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Inhoud 
 

Dossier lawaai 
o Beroepsmusici hebben een  groot risico op gehoorschade – popmuzikanten spannen 

de kroon 

o Dag van de Stilte 

o Grote zorgen oorartsen: jongeren vaker gehoorproblemen door koptelefoons en 

oortjes 

o Moeten oordoppen verplicht worden? Ik heb te veel patiënten die zeggen: “Ik maak 

er een eind aan.” 

o SafeSoundApp inventariseert risico op gehoorschade en geeft advies 

 

Dossier tinnitus 
o De neurofysiologie achter tinnitus – lezing NVA (Nederlandse Vereniging van 

Audiologie) najaarsvergadering  

o Brandweermannen hebben grote kans op gehoorschade én tinnitus  

o Exposure behandeling bij overgevoeligheid  voor geluiden blijkt efficiënte methode 

o Tureluurs van die tuut. Wat je kunt doen tegen oorsuizen 

 

Dossier psychosociaal 
o De geluidsbarrière waar veel mensen last van krijgen 

o Leeftijd gerelateerde slechthorendheid kost maatschappij jaarlijks € 3,6 miljard in 

Nederland 
 

Dossier medisch 
o Horen is meer dan alleen luisteren: er komen cognitieve functies bij kijken 

 

Dossier hoorhulpmiddelen 
o Alzheimer uitstellen? Draag een hoorapparaat 

o Het hoorapparaat van morgen weet wie je wilt horen 

o Hoorhond geeft dove mensen zelfstandigheid  

 

Dossier toegankelijkheid  
o Doven en slechthorenden minder gezond door gebrekkige medische communicatie  

 



 

Dossier CI en implantaten 
o Hoorimplantaten: wat kan voor welk gehoorverlies en wat brengt de toekomst?  

DEEL 2 

o Eric (52) hoopt weer te kunnen voetballen met zijn zoons door kunstmatig 

evenwichtsorgaan 

o Een Cochleair Implantaat (CI): als verstaan met een klassiek hoorapparaat moeilijk 

wordt 

  

We leggen ons oor te luisteren bij… 
o Vicky Derweduwen, schrijftolk voor doven en slechthorenden 

 

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

 

Boekentip 
o Boek ‘Meer dan mijn ziekte’ werpt blik op verleden en toekomst van 

patiëntenparticipatie 

 

Dossier weetjes 
o Gehoorproblemen? Water kan je geluidservaring verbeteren 

o Vereniging GAIN 

 

Terugblik  

AHOSA vzw zwermt uit 

o Studie rond terugbetaling hoortoestellen van het Federaal Kenniscentrum voor 

Gezondheidszorg  

o Toegankelijkheidsoverleg VRT 

o Vorming  Federale Overheid Economie 

o Infoavond financiële tegemoetkomingen te Hasselt 

o NOOZO: Niets Over Ons Zonder Ons 

o Sneller een CI. Stap vooruit! 

o Samen op weg: op het kruispunt van migratie en handicap  

AHOSA vzw verenigt 

o Infoavond schrijftolken en afstandstolken 

o Bezoek aan Mu.Zee in Oostende 

o Natuurwandeling, vormingsgeschiedenis van het landschap, flora en fauna 

Bourgoyen-Ossemeersen 



Agenda Ahosa vzw 
o Rondleiding STAM voor slechthorende/dove personen 21 februari 2020 te Gent 

o Financiële tegemoetkomingen voor dove en slechthorende personen i.s.m. Vlaams 

Patiëntenplatform  (VPP) – informatieavond 16 maart 2020 te Gent  

 
 

 

 

 

 

 

 


