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REDACTIE 

Inès Van de Weyer, eindredactie en contactpersoon | 

Lieve De Schaepmeester, eindredactie en contactper-

soon | Rebecca Leemans, eindredactie en contactper-

soon | Ann Delmote, eindredactie  

Lid worden kan door storting van: 

€ 20 (persoonlijk abonnement); of 

€ 25 (gezinsabonnement); 

€ 35 (organisaties); of 

vanaf € 30 (erelid) 

 

GIFTEN 

Fiscaal aftrekbare giften vanaf € 40 per jaar, op reke-

ningnummer BE26 4400 3464 4129. 

CONTACTGEGEVENS 

Keizervest 17 - 9000 GENT 

Tel. +32 (0)489 14 43 00 of +32 (0)489 14 43 12  

E-mail: info@ahosa.be 

website: www.ahosa.be  

Wenst u reclame in dit tijdschrift, neem contact op met 

de redactie.  

Niets uit dit tijdschrift mag zonder toelating van de re-

dactie verveelvoudigd worden. Elke auteur is verant-

woordelijk voor zijn artikel.  

IN SAMENWERKING MET HOOREXPERT 
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Exit 2022, enter 2023 
 
Afgelopen jaar vloog voorbij. 
Webinars, live activiteiten, vrijwilligersbij-
eenkomsten, vormingen, deelname aan ste-
delijke en Vlaamse initiatieven, fungeren als 
expert, beantwoorden van uiteenlopende 
vragen in onze FAQ-rubriek, reageren op 
ontoegankelijkheid, uitbouwen van enkele 
langdurige projecten, interne beleidswerk-
groepen… 
 
Dit is maar een kleine greep van waar we dit 
jaar mee bezig waren. 
En dit lukte, dank zij een energieke Raad 
van Bestuur, een dynamisch dagelijks be-
stuur maar vooral dank zij de steun van een 
geweldige groep vrijwilligers die steeds aan-
groeit. 
 

Voorwoord 

We kijken dus hoopvol naar de toekomst en 
zien jullie eind januari graag op de nieuw-
jaarsbabbel! 
Verder staat een heel nuttige webinar over 
hoortoestellen gepland. 
En noteer zeker ook zaterdagnamiddag 29 
april 2023 in jullie agenda voor ons 30-jarig 
bestaan in Ledeberg! 
 
Voor jullie allen, een gezond en verrassend 
jaar gewenst! 
 
Inès 

Cover 

 

Sofie Van Regenmortel was één van onze ervaringsdeskundige 

gasten op de avond met getuigenissen die we organiseerden op 

17 mei 2022. Haar inspirerende verhaal lees je op pagina 22.  

NIEUW 

 

Telefoonnummers AHOSA vzw  

 

+32 (0)489 14 43 00  

+32 (0)489 14 43 12  



4 

 

LAWAAI 

Actievoerders vragen in Nederland 
beperking lawaai motoren 

Even lekker het gas opendraaien geeft som-
mige motorrijders een flinke kick. Omwonen-
den zijn daar veelal veel minder blij mee. Het 
zorgt voor flinke geluidshinder doordat het 
hun rust verstoort. Ze worden er ook door uit 
hun slaap gehaald.  
 

Maar liefst één op de vier Nederlanders blijkt 
regelmatig geluidshinder te ondervinden van 
verkeerslawaai en dat zal in België niet an-
ders zijn. Het is niet alleen hinderlijk, het 
zorgt ook voor flinke gezondheidsproblemen. 
Lawaai is, na chronische blootstelling aan 
fijnstof, de grootste milieu-gerelateerde be-
dreiging van de gezondheid in Nederland.  
 

Demonstranten van de Nederlandse Federa-
tie Omgevingslawaai Motorvoertuigen 
(NEFOM), willen een maximum van 70 dB 
voor motorfietsen. Daarvoor hebben ze on-
langs gedemonstreerd bij de Tweede Kamer. 
De overlast wordt steeds groter, zegt voor-
zitter Tony Hardenberg. Mensen kunnen niet 
meer in de eigen tuin zitten en ook binnen 
met de ramen en deuren dicht worden ze re-
gelmatig gestoord door het geluid.  
 

Op het eerste zicht lijkt een maximum van 
70 dB misschien heel laag, maar deze norm 
wordt ook gebruikt voor vrachtwagens die 
moeten beladen in de stad. De regelgeving 
voor motoren moet derhalve aangepast wor-
den. Dit is echter een Europese aangelegen-
heid en het zal nog vele jaren duren voor de 
Europese normen in Brussel zijn aangepast. 
Daarom pleit de NEFOM voor milieuzones 
voor geluidsemissie, te vergelijken met de 
milieuzones voor ‘vuile diesels’, maar dan 
voor lawaaiige motorvoertuigen. 
 

De maatregelen die de geluidslast van moto-
ren moeten beperken volstaan immers niet. 
Uitlaten van motorfietsen zijn wel standaard 
voorzien van een wettelijk verplichte dB-
killer. Naar schatting wordt de overlast voor 
5% veroorzaakt door illegale uitlaten en de 
verwijdering van dB-killers. Dat is dus 
slechts een klein onderdeel van het pro-
bleem.  
 

Het grote probleem is dat fabrikanten van 
motorfietsen zorgen dat het geluid stationair 
gemeten binnen de Europese normen blijft.  

Door het grote vermogen van de motorfiet-
sen kan de gebruiker hem echter ook laten 
brullen. Men moet er dus voor zorgen dat de 
motorfiets onder alle condities binnen die 
normen blijft. Handhaving van de regel door 
de politie werkt onvoldoende. In Duitsland 
wordt streng gehandhaafd, maar zonder re-
sultaat. Ook daar zijn meer dan 200 bewo-
nersgroepen die genoeg hebben van de her-
rie en vergelijkbare maatregelen eisen van 
hun regering. 
 

De motorwereld heeft zelf al stappen gezet 
en hun achterban gevraagd om rekening te 
houden met hun omgeving. Verschillende 
diverse -online- motormedia vragen letterlijk 
aan hun lezers en leden om de dB-killers 
weer in de uitlaten van hun motorfietsen te 
schroeven. Het resultaat daarvan is echter 
zeer beperkt. Sommige motorfietsen doen 
het rustig aan, maar er zijn er net zo veel die 
daar geen boodschap aan hebben. Het is na-
tuurlijk ook vreemd om motorfietsen te ver-
kopen die een stoer of sportief geluid maken 
om vervolgens aan de koper te vragen zich 
te beheersen. Bewoners zijn dus afhankelijk 
van de motorrijder, die zelf geen overlast 
ervaart. Dat werkt dus niet. 
 

Beter is dan ook om te zorgen dat de voer-
tuigen niet meer lawaai kunnen maken dan 
maatschappelijk wenselijk is. En dat kan, er 
zijn genoeg voorbeelden van motorfietsen 
die totaal geen overlast opleveren. 
 
De verantwoordelijke overheid worstelt ook 
met de problematiek. De gemeenten staan 
echter met de rug tegen de muur. Ze hebben 
geen middelen om hiertegen op te treden, 
behalve door het afsluiten van wegen voor 
motorfietsen. Er moet echt iets structureels 
gebeuren. 
 
‘We begrijpen de liefde van de motorrijders 
voor de techniek wel’, zegt Tony Harderwijk. 
‘Maar als het geluid van een motorfiets in 
dezelfde orde komt als het geluid van een 
normale personenauto, is er niets aan de 
hand. De elektrische motorfiets kan een op-
lossing zijn, maar dat kan nog lang duren. 
 

Bron: https://www.hoorzaken.nl/nieuws/
demonstratie-bij-tweede-kamer-voor-
beperking-lawaai-motoren-motorfietsen/ 
 
Samenvatting Ria Hillewaert  

https://www.hoorzaken.nl/nieuws/demonstratie-bij-tweede-kamer-voor-beperking-lawaai-motoren-motorfietsen/
https://www.hoorzaken.nl/nieuws/demonstratie-bij-tweede-kamer-voor-beperking-lawaai-motoren-motorfietsen/
https://www.hoorzaken.nl/nieuws/demonstratie-bij-tweede-kamer-voor-beperking-lawaai-motoren-motorfietsen/
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LAWAAI 

Campagne: Geef je (klein)kind oor-
doppen cadeau 

De Nederlandse Vereniging van Audicienbe-
drijven start in aanloop naar de feestdagen 
de campagne ‘Geef je (klein)kind een set 
oordoppen cadeau’. Zo willen ze op een posi-
tieve manier het belang van gehoorbescher-
ming onder de aandacht brengen en mensen 
motiveren om hierover in gesprek te gaan 
met hun (klein)kinderen. Gehoorbescherming 
stelt je immers in staat om niet alleen beter 
en langer van muziek te genieten, maar ook 
je vrienden nog te kunnen verstaan. De ver-
halen van mensen die dat niet deden, zijn 
ernstig en moeten we voorkomen. 

Veilig een concert bezoeken en genieten van 
muziek, dat is waar vele festivalorganisaties 
voor staan.  

 

Discussies over de geluidsnormen bij evene-
menten zijn recent weer opgelaaid. Het aan-
tal jongeren dat gebruik maakt van gehoor-
bescherming bij evenementen, festivals en 
concerten blijft in Nederland echter rond de 
50% hangen, terwijl het aantal jongeren met 
klachten als tinnitus en gehoorschade toe-
neemt. Jongeren zien de noodzaak van ge-
hoorbescherming mogelijk niet. 
Hier kunnen juist de (groot)ouders een be-
langrijke rol in spelen omdat zij vaak al meer 
met de consequenties van gehoorschade ge-
confronteerd worden. 
 

Bron: Stichtinghoormij.nl  
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TINNITUS 

Behandeling tinnitus met 
smartphone app therapie 

Tinnitus, of oorsuizen, is een vervelende aandoening waarvoor nog geen genezing 
bestaat. Daar kan binnenkort wellicht verandering in komen. Wetenschappers in 
Nieuw Zeeland ontwikkelden een behandeling die gebaseerd is op een smartphone 
app. De resultaten van de klinische proef, waaraan 61 patiënten deelnamen, bieden 
goede hoop dat de behandeling met behulp van de smartphone app, die witte ruis 
produceert, de symptomen van tinnitus kan verbeteren.  

In de praktijk bestaat nog geen behandeling 

die tinnitus kan genezen. Nieuw Zeelandse 

wetenschappers zijn met de ontwikkeling van 

een smartphone app echter op de goede 

weg. 

 

Mensen die aan tinnitus lijden, horen een 
continu geluid in hun hoofd. De aandoening 
kan verschillende oorzaken hebben. Vaak 
wordt langdurige of regelmatige blootstelling 
aan harde geluiden, als hoofdoorzaak ge-
noemd. Echter, tinnitus kan ook veroorzaakt 
worden door overactieve hersencellen en ze-
nuwcellen die voor het gehoor zorgen. Ande-
re mogelijke oorzaken zijn afwijkingen aan 
bloedvaten, gehoorbeentjes of aan het bin-
nenoor. 

De behandeling die in NieuwZeeland ont- 
wikkeld is en getest wordt, digital polythera-
peutic genaamd, gaat uit van een combinatie 
van een aantal digitale hulpmiddelen. Vooraf-
gaand aan de behandeling wordt de patiënt 
door een audioloog getest. Die bepaalt de 
mate, ernst en type van de tinnitus klachten. 
Op basis daarvan maakt hij een op witte ruis 
gebaseerd behandelplan.  

De behandeling bestaat uit een combinatie 
van doelgerichte counseling, doelgerichte 
games en andere op technologie gebaseerde 
therapieën die via de smartphone app ge-
volgd worden. 

De app werd in een klinische test vergeleken 
met een op witte ruis (white noise) geba-
seerde zelfhulp app voor de smartphone. De 
31 patiënten die met de nieuwe app behan-
deld werden, meldden na 12 weken al een 
significante klinische verbetering van de 
klachten. Dat gold niet voor de 30 patiënten 
die gebruik gemaakt hadden van de zelfhulp 
app. 

‘Wat deze therapie doet, is in wezen de her-
senen opnieuw bedraden op een manier die 
het geluid van de tinnitus vermindert tot een 
achtergrondgeluid dat geen betekenis of re-
levantie heeft voor de luisteraar’, zegt pro-
fessor Grant Searchfield, audioloog en één 
van de ontwikkelaars van de nieuwe thera-
pie. 

Bron: https://icthealth.nl/nieuws/

behandeling-tinnitus-met-smartphone-app-

therapie/ 

 

NVDR: Tinnitus? Raadpleeg je Neus Keel Oor 
arts! 

HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 

 

Oproep aan de leden die het lidgeld voor 2023 nog niet betaalden. Mogen we vragen het 

bedrag zo vlug mogelijk te storten op de rekening van AHOSA vzw met nummer  

BE26 4400 3464 4129 met vermelding ‘lidgeld 2023’ om uw lidmaatschap voor 2023 

definitief te maken. 

