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Voorwoord
Beste VLOK-CI leden,
Onze oproep om het bestuur te versterken heeft ertoe geleid dat enkele leden mee
hun schouders zullen zetten onder de toekomstige werking van VLOK-CI, we
verwelkomen hen met open armen !
Aangezien er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd betreffende de inzet van tolken
in welzijn (L-uren) vonden we het nuttig een overzicht op te nemen van wat die
wijzigingen zoal inhouden. Interessant voor iedereen die af en toe een beroep doet op
tolken.
Ook het systeem van nood-sms en de nieuwe app die in het kader hiervan ontwikkeld
werd door Auris Viva lichten we graag toe.
We namen deel aan het EURO-CIU congres dat in april in Antwerpen werd
georganiseerd. Het was een zeer geslaagd congres, waarbij tal van verenigingen en
professionelen uit binnen- en buitenland aanwezig waren. Een kort verslagje vindt u
in deze nieuwsbrief, een uitgebreid verslag nemen we op in de volgende editie.
De technologie staat niet stil, zo getuigt het artikeltje over 'horen via de tong'. Het is
misschien nog niet voor morgen, maar dat de toekomst tal van mogelijkheden zal
bieden om het horen van doven en slechthorenden te verbeteren, daar zijn we
rotsvast van overtuigd.
Daarnaast hebben we ook de oproep opgenomen van een doctoraatsstudente van de
UGent, en zoals steeds vindt u in de nieuwsbrief ook de meest recente info van onze
sponsoren.
Tot slot willen we melden dat Greta Brunclair het voorzitterschap na zes jaar heeft
overgedragen aan Aagje Martens. We danken Greta omdat zij dankzij haar enorme
bijdrage de vereniging heeft gebracht tot waar we nu staan, en we danken Aagje
omdat we ervan overtuigd zijn dat zij het voorzitterschap met evenveel enthousiasme
zal opnemen en de vereniging mee verder zal blijven uitbouwen !
We wensen jullie veel leesgenot.
De redactie
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Vernieuwing Raad van Bestuur
Beste VLOK-CI leden
Na een mandaat van zes jaar als voorzitter van VLOK-CI, geeft Greta Brunclair de
fakkel door en neem ik graag deze taak van haar over. Hierbij zal ik bijgestaan
worden door een team van enthousiaste medewerkers met onder andere Pieter Bolle
als ondervoorzitter, David Luys als secretaris en Carla De Saer als penningmeester.
Greta Brunclair blijft nog steeds actief in onze vereniging als bestuurslid.
Ons belangrijkste doel zal er ook nu in blijven bestaan onze leden de mogelijkheid te
bieden elkaar op geregelde tijdstippen te ontmoeten tijdens de familiedagen en hen,
via onze website,
info-momenten en onze driemaandelijkse nieuwsbrief, te
informeren over alle mogelijke thema’s die onze dove en slechthorende kinderen
aanbelangen.
Tot slot wil ik, in naam van onze voltallige Raad van Bestuur, Greta nogmaals van
harte bedanken voor de jarenlange inzet en gedrevenheid waarmee zij onze
vereniging heeft geleid en er eveneens mee voor gezorgd heeft VLOK-CI tot een
volwaardige
partner
te
maken
in
talrijke
discussies
rond
onderwijs,
mediatoegankelijkheid, VGT-en schrijftolken, enz. Ook in de toekomst willen wij
verder deze weg bewandelen en staan wij uiteraard altijd open voor nieuwe ideeën,
suggesties of eventuele vragen van onze leden aangezien ook jullie inbreng voor ons
zeer waardevol is.
Aagje Martens

Aankondiging najaarsfamiliedag
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van onze volgende najaarsfamiliedag die
zal plaatsvinden in de maand september. We verwelkomen jullie deze keer graag in
het Nationale Park Hoge Kempen waar we o.a. een bezoek brengen aan de
Cosmodrome, de gedroomde plaats voor liefhebbers van alles wat te maken heeft
met de ruimte, astronauten, planeten, enz. Uiteraard kan je in dit domein ook
genieten van de prachtige natuur of gezellig even bijpraten in het restaurant met
zicht op de speeltuin de Speelplaneet. Kortom, een familiedag om nu reeds naar uit te
kijken! Meer informatie volgt weldra.

