaterale cochleaire implantaties, is er veel veranderd 

in de ingesteldheid van het leven met een beperking. 

Gezinsgerichte begeleiding houdt in dat gezinnen met waardigheid en respect benaderd 

worden en dat hen voldoende correcte informatie gegeven wordt. Zo kunnen zij doordachte 

keuzes maken wetende dat die keuzes aangemoedigd worden via een geïndividualiseerd en 

flexibel aanbod. Het doel van gezinsbegeleiding is dat de ouders zodanig empowered worden 

dat er zowel bij het kind als bij het hele gezin positieve resultaten bekomen worden. 

Tot slot ging hij nog even dieper in op een spel (“KOM OP” genaamd) dat ontwikkeld werd 

door de Vlaamse Thuisbegeleidingsdiensten voor kinderen met een auditieve beperking. Het  

is een spel met het precieze doel om kennis, gevoelens en verwachtingen over het leven met 

een beperking te kunnen delen en communiceren met elkaar.  

Evelien Dirks en Bernadette Vermeij, beiden werkzaam binnen de Nederlandse Stichting 

voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) te Amsterdam, spraken over ‘Een passend 

taalbeleid binnen de vroegbehandeling van kinderen met een auditieve beperking’. 

Kinderen met gehoorverlies worden alsmaar vroeger gediagnosticeerd en starten ook vroeger 

in een interventieprogramma. Bijgevolg verbeteren de hoormogelijkheden en daarmee ook de 

taalontwikkeling in grote mate. NSDSK ontwikkelde, in samenspraak met specialisten en 

professionals, een passend taalbeleid binnen de vroegbehandeling voor kinderen met een 

auditieve beperking, waarbij de communicatie via gesproken Nederlands ondersteund met 

gebaren centraal staat. De relatie tussen ouder en kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling 

en daarom is het ook belangrijk dat alle ouders in hun eigen moedertaal met hun kind 

kunnen communiceren.  Voor de ouders werden dan ook communicatiecursussen ontwikkeld, 

met name de modules “Natuurlijk communiceren” en anderzijds de module “NmG+”. Bij 

NmG+ word het gesproken Nederlands zo visueel mogelijk weergegeven door gebruik te 

maken van grammaticale elementen en gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT).   

Logopediste Daan Schucking-Kool van de Koninklijke Kentalis-Nederland, toonde hoe je 

‘Spelenderwijs het gehoor van kinderen trainen via het hoorspel.’ Hoortraining dient 

men ook te integreren in het onderwijs. Iedereen die in aanraking komt met het kind, moet 

hiervan op de hoogte zijn: de juf, klasgenoten, de ouders,…Het ‘HoorSpel’ is een 

(groeps)hoortrainings-programma voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 8 jaar. De kinderen 

worden vooraf ingedeeld per hoorniveau, waaraan in groep hoortraining wordt gegeven. 
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Binnen het hoorspel worden 8 thema’s uitgewerkt in 5 hoorniveaus. Het is noodzakelijk om 

duidelijke doelen op te stellen. Plaatmateriaal en muziek zijn hier speciaal voor ontwikkeld. 

Het doel van het ‘HoorSpel’ is het stimuleren van de hoorontwikkeling van kinderen met een 

auditieve beperking zodat het kind optimaal gebruik leert maken van zijn of haar restgehoor 

en hoortoestellen. Ouders, leerkrachten en professionals moeten zich bewust worden van het 

belang van hooropvoeding bij ouders, leerkrachten en/of begeleiders en moeten ook inzicht 

hebben in de opbouw van de hoorontwikkeling. 

Gerrie Van Hamersvelt, ambulante begeleidster 

binnen de Nederlands Auris Groep ging dieper in 

op het door hen ontwikkelde programma ‘FF-

Luisteren’. FF Luisteren is een psycho-educatief 

programma, bestaande uit een handleiding voor 

de leerkracht en een werkboek met prachtige 

illustraties voor de leerling. Het wordt gebruikt bij 

slechthorende, dove kinderen tussen 9 tot 13 

jaar.  Het doel van het programma is om kennis 

bij te brengen over zijn eigen hoormogelijkheden 

en –beperkingen. Het is immers belangrijk dat het 

kind leert omgaan met zijn/haar beperking. 

Ten slotte wordt er een assertieve houding aangeleerd naar de omgeving zowel op school en 

thuis. Het werkboek is geschreven voor kinderen in het regulier onderwijs. In de handleiding 

kan de begeleider achtergrondinformatie en tips terugvinden. Enkele thema’s in het werkboek 

zijn: ‘wie ben ik?’, ‘horen en verstaan’ en ‘hoorapparatuur’. Het kind wordt op deze manier 

uitgedaagd om te reflecteren over zichzelf. Zo krijgen ze meer inzicht en kennis in hun 

gehoor en de functie van hun CI. Doordat kinderen hierna met vragen afkomen, kan de 

begeleider hier extra informatie over geven. Het gevolg is dat kinderen meer open zijn over 

hun gehoorbeperking. Geïnteresseerden kunnen de handleiding gratis downloaden via: 

www.auris.nl/ffluisteren  

Volwassen CI-gebruiker  Gerard de Vijlder  van de Nederlandse Stichting Plots- en 

Laatdoven gaf een heel boeiende presentatie met als titel: ‘CI een ramp of een zegen’. Als 

plotsdove en geïmplanteerde persoon kan hij als geen ander ervaringen met ons delen. 

Ondanks het grote succes en fantastische werk dat geleverd wordt, zijn er immers een aantal 

valkuilen bij cochleaire implantatie. De verwachtingen van de omgeving liggen bijvoorbeeld 

vaak hoog en kunnen niet steeds ingelost worden. Spraakverstaan, zeker in complexe 

luistersituaties, blijft moeilijk en vraagt zowel van de CI-gebruiker als de omgeving enige 

inspanning en aanpassing. Gerard de Vijlder benadrukte hierbij ook het belang van een goede 

begeleiding en hoortraining na implantatie. 

Joke Corteville van het CAR Sint-Lievenspoort te Gent had het over ‘Uitdagingen binnen 

de volwassenwerking van het CAR Sint-Lievenspoort’. Joke Corteville, logopediste en 

ervaringsdeskundige in de revalidatie van dove en slechthorende kinderen en volwassenen, 

gaf ons inzicht in de werking van het CAR Sint-Lievenspoort. Aan de hand van een casus 

ontdekten we de verschillende stappen, die een cliënt bij hen doorloopt, alsook enkele 

specifieke vragen en uitdagingen die rijzen in dit proces. Ze drukte ons op het belang van de 

benadering van elke cliënt als uniek individu, waarbij een logopediste een luisterend oor moet 

kunnen bieden en het oefenmateriaal afgestemd kan worden op de interesses. Verder werden 

http://www.auris.nl/ffluisteren
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ook enkele sterktes van groepstherapie, waarbij lotgenoten elkaar vaak goede tips kunnen 

geven,  aangehaald. 

‘De effecten van uni- en bilaterale hoortoestel- of CI aanpassing op spraakverstaan, 
taalbegrip en verbaal IQ van slechthorende en dove kinderen en implicaties voor de 

praktijk’ werden benadrukt door Anneke Vermeulen van het UMC St. Radboud te 

Nijmegen. In deze studie bij dove en slechthorende kinderen, werd de invloed van een mono- 

en stereofonische hoorapparaat en/of  CI- aanpassing nagegaan op het spraakverstaan (in 
stilte en ruis), het taalbegrip en het verbale IQ. Met dit onderzoek heeft men vooral getracht 

implicaties voor de onderwijspraktijk te formuleren. De verdeling van de scores bij de 

onderzochte groep werd onderling en met de normgegevens vergeleken. Algemeen kon 
gesteld worden dat de resultaten beter waren bij de groep met een bilaterale aanpassing, 

zowel wat betreft het verbaal IQ, als het taalbegrip als het spraakverstaan in stilte en in ruis. 

Dit laatste vergemakkelijk de verwerving van psycho-linguistische vaardigheden. 

 
De enige Waalse spreekster Marian Bacro, ging dieper in op ‘De ontwikkeling van 

het begrijpend lezen bij dove kinderen vanuit het instituut IRSA’ te Brussel. 

De nadruk tijdens deze presentatie lag vooral op de relatie tussen de 
taalproductievaardigheden en het leren lezen. Tijdens de beginjaren in de lagere school komt 

de leesvaardigheid bij sommige kinderen met een CI overeen met die bij normaalhorenden. 

Maar naarmate deze dove kinderen ouder worden en het lezen complexer wordt, ontstaat al 
snel een kloof tussen beide groepen. Mevrouw Bacro heeft voornamelijk getracht het belang 

van een verschillende aanpak bij dove kinderen met een CI aan te kaarten. 