 

20 euro (persoonlijk abonnement) 

25 euro (gezinsabonnement) 

35 euro (organisaties en ereleden) 

 

Niet-leden kunnen vrijblijvend een activiteit bijwonen. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.958730/full
https://icthealth.nl/nieuws/behandeling-tinnitus-met-smartphone-app-therapie/
https://icthealth.nl/nieuws/behandeling-tinnitus-met-smartphone-app-therapie/
https://icthealth.nl/nieuws/behandeling-tinnitus-met-smartphone-app-therapie/
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TINNITUS 

Het Nederlandse kabinet wil actie 
om gehoorschade bij jongeren te be-
perken 

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben te ma-
ken met tinnitus, artsen en audiologen voor-
zien bovendien een 'vloedgolf' aan nieuwe, 
vooral jonge, tinnituspatiënten. Het Neder-
landse kabinet wil actie om gehoorschade bij 
jongeren te beperken of te voorkomen.  
Men denkt aan het verlagen van het aantal 

decibel op muziekevents en aan het uitbrei-

den van gehoortesten op basisscholen.  

 

Hoormij·NVVS, dé patiëntenorganisatie voor 
mensen met tinnitus, vraagt al lang aandacht 
voor de preventie en de gevolgen van oorsui-
zen. Door een artikel in het Algemeen Dag-
blad over de kans op gehoorschade, preven-
tie en het belang van goede voorlichting 
staat het gevaar van hard geluid op Earpods, 
koptelefoons en het geluidsniveau bij concer-
ten en festivals nu opnieuw in de schijnwer-
pers.  
 
De Staatssecretaris voor Volksgezondheid is 

evenals artsen en audiologen bezorgd over 

de gehoorschade bij jongeren door vooral 

harde muziek. Er wordt gedacht aan het ver-

lagen van het maximum toegestane geluids-

niveau tijdens concerten en festivals. En hij 

denkt aan het uitbreiden van de gehoor-

screening op basisscholen.  

 

 

In overeenstemming met het advies van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wil de 

Gezondheidsraad het geluidsniveau op festi-

vals, in bioscopen en op sportscholen beper-

ken tot 100 decibel (Db). Zelfs dan zijn nog  

steeds oordoppen aangewezen. Alleen mét 

oordoppen, is het maximale geluidsniveau 

van 100 decibel bij concerten of festivals vei-

lig.  

 
Gehoorschade kan al ontstaan bij het luiste-
ren naar te harde muziek via de smartphone 
of andere persoonlijke muziekspelers. Gelui-
den kunnen al schadelijk zijn vanaf 80 deci-
bel en geluiden van 120 decibel kunnen je 
gehoor direct beschadigen. Hoe vaker en hoe 
langer je ernaar luistert, des te groter de 
mogelijke schade.  
 

Veel mensen weten dat echter niet. Het aan-

tal (jonge) mensen met gehoorbeschadiging 

neemt al jaren toe.  

 

De Gezondheidsraad denkt aan een wettelij-

ke zorgplicht voor organisatoren van 

(muziek)festivals ter bescherming van hun 

bezoekers. Men kijkt ook naar andere moge-

lijkheden om via landelijke maatregelen ge-

hoorschade te voorkomen. De adviezen wor-

den in het najaar verwacht. Ze zullen dienen 

als basis voor het overleg met alle betrokken 

partijen over maatregelen voor het voorko-

men van gehoorschade. 

 

Bron: https://www.stichtinghoormij.nl/items/

nl-nl/nieuws/voor-iedereen/kabinet-wil-actie-

om-gehoorschade-bij-jongeren-te-beperken 

 

Samenvatting Ria Hillewaert 

AHOSA vzw steunen met een fiscaal aftrekbare gift 

AHOSA vzw is een door het Ministerie van Financiën erkende vereniging gemachtigd om  

fiscale attesten uit te schrijven voor giften van meer dan € 40 per kalenderjaar. 

Je ontvangt je fiscaal attest in het volgend kalenderjaar. Een gift van € 40 of meer geeft een 

belastingvermindering van 45%. Concreet wil dit zeggen dat, als je € 40 aangeeft, je € 18 

belastingvermindering krijgt.  

https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/kabinet-wil-actie-om-gehoorschade-bij-jongeren-te-beperken
https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/kabinet-wil-actie-om-gehoorschade-bij-jongeren-te-beperken
https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/kabinet-wil-actie-om-gehoorschade-bij-jongeren-te-beperken
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MEDISCH 

Een genetische pleister die erfelijke 
doofheid moet voorkomen  

Eiwit-spaghetti  

Erik de Vrieze en Erwin van Wijk, allebei on-

derzoeker bij Hearing & Genes van de afde-

ling Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO), hebben 

uitgebreid onderzoek gedaan naar de aan-

doening. De Vrieze: ‘We weten inmiddels dat 

je eigenlijk met één goede genkopie al vol-

doende van het bijbehorende DFNA9 eiwit 

aanmaakt om levenslang goed te kunnen ho-

ren. Maar er zit bij deze aandoening een ad-

dertje onder het gras. Het gemuteerde eiwit 

valt in zekere zin het goede eiwit lastig. Het 

plakt eraan vast, waardoor het goede eiwit 

zijn werk niet meer kan doen. Die samenge-

klonterde eiwit-spaghetti wordt voortdurend 

opgeruimd, maar na tientallen jaren ontstaat 

er een kantelpunt, wordt er een drempel-

waarde overschreden. Het afval hoopt zich 

op, de gehoorcellen gaan slechter functione-

ren, sterven na verloop van tijd af. Na jaren-

lang goed te hebben kunnen horen merken 

DFNA9 patiënten ineens dat hun gehoor ach-

teruit gaat, soms heel snel achteruitgaat. 

Totdat ze op een gegeven moment doof zul-

len worden.’  

Mutatie uitschakelen  

De DFNA9 mutatie lijkt voor het eerst bij ie-

mand in de Zuidelijke Nederlanden te zijn 

ontstaan, ergens aan het eind van de mid-

deleeuwen. Dat valt min of meer af te leiden 

aan de verspreiding van het tamelijk unieke 

ziektebeeld, dat naar schatting nu bij zo’n 

1500 mensen in (Zuid-)Nederland en België 

voorkomt.    

Van Wijk: ‘Het idee is, dat je door het speci-

fiek uitschakelen van de gemuteerde genko-

pie de doofheid kunt voorkomen. Zonder die 

gemuteerde genkopie wordt er geen mutant 

eiwit meer aangemaakt en zal er ook geen 

klontering meer plaatsvinden. Daarnaast 

maakt één gezonde genkopie in zijn eentje al 

voldoende eiwitten aan om een goed gehoor 

in stand te houden.’  

  

Genetische pleister  

De Vrieze en Van Wijk werkten dit idee ver-

der uit. Met collega’s hebben ze de onder-

zoeksresultaten nu gepubliceerd in het we-

tenschapsblad Molecular Therapy - Nucleic 

Acids. ‘Genen, vastgelegd in het DNA, vor-

men de code voor eiwitten’, zegt De Vrieze. 

‘Om van een gen naar een eiwit te komen, 

heb je altijd een vertaalslag nodig via zoge-

naamd boodschapper RNA. En precies op dat 

RNA hebben we ons gericht. Het unieke DNA-

foutje in het DFNA9 gen zie je ook in de  

RNA-vertaling terug. We hebben een stukje 

RNA gemaakt dat daar precies op past. En 

dat ook meteen het sein geeft dat het hele 

boodschapper RNA moet worden opgeruimd. 

Op die manier valt een essentiële schakel 

weg en wordt het verkeerde eiwit ook niet of 

nauwelijks meer aangemaakt. Dat stukje 

RNA dat we op het foute boodschapper RNA 

plakken noemen we een antisense oligonu-

cleotide, ook wel ‘genetische pleister’ ge-

noemd.’  

Perspectief!  

Er is dus een ‘proof of concept’, zoals dat in 

de wetenschap heet. Het onderzoek toont 

aan dat de aanpak op cellulair niveau werkt.  

Arthur Robbesom van de Stichting ‘De ne-

gende van...’ is opgetogen over het onder-

zoek. ‘Dit biedt echt perspectief voor zo’n 

1500 mensen in Nederland en België die de 

aandoening hebben.’  

Bron: Persbericht Radbound UMC  

Publicatie in Molecular Therapy - Nucleic 

Acids: Allele-specific antisense oligonucleoti-

de therapy for dominantly inherited hearing 

impairment DFNA9 - Erik de Vrieze, Jolien 

Peijnenborg, Jorge Cañas Martin, Aniek Mar-

tens, Jaap Oostrik, Simone van der Heuvel, 

Kornelia Neveling, Ronald Pennings, Hannie 

Kremer, Erwin van Wijk.  

Samengevat - Bron: www.hoorzaken.nl  

 

 

Tot veertig jaar kunnen ze goed horen, maar dan slaat bij mensen met DFNA9 de 
doofheid toe. De cellen van het binnenoor kunnen de schade, ontstaan door een er-
felijke fout in het DNA, niet langer ongedaan maken. Onderzoekers van het Radbou-
dumc hebben nu een genetische pleister ontwikkeld voor deze erfelijke doofheid, 
waarmee ze de problemen in de gehoorcellen kunnen opheffen. Verder onderzoek 
bij dier en mens is nodig om de genetische pleister als therapie naar de kliniek te 
brengen.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253121000688
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253121000688
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Nadelige effect van slechthorendheid op 

functioneren op het werk  

Gehoorverlies kan het uitvoeren van verschil-

lende taken op het werk waarbij het gehoor 

bij nodig is extra inspannend maken. In het 

vakjargon worden dit auditieve taken ge-

noemd. Denk daarbij aan het voeren van ge-

sprekken met collega’s en het waarnemen 

van waarschuwingssignalen. Zeker op ru-

moerige of lawaaiige werkplekken – zoals 

een kantoortuin of fabriekshal – kan het uit-

voeren van dergelijke taken extra inspan-

nend zijn. Dit verklaart waarom werknemers 

met gehoorverlies een hogere herstelbehoef-

te nodig hebben van fysieke en mentale ver-

moeidheid na een werkdag.    

Herstelbehoefte na een werkdag indica-

tor voor vermoeidheid, stress en ziekte-

verzuim  

De herstelbehoefte is niet alleen een indica-

tor voor de vermoeidheid die het werk met 

zich meebrengt, maar ook een voorspeller 

van onder andere stress en ziekteverzuim. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat werk-

nemers met gehoorverlies een hogere her-

stelbehoefte hebben dan werknemers zonder 

gehoorverlies. Het is echter niet zo dat iede-

re werknemer met gehoorverlies zo’n hogere 

herstelbehoefte heeft.  

Hanneke van der Hoek-Snieders: ‘Over het 

algemeen werd een hogere herstelbehoefte 

gevonden bij werknemers die ervaarden dat 

zij veel inspanning en concentratie nodig 

hebben voor het kunnen uitvoeren van audi-

tieve taken op het werk, los van de gemeten 

ernst van hun gehoorverlies. Daarnaast von-

den we dat de herstelbehoefte over het alge-

meen hoger was bij werknemers die moeite 

hebben met het accepteren van hun gehoor-

verlies of meer stress ervaren van hun ge-

hoorverlies. Dit is onderdeel van coping-

gedrag en wordt samen ‘persoonlijke aan-

passingen’ genoemd. In onze nieuwe studie 

hebben we dit model gevalideerd. Zo werd 

bevestigd dat luisterinspanning en persoonlij-

ke aanpassingen samenhangen met de her-

stelbehoefte van werknemers met gehoor-

verlies.’ Daarnaast hebben de onderzoekers 

in deze studie  

Werkdag slechthorenden minder 
belastend na hoorrevalidatie op  
audiologisch centrum  

PSYCHO- 

SOCIAAL 

de herstelbehoefte van werknemers met ge-

hoorverlies geëvalueerd voor én nadat zij 

hoorrevalidatie kregen op een audiologisch 

centrum. Hiermee hoopten zij meer inzicht 

te krijgen in de factoren die verantwoordelijk 

zijn voor het al dan niet veranderen van de 

herstelbehoefte na hoorrevalidatie.  

Resultaten onderzoek naar hersteltijd 

slechthorende werknemers  

Uit het onderzoek blijkt dat de herstelbe-

hoefte significant lager was ná hoorrevalida-

tie op een audiologisch centrum. Van der 

Hoek-Snieders. Wij vonden bijvoorbeeld dat 

verandering in de herstelbehoefte samenhing 

met verandering in het coping-gedrag. Dit 

doet vermoeden dat interventies die veran-

dering teweeg brengen in het coping-gedrag 

mogelijk ook effect hebben op de herstelbe-

hoefte. Er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen 

worden aan coachingsgesprekken of cursus-

sen die zich richten op zelfacceptatie, accep-

tatie van het gehoorverlies en verminderen 

van stress en vermijdingsgedrag. Hiervoor is 

verder onderzoek nodig’.                              