Vernieuwing lidmaatschap
Langs deze weg roepen we graag iedereen nog eens op om jullie lid te maken van
onze oudervereniging VLOK-CI vzw of om het lidmaatschap te verlengen. Dat kan
zeer eenvoudig door de bescheiden bijdrage van 10 euro over te maken op BE49
7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB met als mededeling lidgeld 2015 familie ………..
(familienaam). Zoals de traditie het wil krijg je er een veelvoud voor in de plaats
terug, in het bijzonder 4 nieuwsbrieven, de organisatie van familiemomenten en we
nemen het op voor de belangen van onze kinderen!
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EURO CIU-congres
ONICI organiseerde van 9-11 april 2015 het 10de Europese
EURO-CIU symposium in Antwerpen, dat onder "de Hoge
Bescherming staat van Hare Majesteit de Koningin". Op
donderdag 9 april was er een Vlaams-Nederlands congres over
'Recente ontwikkelingen op vlak van CI's in Vlaanderen en
Nederland'. VLOK-CI kreeg er de kans om de vereniging voor te
stellen, wat Carla De Saer prima verzorgde.
Op vrijdag 10 april was er het EURO-CIU symposium over
'State of the Art of Cochlear Implants in Europe'.
In de loop van de maand mei zullen alle beschikbare slides ter
inzage op de website onici.be geplaatst worden. In onze
volgende nieuwsbrief zullen we een uitgebreid inhoudelijk artikel voorzien.

Oproep tot medewerking aan een doctoraatsonderzoek
Mevr. Stefanie Krijger is audiologe en momenteel doctoraatstudent aan de universiteit
van Gent. Haar onderzoeksproject handelt over de schoolse prestaties van vroeg
geïmplanteerde adolescenten met een CI in het secundair regulier onderwijs o.l.v.
prof. dr. I. Dhooge.
Een deel van het onderzoek bestaat uit het inventariseren van de studierichting en loopbaan van kinderen die vroeg geïmplanteerd werden met een CI (welke richting
kozen ze, moesten ze heroriënteren of bleven ze eens zitten, ...).
Indien de ouders en kinderen hiervoor openstaan kunnen via de scholen ook data
verzameld worden van de eindtoets (interdiocesane of OVSG) die vaak op het einde
van het 6e leerjaar afgenomen wordt, maar dit is optioneel.
We roepen de ouders en adolescenten die hiervoor in aanmerking komen op.
Hieronder vindt u haar contactgegevens:
Stefanie Krijger
Audioloog
UGent
Neus-, Keel- en Oorheelkunde - Audiologie (2P1)
De Pintelaan 185
9000 Gent
T 0032 (0)9 332 87 90
E stefanie.krijger@ugent.be
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CI nu ook terug betaald bij asymmetrische gehoorverliezen bij
kinderen tot 12 jaar
Op vrijdag 27 maart 2015 verscheen er in het Belgisch staatsblad een nieuwe richtlijn
voor terugbetaling van een cochleair implantaat bij kinderen jonger dan 12
jaar met een asymmetrisch gehoorverlies (met één doof oor en één slechthorend
oor). Bij deze kinderen zal een CI aan het dove oor worden terugbetaald indien:
-de kinderen jonger dan 12 jaar zijn. Hierbij hebben de kinderen tot 8 jaar om de 3
jaar recht op tussenkomst voor een nieuwe spraakprocessor en bij de kinderen boven
de 8 jaar is dit om de 5 jaar;
-het kind aan het slechtste oor een minimum gehoorverlies heeft van 85 dB en
aan het beste oor een minimum gehoorverlies heeft van 60 dB;
-bovendien dient de implantatie te gebeuren binnen de 3 jaar nadat het
gehoorverlies bovenvermelde gehoorgrenzen heeft overschreden.

Voor de gedetailleerde omschrijven van de voorwaarden, verwijzen wij naar de
wettekst zoals hij op 27 maart 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad en dit
met de vermelding dat hij in voege gaat vanaf de 1ste van de daarop volgende
maand (dus vanaf 1 april 2015).
Je kan deze tekst van zoals hij in het Staatsblad is verschenen, hier downloaden als
pdf-file.
Bron: onici.be