 

Tot slot bracht Tinne Boons ons nog inzicht bij over ‘De variabiliteit in gesproken 
taalvaardigheden van kinderen met een cochleair implantaat’. Tinne Boons, voorheen 

werkzaam aan de KU Leuven, maar heden docent aan de Fontys hogeschool te Eindhoven, 

voerde onderzoek uit naar de variabiliteit in de mondelinge taalontwikkeling bij jonge dove  
kinderen na cochleaire implantatie. Ten eerste werden de oorzaken van die variabiliteit 

nagegaan en ten tweede rapporteerde ze kwantitatief en kwalitatief de gesproken 

taalproductievaardigheden van een hedendaagse groep kinderen met een CI. Enkele 
bevindingen hierbij waren dat de betere taalbegrips- en taalproductievaardigheden konden 

bepaald worden door een CI vóór het 2de levensjaar te plaatsen en door bilaterale auditieve 

stimulatie. Er werd eveneens aangetoond dat kinderen met een CI het vooral nog moeilijk 

hebben op vlak van expressieve woordenschat, morfologie, syntaxis en naverteltaken. Het 
doel van deze studie was vooral om meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van de 

verschillende aspecten van de taalontwikkeling bij slechthorende/dove kinderen, wat de 

efficiëntie van het revalidatieproces zal verhogen. 

 

Donderdagavond om 19.00u, na afloop van de eerste dag,  werden alle deelnemers aan het 

tweedaagse symposium uitgenodigd op de openingsreceptie op het stadhuis van Antwerpen, 

dat prachtig was aangekleed met bloemen ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Fleurs pour 

les Dames’ naar aanleiding van het 450-jarig bestaan van het stadhuis van Antwerpen. 

Tijdens de openingsreceptie heette zowel organisator Leo De Raeve als Gilles Cognat 

(president van Euro-CIU) iedereen van harte welkom op dit tweedaagse symposium. 

Vervolgens gaf Schepen Vancampenhout van de Stad Antwerpen een mooie presentatie 

waarin hij aangaf fier te zijn dat er in Antwerpen zoveel goede CI-specialisten gehuisvest zijn. 

De presentatie van Schepen Vancampenhout is eveneens te downloaden van de website van 

ONICI bij de andere presentaties van het symposium. 
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De tweede dag, het 10de Euro-CIU symposium, werd geopend door Vlaams 

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.  In 

zijn welkomswoord benadrukte minister Vandeurzen dat Vlaanderen 

pionierswerk heeft verricht op vlak van gehoor: Vlaanderen was de eerste 

regio in Europa die in 1998 startte met de vroege gehoorscreening; enkele 

wereldbekende experts op vlak van CI komen uit Vlaanderen: denken we 

maar aan de pionier prof Marquet en de huidige professoren Offeciers, 

Peeters,  Van de Heyning en Govaerts. 

Sinds 2009 wordt het gehoor van alle kinderen gescreend op de leeftijd van 4 , 10 en 14 jaar 

en vanaf september 2015 zal op de leeftijd van 10 en 14 jaar een spraak-in-ruis test worden 

afgenomen met het oog op eventuele lawaaitrauma’s. Het welkomstwoord van minister 

Vandeurzen kan nog tot eind juli integraal gedownload worden van de website van ONICI. 
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De eerste spreekster van deze dag was Monika Lehnhardt uit 

Duitsland met een presentatie over ‘CI, 30 years of steady 

progress and continuous change’. Monika Lehnhardt besprak de 

geschiedenis van het cochleair implantaat en had het hierbij over de 

negatieve houding ten opzichte van het cochleair implantaat bij de 

opstart ervan. Waar oorspronkelijk voornamelijk progressief 

doofgeworden volwassenen in aanmerking kwamen voor een CI, 

komen tegenwoordig kinderen en volwassenen van alle leeftijden in 

aanmerking. Zowel jonge kinderen als bejaarden kunnen kiezen voor 

een CI met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren, benadrukt 

Lehnhardt. En momenteel toont onderzoek zelfs aan dat een CI een 

grote meerwaarde kan hebben bij unilaterale doofheid. 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wereld van cochleaire implantaten: de 

onderdelen van een CI zijn bijvoorbeeld minder groot en de operatieduur werd steeds 

verkort. In de toekomst worden er nog vele veranderingen verwacht met name door het 

gebruik van telepractice. Zo zal vermoedelijk in de toekomst meer onderzoek, fittingen, en 

begeleidingen van op afstand gebeuren via de computer. 

Frans Coninx, professor aan de Universiteit van Keulen, ging in een vergelijkend onderzoek 

na wanneer nu best een hoorapparaat en wanneer best een CI kan gebruikt worden. Bij 
een gehoorverlies van meer dan 95 dB HL, kan er met een hoorapparaat vaak alleen gezorgd 

worden voor sensatie van geluid. Hedendaags wordt door verschillende Europese overheden 

een verlies van 80 dB HL als grens aangehouden om een CI te overwegen, maar waar is dit 

op gebaseerd? Professor Coninx deed samen met Vermeulen en Nekes onderzoek naar de 
luisterprestaties van dragers van hoorapparaten en CI. Hij overliep in de presentatie van het 

onderzoek de verschillende tests die gebruikt werden om de luisterprestatie te bepalen. Uit 

de resultaten blijkt dat personen met een verlies van 70 dB HL beter presteren met een CI 
dan met een hoorapparaat. Zelfs op 50 dB HL zouden er betere prestaties geleverd worden 

met een CI. Het onderzoek zet aan tot bedenkingen rondom de vraag vanaf welk verlies men 

voor een CI zou kunnen kiezen, maar het geeft duidelijk aan dat de selectiecriteria in de 
meeste Europese landen achterhaald zijn en dringend zouden moeten aangepast worden. 

 

Sue Archbold, CEO van The Ear Foundation in Nottingham, bracht de resultaten naar voren 

van een Europees onderzoek vanuit Euro-CIU naar de ‘Quality of Life in Adults with 

Cochlear Implant’. Deze presentatie was een verduidelijking bij een onderzoek met 

betrekking tot de ervaringen van slechthorende en dove volwassenen met CI’s. Ondanks het 

feit dat het aantal slechthorende volwassenen steeds toeneemt, wordt gehoorverlies nog 

weinig erkend. De impact ervan wordt onderschat, behalve door personen die er hinder van 

ondervinden. Een belangrijk probleem daarbij is dat vele jobs tegenwoordig (bv. 

vergaderingen) veel communicatiever zijn ten opzichte van vroeger (bv. arbeider in fabriek). 

Vaak kijken overheden enkel naar de directe kosten die hoortoestellen met zich meebrengen, 

maar vergeten ze dat de indirecte kosten veel hoger worden als er niets aan het 

gehoorverlies wordt gedaan. Gehoorverlies heeft namelijk een enorme impact of de kwaliteit 

van leven : zo kunnen gehoorverliezen mentale problematieken, zoals depressie en dementie 

veroorzaken. Bij dit voorbeeld zullen de kosten op langere termijn voor de maatschappij 

echter heel hoog oplopen. 
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De resultaten van een bevraging bij Europese CI-gebruikers toonde aan dat de meeste CI-

gebruikers hun CI constant gebruiken en dat het nut ervan het grootst is op het werk. 

Personen die een CI dragen worden ook beter verstaan door hun omgeving en hebben betere 

ervaringen bij het beluisteren van muziek. Een werkpunt naar de toekomst toe is dat het 

verstaan in ruis. 

Hendrik Fehr, bestuurslid en voormalig 

voorzitter van Euro-CIU sprak over 

‘Chances/strenghts, constraints and 

weaknesses of NGOs related tot CI users – 

Personal Reflection on 20 Years 

Experience’. Hendrik Fehr is vader van een 

dove zoon die al meer dan 20 jaar een CI 

draagt. Hij is al 20 jaar bestuurslid van Euro-

CIU en verduidelijkte in zijn presentatie de 

werking hiervan. Omdat de dovengemeen-schap 

in de prille beginjaren van CI een erge 

weerstand had hiertegen, steunde Prof. Dr- 

Lehnhardt, NKO-arts uit Hannover) de ouders 

van CI-kinderen om zich Europees te verenigen, wat leidde tot de oprichting van Euro-CIU. 