Samengevat Inès Van de Weyer     

Bronnen: Van der Hoek-Snieders, H.E.M., 

Boymans, M. & Dreschler, W.A. Factors asso-

ciated with change in the need for recovery 

and subjective listening effort in employees 

with hearing loss receiving aural rehabilitati-

on. Int Arch Occup Environ 

Health (2022). https://doi.org/10.1007/

s00420-022-01920-1Van der Hoek-Snieders, 

Hanneke EM, et al. ‘Factors influencing the 

need for recovery in employees with hearing 

loss: a cross-sectional study of health admi-

nistrative data.’ International Archives of Oc-

cupational and Environmental Health 93.8 

(2020): 1023-1035. https://

link.springer.com/article/10.1007/s00420-

020-01556-z  

Bron: https://www.hoorzaken.nl/nieuws/

werkdag-slechthorenden-minder-belastend-

na-hoorrevalidatie/    

 

  

https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01920-1Van%20der%20Hoek-Snieders,%20Hanneke%20EM,%20et%20al.%20“Factors%20influencing%20the%20need%20for%20recovery%20in%20employees%20with%20hearing%20loss:%20a%20cross-sectional%20study%20of%20health%20administrative%20dat
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-020-01556-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-020-01556-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-020-01556-z
luisterinspanning%20en%20persoonlijke%20aanpassingen%20samenhangen%20met%20de%20herstelbehoefte%20van%20werknemers%20met%20gehoorverlies.”%20Daarnaast%20hebben%20de%20onderzoekers%20in%20deze%20studie
luisterinspanning%20en%20persoonlijke%20aanpassingen%20samenhangen%20met%20de%20herstelbehoefte%20van%20werknemers%20met%20gehoorverlies.”%20Daarnaast%20hebben%20de%20onderzoekers%20in%20deze%20studie
luisterinspanning%20en%20persoonlijke%20aanpassingen%20samenhangen%20met%20de%20herstelbehoefte%20van%20werknemers%20met%20gehoorverlies.”%20Daarnaast%20hebben%20de%20onderzoekers%20in%20deze%20studie
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TOEGANKE-

LIJKHEID 

Slechthorenden op interview  

We lazen volgend artikel in Spoed Magazine:   

We hadden – in samenwerking met Doof 

Vlaanderen – een oproep gelanceerd om met 

doven/slechthorenden in contact te komen 

die ervaringen hadden met onze hulpdien-

sten. De eerste persoon die zich meldde was 

Gina Welleman, die weliswaar geen directe 

interventie had meegemaakt maar toch wel 

een interessant verhaal leek te hebben, dus 

wij gingen met Gina in gesprek!  

In onze eerste kennismakingsmail stelde u: 

‘Ondanks al deze mogelijke voorzorgen die 

ikzelf kan nemen blijf ik doodsbang voor het 

ogenblik dat ik écht in nood zou zijn én mijn 

BAHA’s * om één of andere reden niet wer-

ken. Ook bij hospitalisaties met volledige 

narcose was mijn ‘fobie’: wakker worden 

zonder hoorapparaten. De auditieve prikkels 

zijn immers de eerste, als je die niet hebt 

reageer je later en lijk je misschien nog min-

der alert dan je eigenlijk al bent.’   

Bone Anchored Hearing Aid (BAHA) - Een BAHA (Bone 

Anchored Hearing Aid) is een botverankerd hoortoestel 

dat een oplossing biedt voor mensen: met geleidings-

verlies: gehoorverlies door problemen in het midden-

oor / met eenzijdige doofheid: gehoorverlies aan één 

oor /die geen hoortoestel kunnen of mogen dragen. Net 

zoals bij alle andere prothetische oplossingen, doorloopt 

u eerst een selectieprocedure om na te gaan of een BA-

HA de geschikte oplossing is voor uw gehoorprobleem.  

Hoe werkt een BAHA?  

Net zoals bij een cochleair implantaat en een midden-

oorimplantaat bestaat een beengeleidingsimplantaat uit 

een intern deel, dat operatief op het bot achter de oor-

schelp wordt geplaatst, en een uitwendige spraakproces-

sor.  

• De spraakprocessor vangt geluidsgolven op 

(microfoon) en zet ze om in mechanische trillin-

gen (transducer).  

• De mechanische trillingen worden via een titani-

um connectiestuk doorgegeven aan het interne 

implantaat dat vastzit aan het slaapbeen.  

• Via beenbegeleiding worden de trillingen (langs 

de schedel) doorgegeven aan het binnenoor.  

• Het slakkenhuis geeft de trillingen door aan de 

gehoorzenuw, die het signaal op zijn beurt door-

geeft aan de hersenen, waar het geluid herkend 

wordt.  

 

Kan u ons even uitleggen in hoeverre u 

zich ongerust maakt in geval van nood? 

(een dringende interventie van de am-

bulance bijvoorbeeld)  

Gina: Ik ben nogal zelfstandig / assertief. Ik 

houd graag controle. Maar zelfs in een dage-

lijkse situatie waar om één of andere reden 

mijn BAHA’s niet correct werken (of afgeval-

len zijn) en ik dus eigenlijk ‘doof’ ben sla ik 

direct in paniek: ik ben immers afhankelijk 

van die toestellen om te kunnen communice-

ren (en daarbij ook de schrik: als de toestel-

len vallen, verloren raken, kapot zijn: zware 

kost + lange wachttijd). In een noodsituatie 

hoop ik dan ook altijd dat ik gewoon kan blij-

ven communiceren met de hulpverleners. Ik 

heb in 2020 mijn pols gebroken, zelf 112 ge-

beld via de app, geen probleem: mijn BAHA’s 

deden hun werk, ik kon normaal communice-

ren met de hulpverleners (ik noem dit géén 

dringende interventie, ok, ik had pijn maar 

was alert, bewust van de situatie, heb zelf 

instructies gegeven om mijn ‘ziekenhuistas’ 

in te pakken). Maar wat bij bijvoorbeeld een 

ernstig auto-ongeval, mijn BAHA’s vliegen 

door de impact weg van het implantaat (ik 

heb wel zelf een juweel/ reddingslijn ontwik-

keld waardoor ze hopelijk toch aan mijn oren 

blijven hangen… maar op dat moment 

‘werken ’ ze natuurlijk niet). Op dat moment 

kan ik enkel schriftelijk communiceren- als 

dat dan technisch mogelijk is want eventueel 

onmogelijk om arm/hand te gebruiken?? Ik 

‘lijk’ dan misschien minder bewust dan ik ei-

genlijk wel ben. Word ik dan correct inge-

schaald? Heeft de hulpverlener door (vindt 

hij het kaartje bij mijn GSM met ‘instructies’) 

hoe hij mijn BAHA’s kan/moet terugplaatsen? 

Ook bijvoorbeeld brand: mijn trilwekker is 

verbonden met de branddetectoren, dus ik 

word met trillen en lichtflitsen wakker ge-

maakt. Ik slaap gelijkvloers, raam open en ik 

ben buiten… Maar als ik mijn BAHA’s niet heb 

kunnen meenemen (je kan daar niet mee 

slapen), hoe snel beseft een hulpverlener dat 

communicatie schriftelijk moet en dat ik niet 

in paniek aan het raaskallen ben?  

De BAHA’s zijn vrij duidelijk zichtbaar 

en geven hulpverleners dus vrij snel een 

indruk  
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dat ze u niet ‘normaal’ zullen kunnen 

benaderen. Belangrijk bij een interven-

tie is wel de bevraging met de patiënt 

om een beeld te krijgen van de proble-

matiek. Gebaseerd op uw ervaringen in 

de ziekenhuizen, hoe denkt u dat dit zou 

gaan in een mogelijke noodsituatie waar 

uiteraard ook stress een rol zal spelen?   

Gina: Inderdaad, mijn BAHA’s vallen op. Ik 

heb ze immers gekozen in de meest opval-

lende kleur die beschikbaar was, er juwelen 

van gemaakt, ik wil ook heel graag dat ze 

direct ‘gezien’ worden.   

Stress, paniek en dan je ‘hulpeloos’ voelen 

omdat je niet kan communiceren…. Mijn 

dochters én schoondochter werken allemaal 

in de zorg. Zij stellen mij allemaal gerust: in 

een noodsituatie kunnen hulpverleners zeer 

goed inschatten hoe alert iemand is, ook al 

kan je niet direct antwoorden, zij hebben vol-

doende ervaring en hulpmiddelen om jouw 

toestand correct in te schatten. Ik wil dit heel 

graag geloven. Maar het blijft écht bijna een 

fobie: wat als er iets misgaat omdat ik niet 

kan communiceren. Dus als ik al zeker zou 

weten dat hulpverleners weten hoe ze mijn 

BAHA’s kunnen checken en terugplaatsen (ik 

wil hier graag fysiek proefkonijn voor zijn) 

dan zou mij dat een pak meer gemoedsrust 

geven.  

U neemt – zoals u zelf aangaf – verschil-

lende voorzorgsmaatregelen, u heeft de 

nodige info bij uw identiteitskaart zitten 

en zelfs een speciaal element aan uw 

autogordel dat hulpdiensten waar-

schuwt dat u doof/slechthorend bent en 

bijvoorbeeld ook geen MRI mag krijgen. 

Denkt u dat deze elementen u afdoende 

beschermen in geval van nood?  

Gina: Ik hoop dit écht! Ik was bij de scouts: 

‘be prepared’ is nog steeds mijn moto. Beter 

voorbereid op een noodsituatie kan ik mo-

menteel niet zijn vermoed ik. In het kader 

van de GDPR mag een heleboel aan per-

soonsgebonden gegevens delen niet meer. 

Maar voor mijn part mag aan mijn thuis-

adres / telefoonnummer / GSM nummer / 

nummerplaat wagen onmiddellijk de notie 

‘(zwaar) slechthorend’ toegevoegd worden. 

Zo zijn alle hulpverleners direct op de hoogte 

van mijn beperking.  

U kent geen gebarentaal maar u blijft 

vertrouwen op de gesproken taal, van-

waar deze instelling/beslissing?  

Gina: Euh, waarom zou ik gebarentaal moe-

ten leren/ gebruiken?  

Mijn sociaal leven (ik ben bestuurslid bij 

Ferm, volg kook-, bak- en tekenlessen, doe 

aan tai-chi, heb kleinkinderen die ik regelma-

tig opvang, druk gemeenschapsleven) speelt 

zich volledig af in de wereld van gesproken 

taal. Als ik nu opeens gebarentaal zou gaan 

gebruiken dan sluit ik mij ook af van mijn 

huidige leven. Van de ongeveer 600.000 

slechthorende Vlamingen (= ongeveer 10%

van de bevolking) zijn er zo’n 7000 die com-

municeren in gebarentaal. VGT gebruikers 

zitten ook zo goed als allemaal in dezelfde 

sociale bubbel. Allicht zou ik daar ook snel 

vrienden maken en mij thuis kunnen voelen, 

maar ik kan perfect ‘mijn plan trekken’ in 

mijn moedertaal: gesproken Nederlands. Het 

verbaast mij elke keer opnieuw dat 

‘men’ (media, politiek, medische wereld, ..) 

slechthorend direct aan gebarentaal wil lin-

ken. ‘Wij’ de slechthorenden die blijven com-

municeren in gesproken taal zijn de meer-

derheid! En ja, de VGT’ers kunnen zich écht 

goed profileren (alle respect daarvoor hoor!). 

Ik ben trouwens vrijwilliger bij AHOSA vzw 

(Anders HOren Samen Aanpakken), deze vzw 

staat voor alle mogelijke begeleiding, hulp, 

documentatie, vorming, sociaal contact, … 

voor slechthorenden (en hun omgeving), die 

blijven communiceren in hun moedertaal: 

gesproken Nederlands. Je kan op hun websi-

te veel tips vinden zowel voor horenden als 

voor slechthorenden om onderlinge commu-

nicatie te verbeteren. (ook bijvoorbeeld de 

ziekenhuisposters die ikzelf ontwikkeld heb 

toen ik opgenomen werd voor een totale 

heupprothese)  

www.ahosa.be; AHOSA Vzw | Facebook  

Wat is het belangrijkste dat u zou willen 

meegeven aan ambulanciers, verpleeg-

kundigen, brandweermensen,… in het 

geval u betrokken zou raken in een ver-

keersongeval?  

Gina: Besef dat iemand die zonder hoorappa-

raat ‘doof’ is op dat moment (dus zonder 

werkend hoorapparaat, gelijk welk type) niet 

enkel de stress van het ongeval ervaart maar 

daarbovenop ook de paniek van ‘niet horen’ 

wat gezegd / gevraagd wordt. Als het enigs-

zins mogelijk 

is, probeer 

een hoortoe-

stel terug te 

plaatsen om 

het slachtof-

fer tenminste 

dat comfort 

terug te ge-

ven.  

 

http://www.ahosa.be/
https://www.facebook.com/ahosa.vzw/
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TOEGANKE-

LIJKHEID 

Ondersteuning slechthorende 
werknemers schiet te kort  

Gehoorproblemen kunnen het functioneren 
van een slechthorende werknemer aanzien-
lijk beïnvloeden, blijkt uit onderzoek. Zo er-
varen slechthorende werknemers meer 
stressklachten en zijn na het werk extra ver-
moeid. Ook hebben ze een grotere kans op 
arbeidsongeschiktheid. Op de werkvloer 
stijgt het aantal mensen met hoorproblemen. 
Het langer moeten doorwerken is daar mede 
debet aan. Nieuw onderzoek van het Amster-
dam UMC VUmc laat zien dat er op de werk-
vloer nog winst te boeken is. De ondersteu-
ning van en informatievoorziening aan 
slechthorende werknemers schiet nu nog te 
kort. 
Onderzoekster dr. Lisette van Leeuwen deel-
de haar bevindingen tijdens de online winter-
vergadering van Nederlandse Vereniging 
voor Audiologie. 

