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advertenties

OPCI-Contactdag: 
dag van herkenning, uitwisseling van 
ervaringen en handige informatie
In het Limburgse Heythuysen kwamen afgelopen september weer ruim 100 CI-dragers en 

overige geïnteresseerden bijeen voor de jaarlijks CI-contactdag. Deze werd georganiseerd 

door OPCI (Onafhankelijk Platform CI, waarin de NVVS participeert).

De gastvrijheid van Geert en Tiny Hanssen en de 
Limburgse vlaai zijn inmiddels vaste prik, net als 
de stands van CI-fabrikanten MED-EL, Cochlear en 

Advanced Bionics. Ook Meeús verzekeringen en Comfort 
Audio waren deze keer met een informatiestand aanwezig.
In het openingsgesprek werd teruggeblikt op de tv-uitzen-
dingen van Natascha Froger met haar programma Doof, 
waarin het CI centraal stond. In een van die uitzendingen 
werden de slechthorende Bas Poort en zijn vrouw Erika met 
hun kinderen gevolgd voor en tijdens het CI-proces. Het 
verhaal van Bas en zijn gezin zat voor veel CI-dragers en hun 
naasten vol herkenningspunten. Bas en Erika waren ook 
nog even aanwezig op de Contactdag en velen hebben nog 
een praatje met hen gemaakt.

KPN Teletolk
Jan Willem Kroon en Pascal Ursinus van het bedrijf  Signcall 
waren uitgenodigd om meer te vertellen over telecomop-

lossingen voor doven en slechthorenden. Met de software 
van Signcall zijn handige diensten te bereiken, zoals KPN 
Teletolk. Met deze bemiddelingsdienst kunnen doven 
en slechthorenden bellen met tekst, spraak én beeld. De 
aanwezige tolken vertalen een telefoongesprek (met een 
goedhorend persoon) in tekst of gebarentaal, en andersom. 
Verder kunt u via deze bemiddelingsdienst bellen naar het 
alarmnummer 112. Dit werd door middel van een duidelijke 
demonstratie in beeld gebracht. Kijk voor meer informatie 
eens op www.signcall.nl en www.kpnteletolk.nl. 

Enquête
Na de pauze hebben de leveranciers van CI’s zich kort aan 
de aanwezige gasten voorgesteld en de laatste nieuwe snuf-
jes van hun producten laten zien. Ook Hennie Epping, de 
voorzitter van OPCI heeft nog kort gesproken. Hij deelde 
vers van de pers de uitslag mee van een onlangs gehouden 
enquête onder gebruikers van een CI. In die vragenlijst wer-
den vragen gesteld om erachter te komen wie de gemiddel-
de CI-gebruiker is en welke wensen deze heeft omtrent het 
gebruik van het cochleair implantaat. De resultaten van de 
enquête kon u al lezen in het vorige nummer van HOREN, 
maar zijn ook terug te vinden via nvvs.nl/ci en  
www.opciweb.nl. 

Daarna werd het officiële gedeelte van de middag afgesloten 
en konden de gasten de overige tijd zelf invullen door bij-
voorbeeld ervaringen uit te wisselen met elkaar, de stands 
te bezoeken of te genieten van een drankje op het terras. 
Afsluitend was er nog een buffet. 

Wanneer in 2015 de OPCI-contactdag plaatsvindt, leest u tegen  
die tijd natuurlijk weer in HOREN Magazine en op nvvs.nl en  
opciweb.nl. Tijdens de Contactdag was er onder andere een presentatie van Signcall 

over telecomoplossingen voor dove en slechthorenden.