Deze NGO (niet gouvernementele organisatie) vergemakkelijkt ook de uitwisseling van 

ervaringen in de jaarlijkse bijeenkomsten en tweejaarlijkse symposia die in verschillende 

landen werden georganiseerd in nauwe samenwerking met de nationale vereniging. Meneer 

Fehr sprak in zijn presentatie over de sterktes, zwaktes en beperkingen van een NGO. De 

sterkte van onze vereniging is dat de leden allemaal zelf gebruikers of familie van gebruikers 

zijn. EURO-CIU was nooit tegen andere benaderingen (zoals gebarentaal) die noodzakelijk 

werden geacht door andere organisaties in het veld. De bestuursleden werken op vrijwillige 

basis. EURO-CIU stond aan de basis om schrijftolken te gebruiken tijdens vergaderingen en 

om een gemeenschappelijk platform te ontwikkelen voor NGO’s in het veld. Beperking van 

onze organisatie is dat er 3 officiële talen zijn (Engels, Frans Duits) en er dus niet één 

hoofdtaal is. Doordat de organisatie louter op vrijwilligers draait, zorgt dit voor beperkingen 

van de inhoud van onze website, werkgroepen,  nieuwsbrief,… Hierdoor en door de kosten en 

beperkte tijd is het ook moeilijk om steeds aanwezigheid van de bestuursleden te verzekeren 

op nationale evenementen, zeker als deze bestuursleden een voltijdse job hebben. 

Tevens ondervinden we moeilijkheden om jonge CI-gebruikers te betrekken bij onze 

vereniging en het is moeilijk om betrouwbare gegevens door te krijgen van overheden, CI 

centra en CI-firma’s, zoals aantallen CI, aantal bilaterale CI, aantal herimplantaties per land 

e.d.m. Doordat er zich de voorbije jaren weinig jongeren hebben aangemeld als bestuurslid 

heeft dit als gevolg dat sommige andere leden al veel te lang in het bestuur zetelen. Het is 

dus volgens Fehr hoog tijd voor vernieuwing in het Euro-CIU bestuur.  

Peter Baumhoff – Cochlear Implants and Brain Development. Peter Baumhoff schreef 

zijn doctoraatthesis in het kader van de temporele verwerking in de auditieve 

middenhersenen. Momenteel verricht hij onderzoek op het gebied van de auditieve 

neurowetenschappen in het Instituut voor AudioNeuroTechnologie (VIANNA) te Hannover, 

Duitsland. Dit onder leiding van Professor Andrej Kral, die één van de pioniers is op vlak van 
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onderzoek naar plasticiteit, ontwikkeling en kritieke periodes van het auditief systeem bij 

dove personen. Dr. Baumhoff gaf ons dan ook uitgebreid informatie over de 

hersenontwikkeling en auditieve deprivatie bij CI-gebruikers. Het probleem bij laat 

geïmplanteerde CI-gebruikers is dat de hersenen kunnen ‘horen’ maar niets kunnen opmaken 

uit datgene wat ze ‘gehoord’ hebben. Daarom is het belangrijk dat implantatie plaatsvindt in 

een vroeg stadium van de neuronale ontwikkeling. Zo wordt ook bewerkstelligd dat de 

neuronale representatie van de buitenwereld correct wordt weergegeven en de interactie 

tussen de overige zintuigen optimaal verloopt. Hij beschreef dit aan de hand van enkele 

studies omtrent de neuronale ontwikkeling van de auditieve cortex bij dove, geïmplanteerde 

en normaalhorende katten.  

Clare Sheridan - Rehabilitation options throughout the day for adults and teenagers. 

Clare Sheridan werkt voor Cochlear EMEA als ‘customer skills and rehabilitation manager’. Ze 

heeft reeds 20 jaar ervaring in het audiologisch vakgebied en kwam een presentatie geven 

over het implementeren van de holistische visie binnen het revalidatieproces (bij volwassenen 

en adolescenten). Elk individu heeft zijn eigen karakteristieken, mogelijkheden en 

beperkingen waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens de therapie. Om dit te 

bereiken, moet de patiënt zich bewust zijn van zijn eigen levensdoelen, mogelijkheden en 

beperkingen m.a.w. de dove of slechthorende moet een expert zijn op vlak van zijn eigen 

gehoor. Dit inzicht wordt onder meer bekomen door de ‘Miracle Question’ te stellen: “Als er 

een wonder zou kunnen gebeuren, wat zou dat dan zijn?”. De therapiedoelen dienen 

opgesteld te worden door therapeut en patiënt samen. Dit gebeurt enerzijds door de patiënt 

zichzelf in vraag te laten stellen en bepaalde vaardigheden te schalen. Anderzijds gebeurt dit 

door de talenten en mogelijkheden van het individu te benadrukken. Dit alles zou tot een 

optimalere integratie in de maatschappij kunnen leiden.  

Tijdens haar presentatie bracht Clare een aantal technieken aan bod, die het bereiken van 

het bovenstaande bevorderen. Zo vermeldde ze dat een ‘wacht-en-luister’-houding en kritisch 

reflecteren van groot belang zijn.  

Vincent Van Rompaey - Spatial hearing improvement and long-term suppressive 

effect on tinnitus after cochlear implantation in single-sided-deaf patients. Vincent 

Van Rompaey is een Belgische NKO-arts die werkzaam is in het Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen. Hij besprak het effect van cochleaire implantatie bij SSD-patiënten op tinnitus en 

spatiaal horen. Zijn studie wees aan dat een cochleair implant de tinnitus significant 

vermindert en het binauraal horen verbetert. Er werd aangetoond dat spraakverstaan in ruis 

en lokaliseren significant verbetert met het dragen van een cochleair implant. Dr. Van 

Rompaey stelde ook dat men pas het volledige binaurale voordeel van een cochleair implant 

ondervindt na het enkele jaren in gebruik te hebben. Een andere interessante vaststelling 

was dat de vraag naar de oorzaken van tinnitus niet zo snel beantwoord kon worden. Dr. Van 

Rompaey legde uit dat er zeer veel oorzaken zijn van deze aandoening en dat de 20 minuten 

spreektijd hier toch net iets te kort voor waren.  

Harry Knoors: Participation in de 21st century: Chances and challenges for deaf 

students with cochlear implants. Harry knoors is een professor aan de Behavioural 

Science Institute van de Radboud universiteit in Nijmegen. Hij is opgeleid als psycholinguïst 

en heeft zich gespecialiseerd in taal en de geletterdheid  van dove kinderen. Meneer Knoors 

had het in zijn presentatie over studenten met CI en wat voor hen belangrijk is. Hij sprak 

over op welke manier de globalisering en informatisering de wereld verandert en de huidige 

en toekomstige dove studenten zal beïnvloeden en wat de consequenties voor de educatie in 
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het algemeen en vooral voor de dove studenten met implantaat zijn. Uit de presentatie kwam 

naar voren dat kinderen die vroeg geïmplanteerd zijn het beter doen met lezen. Niet alle 

kinderen met een CI doen het even goed, en ook niet alle kinderen hebben de voordelen van 

een CI. Zoals hij zei in zijn presentatie ‘Not every child profits and not every child profits with 

the same extent’. Er kunnen sociaal-emotionele problemen voorkomen (theory of mind). Voor 

CI-studenten zijn er veel verschillende communicatiemiddelen, dit is afhankelijk van tijd, 

situatie (situaties: gesproken taal/begrip, gesproken/geschreven woorden leren, gesproken 

woordperceptie). Hij sloot af met de titel van een nummer van Bob Dylan: ‘The Times They 

Are a-Changin’. 

 

Connie Mayer - Listening for Literacy: Learning to Read and Write a Cochlear 

Implant. Connie Mayer is hoofddocent aan de faculteit Onderwijs in de York University te 

Toronto, Canada. Ze doet momenteel onderzoek naar taalontwikkeling en ontwikkeling van 

geletterdheid bij dove leerlingen, vroege geletterdheid en vroege interventie, cochleaire 

implantatie, tweetaligheid, etc. Ze reisde speciaal voor het ONICI-congres van Canada naar 

België en vermeldde te hebben genoten van het excellente Belgische bier en brood. Buiten 

dat kwam zij ons natuurlijk wat meer vertellen over geletterdheid bij CI-gebruikers. Hoe leer 

je lezen en schrijven met een CI? Aan de hand van geschreven tekstjes van CI-leerlingen 

toonde ze aan dat het niet evident is om vlot te schrijven als dove persoon met een CI en dat 

de grammatica van de gebarentaal vaak terug te vinden is in de geschreven taal bij dove 

gebarentaalgebruikers. 