Slechthorende werknemers weten vaak niet 
de goede ondersteuning te vinden. Werkge-
vers zijn dan weer niet bijtijds op de hoogte 
van de hoorproblemen van hun werknemers. 

De onderzoekers zijn ook nagegaan aan wat 
voor soort ondersteuning slechthorende 
werknemers behoefte hebben. Ze hebben 
geïnventariseerd wat goed werkt om beter te 
functioneren en wat juist tegenwerkt. De 
deelnemers gaven aan dat het openbaar ma-
ken van hun slechthorendheid bijdraagt aan 
een beter functioneren. Slechthorenden heb-
ben vaak de neiging om dit juist niet te doen. 
Ook het duidelijk maken van de eigen be-
hoeften draagt positief bij. Er is vaak behoef-
te om zelf je tijd in te kunnen delen, bijvoor-
beeld bij het plannen van communicatief be-
lastende taken zoals vergaderingen en pau-
zes. Ook is er vaak de behoefte om de ruim-
te of het takenpakket aan te passen. 

De vermoeidheid en het gebrek aan energie 
die de slechthorendheid met zich meeneemt 
wordt door werknemers gezien als een be-
lemmering voor het goed kunnen functione-
ren. Ook kan de werkplek zelf nadelige in-
vloed hebben, denk aan een slechte akoes-
tiek of veel herrie van collega’s in een kan-
toortuin of lawaai van apparaten en machi-
nes. Ook ervaren slechthorenden het gebrek 
aan kennis van werkgevers en zorgprofessio-
nals over slechthorendheid en de gevolgen  

ervan als negatief. Ze zien dat als een be-
lemmering om tot een goed functioneren te 
komen op hun werk. Een ander punt waar de 
werknemers tegen aan lopen is de versnip-
pering en betrouwbaarheid van de informa-
tie. 

Aan de kant van werkgevers blijkt er meer 
kennis nodig te zijn over slechthorendheid 
binnen de organisaties en is er behoefte aan 
duidelijke richtlijnen. Niet alleen werknemers 
hebben behoefte aan een centraal informa-
tieloket, ook werkgevers zijn daar voorstan-
der van. 

In Nederland bestaan er wel degelijk richtlij-
nen zoals die vanuit de Nederlandse Vereni-
ging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
(NVAB).  
Echter deze zijn onvoldoende bekend of wor-
den onvoldoende toegepast of geïmplemen-
teerd in de praktijk.  

Het is cruciaal dat informatie betrouwbaar en 
onafhankelijk is. Een informatieplatform is 
een goede stap maar vergt natuurlijk ook 
onderhoud om de informatie actueel te hou-
den. Daarnaast moet de informatie goed 
vindbaar zijn én toegankelijk. 

Voor de onderwerpen die aan bod kunnen 
komen op het platform wordt gedacht aan 
informatie over hoe om te gaan met slecht-
horendheid op het werk: algemene informa-
tie over slechthorendheid en de diagnose er-
van, consequenties van slechthorendheid 
(vermoeidheid en energie), communicatie-
strategieën op het werk, maar ook handrei-
kingen over openheid en communiceren over 
slechthorendheid.  

Samengevat Inès Van de Weyer 

Bron: Vrije voordracht bij de Nederlandse 
Vereniging voor Audiologie (online) 12 febru-
ari 2021. Titel: Hear@Work: empowerment 
van slechthorende werkenden L.M. van Leeu-
wen, M. van Wier, U. Lemke, S.E. Kramer; 
A’dam UMC, VUmc & Sonova, Stäfa(CH)                                 
Bron: https://www.hoorzaken.nl/nieuws/
ondersteuning-slechthorende-werknemers-
schiet-te-kort/ 

https://www.sonova.com/en
https://www.hoorzaken.nl/nieuws/ondersteuning-slechthorende-werknemers-schiet-te-kort/
https://www.hoorzaken.nl/nieuws/ondersteuning-slechthorende-werknemers-schiet-te-kort/
https://www.hoorzaken.nl/nieuws/ondersteuning-slechthorende-werknemers-schiet-te-kort/
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TOEGANKE-

LIJKHEID 

Subcatch, een app voor dove en 
slechthorende personen 

Wie graag naar de bioscoop gaat maar een 

gehoorverlies heeft, merkt gauw dat het vol-

gen van Nederlandstalige films vaak moeilijk 

is. Vlaamse of Nederlandstalige films worden 

immers niet steeds ondertiteld, zoals bij En-

gelstalige of Franstalige films standaard wél 

het geval is. 

Subcatch heeft hiervoor een app ontwikkeld. 

De app kan je downloaden op je smartphone 

of tablet. Het downloaden is gratis en gaat 

erg snel, de app is handig in gebruik en je 

kan uit verschillende (Nederlandse!) films 

kiezen.  

 

Wanneer je de bioscoop bezoekt, kies je de 
Nederlandse film uit het aanbod van de app. 
Het gaat hier voor alle duidelijkheid om films 
van Nederlandse (‘Hollandse’) makelij. Je 
downloadt de ondertiteling en drukt op ‘play’ 
wanneer de film in de zaal begint. De app zal 
zelf de spraak uit de film detecteren, waar-
door de ondertiteling op het juiste moment 
begint af te spelen. Indien je het onhandig 
vindt om je smartphone vast te houden tij-
dens de vertoning, kan je een selfiestick of 
een tablet-houder gebruiken. 

Een instructievideo kan je bekijken via de 
website van Subcatch, samen met ervarin-
gen van DSH gebruikers (www.subcatch.nl).  

http://www.subcatch.nl
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Video Accessibility Plug-in helpt  
doven en blinden  HOOR- 

HULPMIDDE-

LEN 

De Video Accessibility Plug-in legt de voor-

keursinstelling van gebruikers die graag ge-

bruik willen maken van ondersteunende be-

standen zoals ondertiteling en audiodescrip-

tie bij het kijken van een online video vast in 

de internetbrowser. De gratis te installeren 

extensie is beschikbaar voor vier verschillen-

de webbrowsers. Als de extensie geïnstal-

leerd is, activeert deze automatisch de on-

dertiteling of audiodescriptie als deze bestan-

den bij de video aanwezig zijn. Dit maakt het 

met name voor blinde gebruikers makkelijker 

gebruik te maken van beschikbare audiode-

scriptie. Voor de hoofdjury van de Computa-

ble Awards 2022 reden om de Video Accessi-

bility Plug-in te nomineren in de categorie 

Sustainable Tech.  

Audiodescriptie vertelt de kijker wat er in 

beeld te zien is als er niet wordt gesproken. 

Blinde en slechtziende mensen tasten inter-

netpagina’s via koppen- en knoppenstruc-

tuur. Een schermlezer of brailleleesregel ver-

taalt waar de cursor zich bevindt. Als je op 

een video landt, dan heb je eerder op de play

-knop geklikt dan dat je onderaan de player 

ook een knop voor het activeren van audio-

descriptie hebt gevonden. Voor blinde ge-

bruikers is de plug-in ontzorgend, omdat ze  

aanwezige audiodescriptie nooit meer over 

het hoofd kunnen zien.  

De Video Accessibility Plug-in is een open-

source Github project. Iedere developer die 

verbeteringen wil aandragen kan dit via Git-

lab doen. De plug-in werkt op de vijf meest 

gebruikte videoplayers die wereldwijd ge-

bruikt worden zoals YouTube, Vimeo, Vi-

deoJS, JW player en MediaElements. Voor 

256 miljoen blinde en slechtziende mensen 

wereldwijd, en de 466 miljoen mensen die 

doof of slechthorend zijn, is volledig meekrij-

gen wat er in een video gecommuniceerd 

wordt niet vanzelfsprekend. Met een beetje 

hulp kan door ondertiteling of audiodescriptie 

toe te voegen dit obstakel worden weggeno-

men. Als een video geen ondersteunende be-

standen aanbiedt worden deze mensen uit-

gesloten van hun deelname aan de maat-

schappij. De plug-in draagt bij aan die awa-

reness van een inclusieve samenleving en 

maakt het gebruik ervan makkelijk.  

 

Bron: Video Accessibility Plug-in helpt doven 

en blinden | Computable.nl  

Huh? Gratis onze vereniging steunen? Hoe kan dat? 

Wel, dat kan via de Trooperpagina van AHOSA vzw. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, 
is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit. 
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze van AHOSA vzw. 
2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, 
weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 
extra uit te geven. 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw 
vereniging. Iedereen blij! 

https://www.computable.nl/artikel/informatie/awards-nieuws/7370349/1853296/video-accessibility-plug-in-helpt-doven-en-blinden.html
https://www.computable.nl/artikel/informatie/awards-nieuws/7370349/1853296/video-accessibility-plug-in-helpt-doven-en-blinden.html
https://www.trooper.be/ahosavzw
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Nieuw Leids spraakcoderingssys-
teem moet dragers van cochleaire 
implantaten beter laten verstaan  

COCHLEAIR 

IMPLANTAAT 

De afdeling KNO van het Leids Universitair 

Medisch Centrum gaat samen met het Leiden 

Institute for Advanced Computer Science 

(LIACS) werken aan nieuwe technieken die 

het verstaan van spraak met een cochleair 

implantaat verbetert. Daarbij richten zij zich 

op de ontwikkeling van nieuwe spraakcode-

ringsstrategieën. Voor het onderzoeksproject 

met de naam TEMPORAL ontvangen ze een 

budget van ruim 1 miljoen euro.  

Fabrikant van cochleair implantaten Advan-

ced Bionics ondersteunt het LUMC bij de ont-

wikkeling van het nieuwe spraakcoderings-

systeem voor CI’s. 

Mogelijkheden en beperkingen van CI’s  

Cochleaire implantanten (CI’s) stellen doven 

en ernstig slechthorenden in staat geluiden 

te horen en ook weer spraak te verstaan.  

  

De spraakprocessors van CI’s kennen ook 

hun beperkingen. Het lukt de apparaten niet 

altijd goed om gedetailleerde informatie van 

een geluid (in de tijd) over te brengen op de 

gehoorzenuw. Hierdoor is het voor dragers 

van een cochleair implantaat vaak moeilijk 

om spraakgeluiden te scheiden van achter-

grondlawaai en ook stemmen uit elkaar te 

halen. Daarnaast is het bepalen van de rich-

ting van waaruit een geluid komt lastig en 

klinkt muziek voor veel dragers erg matig.  

De toekomst  

De samenwerkingspartners gaan een CI-

model ontwikkelen dat zoveel mogelijk lijkt 

op het natuurlijk gehoor.   

Samenvatting Inès Van de Weyer  

Bronnen: LUMC – www.hoorzaken.nl  

https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2021/maart/betere-geluidswaarneming-voor-doven-en-slechthorenden-door-leids-spraakcoderingssysteem/?year=2021&month=2
http://www.hoorzaken.nl/
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Onhoorbare basgeluiden zetten aan 
tot dansen  WEETJE 

Wanneer muziek meer lage frequenties in 

zich heeft zijn mensen sneller geneigd erop 

te bewegen. Basgeluiden bieden namelijk 

voordelen bij de timing van onze bewegin-

gen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de 

zenuwprikkels die lage frequenties veroorza-

ken voor een betere timing zorgen dan hoge-

re frequenties. Het vermoeden is dat de lage 

geluiden zorgen voor een veel betere wissel-

werking tussen onze zintuigen en ons bewe-

gingsapparaat. Dit wordt ook wel sensomoto-

rische communicatie genoemd. Lage fre-

quenties worden niet alleen door ons gehoor 

opgepikt, maar ook door onze tastzin (de zo-

genaamde vibrotactiele waarneming) en ons 

evenwichtsorgaan. De stimulatie van de laat-

ste twee kan eraan bijdragen dat we sneller 

het ritme van de muziek te pakken krijgen 

en zo ook de prettige aandrang krijgen erop  

te bewegen. Welk effect hele lage niet hoor-

bare basgeluiden hebben op de aandrang om 

te dansen was nog niet bekend.  

Onderzoekers van de afdeling Psychologie, 

Neurowetenschappen en Gedrag van de 

McMaster Universiteit in Canada toonden aan 

dat onhoorbare basgeluiden er voor zorgen 

dat bezoekers meer dansen. Ze voerden hun 

onderzoek uit in het unieke onderzoeksthea-

ter ‘LIVElab’ van de McMaster Universiteit. 

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs 

verschenen in het tijdschrift Current Biology.  

Samengevat  

Bronnen: Website van Brighter World. Lees 

hier het originele artikel.  

Wetenschappelijk artikel: Current Biology -

HOORZAKEN.nl  

COVID-vaccin zorgt voor kleinere 
kans op oorproblemen bij kinderen  WEETJE 

Onderzoekers uit Milaan laten zien dat kin-

deren die gevaccineerd zijn met het COVID-

19 vaccin een kleinere kans op oorproblemen 

hebben dan kinderen die geïnfecteerd zijn 

met het Corona-virus. Dat geldt ook voor 

kinderen die al een eenzijdig gehoorverlies 

hebben. Dat staat te lezen in het tijdschrift 

‘American Journal of Otolaryngology’.  

