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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– CI-patiënten jaarlijks naar kno-arts?

1 februari - wandeling in Castricum

– congresnieuws (27-28-29 maart)

8 februari - Orchideeën Hoeve in Luttelgeest

– Facebookgroep - op naar de 300 leden

15 februari - yoga workshop in Amsterdam

EEN CI - JAARLIJKS NAAR KNO-ARTS?
Het kan zijn dat u eind vorig jaar verrast werd
door een oproep voor een bezoek aan de knoarts van uw CI-team. In 2013 is het door de
Nederlandse Zorgautoriteit verplicht gesteld dat
er jaarlijks 'face-to-face' contact is tussen de
kno-arts en de CI-patiënt. Dit om de nazorg te
kunnen garanderen en patiënten zo nodig van
een nieuwe processor te voorzien. Hiervoor is
een bezoek aan de audioloog/logopediste niet
meer voldoende. Dit heeft te maken met de
DOT (omschrijving van declarabele prestaties):
perceptief gehoorverlies. Deze moet jaarlijks
worden vastgesteld en dit kan alleen maar door
de kno-arts. Aan deze DOT is de 'nazorg CI’
gekoppeld. Naar alle waarschijnlijkheid zal het
kno-bezoek ook ten laste komen van het eigen
risico bij de zorgverzekering (bron: UMC).

4 ) Voetreflexologie: tijdens het congres zal de
mogelijkheid worden geboden om, tegen een
vergoeding en na afspraak, een behandeling te
laten doen door voetreflexologe Ilse Jobse.
5) Op de congres-site staat nu het (bijna)
complete programma.

CONGRESNIEUWS
1) De officiële opening van het congres zal
verricht worden door King Jordan (info over
hem kun je hier op de congres-site vinden).
2) Er zal tijdens het congres (alle dagen) een
fotograaf rondlopen en foto's maken.
3) Tijdens het congres zal er een rechtstreekse
verbinding zijn met ASC in Amerika. Een nog
niet eerder vertoond staaltje communicatie op
afstand. Zij zorgen dat het Engels gesproken
tijdens het congres direct bij ons op het scherm
komt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook lijfelijk de
Nederlandse schrijftolken aanwezig die alles in
het Nederlands vertalen en er zullen NmG
tolken zijn.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

FACEBOOKGROEP - OP NAAR DE 300
Als u deze nieuwsbrief leest, is de kans heel
groot dat het 300ste groepslid zich heeft
aangemeld op onze Facebookpagina. Heel veel
mensen maken gebruik van de kennis van
vooral lotgenoten over tal van onderwerpen
over plots-/laatdoofheid en zeer
slechthorendheid. Maar ook wordt bijvoorbeeld
over het beleid van de stichting gesproken.
Heel prettig is ook dat meerdere leden van
onze zusterorganisaties er lid van zijn. De
Facebookgroep vervult hierdoor de lacune die
zou kunnen ontstaan omdat niet alle donateurs
aanwezig kunnen of willen zijn bij activiteiten.
Regelmatig worden mensen uit de
Facebookgroep ook donateur van de Stichting.
Mede hierdoor blijft het aantal - dat zou
verminderen, veelal door overlijden - ongeveer
even groot. Facebookleden die geen lotgenoten
zijn maar om diverse redenen toch in de groep
zitten, profiteren tegelijkertijd mee van de sfeer
binnen onze groep. Denk bv. aan de (leerling)
tolken. Het is goed dat er zoveel mensen op
diverse terreinen mee willen denken en vooral
hun medemens willen helpen ondersteunen.
Daarvoor dank aan alle Facebookleden en de
beheerders.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