Systeem nood-SMS
FOD Binnenland beschikt thans over een nieuwe dienst om via SMS een ziekenwagen,
de brandweer of de politie op te roepen. Deze dienstverlening is uitsluitend bestemd
voor personen die het nummer 112 niet mondeling kunnen oproepen en
beantwoorden (doven, spraakgestoorden, …).
Op de site http://www.telecontact.be vind je de procedure om zo’n SMS op te stellen.
De betrokkenen moeten vooraf bij het FOD het te gebruiken (geheim) nummer
aanvragen. U ontvangt immers een foutboodschap als u een SMS stuurt naar 112.
Raadpleeg de website www.112.be/nl/sms voor meer toelichtingen. Om een zo
doeltreffend als mogelijke verwerking van de betrokken oproepen en dus een snelle
tussenkomst te waarborgen, is het van belang dat het geheim nummer NIET wordt
verspreid bij personen die wel het nummer 112 mondeling kunnen oproepen en
beantwoorden.
Toepassing i-Help! voor iPhone
Auris Viva vzw heeft een toepassing (App) ontworpen voor iPhone. Met die toepassing
kunt u snel een SMS aanmaken met de plaats van waar de hulpoproep vertrekt en de
omschrijving van de aard van de oproep. De App zal eerstdaags kosteloos kunnen
worden gedownload van de App Store. Met de App kunt u een vriend snel een SMS
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sturen met vermelding van de GPS-positie en een omschrijving van de aard van het
probleem. Deze App kan ook gebruikt worden voor het oproepen van de hulpdiensten
door hen die dat mondeling niet kunnen (zie hiervóór). Daartoe moeten ze wel vooraf
over het geheim nummer beschikken en het in de App invoeren.

Inzet van tolken in welzijn (L-uren): wijzigingen vanaf 1/1/2015
Dankzij een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering wordt het inzetten van tolken
gemakkelijker voor de gebruikers :
1) Meer tolkuren voor doofblinde gebruikers
Tot eind 2014 kon een doofblinde persoon 70 tolkuren inzetten. Bij een aanvraag tot
verdubbeling kon dat maximum worden: 70 x 2 = 140 uren
Vanaf 01/01/2015 kan een doofblinde persoon 90 tolkuren inzetten. Bij een aanvraag
tot verdubbeling kon dat maximum worden: 90 x 2 = 180 tolkuren
2) Het VAPH betaalt vanaf 2015 de reiskosten van de tolken die ingezet en
vergoed worden met L- uren
Tot eind 2014 moest de dove of doofblinde gebruiker de reiskosten zelf betalen.
Vanaf 01/01/2015 betaalt het VAPH via het CAB 0,25 € per werkelijk
afgelegde km.
Het VAPH laat weten dat uitsluitend afgelegde kilometers op het Belgisch
grondgebied vergoed worden.
HEBT U IN 2015 AL TOLKEN BETAALD VOOR HUN REISKOSTEN ?
Stuur een mail naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be met je naam, datum opdracht
+ het aantal kms dat je betaald hebt en noteer je rekeningnummer.
Het CAB zal u terugbetalen.
OVERLEG OVER HET BUDGET VOOR TOLKUREN IN 2015
Iedereen weet dat er in 2014 te weinig tolkuren in Welzijn waren.
Op dit ogenblik wordt nog druk overlegd met het Kabinet van Welzijn, het VAPH,
FEVLADO en andere instanties over het aantal tolkuren en het budget van 2015.
Ter verduidelijking: er zijn verschillende soorten uren waaruit tolken geput kunnen
worden:
• Tolkuren in de leefsituatie: de dove gebruiker kan een pakket tolkuren
aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Deze soort tolkuren kunnen ingezet worden bij tolkopdrachten in de leefsituatie.
Die tolkuren worden ook kort “ L- uren” genoemd. De L verwijst naar de
leefsituatie. Soms noemt men de uren ook privé – tolkuren.
• Tolkuren in de arbeidssituatie: de werkende dove gebruiker kan een pakket
tolkuren in de arbeidssituatie aanvragen bij de VDAB. Deze soort tolkuren
kunnen ingezet worden op het werk (of in bijscholing voor het werk). De
tolkuren worden kort “A- uren” genoemd. De A verwijst naar arbeid.

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 42, jaargang 13, nr. 1.

7

•
•
•

•

Tolkuren bij het solliciteren: de gebruiker kan van de VDAB ook een pakket
tolkuren ontvangen om te solliciteren. Deze uren noemt men kort “S- uren”. De
S verwijst naar solliciteren.
Tolkuren bij beroepsopleidingen: in bepaalde gevallen kan een werkloze dove
gebruiker ook een pakket tolkuren bekomen om een opleiding te volgen. Dit
zijn “B- uren”. De B verwijst naar beroep.
Tolkuren in het voltijds dagonderwijs (O- uren): leerlingen of studenten met
een ernstge auditieve handicap die het middelbaar of hoger voltijds onderwijs
volgen, kunnen de bijstand van een tolk VGT bij de onderwijsoverheid
aanvragen. Het departement Onderwijs publiceert jaarlijks een omzendbrief
voltijds dagonderwijs met de precieze voorwaarden. Hierin kunnen
integratiescholen, studenten, leerlingen en ouders lezen hoe tolkuren (voor
tolken VGT en/of schrijftolken) moeten aangevraagd worden. Eén van de
belangrijkste aspecten is dat de aanvraag tijdig ingediend wordt.
Tolkuren in het volwassenenonderwijs (VO-uren): cursisten met een ernstge
auditieve handicap die studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs of
aan een centrum voor basiseducatie kunnen eveneens de bijstand van een tolk
VGT bij de onderwijsoverheid aanvragen. Het departement Onderwijs publiceert
jaarlijks een omzendbrief volwassenenonderwijs met de precieze voorwaarden.
Hierin kunnen de opleidingscentra en cursisten lezen hoe tolkuren (voor tolken
VGT en/of schrijftolken) moeten aangevraagd worden. Eén van de belangrijkste
aspecten is dat de aanvraag tijdig ingediend wordt.

