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Inhoud
Dossier lawaai
o Daarom moet je de oren van je kinderen beschermen

Dossier tinnitus
o Peter van Hengel - audioloog - over de behandeling van tinnitus en de achterstand
van de hyperacusis-patiënt
o Oorsuizen heftiger in quarantaine: hoe komt het en hoe ga je ermee om?
o Ertegen vechten help niet
o Speciale mindfulness therapie bij tinnitus helpt

Dossier psychosociaal
o De anderhalve meter samenleving voor mensen met een auditieve beperking
o Getuigenis hoortoestellen
o Hoe mondkapjes en 1,5 meter afstand het leven van slechthorende mensen nóg
moeilijker maken
o Zorgverleners opgelet! Geef slechthorende patiënten een veilig gevoel
o Tips voor communicatie met dove en slechthorende patiënten

Dossier medisch
o Slecht horen verhoogt risico op vallen
o Gehoorverlies of loopoor of druk op het oor? Denk ook aan cholesteatoom
o Tips voor mensen met duizeligheids-evenwichtsproblematiek in ‘Corona-tijd’

Dossier hoorhulpmiddelen
o Communicatie Tips op afstand
o Corona en slechthorend: OnlineHoortoestel doet hoortest én instelling hoortoestel
100% op afstand
o Handige hulpmiddelen in huis bij slechter gehoor
o Verhoging L-uren = tolkuren in privé situatie

Dossier toegankelijkheid
o UZ Leuven-button voor slechthorenden vergemakkelijkt communicatie met
mondmaskers

Dossier CI en implantaten
o COVID-19 pandemie heeft/had enorme impact op cochleaire implantatie
o EURO-CIU vraagt betere toegankelijke communicatie voor CI-gebruikers tijdens deze
pandemie

We leggen ons oor te luisteren bij…
o Hoe beleefden enkele van onze leden de lockdown?

Dossier financiële tegemoetkomingen
o Halve handicap wordt (nog) niet gehoord door Belgische overheid

Boekentip
o Nieuw boek ‘Over tinnitus’ draait om één ding: wie is de meester en wie is de slaaf?

Dossier weetjes
o Advanced Bionics: zorg voor onze spraakprocessor in het licht van de pandemie
o Cochlear raadt aan om uw handen grondig te reinigen voordat u een Cochlear
geluidsprocessor of één van de Cochlear-accessoires in handen neemt
o Het hoofdkantoor van Veranneman Audiology Brussel heeft bevestigd …
o Het reinigen van uw audioprocessor: speciale richtlijnen met betrekking tot COVID-19
(Coronavirus)
o Aanbevelingen rond ontsmetting van Rogerproducten in klaslokalen

Agenda Ahosa vzw
o

Informatieavond over de nieuwste ontwikkelingen op valk van (verworven)
gehoorverlies: Wat weten we vandaag en wat brengt de toekomst? – 22 september
2020 te Ledeberg
o Rondleiding expo wereldhaven – 16 oktober 2020 te Antwerpen – Mas
o Rondleidingen Stay At Home Museum, nu ook met audiodescriptie, tolk Vlaamse
Gebarentaal en ondertiteling