Juist een infectie kan bij een hoog percenta-

ge kinderen voor gehoor- en evenwichts-

klachten zorgen. De resultaten laten ook zien 

dat het veilig is om vaccinatie aan te bevelen 

bij kinderen die al een eenzijdig gehoorver-

lies hebben. De onderzoekers troffen geen 

risico aan voor schade aan het slakkenhuis of 

evenwichtsorgaan door vaccinatie.  

Complicaties na Corona kunnen zich 

voordoen: MIS-C en long-COVID  

Alhoewel een infectie met het SARS-CoV-2 

bij kinderen vaak zonder of slechts met zeer 

toch complicaties voordoen. Zo kunnen kin-
deren wél last krijgen van long COVID of het 
zogeheten ‘multisystem inflammatory syn-
droom’ (MIS-C). Dat doet zich naar schatting 
bij 1 op de 3000 kinderen voor. Bij deze aan-
doening raken verschillende lichaamsdelen 
ontstoken, zoals het hart, de longen, de nie-
ren, de hersenen, de huid, de ogen of de 
maag en darmen. Hierdoor krijgen kinderen 
last van langdurige hoge koorts samen met 
buikpijn, duizeligheid, huiduitslag en rode 
ogen. De aandoening is over het algemeen 
wel goed te behandelen.   

Ook vaccineren kinderen belangrijk  

Vaccinatie is niet alleen belangrijk om kwets-

bare maar ook gezonde kinderen te bescher-

men. Een andere goede reden is natuurlijk 

het voorkomen van verspreiding van het vi-

rus onder kwetsbare en ook onder gezonde 

mensen.   

https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/want-to-fire-up-the-dance-floor-play-low-frequency-bass/
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Onderzoek naar oorproblemen bij kin-
deren na infectie met Corona virus en 
vaccinatie met  
COVID-19  
Bij de studie die de onderzoekers uitvoerden, 
zijn 272 kinderen tussen de 5 en 11 jaar be-
trokken. Een deel (120) had reeds een een-
zijdig gehoorverlies. De kinderen hadden of 
te maken gehad met een Corona-infectie of 
waren twee keer daartegen gevaccineerd. Er 
werd gekeken of er sprake was van tinnitus, 
Hyperacousis, een vol gevoel in het oor, oor-
pijn en (verergerd) gehoorverlies of duizelig-
heid als complicatie bij de infectie of vaccina-
tie.     

Resultaten onderzoek  
De meest voorkomende symptomen die met 
het gehoor of evenwicht te maken hadden na 
een infectie met SARS-CoV-2 en COVID-19 
vaccinatie waren respectievelijk een vol ge-
voel in het oor (25 %) en duizeligheid 
(3.6 %). Alle symptomen na vaccinatie ver-
dwenen binnen 24 uur. Bij kinderen die wa-
ren geïnfecteerd met het Corona virus kwam 
tinnitus, hyperacousis en een vol gevoel in 
het oor, oorpijn, een loopoor en duizeligheid 
vaker voor dan bij kinderen die gevaccineerd 
waren.  

 

Vaccin ook veilig voor kinderen met een-
zijdig gehoorverlies  
De Italiaanse onderzoekers concluderen dat 
het COVID-19 vaccin veilig is, en is aan te 
bevelen, ook bij kinderen met een eenzijdig 
gehoorverlies.   

Samengevat Inès Van de Weyer  

Bron: Mirko Aldè, Federica Di Berardino, Um-
berto Ambrosetti, Stefania Barozzi, Gioia 
Piatti, Diego Zanetti, Lorenzo Pignataro, Gio-
vanna Cantarella, Audiological and vestibular 
symptoms following SARS-CoV-2 infection 
and COVID-19 vaccination in children aged 5
–11 years, American Journal of Otolaryngolo-
gy, Volume 44, Issue 1, 2023, 103669, ISSN 
0196-0709, https://doi.org/10.1016/
j.amjoto.2022.103669.  

https://www.hoorzaken.nl/nieuws/covid-
vaccin-zorgt-voor-kleinere-kans-op-
oorproblemen-bij-kinderen/  

WEETJE 
EDC-kaart vervallen?  

De EDC-kaarten (European Disability Card) 
die men aflevert zijn 5 jaar geldig. Dit jaar 
vervallen de eerste kaarten.  

Als je een nieuwe kaart wenst te bestellen 
dan moet je weten dat men pas een nieu-
we kaart kan aanmaken als je huidige 
kaart effectief vervallen is.  

Als je te vroeg een nieuwe kaart bestelt, kan 
men je alleen een duplicaat sturen met de 
einddatum van je huidige kaart. Je bestelt de 
nieuwe kaart dus best vanaf de eerste dag 
die volgt op de vervaldatum.  

 

Vraag een nieuwe kaart aan:  

• online via MyHandicap  

 

• via een brief naar:  

  Federale Overheidsdienst Sociale  

 Zekerheid  

 Directie-generaal Personen met een 

 handicap  

 Kruidtuinlaan 50 bus 150  

 1000 Brussel 

Men bekijkt samen met de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, die de materie van 
de EDC-kaarten coördineert, de mogelijkheid 
om voor de toekomst proactief de nieuwe 
EDC-kaarten af te leveren. Indien dit gereali-
seerd kan worden, dan lees je dit in een vol-
gende editie van HandiNews en op de EDC-
pagina.  

Meer informatie?  

Bezoek de European Disability Card website.  

https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2022.103669.
https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2022.103669.
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/nl/subscribe.php%22%20/t%20%22_blank
https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/european-disability-card.htm
https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/european-disability-card.htm
https://eudisabilitycard.be/nl
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WEETJE 

Heb jij last van lawaai in je  
omgeving?  

Heb jij (ook) last van het laagfrequent geluid in je omgeving?  

Onder laagfrequent geluid verstaat men geluid waarvan de frequentie onder de 125 Hz ligt.  

Warmtepompen, zwembadpompen, windturbines, airco, ventilatoren en dergelijke vallen hier-

onder. 

Hoe vertaalt die last zich bij jou? 

Wat doe je eraan? 

Laat het ons weten op info@ahosa.be en vermeld erbij of je al dan niet slechthorend bent. 

Hoor en kijk app 
WEETJE 

Hoor & Kijk is een app voor ouders (en betrokkenen) van een doof of slechthorend kind in de 

leeftijd van 0 tot 1 ½ jaar. Deze app biedt informatie en adviezen over diverse onderwerpen 

rondom het gehoorverlies van jonge kinderen (o.a. hoortoestellen, taalontwikkeling, ouder-

kindinteractie). In de app staan korte artikelen met film- en beeldmateriaal. De artikelen in 

de app kunnen automatisch vertaald worden in 12 talen. 

Hoor & Kijk is ontwikkeld door de NSDSK en is gebaseerd op de methode Natuurlijk Commu-

niceren. 

 

Bron: https://www.natuurlijkcommuniceren.nl/ 

Wielweb spin gebruikt web als 
hoorhulpmiddel  WEETJE 

Spinnen uit de familie van wielwebspinnen blijken geluid op te vangen via hun web en kunnen 

zo geluiden waarnemen. Daar zijn onderzoekers van de Binghamton en Cornell Universiteit 

achter gekomen. Bij mensen vangt het trommelvlies geluiden op en geeft de trillingen door 

aan het slakkenhuis. Daar vindt de omzetting plaats in zenuwimpulsen. Ook bij veel andere 

gewervelde soorten verloopt het proces zo. Wielwebspinnen beschikken echter niet over een 

soortgelijk gehoororgaan. Door hun web als hoorhulpmiddel te gebruiken, kunnen ze toch tril-

lingen opvangen en horen. Mogelijk kan deze nieuwe kennis gebruikt worden voor nieuwe 

technologische toepassingen zoals in hoortoestellen en mobiele telefoons. 

Samengevat 

 

Bron: www.listenin.nl/luisteren/wielweb-spin-gebruikt-web-als-hoorhulpmiddel/ 
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Van beschaamde slechthorende 
student tot happy hearing explorer  Sofie van Regen-

mortel 

Van beschaamde slechthorende stu-
dent…  
Mijn gehoorverlies kwam aan het licht bij een 
medisch onderzoek aan de universiteit. On-
danks dat de audiogrammen een duidelijk 
gehoorverlies aanduidden, beschouwde ik 
mezelf als 18-jarige niet als slechthorend. 
Enkel bij het binnenstappen bij de audioloog 
of de oorarts, zette ik mijn petje van slecht-
horende op. Daarnaast bewonderde het petje 
voornamelijk de binnenkant van mijn rugzak. 
Ook mijn hoorapparaten droeg ik niet conse-
quent. Ik voelde eerder schaamte dat ik 
slechthorend was. Heel af en toe durfde ik 
iets te delen. Zo deelde ik in de documentai-
re the Sound of Intrusion van Jill Tersago het 
volgende:  
 
‘Nu kan ik er al iets meer mee leven. Soms 
heb ik het nog wel moeilijk. Vooral als het stil 
is. En omdat het moeilijk is om met mensen 
te communiceren. En dat is toch de grootste 
bezigheid van mensen.’  
 
En zo zette ik stilletjes aan meer en meer die 
pet van slechthorende op.  
 
.. tot happy hearing explorer  
Momenteel ben ik 31 jaar oud (°1991) en 
draag ik al een 13-tal jaren een hoorapparaat 
aan elk oor. Ik ben niet meer de slechthoren-
de student van 2009 en ik zie mezelf nu als 
hearing explorer. Ik geef mezelf de tijd en de 
ruimte om mijn gehoorverlies en wat kan 
helpen te leren kennen en te communiceren 
en daarbij streef ik er niet naar de perfecte 
slechthorende te zijn.  
 
 
 

Wat doe ik dan allemaal?  

− Ik ga meer met mijn slechthorendheid 
aan de slag.  

− Ik draag mijn hoorapparaten consequent. 

− Ik gebruik technische hulpmiddelen (bv. 
hoorapparaten, microfoontjes, speciale 
wekker en deurbel, ondertitels in Teams). 

− Ik ga op zoek naar tips en tricks en nieu-
we hulpmiddelen  

− Ik communiceer jaarlijks naar alle colle-
ga’s in een standaardmail dat ik slecht-
horend ben. Ze krijgen er gratis wat tips 
en tricks bij.  

− Soms presenteer ik aan collega’s hoe het 
is om slechthorend te zijn. 

− Ik let op waar ik ga zitten.  

− Ik stel me meer en meer als slechthoren-
de voor bij bekenden en onbekenden  

− Ik durf om hulp vragen. 

− Ik durf vragen om iets te herhalen. 

− Ik las hoorpauzes en meetingloze dagen 
in. 

− … 
 
Daarnaast kom ik soms wat extremer uit 
mijn kot. Zo ging ik bij de start van de 
mondmaskerplicht viraal met een Facebook-
post, schreef ik een opiniestuk in Knack en 
deelde ik mijn ervaring op ATV.  Soms ben ik 
actief onder de hashtag #jaarvanhetoor op 
Instagram en wanneer de inspiratie en tijd 
het toelaat, schrijf ik blogposts rond gehoor-
verlies op https://
mustangmeteenmissie.wordpress.com. Af en 
toe deel ik mijn ervaringen en inzichten op  

Sofie Van Regenmortel 

Op 17 mei 2022 had ik de mogelijkheid om mijn ervaring als slechthorende bij AHOSA te 
delen. Hieronder vinden jullie een vrije samenvatting van mijn getuigenis aangevuld met 
nieuwe en oude ideeën (deels geïnspireerd op mijn blogposts op  
https://mustangmeteenmissie.wordpress.com).  

We zijn vandaag als mens niet wie we gisteren waren. We groeien, transformeren, leren af en 
bij, ontdekken, veranderen …. Ook al ben je slechthorend of krijg je met gehoorverlies te ma-
ken, je zal aan de start van deze uitdaging niet dezelfde slechthorende zijn als die later in je 
leven. Ik neem je graag mee in mijn reis van beschaamde slechthorende student tot happy 
hearing explorer. 

https://mustangmeteenmissie.wordpress.com
https://mustangmeteenmissie.wordpress.com
https://mustangmeteenmissie.wordpress.com
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meer publieke events zoals de getuigenissen-
avond van AHOSA, een workshop van mijn 
audioloog, en het OPENFORUM-congres rond 
mediatoegankelijkheid. Tot slot doe ik sug-
gesties aan de personeelsdienst om een meer 
inclusieve (online en offline) werkvloer te 
creëren. 
 
Het belang 
van psycho-
educatie, 
geduld, 
openheid én 
durf  
Wat is onmis-
baar geweest 
in dit proces 
van be-
schaamde 
slechthorende 
student tot 
happy hea-
ring explorer? 
 
