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In deze Nieuwsflits 

 

Agenda  

• 10 september 2019: Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk? GENT 

• 23 september 2019 en 26 september 2019: Toegankelijke voorstellingen 

Festival van Vlaanderen GENT 

• 7 oktober 2019: Rondleiding Mu.ZEE voor personen met een auditieve 

beperking OOSTENDE 

Terugblik  

• Studie rond terugbetaling hoortoestellen van het Federaal Kenniscentrum 

voor Gezondheidszorg 

Publicatie  



 

• Poster voor aan je ziekenhuisbed  

Wist je dat?  

• Je ons gratis kan steunen via Trooper? 

• Wij een driemaandelijks tijdschrift uitbrengen?  

 

 

 

 

   

  

 

Agenda   

 

 

  

 

Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk?   

Slechthorend? Doof? Al van een schrijftolk en van een afstandstolk gehoord? 

 

Een lezing bijwonen? Naar de notaris? Een zwaar gesprek bij de dokter? Een 

vergadering? Stuk voor stuk moeilijke situaties als je slecht hoort of doof bent. 

 

Heb je al van een schrijftolk en van een afstandstolk gehoord? Deze kunnen je 

vaak heel goed helpen! Misschien heb jij er wel recht op. 

 

We hebben Lieven Kind, directeur CAB, en Sarah Verbeke, zelf 

schrijftolkgebruiker, uitgenodigd om uit te leggen wat een schrijftolk/een 

afstandstolk doet, wie er recht op heeft en hoe je een aanvraag doet. 



 

 

Het wordt zeker een interactieve avond. Er zal WiFi zijn dus jullie mogen jullie 

laptop meebrengen om zelf mee te doen of om samen met ons het programma 

voor afstandstolken te installeren en te testen. 

Wanneer? 

Dinsdag 10 september 2019 om 19.30u 

 

Waar? 

CAR Sint-Lievenspoort 

Sint-Lievenspoortstraat 129  

9000 Gent  

Prijs? 

€ 5 voor leden van Ahosa vzw 

€ 8 voor niet-leden van Ahosa vzw  

Sprekers? 

Lieven Kind 

Sarah Verbeke 

Inschrijven? 

Vóór 6 september  2019  

 

Schrijf je in  

 

 

Toegankelijke voorstellingen Festival van 

Vlaanderen  

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=d8a51b95c5&e=9b737e8ba6


 

Hear Hear 

  

Iedereen heeft recht op culturele ontplooiing, daar gaan wij bij Gent Festival 

van uit. Ook zij die er misschien de middelen niet voor hebben of die het fysiek 

moeilijk hebben om concerten en voorstellingen bij te wonen. Daarom hebben 

we ‘We Share Music’ in het leven geroepen, een reeks beklijvende projecten 

waarbij kinderen, mensen uit kansengroepen, ouderen, mensen met een 

(visuele of auditieve) beperking onvergetelijke muzikale momenten beleven. 

Deze projecten zijn enkel mogelijk door de jaarlijkse bijdrage van onze 

FestivalClubleden en enkele trouwe partners.  

Voor personen met een auditieve beperking selecteerden we twee topavonden 

(Meesterlijke Bruckner 23.09 en Flamencodansers Luisa Palicio tijdens 

Méditerra-Nuit 26.09) uit ons Festivalprogramma 2019, waarop je voor een 

verminderde prijs (je betaalt slechts € 6,5) én met ringleiding met 

gehoorversterking kan genieten van de voorstelling. 

  

  

De tickets zullen aan de gastenbalie op naam klaarliggen voor de personen die 

zich inschreven, deze kunnen tot vlak voor het concert opgehaald worden.  

   

 

Meer info  

 

 

Rondleiding Mu.ZEE voor personen met een 

auditieve beperking 

  

Met hoorapparaten, hoorhulpmiddelen en/ of CI is het niet evident om deel te 

nemen aan socio-culturele activiteiten. We botsen vaak op problemen tijdens 

een bezoek aan een museum, een rondleiding, een workshop of hobby… Hoe 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=1633de35c9&e=9b737e8ba6


maak je duidelijk aan een gids of leerkracht dat je hem/haar niet goed verstaat? 

Hoe kan je optimaal gebruik maken van je hulpmiddelen? En hoe zit dat met 

conversaties in groep? 

  

Samen met Ahosa trekken we erop uit naar  Mu.ZEE in Oostende, de perfecte 

gelegenheid om samen een antwoord te vinden op bovenstaande vragen. Met 

een geïnformeerde gids en hulpmiddelen in de aanslag, loodsen we jullie door 

het museum aan de hand van een rondleiding en workshop. Op deze manier 

hopen we jullie te stimuleren om verder op ontdekking te gaan en culturele 

activiteiten met herwonnen plezier te beleven. 