Nieuwe technologie laat doven horen met hun tong
Een team van de Colorado State University heeft een apparaat ontworpen waarmee
doven zullen kunnen horen door het met hun tong aan te raken. Tot nu werden
cochlear-implantaten gebruikt, maar daarvoor is een chirurgische ingreep nodig.
"Deze technologie is veel eenvoudiger dan een operatie en het zal ook veel goedkoper
zijn dan cochlear-implantaten", zegt John Williams, professor werktuigbouwkunde.
"Cochlear-implantaten zijn heel effectief en hebben al veel levens veranderd, maar
niet iedereen is er geschikt voor. Ons apparaat zal voor iedereen werken."
Een microfoon in de oren neemt geluid op en zendt het via Bluetooth naar het
mondstuk en de vele zenuwen in de tong. Momenteel is het prototype nog vrij groot,
maar uiteindelijk moeten Williams en zijn medewerkers het mondstuk klein genoeg
krijgen zodat het onzichtbaar wordt.
Williams ontwikkelde in zijn carrière elektrische aandrijfsystemen en werd vaak
blootgesteld aan het luchtledige, hierdoor liep hij tinnitus op. Uiteindelijk besloot hij
een nieuw systeem te ontwerpen om mensen opnieuw te doen horen.
Bron:
http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/2188220/2015/01/20/Nieuw
e-technologie-laat-doven-horen-met-hun-tong.dhtml
http://www.doof.nl/nieuws/luisteren-met-jetong/29108?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Elektrostatische ontladingen
Van een medewerker van een centrum kregen wij volgende informatie die interessant
is om nog eens onder de aandacht te brengen. Een CI-gebruiker had gemeld dat zijn
CI bij het uitdoen of aandoen van zijn sjaal, met coil off, niet meer functioneerde.
Hij moet hem terug actief aanzetten, zoniet is er geen contact. Het gaat hier
inderdaad om ESD (electrostatic discharge, zoals soms mogelijk is bij een schuifaf).
ESD zorgt ervoor dat de geluidsprocessor zichzelf uitschakelt. Dit veroorzaakt geen
schade; de processor kan gewoon weer opgezet worden.

Batterijverkoop VLOK-CI
Op de laatste raad van bestuur werd er beslist om de batterijverkoop definitief stop te
zetten gezien de batterijen vervallen zijn en er geen verdere interesse meer is.

Sjiek Portret
De volgende reportage mochten wij uit Sjiek, weekendbijlage van Het Belang van
Limburg kopiëren opdat alle leden dit kunnen meelezen.
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Jouw bijdrage in onze nieuwsbrief?
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.

Nieuws van onze sponsors
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Moeiteloos luisteren
Automatic Sound Management 2.0 past zich automatisch aan naargelang de
luisteromstandigheden. U hoeft zelf dus geen instellingen te veranderen of van
programma te wisselen.

wisselende

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.

Een aanvraag tot terugbetaling bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is lopende en we
verwachten eerstdaags een goedkeuring te krijgen. Voor meer info betreffende het nieuwe systeem, kijk op
www.medel.com.

MED-EL BE
Kievitplein 20 Building C – Floor 12, 2018 Antwerpen
Email : office@be.medel.com
Tel : +32 (0)3 304 95 16 / Fax : +32 (0)3 304 96 16
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Ervaringen van een Advanced Bionics
CI-drager met het
Phonak Roger systeem.
De Roger Pen – hulpje in lastige luistersituaties – door Renske Holwerda
Een cochleair implantaat is een mooi hulpmiddel, maar je wordt er helaas niet ineens goedhorend van.
Bepaalde luistersituaties blijven een uitdaging. Extra hulpmiddelen zijn dus altijd welkom. Een
voorbeeld van zo’n hulpmiddel is de Roger Pen van Phonak en die mocht ik de afgelopen tijd
uitproberen!
De Roger Pen is voor mij primair een verlengstuk
van mijn CI in lastige luistersituaties, zoals een
vergadering, een etentje in een druk restaurant
een verjaardag, maar je kunt hem bijvoorbeeld
ook in een klaslokaal gebruiken. Hij heeft drie
verschillende microfoonstanden die automatisch
geactiveerd worden (maar eventueel kun je ook
handmatig een stand activeren):