Een goede 
audioloog 
staat zeker op 
1. Eentje die 
verder kijkt 
dan het medi-
sche pro-
bleem en de 
technolo-
gische oplos-
singen. Hier 
ben ik bij au-
dioloog Van 
Looveren aan het juiste adres. Zelf volgde ik 
ook hoorcoaching bij Regina Bijl en een 
workshop bij Hooridee. Voor mij valt dit alles 
onder psycho-educatie. Psycho-educatie is 
voor mij enerzijds jezelf als slechthorende en 
de emoties die daarbij horen, leren zien, voe-
len en aanvaarden. Anderzijds gaat het ook 
over leren te communiceren over wat jou kan 
helpen, zonder daarbij schaamte te voelen. 
Zowel bij Regina als bij Hooridee kwam daar 
voor mij nog bij: thuiskomen bij en verbin-
den met een ervaringsdeskundige. Ik voelde 
me bij hen gezien én gehoord als persoon 
met gehoorverlies.  
 
Naast psycho-educatie vind ik geduld ook 
heel belangrijk. Dit gaat om mild zijn met 
jezelf. Je hoeft niet constant alles op alles te 
zetten om alles zo goed mogelijk te verstaan. 
Dat betekent dus soms ook loslaten. Loslaten 
dat je een gesprek bijvoorbeeld niet kan vol-
gen. Voor mij is mildheid bijvoorbeeld ook 
dat ik bij het schrijven van dit bericht besef 
dat ik al enkele maanden iets minder aan-
dacht besteed aan de luisterinspanning te 
beperken. Dat is ok, ik kan hierbij stilstaan 
en de koe altijd terug bij de horens vatten. 
Tot slot valt de idee van trial en error ook 
onder geduld voor me. Het betekent dat je 
hulpmiddelen en tips en tricks uitprobeert en  

zo te weten komt of ze je kunnen ondersteu-
nen of niet. Openheid is voor mij een derde 
deel van de reis als slechthorende. Ik schrijf 
en deel mijn ervaringen en zoek deze van 
anderen op (bv. op een Hoorcafé, in boeken, 
op social media). Openheid, en verbinding, 

zijn ene stukje 
van de puzzel 
om mezelf en 
mijn gehoorver-
lies te leren 
kennen, te er-
kennen en te 
outen. 
 
Openheid is 
voor mij een 
derde deel van 
de reis als 
slechthorende. 
Ik schrijf en 
deel mijn erva-
ringen en zoek 
deze van ande-
ren op (bv. op 
een Hoorcafé, 
in boeken, op 
social media). 
Openheid, en 
verbinding, zijn 
een stukje van 
de puzzel om 
mezelf en mijn 
gehoorverlies te 
leren kennen, 
te erkennen en 
te outen. 

 
 
Tot slot mag een portie durf ook niet ontbre-
ken. Ondanks je spanningsbuikpijn toch in 
een restaurant durven vragen om de muziek 
stiller te zetten dat is durf voor mij. Durf kan  
ook zijn, dat je durft toegeven aan je werk-
gever en aan jezelf dat de functies die je ver-
vult anders moeten ingevuld worden omdat 
de luisterinspanning te groot is. Durf is kort-
om: blijven stapjes zetten.  
 
Betekent dit dat ik nu de gouden formule heb 
gevonden? Dat zeker niet. Die lekkere cock-
tail van psycho-educatie, geduld, openheid 
en durf is misschien niet wat voor jou werkt. 
Het is wel het proberen waard om het uit te 
proberen en te ervaren wat voor jou werkt. 
 
Stapjes naar waar?  
En naar waar is die hearing explorer dan op 
weg? Voor mij is er geen eindpunt, maar 
draait het wel allemaal om Hearing Happi-
ness. Voor mij is dat telkens weer jezelf aan-
vaarden, uiten en heruitvinden als slechtho-
rende. In nieuwe contexten, bij nieuwe 
vrienden, als nieuwe uitdagingen op je pad 
komen, als je gehoor nog achteruitgaat…  
 
Gun jezelf vooral de reis. 
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SAPH: Actieplan integrale toeganke-
lijkheid TERUGBLIK 

AHOSA vzw blijft actief in de Gentse SAPH (Stedelijke Adviesraad voor Personen met een 

Handicap) en denkt via Lut Van Acker o.m. mee over het actieplan integrale toegankelijkheid 

2023-2025 van de Stad Gent. 

NOOZO: Toegankelijke media 
TERUGBLIK 

Patrick Selis volgde voor ons de NOOZO ad-
viesgroep in verband met mediatoegankelijk-
heid op 26 oktober. NOOZO had in dit ver-
band reeds het advies ‘Toegankelijkheid van 
audiovisuele media’ bezorgd aan de bevoeg-
de instanties. 

Op de bijeenkomst werden de besluiten van 
de Vlaamse regering in verband met toegan-
kelijkheid van media toegelicht door een ka-
binetsmedewerker van minister Dalle. 

 

Boekvoorstelling Conny De Waele 
ten voordele van AHOSA vzw TERUGBLIK 

Tinnitus: het fluit, het ronkt, het ruist, het 
rinkelt. Het leidt zijn eigen leven. En dat voor 
ongeveer 10 tot 12 procent van de volwasse-
nen. Soms, als er specifieke medische oorza-
ken zijn, kan er iets aan gedaan worden. 
Vaak hangt het samen met gehoorproblemen 
en kan het niet helemaal weggenomen wor-
den. Tinnitus is dan immers een fantoomge-
luid, geproduceerd door de hersenen, om het 
tekort aan auditieve stimulatie op te vullen. 
Geluidsverrijking en counseling worden in dat 
geval vaak voorgeschreven, men kan er op 
die manier beter mee leren omgaan maar de 
kwelduivel is nooit ver weg en slaat zeker bij  

Er is naar aanloop van het besluit mediatoe-
gankelijkheid overleg geweest tussen kabi-
net media en de omroepzenders zelf. Een 
medewerker van SBS (Play4, Play5, Play6 ) 
werd uitgenodigd om meer inzicht te krijgen 
in hoe zenders omgaan met aanbieden van 
toegankelijkheidsopties. Tot slot werden op-
volgingsafspraken gemaakt bij het bepalen 
van de verdere strategie over de publicatie 
van dit advies.   

stress en vermoeidheid weer volop toe. Aan 
heel veel oorzaken van tinnitus is niets te 
doen. Wat we zelf wél in de hand hebben is 
hoe we omgaan met lawaai. Als we onze 
kostbare oren té veel, té lang blootstellen 
aan lawaai of een lawaaitrauma oplopen, lo-
pen we immers meer risico op én tinnitus én 
slechthorendheid.  

Conny De Waele is ervaringsdeskundige op 
dit vlak. Enkele jaren geleden werd het 
steeds stiller voor haar. Stilte enkel doorbro-
ken door gefluit. Ze liet zich hoortoestellen 
aanmeten, volgde gehoorrevalidatie en werd  
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lid van AHOSA vzw, de vereniging Anders 
Horen Samen Aanpakken. Een hele mondvol 
voor een belangenverdedigingsorganisatie 
die inclusie beoogt van mensen die slechtho-
rend of doof werden. De mensen waar zij 
voor gaan communiceren nadat ze slechtho-
rend of doof werden gewoon verder in hun 
moedertaal. In Vlaanderen zijn er zo’n 7000 
mensen die communiceren via gebarentaal, 
en zo’n 600.000, iets meer dan 11 procent 
van de volwassen bevolking, die zoals Conny 
zich behelpt met hoortoestellen, of met an-
dere hoorhulpmiddelen.  

AHOSA vzw wil deze mensen empoweren én 
de horende samenleving sensibiliseren met 
betrekking tot deze onzichtbare beperking. 
Ze doen dit door een mix van socio-culturele 
activiteiten, lezingen, webinars én door 
maatschappelijk gerichte acties. Zo lopen er 
momenteel een pilootproject rond hoorzorg 
in woonzorgcentra én een ander project over 
hoorvriendelijke ziekenhuizen. Toegankelijk-
heid komt vaak in de kijker, maar auditieve 
toegankelijkheid staat vaak wat lager op de 
agenda, of helemaal niet…  

AHOSA vzw werkt met ervaringsdeskundige 
vrijwilligers én met vrijwilligers die door hun 
job de nodige bagage én netwerken hebben, 
zodat ze blijvend ook kunnen rekening hou-
den met alle innovatie die zich op gehoorvlak 
aandient. Maar ook andere vrijwilligers die in 
se niets met slecht horen te maken hebben, 
werken mét en voor hen.  

Via social media, een digitale Nieuwsflits, een 
driemaandelijks tijdschrift, een website met 
downloadbare infofolders enzovoort, geven 
ze up to date gehouden informatie door.  

 

Voor specifieke vragen over informatie, ad-
vies of vorming vinden zowel privé-personen 
als privé- en overheidsorganisaties de weg 
naar hen. AHOSA vzw werkt samen met tal 
van organisaties in het Vlaamse hulpverle-
ningslandschap.  

Alle hulp is steeds welkom bij deze vereni-
ging.  

AHOSA vzw is dan ook zeer blij en dankbaar 
dat Conny de opbrengst van haar boek wil 
schenken aan de vzw om te gebruiken in het 
kader van ‘preventie van lawaaislechthorend-
heid en tinnitus’. Conny sloeg immers, toen 
de stilte en ‘haar fluiter’ meer en meer aan-
dacht opeisten in haar leven, puur op gevoel 
aan het schrijven, over dingen uit het gewo-
ne leven. Al die schrijfsels bundelde ze in een 
boek dat op 7 november 2022 werd voorge-
steld in Oudenaarde. ‘Koester het goud in je 
hart’ is een boek dat je doet nadenken.  

Conny - de verpersoonlijking van het begrip 
‘veerkracht’- zet met de aandacht rond haar 
boek, nog maar eens, preventie van lawaai-
slechthorendheid en tinnitus in de kijker! De 
kostprijs van het boek bedraagt 15 euro. Het 
boek is verkrijgbaar 
via conny.dewaele@hotmail.com.  

Oudenaarde, 7/11/2022 Boekvoorstelling 
Conny De Waele  

mailto:conny.dewaele@hotmail.com
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Lezing: ‘IK BEN SLECHTHOREND/
DOOF’ 

TERUGBLIK 

Op uitnodiging van Mevr. Dorien Selis, leerkracht Biologie tweede en derde graad GO! Athe-
neum Aalst gaf Patrick Selis een presentatie over slechthorend/doof zijn. Aan de leerlingen 
van het vierde middelbaar ASO deed hij zijn verhaal als doof persoon en hoe dit aanvoelt in 
de samenleving. Ook gaf hij een toelichting over aspecten als tinnitus en hyperacusis waarin 
vooral de preventie centraal stond. Er volgde een positieve interactie tussen de leerlingen en 
hemzelf en het was voor beide partijen een leerrijke ervaring.  

Toegankelijkheid C-mine  
TERUGBLIK 

Op uitnodiging van C-mine in Genk zijn ervaringsdeskundige en lid van AHOSA vzw Ilse Nei-

rinckx en Thibaild Rasquin van de firma Veranneman, gespecialiseerd in hulpmiddelen, op 

prospectie geweest in de C-mine expeditie.  

Ze gaven zeer waardevolle feedback rond de auditieve toegankelijkheid van het parcours dat 

hier en daar zeker nog voor verbetering vatbaar is.  

De mensen van C-mine Genk gaan hier verder mee aan de slag. We vinden het geweldig dat 

de vraag om hun auditieve toegankelijkheid te checken van hen zélf uit kwam! 

We kijken alvast uit naar de aanpassingen en we houden jullie verder op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  
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Inspiratiedag Inclusief Vrijwilli-
gerswerk Stad Gent TERUGBLIK 

Het Vrijwillligerspunt van de Stad Gent orga-
niseerde op 17 november 2022 een inspira-
tiedag over inclusief vrijwilligerswerk, dit 
nadat een pilootproject over dit onderwerp 
gelopen had bij een aantal Gentse organisa-
ties. De resultaten van dit project werden uit 
de doeken gedaan. Deze info werd aange-
vuld met onderzoeksgegevens vanuit UCLL.  

Inès Van de Weyer volgde namens AHOSA 

vzw deze interessante dag die werd afgeslo-

ten met workshops waarin de info geconcre-

tiseerd werd naar aanleiding van een aantal 

prangende vragen waarmee de respectieve 

organisaties worstelden. Boeiende dag met 

handvatten en ideeën om in de eigen vereni-

ging toe te passen 

Samenwerking AHOSA vzw met 
ziekenhuizen TERUGBLIK 

Vrijdag 18 november ondertekende AHOSA vzw een samenwerkingsovereenkomst met AZ 
Sint-Vincentius Deinze en met Maria Middelares Gent/Gentbrugge. 

AHOSA vzw zal zich via verschillende kanalen voorstellen aan de patiënten en het personeel 
en zal ook informatie aanleveren voor een vlottere communicatie tussen een slechthorende/
dove patiënt met de zorgverleners. 

Dit is maar een greep uit de samenwerkingsafspraken die voor beide partijen een duidelijke 
win win zullen zijn! 

Inclusie-Academie! 
TERUGBLIK 

Dinsdagavond 29 november vond een 
‘Inclusie-academie’ plaats: ’ De (on)
zichtbaarheid van personen met een beper-
king in de media’. 

Deze academie werd georganiseerd door ‘De 
Genereuzen / Hart voor Handicap’. 