Evelien Dirks over ‘Parent-child interactive book reading in children with hearing 

loss’. Mevrouw Dirks vertelde over de meerwaarde van het interactief voorlezen, specifiek 

gericht op kinderen met een gehoorstoornis. Om de taalvaardigheid/leesvaardigheid te 

stimuleren van het dove of slechthorende kind, is er voor ouders van dove/slechthorende 

kinderen een cursus die zij kunnen volgen. Ouders krijgen hierbij tips die zij kunnen 

toepassen tijdens het voorlezen aan hun kind en worden tijdens dit leerproces begeleidt om 

deze tips op een juiste manier toe te passen. 

Voorlezen wordt tijdens deze cursus op twee manieren geoefend, namelijk op digitale wijze 

(waarbij apps gebruikt worden) en met boekjes. Bij de digitale wijze wordt er gebruik 

gemaakt van apps die het verhaal interactief ondersteunen. Zo wordt er gebruik gemaakt van 

gebaren tussen het lezen door en deze gebaren worden nogmaals via de app getoond. Voor 

beide manieren worden ouders getraind op bepaalde aspecten. Zo wordt er geoefend om het 

kind het boekje te laten lezen en op de manier in te gaan zoals het kind het boek leest. 

Ouders volgen op deze manier het kind, in plaats van het verhaal. Om de meerwaarde van de 

cursus aan te tonen, werden er videofragmenten getoond van ouders die voorlezen aan hun 
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kind. Daarbij liet mevrouw Dirks een filmpje zien van een ouder die voorleest aan het kind 

voordat ze de cursus gevolgd hebben en vervolgens dezelfde ouder na het volgen van de 

cursus. Op het videofragment was duidelijke voortgang zichtbaar en door het gebruik van dit 

concrete materiaal zullen ouders zeer zeker gaan nadenken over hun manier van voorlezen. 

Kinderen met een gehoorstoornis hebben vaak sneller moeilijkheden met taal/lezen in 

vergelijking met normaalhorende kinderen. Het is daarom belangrijk dat er vroegtijdig 

aandacht wordt besteed aan dit ontwikkelingsgebied en dat maakt deze cursus mogelijk. 

 

Inge Doorn van de organisatie Grow2work gaf een presentatie over ‘How to support 

young adults using cochlear implants to find work?’ Grow2work is een organisatie die 

meetings organiseert voor slechthorende en dove personen die problemen hebben bij het 

vinden en/of behouden van een job. Gedurende die meetings worden dan ervaringen en tips 

uitgewisseld en vragen beantwoord door zowel therapeuten als personen met een 

gehoorverlies. Belangrijk daarbij is dat er wel adviezen worden gegeven, maar er geen 

verplichtingen worden opgelegd. Iedere persoon heeft namelijk baat bij andere tips en dient 

dus zelf uit te zoeken wat voor hem/haar het meest geschikt is. Deze organisatie is opgericht 

omdat veel slechthorenden aangeven dat ze niet goed weten wat er van hen verwacht wordt 

op het werk.  

Ook zorgt een verminderd gehoor voor een aantal problemen 

op het werk. Zo zijn slechthorenden vaak sneller vermoeid 

omdat zij zich extra moeten inspannen om collega’s te 

verstaan. Ook voelen ze zich wat onzeker en eenzaam. Ze 

zullen zichzelf sneller isoleren om gespreksmoeilijk-heden te 

voorkomen. Er is bovendien gebleken dat dergelijke personen 

minder verantwoordelijkheid en groeikansen krijgen in het 

werkveld.  

Daarom is het belangrijk om slechthorende personen te leren dat zij meer onafhankelijk 

moeten zijn. Ook dienen zowel werknemers als werkgevers geïnformeerd te worden over de 

mogelijk-heden, zoals een gebarentolk, om de slechthorende werknemer optimaal te laten 

functioneren. 

 

Donna Sperandio uit Oostenrijk gaf een presentative over ‘Are you thinking what I’m 

thinking-development of Theory of Mind in deaf or Hearing Impaired Children’. 

Voordat er wordt in gegaan op het onderzoek dat er is uitgevoerd rondom dit onderwerp, 

begon mevrouw Sperandio met een toelichting over Theory of Mind. Wat is Theory of Mind 



        VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 43, jaargang 13, nr. 2. 27 

eigenlijk en waarom is dit belangrijk? Het antwoord op deze vraag werd op een zeer creatieve 

manier uitgelegd aan de hand van beeldmateriaal op de powerpoint. Spongebob en Patrick 

waren hierbij de mascottes. Naar aanleiding van beeldmateriaal met Spongebob en Patrick, 

werd uitgelegd wat Theory of Mind is en hoe kinderen met een achterstand in de ontwikkeling 

van Theory of Mind (foutief) redeneren. Na deze heldere uitleg, werd er overgegaan naar het 

onderzoek dat men heeft uitgevoerd naar Theory of Mind bij dove en slechthorende kinderen. 

Onderzoek toont aan dat dove en slechthorende kinderen risico lopen op een achterstand in 

de ontwikkeling van Theory of Mind. Omdat TOM ook een belangrijke rol speelt in de sociaal 

emotionele ontwikkeling, lopen taalzwakke kinderen ook risico op sociaal emotioneel vlak.   

Promovendus Anouk Netten sprak over ‘Understanding others’ emotions: empathy in 

deaf or hard of hearing (pre)adolescents.’ Anouk Netten heeft geneeskunde gestudeerd 

aan het universitair medisch centrum in Leiden (MD) en werkt momenteel aan haar 

doctoraatsonderzoek met betrekking tot de socio-emotionele ontwikkeling van slechthorende 

of dove kinderen. Het doel van haar doctoraatsstudie is het verzamelen van informatie rond 

het empatisch vermogen van dove of slechthorende kinderen. Uit haar eerste 

onderzoeksresultaten is gebleken dat het niveau van inlevingsvermogen (empathie) bij CI-

kinderen lager ligt dan bij normaalhorende kinderen van dezelfde leeftijd, onafhankelijk van 

het gebruikte hoorhulpmiddel, wat natuurlijk grote sociale, maatschappelijke en emotionele 

gevolgen heeft.  

Zoals jullie hebben kunnen lezen was het een 

congres met zeer veel goede sprekers vanuit 

verschillende disciplines. Het wordt de volgende 

organisator Finland, die het 11de Euro-CIU congres 

in 2017 zal organiseren, hiermee niet makkelijk 

gemaakt om dit te evenaren of te overtreffen. 

 

 

Met dank aan de studenten audiologie van de Thomas More Hogeschool Antwerpen voor deze 

verslaggeving. 

VLOK-CI dankt Leo De Raeve voor de organisatie van dit indrukwekkende symposium en voor 

het ter beschikking stellen van zijn artikel voor deze nieuwsbrief (bron: 

http://www.onici.be/wwwuploads/nieuwsbrieven/1438693359.pdf). Tijdens dit symposium 

werden ook de eerste contacten gelegd met EURO-CIU en VLOK-CI zal zich hierbij ook 

aansluiten. 

 

Hele ploeg leert gebarentaal voor hun toptrainer Nico 
 

Nico De Weghe mag zich de eerste dove voetbalcoach van België noemen die een 

‘gewone’ ploeg traint. Zijn spelers - jongens van de U17 bij het West-Vlaamse ZK 

Dentergem - zijn al verzot op hun coach. Hoe dat dan gaat op het plein? ‘Niet hij 
maar wíj passen ons aan. Wíj leren gebarentaal en leren uit het hoofd wat de coach 

met zijn gebaren wil zeggen’, zegt kapitein Igmar D’Haene (16). Ook de ouders doen 

mee, en nemen een spoedcursus gebarentaal. 

http://www.onici.be/wwwuploads/nieuwsbrieven/1438693359.pdf
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Vandaag is een hoogdag voor Nico De Weghe. Voor het eerst mag hij als dove 

jeugdcoach van een gewone voetbalploeg - ZK Dentergem - langs de lijn staan. 
Tegenstander is SK Oostnieuwkerke. ‘Een droom die werkelijkheid wordt’, vindt hij 

zelf. De wedstrijd is tot in de puntjes voorbereid. ‘De spelers verstaan al tamelijk vlot 

wat ik van hen verwacht. En dat na drie trainingen en twee oefenmatchen’, zegt De 

Weghe. 
 

Maar hoe gaat dat dan, zo’n wedstrijd voorbereiden met een coach die niets hoort? 

‘Via een zelfgemaakt filmpje heeft de trainer ons een aantal voetbaltermen 

verduidelijkt. Verder kunnen we met hem alles bespreken via sms, chat en mail’, zegt 
Arnoud Kerkhove (15), één van de spelers bij ZK Dentergem. ‘Nico is echt een goede 

trainer. We leren veel bij op technisch vlak en hoe we in zones moeten spelen’, zegt 

Igmar D’Haene (16), kapitein van de ploeg. 