  

De organisatie Mu-zee-um werkt graag mee om personen met een (auditieve) 

beperking in de toekomst beter te kunnen rondleiden in musea en 

tentoonstellingen. Jullie feedback is op deze dag dan ook meer dan welkom. 

  

Waar? 

Mu.ZEE 

Romestraat 11 

8400 Oostende 

  

Wanneer? 

Maandag 7 oktober van 14u – 16u 

  

Parking?  

• Betalend in de Romestraat. 

• Gratis parking Koninginnelaan ter hoogte van het Henri 

Serruysziekenhuis (500m te voet naar Mu.ZEE) 

  

Prijs? 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen (hoe meer, hoe beter!) 



 

  

Expo? 

Nog niet gekend.  

  
 

Schrijf je in  

 

 

 

Terugblik  

 

 

 

Studie rond terugbetaling hoortoestellen van het 

Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg 

 

In het kader van een studie rond terugbetaling van hoorapparaten en 

implantaten startte het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg een 

studie. Ahosa vzw werd hierover geconsulteerd op 18/6. We hadden het vooral 

over de knelpunten in terugbetaling. Hopelijk wordt dit (positief) vervolgd…  

 

 

 

 

Publicatie   

 

 

Posters voor aan je ziekenhuisbed  

Melding van slechthorendheid/doofheid bij opname in het ziekenhuis. 

Hoor je niet goed?   

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=e6576c46d2&e=9b737e8ba6


 

Word je opgenomen in het ziekenhuis en wil je toch zo goed mogelijk verstaan 

wat de dokters en verpleegsters tegen jou zeggen …  download/print  gratis 2 

posters om aan je ziekenhuisbed te hangen. 

Er is een dag- en een nacht-info kaart met tips voor een vlottere communicatie 

tussen jou en het ziekenhuispersoneel. Succes! 

 

Met dank aan lid en ervaringsdeskundige Gina Welleman voor de inhoud van 

deze poster!  

 

Download daginfo  
 

Download nachtinfo  
 

 

 

 

Wist je dat   

 

 

Je ons gratis kan steunen via Trooper? 

 

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. 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=5db5b354fb&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f23b39e603&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=992fa1c2ee&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=992fa1c2ee&e=9b737e8ba6


 

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! 

 

 

 

Wij een driemaandelijks tijdschrift uitbrengen?   



 

Ons tijdschrift 'De Nieuwsbrief' staat boordevol interessante artikels over 

lawaai, tinnitus, toegankelijkheid, hoorhulpmiddelen, cochleaire implantaten, 

lezeresbrieven interviews, ... kortom: alles wat je wil weten om je optimaal te 

blijven integreren in de ‘horende’ samenleving. 

Je blijft ook op de hoogte van de culturele activiteiten die aangepast zijn aan 

slechthorende en dove mensen en de activiteiten georganiseerd door Ahosa 

vzw.  

Als je lid bent van Ahosa vzw krijg je automatisch dit tijdschrift in je brievenbus 

of in je mailbox. Meer info vind je hier.  

 

Benieuwd naar de inhoud? Klik hier  

 

 

Ontdek hieronder de voordelen van een 

lidmaatschap! 

 

Waarom lid worden van Ahosa vzw 

• Je ontvangt alle uitnodigingen voor activiteiten 

• Je hebt een voordeeltarief op onze activiteiten 

• Je blijft op de hoogte van alles wat met gehoor te maken heeft via ons 3-

maandelijks tijdschrift “De Nieuwsbrief” 

• Je ontvangt onze Nieuwsflits automatisch in je mailbox 

• Je steunt onze werking en draagt je steentje bij tot de integratie en 

participatie in de maatschappij van slechthorende/dove personen die 

communiceren in gesproken taal 

Hoeveel kost een lidmaatschap? 

• € 15 voor een persoonlijk lidmaatschap 

• € 20 voor een lidmaatschap voor het ganse gezin 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=da3fdb7739&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f29323cde5&e=9b737e8ba6


 

• Erelid word je vanaf € 30 

 

Word lid in slechts 2 stappen! 

1. Vul het lidmaatschapsformulier  in 

2. Je lidmaatschap gaat in na ontvangst van betaling 

Rekeningnummer: BE26 4400 3464 4129 

 

p/a AHOSA vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 GENT 

  

 

  

  

 

Copyright © 2019, Ahosa vzw, Alle rechten voorbehouden. 

 

Contactgegevens: 

 

Ahosa vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 Gent 

09 268 26 26 

 

 

   

 

 

Schrijf je uit  

 

Update je gegevens  

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits  

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=19cba6387b&e=9b737e8ba6
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mailto:r.leemans@ahosa.be?subject=kan%20je%20mijn%20gegevens%20aanpassen%20in%20jullie%20bestanden%20aub%20
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=d0ac282ef5&e=9b737e8ba6
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