Gastvrouw van dienst was Kristel Gevaert, 
moderator was Luc Zelderloo. Gina Welleman 
heeft deze academie gevolgd. 

 

Panelleden waren: William Bouva, Monique 
Van Den Abbeel (beide vertegenwoordigers 
van personen met een beperking), Nadia 
Hanssens (adviseur diversiteit & inclusie 
VRT), Maarten Janssens (Channel manager 
VTM / DPG Media). Verontschuldigd was 
Vlaams Minister Bejamin Dalle 
(bevoegdheden Brussel, Jeugd, Media en ar-
moedebestrijding) wegens ziekte. 

Door de afwezigheid van de minister was de-
ze ‘academie’ onmiddellijk een stuk minder 
zwaarwegend. 
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Wat voor ons, slechthorenden en doven die 
communiceren in gesproken taal, belangrijk 
is: degelijke ondertiteling, wordt door VRT en 
VTM op een andere manier benaderd. 

VRT heeft als openbare omroep in zijn be-
leidsverklaring het engagement om 98% van 
de programma’s te ondertitelen. Ook waar zij 
uitbesteden aan productiehuizen wordt dit 
engagement meegenomen. VTM is een 
‘commerciële ’ zender, ondertiteling ‘kost 
centen’ en wordt net daarom vaak niet in het 
budget van hun productiehuizen opgenomen. 

Hier is dus nog heel wat werk aan de winkel. 

Wat betreft het onderwerp van deze acade-
mie: ‘de (on) zichtbaarheid van personen 
met een beperking in de media’ moesten zo-
wel VRT als VTM bekennen dat zij al meer 
dan 11 jaar actief bezig zijn met inclusie van  

personen met een migratieachtergrond, quo-
ta van geslacht (M/V/X/??), sociale mix en 
leeftijd… maar dat zij op geen enkele manier 
(noch zelf noch via hun productiehuizen) 
‘beperking’ als een criterium meenemen. Net 
zoals William Bouva heeft ook Gina Welleman 
als ervaring bij de selectieprocedure voor 
deelname aan een TV quiz dat zij niet gese-
lecteerd werden omwille van quota: regio/
leeftijd/geslacht/achtergrond. Zowel VRT als 
VTM geven toe dat zij bij ‘diversiteit en inclu-
sie’ lang gefocust hebben op migratieachter-
grond en dat ook in cijfers registreren… in-
clusie van personen met een beperking wordt 
(nog) niet geregistreerd. Héél jammer dat de 
minister niet aanwezig was om hier een 
standpunt over te kunnen innemen. Als on-
geveer 15% van de Vlamingen een 
‘beperking’ heeft, lijkt het toch niet meer dan 
logisch dat ook deze bevolkingsgroep zicht-
baarder in beeld komt. 

Eerste Lijn Zones 
TERUGBLIK 

Op dinsdag 29 november nam Gina Welle-
man deel aan het ‘hybride’ overleg (deels via 
ZOOM, deels life aanwezig) van het VPP 
(Vlaams Patiënten Platform) omtrent partici-
patie van patiëntenverenigingen in ELZ 
(Eerste Lijn Zones). 

In 2019 werden in Vlaanderen 60 ELZ’s op-
gericht met als doel een betere coördinatie 
en samenwerking tussen lokale overheden 
en zorgverleners. 

Patiënten (via hun verenigingen) worden hier 
vertegenwoordigd als ‘PZON’s’ (Personen in 
zorg en ondersteuningsnood). 

De ervaring van deelnemers aan dit overleg 
was unaniem: de vertegenwoordiging van 
‘patiënten’ is verhoudingsgewijs (tegenover 
vertegenwoordiging lokale besturen en zorg-
verleners) in de minderheid. Bovendien heb-
ben mensen die als ‘PZON’ deel uitmaken 
van een ELZ vaak het gevoel dat ze door de 
‘professionals’ niet altijd als evenwaardige 
gesprekspartners worden erkend. Zorgverle-  

ners gaan er gemakkelijk van uit dat zij een 
degelijker kennis van de zorgnoden hebben 
(en gebruiken gemakkelijk een medisch jar-
gon waar je als leek moet durven vragen om 
alles in mensentaal te vertellen). Als 
‘patiëntenvertegenwoordiger’, PZON, moet je 
dus je mannetje staan in het overleg. 

Waar enkele verenigingen vaak een positieve 
ervaring mee hebben is dat de ELZ’s wél bij 
hen ten rade gaan en rekening houden met 
hun expertise en vragen of deze 
‘patiëntenvereniging’ zich kenbaar maakt bij 
de ELZ’s én ook regelmatig nieuwsbrieven en 
andere communicatietools gebruikt om hun 
werking en missie onder de aandacht te 
brengen. Niet enkel zichzelf kenbaar maken 
is belangrijk maar aansluitend ook actief (via 
mail) vragen of de patiëntenvereniging ef-
fectief iets kan betekenen voor de ELZ en 
een persoonlijke communicatie opstarten. Zo 
houden we ‘de vinger aan de pols’ en worden 
wij hopelijk actiever betrokken bij werkgroe-
pen en plaatselijke initiatieven. 
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Kaas en wijn: een blijvertje… 
TERUGBLIK 

De editie van onze kaas- en wijnavond van 2022 was een succes. Het was de eerste keer dat 
we deze aloude formule weer toepasten na de coronaperiode, en dat was te merken. Ieder-
een genoot. 

Die avond zetten we Monica De Muynck, die een tijdje terug ontslag nam als voorzitter, nog 
eens extra in de bloemen. We zullen haar missen als voorzitter, maar ze blijft gelukkig actief 
als vrijwilliger! 

Jan heeft als CI-drager voor AHOSA vzw 
meegewerkt aan het testen van de ringlei-
ding in Theater Campo (Nieuwpoort-Gent). 
Op 1 december was er een uitvoering van 
het stuk Jerusalem. 

Een uurtje voor de voorstelling werd de ring-
leiding getest en die werkte, maar er was  

Test ringleiding Theater Campo 
TERUGBLIK 

geen geluid te horen van acteurs. Achteraf 
bleek dat inderdaad toch wel nodig, want de 
ringleiding bleek tijdens het stuk zelf niet 
goed ingesteld. Het was de eerste keer dat 
dit theater dat uitgeprobeerd heeft. Voor de 
volgende keer mag Jan opnieuw op voorhand 
- met acteurs - de ringleiding gaan uittesten. 
Met plezier! 
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Debat ‘Kunstenaars met een be-
perking ’  TERUGBLIK 

De zaal was al goed volgelopen toen dhr. Hu-
go PLATEAU, zelf blind en voorzitter van de 
Gentse Stedelijke Adviesraad voor personen 
met een beperking (SAPB), de micro aannam 
van de geluidstechnicus. Er was ook ringlei-
ding voorzien voor slechthorenden, zoals Jan, 
die deze dag voor ons volgde. 

Jan draagt een CI en een hoorapparaat. Die 
ringleiding werkte vrij behoorlijk en de 
slechthorenden werden ook ondersteund 
door 2 schrijftolken die elkaar afwisselden en 
de schriftelijke neerslag van het gesproken 
woord projecteerden op een groot lees-
scherm voorin de zaal. 

De dag ging door naar aanleiding van de In-
ternationale Dag voor Personen met een Be-
perking op Zaterdag 3 december 2022. Me-
vrouw De Bruycker, Gents Schepen van Ge-
lijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk 
en Openbaar groen lichtte toe. 

Het panel was samengesteld uit 4 personen, 
allen met een beperking. 
Fien Criele (politicoloog van opleiding) was 
moderator bij dit debat. Zij is werkzaam als 
facilitator in kunstprojecten. Zindzi TIllot 
(derde jaar bachelor kunstonderwijs) is van 
Afrikaanse origine en wordt door op de 
kunstschool te zitten geconfronteerd met 
haar eigen kwetsbaarheid. Zij wilde graag 
haar ervaringen delen. Myra is actrice en 
theatermaker, afgestudeerd aan het KASK 
(Gent). Zij speelt, zij maakt, zij heeft een 
eigen collectief ‘PAR HASARD’ en zij wilde 
vanuit die hoek meedenken. Zij geeft ook les 
drama. Jozefien is kunstenaar, schrijver en 
onderzoeker en zij leeft met een fysieke be-
perking en psychische kwetsbaarheid. Zij 
heeft een opleiding beeldende kunst gevolgd 
en heeft een kunstenaarspraktijk. Zij heeft 
ook veel onderzoek kunnen doen waardoor 
zij academisch en theoretisch onderlegd is 
over hoe we tools en oplossingen kunnen 
vinden om vandaag verandering te brengen 
in deze situatie van kunstenaar met een be-
perking. 

Er volgde een zeer levendig debat. 

Eerst ging het over basistoegankelijkheid. 
Vele cultuurhuizen zouden hier nog verbete-
ring kunnen inbrengen: wat met trappen, 
liften, enz… Het is nodig dat zoveel mogelijk 
mensen met en zonder beperkingen hierover 
met elkaar gaan praten. Het is belangrijk dat  

iedereen er attent op gemaakt wordt, zonder 
te culpabiliseren. 
Er werd beaamd dat we ons, als kunstenaars 
met een beperking en als publiek, vaak klei-
ner gaan maken, als er iets misloopt. 
Er is ook de focus op onthaal- en welkomcul-
tuur. Niet enkel fysiek, maar vooral hoe wij 
ontvangen worden. Basistoegankelijkheid in 
cultuurhuizen begint reeds bij de voorberei-
ding van kunstenaars en publiek en ook bij 
de weg naar het cultuurgebeuren, en terug. 
Hoe aan een ticket geraken, hoe toegankelijk 
is de site, kan er over de kasseien naar bin-
nen gegaan worden, zijn er niet teveel knal-
lende overgeluiden voor wie daar overgevoe-
lig aan is? 

Maar het gaat nog over veel meer. Kan er 
vrij bewogen worden, zonder afhankelijkheid 
van derden? 
Het zou ook niet nodig mogen zijn om zich 
op voorhand als kunstenaar of als publiek te 
moeten identificeren als personen met een 
beperking. 

Er zou meer sensibilisering moeten komen 
van de cultuurhuizen. Er zou ook een moge-
lijkheid moeten zijn om de organisatoren te 
bevragen op voorhand, tijdens en na de 
voorstellingen. Er zijn zoveel noden en vra-
gen voor de mensen, die gefaciliteerd kun-
nen worden. Maar, bij mensen met een han-
dicap wordt er gesteigerd? Er wordt ge-
vraagd dat grote huizen uit hun ivoren toren 
naar beneden komen en dat er meer mense-
lijkheid en meer communicatie komt. 

Kunstenaars met een beperking verwerven 
liefst ook een inkomen uit hun activiteit. 
Voorwaar een hot topic! Het was al een stunt 
dat er een kunstenaarsstatuut is gekomen, 
maar voor kunstenaars met een beperking is 
het een echte evenwichtsoefening om dit ook 
te rijmen met hun recht op een invaliditeits-
uitkering. En die oefening slaagt helaas min-
der dan meer. 
Kunstenaars met een beperking hebben bijna 
een dagtaak nodig om wijs te geraken uit de 
vaak onderling tegenstrijdige procedures 
voor erkenning, contracten, uitbetaling enz…. 
en om te voldoen aan de administratieve pa-
piermolen (35.000 papieren…!) die hiervoor 
vereist wordt. En dit leidt tot heel ernstige 
negatieve gevolgen voor hun bestaanszeker-
heid en zelfs om de kunstenaarsactiviteit 
überhaupt te kunnen uitoefenen.  
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Voor de vaste contracten ziet de situatie er 
beter uit, maar voor de freelancers zijn er 
heel grote problemen ontstaan. Puzzelen om 
jezelf te laten betalen, alles telkenmale op-
nieuw moeten gaan uitleggen… 
Je mag niet verdienen boven een bepaalde 
grens, want anders verlies je je invaliditeits-
uitkering. Maar het vroeger kunstenaarssta-
tuut is niet meer te krijgen, want daarvoor 
ligt de lat drie keer zo hoog. 

De regelgeving rond invaliditeit is er om te-
rugbetaling te bekomen van extra uitgaven 
zoals medische kosten, assistentie bij vrije-
tijdsbesteding, enz… Het doel van dat statuut 
is om personen met een beperking meer te 
laten deelnemen aan de samenleving. Maar, 
cynisch genoeg vreest iedereen dit te verlie-
zen, als men … werkt! 
En werken geeft precies betekenis aan ons 
leven. Het is net nodig om te werken. Die 
situatie resulteert in schaamte. 

Hoe kunnen we als kunstenaar iets opbou-
wen, als we zo tussen die twee statuten han-
gen? 

Een eerste probleem is de ONZICHTBAAR-
HEID. Kunstenaars met een beperking zien 
het vaak niet zitten om subsidies aan te vra-
gen. Zo zijn er ook veel kunstenaars die 
geen ziekenkas aanvragen. En dan komen ze 
terecht in een moerasje van mensen die el-
kaar overbelasten. Ze zitten hele dagen op 
de trein om te overleven. Men is constant 
aan het knallen, mensen werken zich kapot, 
je wordt niet echt gezien als iemand met een 
beperking. Wat kan er daaraan gedaan wor-
den? 