 
De spelers gaan heel ver voor hun trainer: ze leren zelf ook gebarentaal. 

 

Facebook 

 

Eerlijk is eerlijk, in het begin was het even raar. De spelers wisten niet meteen hoe 
dat zou uitpakken, voetballen met een dove trainer langs de lijn. Maar ze hebben De 

Weghe nu al in hun hart gesloten. De ploegfoto’s mét coach op Facebook zeggen 

alles. Net als de hashtags onder die foto’s: #lovedovetrainer en #nicoisvanons. Ook 

de ouders doen de moeite om via een snelcursus gebarentaal te kunnen 
communiceren met de trainer. 

 

De dove voetbalcoach krijgt ook hulp aan de zijlijn: afgevaardigde Marc Mornie helpt 

waar hij kan. ‘Ik heb intussen een prachtige verstandhouding opgebouwd met hem’, 
klinkt het. ‘Hij vertaalt tijdens de match mijn instructies.’ 

 

Filip Demeyer, fiere voorzitter van de club, moest niet lang nadenken toen hij de 

sollicitatie van de uitzonderlijke coach binnenkreeg. ‘Waarom niet, dacht ik meteen. 

Ook het bestuur ging onmiddellijk akkoord.’ 
 

Engagement 

 

‘Dit is een fantastisch voorbeeld van inclusie, dat is nog een stap verder dan 
integratie. Het wil zeggen dat niet alleen de dove maar ook zijn omgeving zich 

aanpast. Dat kan door trager te spreken voor de dove, en in het extreme zelf 

gebarentaal te leren. Wat de ploeg doet gaat heel ver. Dat is een enorm engagement. 

Erg mooi om te zien’, zegt Claire Tollenaere van de vzw Sint-Lievenspoort in Gent, 
waar ze therapie en begeleiding geven aan mensen met onder andere 

gehoorproblemen en spraakstoornissen. 

 

Op zaterdag zal duidelijk worden hoe het uitpakt, tijdens de eerste officiële wedstrijd 
van trainer De Weghe. Zijn nieuwe droom ligt al vast: ‘Binnen een aantal jaar de 

eerste ploeg van ZK Dentergem coachen, dat zou schitterend zijn’. 

 

Bron: Nieuwsblad (29/8/2015) 
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Open brief van Linde Van den Eede aan de Minister van Onderwijs 

mevr. Hilde Crevits  
 

Geachte minister Crevits 

 
Mijn naam is Linde Van den Eede en ik ben 13. Ik zit momenteel in mijn tweede jaar 

Grieks-Latijn op het Sint-Jozefscollege te Aalst, en ik ben doof. Ik ben doof sinds mijn 

geboorte en ik heb twee CI's. De 2e is volledig zelf betaald door mijn ouders, 

aangezien er pas sinds februari 2010 terugbetaling mogelijk is voor kinderen onder de 
12 jaar met bilaterale doofheid. Mijn ouders zijn beiden horend, net zoals mijn 

jongere broer van 10. Ik heb een schrijftolk en 2 uur GON-begeleiding per week. Ik 

volg al heel mijn leven gewoon onderwijs, en ik wou graag mijn mening ventileren 

over het M-decreet. 
 

Dit is theoretisch gezien een mooi plan, aangezien het aantal leerlingen dat in het 

buitengewoon onderwijs zit schrijnend hoog is, vooral in het secundair, maar in de 

praktijk is het nog niet ideaal. Het decreet is al in werking sinds het najaar van 2014, 

en vooral de situatie omtrent schrijftolken is nog steeds problematisch. Zij zijn 
opgenomen in de Omzendbrief, en er worden tolkuren toegekend, net zoals bij tolken 

VGT, maar er zijn nog steeds geen deontologische regels of normen. Het CAB beweert 

dat het de schrijftolken onder hun hoede wil nemen, net zoals bij de gebarentolken 

maar hier geen toestemming van hogerhand voor krijgt, en dat is wel jammer. Mijn 
schrijftolk, die fantastisch werk levert, heeft voor dit werk zelfs een 

zelfstandigenstatuut aangevraagd. Er moet een dergelijk onderbouwd systeem 

komen, en wel liefst zo snel mogelijk, aangezien de vraag naar schrijftolken steeds 

groter zal worden. Dit omwille van de technologie, met name CI's. Mensen zullen 
kiezen om hun kind te laten implanteren, aangezien dit later ook meer kans geeft om 

te integreren in de maatschappij. Wanneer iemand horende ouders heeft, én 

geïmplanteerd is, is het minder waarschijnlijk dat die persoon VGT gebruikt, maar is 

er nog steeds ondersteuning nodig in de klas, en daarom de logische keuze voor een 
schrijftolk. 

 

Toen er een misverstand was over het aantal tolkuren en mijn moeder enkele 

telefoontjes deed naar de bevoegde instanties, kreeg ze te horen dat ze het dubbele 

(!) moest aanvragen van wat ze wou krijgen. Dit kan niet. Sommige mensen zullen 
dan meer krijgen dan ze in werkelijkheid nodig hebben, en anderen zullen dan juist te 

weinig krijgen. Wat ook vervelend is, is dat we ieder jaar moeten 'bedelen' om 

tolkuren, terwijl het veel efficiënter zou zijn om dat ineens voor de hele secundaire 

schoolloopbaan te regelen. Het is niet omdat iemand ouder wordt, dat die persoon 
ineens minder hulp nodig heeft. Er is ook nog een voordeel, men zal de instanties die 

hiervoor bevoegd zijn minder moeten belasten, enkel wanneer er iets aan de regeling 

veranderd moet worden. Ik ben volledig bereid om mee te gaan in uw visie van 

integratie in het regulier onderwijs, maar zolang het systeem niet optimaal werkt zal 
die visie nooit waarheid worden. 

 

Ik verwijs dan graag ook even naar uw beleidsnota van 2014-2019: “… De Vlaamse 

overheid heeft zich ertoe verbonden, met de ratificering in 2009 van het VN-Verdrag 

van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap, om 
stappen te zetten in de richting van inclusie op verschillende maatschappelijke 

domeinen. Dit betekent dus dat scholen, op een zorgzame manier hierin ondersteund, 
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stap voor stap moeten leren omgaan met leerlingen met beperkingen of tekorten op 

een inclusieve manier. Hiervoor werd het M-decreet goedgekeurd, dat maatregelen 

voorziet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.” 
 

Dit citaat bewijst dat men inderdaad weet dat het niet goed gaat met de 

zorgverlening, maar wanneer je aantoont dat je de zorg wel goed gebruikt, nemen ze 

je nog een stukje af. 
 

Ik hoop dat ik met deze brief iets heb kunnen bereiken, niet alleen voor mezelf, maar 

ook voor andere doven. 

 
Vriendelijke groet 

 

Linde Van den Eede 

 
Linde verstuurde deze mail op 18 juni 2015. Zij kreeg op 28/8 volgend antwoord van 

een kabinetsmedewerker: 

 

Beste Linde, 

 
Aansluitend op vorige mailcontacten ontving ik ondertussen de nodige verduidelijking. 

 

De minister apprecieert het dat je jouw mening met haar deelt. Het is voor haar 

belangrijk om te weten wat er zich afspeelt in de praktijk. Aan de hand van onder 
andere jouw bericht, proberen wij het beleid bij te sturen en de regelgeving waar 

nodig aan te passen aan de noden van de leerlingen. 

 

De voorbije jaren is er veel geïnvesteerd om de tolkondersteuning in onderwijs te 
verbeteren, bv. door de administratieve procedure te vereenvoudigen, door een meer 

flexibele aanwending van de uren mogelijk te maken, maar ook door een veel groter 

urenpakket toe te kennen en door de voorwaarden voor de tolken te verbeteren en 

meer overleg te organiseren met alle betrokkenen. Het is wel zo dat de meeste 

aanpassingen betrekking hadden op de tolkuren Vlaamse Gebarentaal, omdat dit 
systeem al verder uitgebouwd was dan de schrijftolkondersteuning en hier ook veel 

meer gebruik wordt van gemaakt. Maar zoals je sinds kort ook kan lezen in de 

omzendbrief, is het nu de beurt aan de schrijftolkondersteuning en willen we die 

verbeteren, o.a. door deze verder te professionaliseren. 
 

Daarom worden er stap voor stap gedurende een aantal schooljaren wijzigingen 

aangebracht aan de regeling m.b.t. schrijftolkondersteuning. Bedoeling is om op 

termijn een veel grotere oplossingsgraad van de tolkuren te bekomen en meer 
garantie te krijgen op professioneel en kwaliteitsvol schrijftolkwerk voor dove 

leerlingen. 