of

• Je legt de Pen plat op tafel (conferentiestijl)
• Je houdt de Pen in je hand op iemand gericht (interviewstijl)
• Je hangt de Pen bij iemand om de nek
Daarnaast kun je er muziek mee luisteren, handsfree bellen (via bluetooth) en tv kijken met behulp van
het bijgeleverde dockingstation.
De Roger Pen in de praktijk
Ik heb de Roger Pen in veel verschillende situaties uitgeprobeerd, waarvan ik er twee uit zal lichten: een
verjaardag en een etentje. Op een verjaardag probeer ik mijn gesprekspartner zo veel mogelijk aan mijn
‘goede’ kant te zetten (= mijn CI-kant, aan de andere kant draag ik niks). Maar dan begint iemand aan
mijn slechte kant tegen me te praten. En om het nog erger te maken: degene aan mijn goede kant
begint op luide toon met iemand aan de andere kant van de kamer te converseren. Ik hoor dus wel wat
ik niet wil horen en niet wat ik wel wil horen. De Roger Pen is een oplossing voor dit soort situaties. Ik
richt de Pen gewoon op degene aan mijn slechte kant en het klinkt net alsof hij aan mijn goede kant zit.
En als degene aan mijn goede kant ook mee wil doen met het gesprek, hoor ik die gewoon ook. Heel.
Erg. Fijn! Dit soort gehannes heeft me vaak doen verlangen naar een 2e CI. Maar de Roger Pen is
natuurlijk een veel minder ingrijpende (en goedkopere!) oplossing dan een 2e CI.
Ook heb ik de Roger Pen in sushirestaurant Sumo uitgeprobeerd. Wie op vrijdagavond weleens naar
Sumo gaat, weet dat het daar een rumoer van jewelste kan zijn. Ik heb de Pen bij mijn gesprekspartner
omgehangen en heb het eerste halfuur echt de hele tijd zitten glimlachen: “Zo gaaf, ik hóór jou
gewoon!” (om vervolgens als feedback te krijgen dat hij mij niet hoorde en dat ik wat harder moest
praten, de ironie!).
Conclusie
Mijn voorlopige conclusie is dat de Pen het spraakverstaan in veel gevallen zeker duidelijk verbetert
zonder dat ik bijna over de tafel moet kruipen. Als ik een nadeel moet noemen, dan is het dat hij soms
nog wel wat omgevingslawaai meepakt. Die geluiden overstemmen het gesprek niet, maar ze komen
wel harder en scheller door dan zonder Roger Pen. Op dit punt kan Phonak de Pen dus nog verbeteren.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Advanced Bionics:
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 42, jaargang 13, nr. 1.

19

info.benelux@advancedbionics.com.

MRI bij Advanced Bionics implantaten
- nu zonder verwijderen magneet MRI-onderzoek is een belangrijk beeldvormend diagnostisch
onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk
magnetisch veld. Men verwacht dat iedereen in zijn of haar leven
minstens één of meerdere keren een dergelijk onderzoek moet
ondergaan. Het is mogelijk voor CI-gebruikers met een HiRes90K
en HiRes90K Advantage implantaat van Advanced Bionics om een
dergelijk MRI-onderzoek te ondergaan. Tot voor kort was het
daarbij no odzakelijk om de interne magneet voor het onderzoek
te verwijderen. Dit is op zich een kleine ingreep, maar brengt toch
altijd enig (infectie)risico met zich mee.

We zijn daarom zeer blij te kunnen melden dat het vanaf nu mogelijk is om met een HiRes90K en
HiRes90K Advantage implantaat van Advanced Bionics een MRI onderzoek te ondergaan zonder dat
de interne magneet verwijderd hoeft te worden. Dit geldt voor MRI onderzoeken met een
veldsterkte van 0,3Tesla en 1,5Tesla. Wel dient het onderzoek met een drukverband om het hoofd
in combinatie met een speciaal ontwikkelde Coil Cover te gebeuren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Advanced Bionics
(info.benelux@advancedbionics.com) of uw behandelend arts.
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Gegevens VLOK-CI.
Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres voor vragen en
opmerkingen over de website

www.vlok-ci.eu
voorzitter@vlok-ci.eu
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.vlokci.eu/vlok-ci%20disclaimer.html

Onze sponsors.
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