Naast seksisme en racisme is er ook ABLIS-
ME. Dit is de naam voor structurele  

discriminatie tegenover mensen met een be-
perking. De TV is een sterk voorbeeld daar-
van. Daar komen wel verhalen voor van top-
acteurs die een beperking schitterend kun-
nen uitbeelden. Maar, acteurs die dezelfde 
beperking echt hebben, mogen die rol niet 
spelen. Mensen zijn bang voor aanpassingen 
of voor de complexiteit van het systeem dat 
het met zich brengt.  

Er is ook een demonisering van mensen met 
een beperking, zoals borderline (de twaalf!), 
whitches. Mensen worden neergezet als evil. 

Er komen veel verhalen naar boven. We 
moeten beginnen met daarnaar te luisteren. 

Het is nodig om het verzet tegen deze wan-
toestanden te bundelen. 

Er is bijvoorbeeld de CRIP PRIDE. Crip van 
cripple, kreupel in het Nederlands.. Mensen 
met een beperking komen er uitdrukkelijk 
voor uit dat ze een beperking hebben. ‘A crip 
is a person that bites the hand who feeds.’ 

Kunstenaars met een beperking kunnen ook. 
Zij kunnen handen bijten, die durven voe-
den. In die handen durven bijten. Omdat ze 
zoeken naar nog meer middelen en mogelijk-
heden die er al zijn, maar onvoldoende. CRIP 
PRIDE! 

Daarna kwamen er nog een aantal vragen en 
verhalen van kunstenaars en stadswerkers 
met of zonder een beperking, die aanleunen 
bij wat daarvoor al werd gezegd. Het ging er 
vaak heftig aan toe, heel emotioneel. 

Kortom: een zeer geanimeerd, interessant, 
bewogen en gedreven debat. 

Netwerkdag sociale verenigingen  
TERUGBLIK 

Op 17 december organiseerde Stad Gent in 
samenwerking met het Middenveld 
‘Netwerkdag sociale verenigingen’. 

Schepen Astrid De Bruycker gaf de inleiding, 
daarna volgde een keynote door professor 
Bart Cambré. Na de inleiding en keynote kon 
Patrick namens AHOSA vzw aanschuiven aan 
de dialoogtafels waar hij opteerde voor de 
thema's : 

Inclusie / diversiteit: realiteit of façade 

Zorgen we echt voor inclusie of doen we 
maar alsof? Hoe geef je iedereen zijn stem? 
Wat betekenen sociale codes en wat is de 
waarde van quota en representatie? Inclusie 
als individuele verantwoordelijkheid of als 
gedragen visie van jouw organisatie? 
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Als organisatie binnen de maatschappij 
een breder draagvlak creëren voor onze 
doelgroep is één van onze doelstellin-
gen. 

Vrijwilligers, een cruciale schakel bin-
nen elke organisatie 

Wat loopt er goed/minder goed binnen mijn 
organisatie? Hoe werven we de extra vrijwil-
lige handen? Welke soorten vrijwillige inzet 
worden het meest gevraagd of groeien het 
snelst? Hoe omgaan met vooroordelen t.a.v.  

beperking, taalbarrières, conflicten? 

Aan de hand van gesprekspartners en in 
aanwezigheid van het vrijwilligerspunt werd 
met elkaar in dialoog gegaan. 

Als vrijwilligers binnen onze organisatie 
willen wij een aanspreekpunt zijn en on-
dersteuning bieden aan alle dove/
slechthorende mensen die communice-
ren in gesproken taal. 

Patrick 

Klankbordgroep Stad Gent  
TERUGBLIK 

Stad Gent is aan het veranderen, dat zien we 
dag na dag. Eén van de belangrijkste zaken 
daarin is toegankelijkheid. 

Toegankelijkheid betekent dat er gelijkwaar-
digheid kan zijn tussen dove/slechthorende 
mensen en horende mensen. 

In Gent hebben we een Klankbordgroep met 
daarin ervaringsdeskundigen van mensen 
met een beperking die dicht bij de werking  

kunnen staan. We geven daarbij advies door 
naar de toegankelijkheidsambtenaar om 
communicatie via gesproken taal en het ho-
ren van muziek (theater) te optimaliseren 
voor dove/slechthorende mensen. Patrick en 
Jan nemen samen deel aan de vergaderin-
gen van de Klankbordgroep om een onder-
steuning te zijn voor onze doelgroep. 

Patrick 

Deelname infosessie: 
“eerstelijnszone Dender”  TERUGBLIK 

Op maandag 19 december 2022 nam Gina 

Welleman deel aan een infosessie: 

“eerstelijnszone Dender”. De eerstelijnszone 

Dender is één van de 60 ELZ’s in Vlaanderen. 

Patiënten worden in deze zone momenteel 

vertegenwoordigd door 3 personen, voor 

mantelzorgers, patiëntenverenigingen 

(allergie) en vrijwilligers. Het doel van deze 

infosessie was een groter draagvlak te zoe-

ken binnen de PZON (personen met een zorg

- en ondersteuningsnood).  Een “kern” waar 

verschillende mensen uit deze 3 doelgroepen 

zeer regelmatig samenkomen zodat de 3 ver-

tegenwoordigers ook kunnen rekenen op 

feedback en vanuit een groter draagvlak 

kunnen spreken. Na het uiteenzetten van de 

werking van de ELZ werd op een ludieke ma-

nier een 15-tal mogelijke prioriteiten in be-

zorgdheden aangekaart. Het aanwezige pu-

bliek koos met overgrote meerderheid als 

aandachtspunten: informatie, transparantie,  

tijd voor de patiënt. Gina heeft zich geënga-

geerd om deel te nemen aan subgroepen/

commissies indien deze aansluiten bij de be-

kommernissen van AHOSA vzw. Een man-

daat als vast lid van de kerngroep 

“patiëntenvertegenwoordiging” is voorlopig 

geen optie. 

Voorafgaand aan deze sessie ontving Gina 

ook de omgevingsanalyse ELZ Dender. Bij 

het diagonaal doornemen van deze analyse 

viel haar direct op dat voor de registratie van 

personen met een beperking men enkel vol-

gende criteria hanteert: “erkend door de Di-

rectie-generaal personen met een handicap”. 

Vermits Dove en slechthorende mensen zo 

goed als nooit “erkend” worden volgens dit 

criterium heeft zij er bij de ELZ op aange-

drongen ook de erkenningen VAPH (Vlaams 

Agentschap personen met een Handicap) 

mee te nemen in dit cijfer. (wordt opge-

volgd) 
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Agenda 

Op dinsdag 31 januari 2023 verwelkomen we jullie op onze nieuwjaarsbabbel. 

Samen toosten we op een gezond en fantastisch jaar. 

Nieuwjaarsbabbel 

Wanneer Dinsdag 31 januari 2023 

14.00 u tot 16.00 u 

Waar Brouwerij Haeseveld 

Alfons Braeckmanlaan 430 

9040 Sint-Amandsberg 

Prijs Eén drankje gratis voor leden  

Inschrijven Vóór 25 januari 2023  
 

• Scan de QR-code hiernaast 
 

• Of inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/
e/2p9x210MvK die je ook kan terugvinden op www.ahosa.be 

• Of je kan de inschrijvingslink aanvragen per mail info@ahosa.be 

https://forms.office.com/e/2p9x210MvK
https://forms.office.com/e/2p9x210MvK
http://www.ahosa.be
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Agenda 

WEBINAR: Hoortoestellen...Iets voor 
mij?  

Wanneer Donderdag 9 maart 2023 om 19u30  

Waar Online via Zoom  

Prijs € 8 voor leden 

€ 12 voor niet-leden 

Spreker Katleen De Waele, audiologe verbonden aan Hoorexpert en CAR Sint-

Lievenspoort Gent  

Toegankelijk We voorzien een schrijftolk voor live-ondertiteling  

Inschrijven Vóór 5 maart 2023  
 

• Scan de QR-code hiernaast 
 

• Of inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/e/
AXpUhdE550 die je ook kan terugvinden op www.ahosa.be 

• Of je kan de inschrijvingslink aanvragen per mail info@ahosa.be 

Betaling  AHOSA vzw: IBAN BE 26 4400 3464 4129 met als mededeling Webinar 

hoortoestellen.  

De inschrijving is pas definitief na betaling. 

In een maatschappij waar gezondheid veel aandacht krijgt, wordt zorg voor een goed gehoor 
terecht als essentieel voor het algemeen welzijn beschouwd. Geregeld beleeft iedereen wel 
eens een hilarische situatie omdat iets totaal verkeerd werd verstaan maar wat als we omwil-
le van onze gehoorproblemen liever passen voor dat feestje, die vergadering,…? Als een 
slecht gehoor voor sociaal isolement gaat zorgen…? 

Is het dan wel een goed idee om de beslissing hoortoestellen te proberen nog even op de lan-
ge baan te schuiven? 

Audiologe, Katleen De Waele, verbonden aan Hoorexpert CAR Sint-Lievenspoort Gent, zal in 
deze webinar duiding geven. Wat is het belang van goed horen? Waar let ik op bij de keuze 
van hoortoestellen? Welke stappen dien ik te nemen?.... 

https://forms.office.com/e/AXpUhdE550
https://forms.office.com/e/AXpUhdE550
http://www.ahosa.be
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Agenda 

Al 30 jaar staat AHOSA vzw op de barricades voor alle dove en slechthorende personen die 

communiceren in gesproken taal in Vlaanderen. Dat vieren we graag samen met jullie met 
een lezing over omgaan met gehoorverlies door expert ter zake Leo De Raeve en met een 

heuse kunstveiling t.v.v. onze organisatie. Je kan ook standen van firma’s die hoortoestellen, 

hoorhulpmiddelen, cochleaire implantaten verdelen én van verenigingen in verband met 

slechthorendheid bezoeken. Allen welkom!  
 

Programma 

13u – 14u30: Onthaal met koffie, bezoek standen, tentoonstelling in de theaterzaal 

14u30 – 15u30: Lezing Leo De Raeve: ‘Slechthorend worden heeft op meer impact dan alleen 
op communicatie. Hoe gaan jij en je omgeving hiermee om?’ 

-Directeur van ONICI 

-Voorzitter van CIICA, het internationaal netwerk over belangenbehartiging van CI-gebruikers 

-Voorzitter van FEAPDA, de Europese vereniging van professionelen die werken in het onder-
wijs aan leerlingen met gehoorverlies 

-Wetenschappelijk adviseur van EURO-CIU, de Europese vereniging van CI-gebruikers 

-Lid van het World Hearing Forum van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 

15u30 – 16u15: Kunstveiling t.v.v. AHOSA vzw o.l.v. Peter Loeckx van Veilinghuis Loeckx 

16u15 – 17u30: Receptie en bezoek standen 

 

30 JAAR AHOSA vzw  

Wanneer 29 april 2023 om 13.00u  

Waar Dienstencentrum Ledeberg 

Ledebergplein 30 

9050 Gent 

Parkeren op wandelafstand kan in de parkeertoren van Ledeberg,  

Hundelgemsesteenweg 2B, 9050 Gent 

Prijs Gratis  

Toegankelijk Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Ringleiding en schrijftolk zijn  

voorzien. 

Andere noden? Laat het ons gerust weten! 

Inschrijven inschrijven vóór 10/4/2023  
 

• Scan de QR-code hiernaast 
 

• Of inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/r/
gxSpnhAca1die je ook kan terugvinden op www.ahosa.be of per 
mail via info@ahosa.be 

https://forms.office.com/r/gxSpnhAca1
https://forms.office.com/r/gxSpnhAca1
http://www.ahosa.be
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Contactgegevens HOOREXPERT  

CAR Sint-Lievenspoort vzw  
Sint-Lievenspoortstraat 129  
9000 GENT  
 09 268 26 26 
 a.patyn@sintlievenspoort.be  

Centrum voor ambulante revalidatie 

J.Lagaelaan 17  

8800 ROESELARE  

 051 23 23 10  

 info@carroeselare.be  

 

Hoorexpert vzw 
Heistlaan 123 
8300 KNOKKE-HEIST  
 050 53 05 20  
 siska.cauwe@cvdo.be  

CAR Stappie vzw  

Koninginnelaan 55-57  

8400 OOSTENDE  

 059 70 25 02  

 bart.portier@stappie.be  

Zeplin-CAR Woluwe  
Georges Henrilaan 278  
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE  
 02 736 55 46  
 charlotte.joossens@zeplin.be  

CAR Wegwijs vzw  
Welzijnsstraat 75-77  
9620 ZOTTEGEM  
 09 360 28 81  
 ann.coppieters@reva-wegwijs.be  

CAR Ter Kouter vzw  
Aaltersesteenweg 2  
9800, DEINZE  
 09 386 38 90  
 stefaan.singelee@terkouter.be  

CAR Het Veer vzw  
Kazernestraat 35A  
9100 SINT-NIKLAAS  
 03 776 63 19  
 directie.reva@hetveer.be  

CAR Overleie vzw  
Overleiestraat 57  
8500 KORTRIJK  
 056 35 18 52  
 francis.watteeuw@rcoverleie.be  



36 

 