 

In de loop van het schooljaar 2014-2015 hebben wij voorbereidingen getroffen zodat 
we nu een eerste stap kunnen zetten voor het schooljaar 2015-2016. Het CAB zal 

vanaf dit schooljaar instaan voor de registratie en uitbetaling van alle ‘nieuwe’ 

schrijftolken (d.w.z. schrijftolken die tot dan nog niet als schrijftolk in het onderwijs 

werken). Dit biedt een aantal voordelen voor de schrijftolk. Op die manier zullen 

hopelijk meer schrijftolken geïnteresseerd zijn om meer opdrachten in onderwijs te 
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vervullen.  Op termijn komt dit dus ook de dove leerlingen ten goede, aangezien veel 

leerlingen, vandaag geen (geschikte) schrijftolk vinden en de uren niet ingevuld 

worden. Bovendien kunnen de schrijftolken actief in onderwijs dan ook gemakkelijker 
kennis nemen van opdrachten in de sectoren Welzijn en Werk, en vice versa. Ook 

personen die tijdens het schooljaar 2014-2015 al als schrijftolk in onderwijs werken, 

zoals uw schrijftolk, kunnen ervoor kiezen om zich rechtsreeks te registreren en te 

laten uitbetalen bij het CAB, waardoor zij ook onmiddellijk van deze voordelen 
genieten. De schrijftolken geven deze keuze eenvoudig te kennen aan het CAB. 

 

Daarnaast hebben wij ook werk gemaakt van de administratieve vereenvoudiging wat 

betreft de aanvraag voor tolkondersteuning. Vanaf het schooljaar 2015-2016 
vereenvoudigt de aanvraag- en toekenningsprocedure voor tolkuren. Aanvragen 

kunnen vanaf 01/09/2015 ook in de loop van het schooljaar ingediend worden. Er is 

dus geen limietdatum meer van toepassing voor het indienen van de aanvraag. Na 

onderzoek van de aanvraag ontvangt de leerling een administratieve goedkeuring. 
Deze goedkeuring geeft het recht om tolken te gebruiken tijdens het schooljaar. De 

cel Speciale Onderwijsleermiddelen zal vanaf dit schooljaar geen tolkurenpakket meer 

toekennen.  Deze goedkeuring geeft het recht om tolken te gebruiken voor het 

maximum aantal uren dat per onderwijsniveau wordt bepaald, rekening houdend met 

het totale aantal beschikbare tolkuren. Voor leerlingen die gebruik maken van 
schrijftolkondersteuning raadpleegt de school zelf de beschikbaarheid van de 

opgegeven schrijftolk(en). Bij moeilijkheden kunnen de tolkaanvragen geregistreerd 

worden in de applicatie van het CAB, zodat eventueel andere beschikbare 

schrijftolken kunnen ingaan op de vraag. Voor meer informatie hierrond, kan men 
terecht bij het CAB. Ook het medisch attest zal slechts één maal tijdens de 

schoolloopbaan van de leerling worden opgevraagd, en niet meer per 

onderwijsniveau. 

 
Uit navraag bij AgODi heb ik vernomen dat de school op vrijdag 28 augustus op de 

hoogte is gebracht van de goedkeuring van uw dossier. Dit betekent dat je bij het 

begin van het schooljaar onmiddellijk kan starten met de schrijftolk(ondersteuning).   

 

Om een goede opvolging en uitvoering van de tolkondersteuning te kunnen 
garanderen, blijft het wel belangrijk dat dove leerlingen en scholen jaarlijks bepaalde 

informatie doorgeven aan de dienst die de tolkondersteuning in onderwijs 

administratief opvolgt (dit is de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van AgODi). De 

voorbije jaren werd er aan gewerkt om dit zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. De scholen van de leerlingen die gebruik maken van tolkondersteuning 

krijgen op het einde van het schooljaar een formulier toegestuurd om de verlenging 

van de tolkondersteuning te bevestigen. Wij vragen om dat formulier in te vullen en 

terug op te sturen zodat AgODi op de hoogte is  in welke school de leerling volgend 
schooljaar de lessen zal volgen, wie het aanspreekpunt is in de school en welk 

systeem (tolkuren VGT en/of schrijftolkuren) de leerling wenst te gebruiken. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

 

 

Rik Misseeuw 

Kabinetsmedewerker 
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Kabinet Hilde Crevits, 
Viceminister-president van de Vlaamse regering 

Vlaams minister van Onderwijs 

 

Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 

1210  Brussel 

 

 
Tel.  02/552 68 31 

Gsm.  0477/23 33 54 

 

 
twitter@crevits.be 

www.hildecrevits.be 

 

Internationaal ORL-congres ‘From Clinics to Robotics’ (Namen, 23 

– 24 april) 

 

Op 23 en 24 oktober vond in Namen het jaarlijks internationaal ORL-congres ‘From 

Clinics to Robotics’ plaats. NKO-arts en mede-organisator Benoite Millet nodigde 

eveneens VLOK-CI en onze Waalse tegenhanger Apedaf uit om er te spreken over het 

moment waarop aan ouders meegedeeld wordt dat er iets mis is met het gehoor van 

hun kind.  

 

 

 

Bij wijze van inleiding op dit thema, gaven  Anne-Charlotte Prévot, voorzitter van 

Apedaf, en onze eigen voorzitter, Aagje Martens, elk een speech waarna zij ook 
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deelnamen aan het daaropvolgende debat met verschillende NKO-artsen uit binnen- 

en buitenland.  

 

In de speech van VLOK-CI werden een aantal ideeën en bedenkingen aangehaald die 

een synthese vormden van verschillende reacties van onze ouders. Zo benadrukte 

onze voorzitter o.a. dat het verwerkingsproces dat ouders moeten doorlopen wanneer 

een gehoorverlies is vastgesteld bij hun kind, moeilijk is, zeker ook voor horende 

ouders die plots ondergedompeld worden in een wereld waarvan zij tot op dat 

moment het bestaan niet of nauwelijks kenden. Zij gaf aan dat ouders er zich 

uiteraard van bewust zijn dat het geen eenvoudige taak is voor artsen om dergelijk 

nieuws op een zo juist mogelijke manier over te brengen en dat het dus als zeer 

positief ervaren wordt dat er aan dit emotioneel en psychologisch aspect aandacht 

kon besteed worden tijdens het congres. Verder werd de nadruk gelegd op het feit 

dat ouders, wanneer zij voor de eerste maal bij de NKO-arts terechtkomen, vaak 

reeds een periode van onzekerheid (Algotest, gehoortesten in het ziekenhuis,...) 

achter de rug hebben en men hier dus zeker rekening mee dient te houden. Ook werd 

aangegeven dat het tijdens de eerste ontmoeting met de NKO-arts van belang is 

voldoende tijd en aandacht te besteden aan ouders, wat ook de artsen tijdens het 

debat herhaaldelijk beklemtoonden. Ook gaf onze voorzitter aan dat het belangrijk is 

tijdens dit eerste NKO-consult de ernst van het gehoorverlies zo duidelijk mogelijk  te 

schetsen, maar er onmiddellijk bij te vermelden dat er vandaag reeds heel wat 

mogelijkheden bestaan en dove kinderen nu vaak, met de nodige inspanningen en 

ondersteuning uiteraard, kunnen leren horen en praten. Dat dit voor ouders, die 

dikwijls niet op de hoogte zijn van de vele mogelijkheden, reeds enige hoop kan 

bieden op een moment waarop zij nog heel wat twijfels hebben en onzeker zijn over 

de toekomst. Andere aandachtspunten waarop gewezen werd, was het feit dat men 

ouders de situatie stapsgewijs moet laten verwerken, hen zoveel mogelijk moet 

begeleiden tijdens de mentaal zware periode van de etiologische onderzoeken en hun 

steeds het gevoel moet geven dat zij zoveel mogelijk betrokken worden in hetgeen 

beslist en gezegd wordt over hun kind. Ook moeten zij te allen tijde ergens terecht 

kunnen met hun vele vragen. 

Onze voorzitter benadrukte eveneens dat ouders zeker in een beginfase erg 

kwetsbaar zijn en men daarom voorzichtig moet omspringen met het soort informatie 

en de manier waarop bepaalde informatie aangeboden wordt. Zo is uit de vele 

reacties van (horende) ouders immers gebleken dat zij zeker respect kunnen 

opbrengen voor de dovencultuur, zij dikwijls gaandeweg inzien hoe verrijkend en 

zinvol gebaren kunnen zijn, maar dat zij in een eerste fase toch niet al te plots en te 

bruusk met deze voor hen totaal nieuwe cultuur mogen geconfronteerd worden omdat 

ook dit zeer emotioneel kan zijn. Een laatste, niet onbelangrijke bedenking had 

betrekking op het nut om op ieder moment in contact te kunnen treden met andere 

ouders van dove en slechthorende kinderen, zeker ook met ouders die reeds wat 

verder staan in hun verwerkingsproces. Informatie hierover zou dan ook steeds en 

gemakkelijk beschikbaar moeten zijn.        



        VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 43, jaargang 13, nr. 2. 34 

Na de inleiding volgde het debat waaraan ook de artsen zelf deelnamen. Zij konden 

zich zeker vinden in hetgeen reeds in de inleiding besproken werd en vulden deze 

opmerkingen aan met nog eigen bedenkingen. Zo is de taak van de NKO-arts die het 

gehoorverlies moet meedelen, in zekere zin moeilijker en delicater geworden dan 

vroeger toen er nog geen Algotest bestond. Ondanks het onwaarschijnlijke voordeel 

van deze test, zijn het nu vaak de artsen die het nieuws van het gehoorverlies 

moeten melden. Vroeger echter kwamen kinderen pas op veel latere leeftijd bij de 

arts terecht wanneer ouders gemerkt hadden dat er iets mis was met het gehoor van 

hun kind. Vandaag hebben artsen vaak het gevoel dat zij het zijn die voor de 

donderslag bij heldere hemel zorgen omdat ouders bij hun heel jonge kind vaak zelf 

nog niets opmerkten. In die zin pleitten ook een aantal dokters ervoor de Algotest 

niet al te snel na de geboorte uit te voeren, maar iets langer hiermee te wachten. Op 

die manier hebben ouders tijd om eerst op een rustige manier te genieten van hun 

pasgeboren baby en te wennen aan hun nieuwe gezinssituatie alvorens terecht te 

komen in een lange periode van onderzoeken, therapieën, operaties,...  Ook vinden 

artsen het belangrijk dat ouders genoeg tijd krijgen om de situatie te verwerken en 

dat dit in verschillende fases moet gebeuren. Zij zijn er zich van bewust dat veel 

informatie in het begin verloren gaat en het dus goed is allerlei zaken vaak te 

herhalen. Artsen zijn eveneens erg begaan met de manier waarop zij de boodschap 

overbrengen. Hierbij vermijden zij bijvoorbeeld zoveel mogelijk de term ‘doofheid’ 

omdat zij uit ervaring weten dat dit voor ouders veel harder aankomt dan wanneer 

het woord ‘gehoorverlies’ gebruikt wordt.   

Tenslotte zijn artsen van mening dat zij ouders het gevoel moeten geven dat er 

steeds een heel team van specialisten achter hen staat en hen constant begeleidt om 

te zoeken naar de best mogelijke oplossingen voor hun kind.  

 

Tijdens dit interessante panelgesprek met de artsen bleek duidelijk dat velen onder 

hen erover nadenken hoe zij zo zorgzaam mogelijk kunnen omgaan met ouders en 

een juist evenwicht proberen te zoeken tussen het louter medische aspect van hun 

taak alsook de emotionele, psychologische kant ervan.  

 

Onze dank gaat zeker uit naar alle aanwezige artsen en in het bijzonder naar dokter 

Benoite Millet die dit debat begeleidde en mogelijk maakte. 

 

Verder verzorgde VLOK-CI tijdens het congres ook een eigen stand en werden er heel 

wat interessante contacten gelegd. 
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VLOK-CI was dinsdag 18 augustus te gast bij dhr. Joris Meganck, 

kabinetsmedewerker kinderbijslag en mevr. Ann Gaublomme, kabinetsmedewerker 

Verhoogde kinderbijslag – bezoek aan het kabinet van Jo 

Vandeurzen 
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van minister Jo Van Deurzen. Dit om een aantal punten te bespreken ivm de 

verhoogde kinderbijslag. Insteek van het gesprek was de basis voor het toekennen 

van de verhoogde kinderbijslag en onze vaststellingen dat er best wel grote 

verschillen zijn tussen de verschillende gezinnen. De regelgeving zal op termijn 

hervormd worden en ook VLOK-CI zal hierbij betrokken worden als 

belangenvereniging. 

De aangekaarte punten waren de volgende: 

1. Aantal doven/slechthorenden in Vlaanderen 

a. Ruim 10% van de Belgische bevolking (of 1.100.000 personen in 

België/600.000 personen in Vlaanderen) heeft een gehoorverlies. Jaarlijks 

worden in België 120 kinderen geboren met een bilateraal gehoorverlies 

en in de loop van de eerste levensjaren komen er daar nog een 50-tal bij 

(40%). 

b. De cijfers van CORA (Vlaamse Commissie voor Onderwijs en Research 

van personen met een auditieve beperking) van 2014 wijzen er op dat er 

in Vlaanderen 1.450 schoolgaande dove/slechthorende kinderen zijn, 

waarvan 1.000 in het gewoon onderwijs en 450 in het bijzonder 

onderwijs. Van de 1.000 kinderen die gewoon onderwijs volgen waren er 

in 2014 ruim 200 die geen gon-begeleiding kregen (omdat 

slechthorenden maar recht hebben op 2 jaar gon/onderwijscyclus). Vele 

ouders zoeken extra ambulante begeleiding in die jaren. 

c. Aantal geïmplanteerde kinderen per leeftijd: jaarlijks 70 nieuwe CI-

kinderen, waarvan 45 < 2j (+ in 2014 nog 53 bilaterale CI < 12j, 

waarvan 26 <2j) 

d. Grote groep kinderen met een verlies van 50-90 dB, die het naar spraak- 

en taalontwikkeling momenteel gemiddeld slechter doen dan CI-kinderen. 

Dat terwijl ze minder recht hebben op gon. Anderzijds betekent dit ook 

dat de criteria voor CI te streng zijn en dienen ze aangepast te worden 

(huidige audiologische normen dateren van 2006). 

M.a.w. in het dagelijks functioneren is er nog weinig verschil tussen dove kinderen 

met CI en slechthorende kinderen met een hoorapparaat. De mindere 

schoolresultaten van deze laatste groep samen met meer psychosociale 

moeilijkheden, worden dan ook in de literatuur verklaard door de mindere begeleiding 

van deze groep. 

2. Ervaringen met het huidige beoordelingssysteem 

a. De huidige wetgeving resulteert in bestraffing van ouders die veel 

inspanning leveren om hun kind te helpen. Dit geldt vooral bij kinderen 

die gunstig evolueren. 



        VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 43, jaargang 13, nr. 2. 37 

b. Toegepaste rekenregels voor invaliditeit doen niet terzake, werken 

contraproductief en zijn meer dan 30 jaar oud (medische schaal dient 

behouden te blijven, maar inschalingsinstrument dient vernieuwd te 

worden) 

c. Kinderen met een bilaterale CI worden ingeschaald van 0% tot 100% 

invaliditeit, terwijl ze allemaal aan de strenge RIZIV voorwaarden 

voldoen. Dit illustreert in de grote subjectiviteit van de huidige 

regelgeving. 

3. Controleartsen 

a. Het huidige beoordelingssysteem staat of valt met de competentie van de 

controlearts, want ze hebben zelf een erg grote persoonlijke inbreng. 

b. Controleartsen kunnen een bijscholing ‘omgaan met ouders van een kind 

met een beperking’ best gebruiken. 

c. Doofheid is niet een louter NKO-probleem, dus moet multidisciplinair 

ingeschaald worden. 

d. Controleartsen zijn niet geschoold om honderden pathologieën perfect in 

te schatten. Daarom moeten er adequate objectieve criteria zijn en 

moeten de controleartsen verplicht worden tot bijscholing. Of, schaf het 

systeem van controleartsen af en laat de verslagen van het 

multidisciplinaire team valideren door hun peers in andere 

ziekenhuizen/revalidatiecentra. Of, doe een controle van de diensten die 

de diagnose doen van het invaliditeitspercentage. 

4. Suggesties voor aanpassing van de drie pijlers 

a. Het systeem van de 3 pijlers is een goede basis van inschaling, alleen zijn 

de gebruikte inschalingsinstrumenten niet up-to-date en te weinig 

objectiveerbaar, wat de subjectiviteit (eigen inbreng van de controlearts) 

van de score beïnvloedt. 

b. Fout beeld van CI gebruikers: kan rechtgezet worden door een beter 

inschalingsinstrument dat rekening houdt met de echte problemen van 

doven en slechthorenden 

i. Ernstig gehoorverlies is niet opgelost met een CI 

ii. Multidisciplinaire aanpak nodig voor het begeleiden van CI 

gebruikers 

iii. CI is een hulpmiddel maar vereist een intensieve begeleiding tijdens 

de eerste levensjaren en opvolging tot na de universiteit 
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iv. Noodzaak aan schrijf- en gebarentolken in het lager, middelbaar en 

hoger onderwijs 

c. Normeren van de tijd tussen verschillende controles is aangewezen 

d. De toegekende bedragen lineair maken tussen bvb 12 en 13 punten 

e. Pijler 1: Medische schaal 

 Niet louter kijken naar tonale drempels met en zonder hoorapparaat/CI 

maar meer naar het huidige functioneren in het dagelijks leven door 

het meten van: spraak verstaan in omgevingslawaai en stille spraak 

(45 dB) verstaan met beide apparaten samen. 

 Co morbiditeit met andere beperkingen (1/3 van de dove kinderen 

heeft bijkomende problemen) moeten makkelijker in kaart kunnen 

gebracht worden, want zij beïnvloeden het dagelijks functioneren 

enorm. 

 Recent omschreven aandoeningen zoals ‘auditieve neuropathie’ 

moeten toegevoegd worden aan de lijst. 

f. Pijler 2: graad van zelfredzaamheid (objectieve achterstand op vlak van 

leren, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit en verplaatsing) 

ten opzichte van horende leeftijdsgenoten 

 De omschreven topics (leren, sociaal functioneren, communicatie en 

mobiliteit) kunnen bij doven/slechthorenden moeilijk los van mekaar 

ingeschaald worden, communicatie speelt een grote rol op al deze 

domeinen.  

 Communicatie is meer dan spreken en woordenschat: ook liplezen (in 

combinatie met horen), technisch en begrijpend lezen, expressie- en 

gebarenvaardigheden spelen een rol. Niet alleen woordenschat, maar 

ook complexere taal (grammatica, zinsbouw, vertelvaardigheden, 

Theory of Mind,…) moeten in kaart gebracht worden (omdat de 

achterstand er soms niet meer is op vlak van woordenschat, maar wel 

op vlak van complexe taal). 

 Ook het gebruik van externe hulpmiddelen (FM, ringleiding, bluetooth, 

gebarentolk, NmG-tolk, schrijftolk) kan best bevraagd worden, om 

zicht te krijgen op het dagelijks functioneren en de inspanningen van 

de ouders (maar heeft geen rechtstreekse invloed op de score) 

 De communicatiecode (VGT, NmG of gesproken taal) zou geen invloed 

mogen hebben op de score, wel de achterstand ten opzichte van de 

chronologische leeftijd. Gebarentolken worden toch vergoed door het 
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VAPH en Onderwijs. Probleem is echter dat er geen genormeerde 

Vlaamse gebarentaal test, NmG-test of lipleestest bestaat. 

g. Pijler 3: inspanningen van de ouders 

 Dit is de belangrijkste pijler, zou meer moeten doorwegen in de score 

dan dit nu het geval is 

 Als verhoogde kinderbijslag vooral tot doel heeft de extra kosten van 

de ouders te vergoeden, moet het mogelijk zijn om in pijler 3 alle extra 

kosten in kaart te brengen: batterijen, snoeren, accessoires, 

hulpmiddelen, verzekeringen, speciale kinderopvang, remgeld, tijd en 

verplaatsingen revalidatie, bezoek aan vrienden, kampen, 

oudervereniging (sociaal emotionele ondersteuning), minder inkomsten 

door minder te werken, een incentive om meer thuis te zijn bij de 

kinderen, een invaliditeitsrente, eventuele nood aan een tweede 

wagen,…. 

 Moeten deze tegemoetkomingen forfaitair of reëel worden toegekend? 

Op dit moment krijg je gewoon een bedrag zonder dat je daadwerkelijk 

de kosten aantoont. 

 Moet men niet eerder uitgaan van responsabilisering van ouders voor 

het zorgen voor hun kinderen, dan wel hoe extra kinderbijslag nu 

wordt toegekend? 

Pieter Bolle 

Sebastian De Boer 
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Drie studenten van de universiteit van Antwerpen hebben een robotarm ontworpen 

die gehoorgestoorden kan helpen bij het communiceren. Voorlopig kan ASLAN, de 

robot, enkel cijfers en letters uitbeelden. Later wordt aan een robot gewerkt die hele 

woorden moet kunnen uitbeelden. "Onze robot wil de menselijke gebarentolk zeker 

niet overbodig maken", benadrukken de studenten. 

Elektromechanicastudent Stijn Huys wilde technologie ontwikkelen waarmee hij 

mensen kon helpen. Hij hoorde dat cursussen Vlaamse gebarentaal altijd snel volzet 

zijn, waarop hij met medestudenten Guy Fierens en Jasper Slaets aan een robotarm 

begon te bouwen. Ze werden op weg gezet door Bram Vanderborght (VUB), een 

specialist in menselijke robotica. 

De robot is een mechanische arm vanaf de elleboog, met een plooiende handpalm en 

vinger(kootje)s. Die kan, aangestuurd door een pc, nauwkeurig alle cijfers en letters 

van de Vlaamse gebarentaal spellen. 

De robot "kan een aanvulling zijn" op de menselijke gebarentolk en "een extra service 

betekenen", benadrukt het trio. "In sommige situaties is het immers verre van 

vanzelfsprekend dat er een gebarentolk aanwezig is." 

Men probeert de robot ook betaalbaar te maken, bijvoorbeeld voor gebruik in 

ontwikkelingslanden. Dat kan doordat de arm uitprintbaar is in 3D. 

Antwerpse studenten ontwikkelen robotarm voor gebarentaal 
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Volgend jaar buigen Antwerpse en internationale studenten zich over een 

vervolgproject. "Een tweede arm en een gelaat - gelaatsuitdrukkingen zijn immers 

belangrijk in gebarentaal - zouden het project nog sterker kunnen maken. Op termijn 

willen we streven naar een robot met spraaktechnologie. Die zou prima gebruikt 

kunnen worden in een klas met een dove leerling", aldus Stijn Huys. 

Bron: Het Laatste Nieuws 2 juli 2015 

 
 

Heb jij, als lid van VLOK-CI, als vertegenwoordiger van een revalidatiecentrum, als 

arts, sponsor of als geïnteresseerde in onze vereniging een artikel voor één van de 
volgende nieuwsbrieven? 

Wij nemen dit artikel graag op!  

 

Ben je naar een studiedag geweest waarvan je denkt dat ouders van 

dove/slechthorende kinderen die informatie ook kunnen gebruiken? 
Heeft jouw kind op school of in de jeugdbeweging iets ongelofelijk meegemaakt?  

Deel dit met de andere lezers van onze nieuwsbrieven. 

 

Heb jij op internet of in de krant iets gevonden over doven of slechthorenden, al dan 
niet CI dragers waarvan je denkt: dit wist ik nog niet….  

Laat het ons weten! 

 

Gewoon een tekst, foto’s of gegevens doorsturen via info@vlok-ci.eu en wij doen het 
nodige om er een leuk artikel van te maken. 

 

De redactie. 

 
 
 

 

  

Jouw bijdrage in onze nieuwsbrief? 

Nieuws van onze sponsors 

mailto:info@vlok-ci.eu
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 Moeiteloos luisteren 
Automatic Sound Management 2.0 past zich automatisch aan naargelang de wisselende 

luisteromstandigheden. U hoeft zelf dus geen instellingen te veranderen of van 

programma te wisselen. 

  

Directionele microfoons:  twee microfoons gaan zich richten naar geluiden die van voor komen - net 
zoals de oorschelp van nature doet - wat zorgt voor een optimaal spraakverstaan in rumoerige 
omgevingen. 

                                                                                                                                                 

Windruisonderdrukking: minimaliseert windruis voor een groter luistercomfort. De 
windruisonderdrukking zal enkel actief zijn indien de processor windruis detecteert en de sterkte van de 
onderdrukking kan bovendien aangepast worden naargelang uw behoeften. 

                                                                                                                                                                   Automatic Volume 
Control: past het volumeniveau naadloos aan om ervoor te zorgen dat elk geluid duidelijk en 
comfortabel gehoord wordt. 

 

 

Voor meer info betreffende het nieuwe systeem, kijk op www.medel.com. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MED-EL BE 
Bloomz nv, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem                                                                                                                                             

Email : office@be.medel.com   

Tel :  +32 (0)2 892 80 25 / Fax :  +32 (0)2 892 80 01 

 

 
 
 

 
  

http://www.medel.com/
mailto:office@be.medel.com
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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 

Facebook groep http://goo.gl/CR3k8e 

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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