
 

 

 

INFORMATIE VOOR              
OUDERS VAN KINDEREN                
EN JONGEREN MET EEN  
GEHOORPROBLEEM 

Het Veer, Centrum voor                        

Ambulante Revalidatie                           

Kazernestraat 35A                                           

9100 St Niklaas 

 

 

Het Veer, Centrum voor 
Ambulante Revalidatie  

Dienst Hoorexpert 

Adres 

Kazernestraat 35A                                              

9100 St Niklaas 

Contact opnemen ? 

Telefoon: 03/776.63.19 

E-mail: revalidatiecentrum@hetveer.be 

Web: www.hetveer.be 

 

Audiologen 

Margaux Braeckman 
Margaux.braeckman@hetveer.be  
 

Yanah Gevaert 
Yanah.gevaert@hetveer.be  

 

 

 

 

  

   

 

Mijn kind heeft een 
gehoorprobleem … 
 

Zodra mogelijk is het belangrijk hierover 
met je kind te praten en het te benoemen. 

Bij elke overstap (kinderdagverblijf, 

kleuterschool, lagere school, sportclub, 

jeugdbeweging, tekenschool, …) neem je 
best contact op met de verantwoordelijken 

om het probleem te bespreken. Tips voor 
betrokken personen vind je terug in onze 

brochure voor leerkrachten. 

 

Terugbetaling 
hoortoestel(len) 
 

Om de drie jaar heb je tot de leeftijd van 

achttien jaar recht op terugbetaling vanuit 
de mutualiteit. Dit wil zeggen dat je om de 

drie jaar in principe een nieuw€ 

hoortoestel(len) kan aankopen.  

De terugbetaling bedraagt ongeveer 1130 
euro per hoortoestel. Dit bedrag wordt 

regelmatig aangepast 
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Word je bijna 18, neem dan zeker 6 

maanden voor je verjaardag contact op met 

de audioloog om een vernieuwing tijdig in 
orde te kunnen brengen. 

Gaat je gehoorverlies te sterk achteruit en 

voldoen je hoorapparaten niet meer dan is 

het mogelijk om vroeger terugbetaling te 

krijgen.  

 

Hulpmiddelen 

 

Er bestaan heel wat hulpmiddelen die je al 

dan niet aan het hoortoestel kan koppelen. 
Vb. FM-systeem, wekker, telefoon, 

deurbel,... Deze hulpmiddelen zijn 
terugbetaalbaar via het VAPH  (Vlaams 

agentschap voor personen met een 
handicap). Ben je geïnteresseerd in een 

dergelijk hulpmiddel neem dan contact op 

met het centrum en wij kunnen een 
aanvraag indienen. De hele procedure duurt 

zeker 6 maanden.  

 

 

 

  

Defect en/of verloren 
hoortoestel 

 

Meestal hebben kinderen en jongeren een 
omniumverzekering die zowel het verlies als 

een defect hoortoestel dekt.  

Is het hoortoestel kapot of functioneert het 

niet goed, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met je audioloog. 

Laat op dat moment ook weten of je een 
vervangtoestel nodig hebt, want dit moet 

meestal nog besteld worden.  

Wanneer je een toestel verloren bent, doe 

je aangifte bij de politie. De originele 
documenten bezorg je aan je audioloog. Je 

krijgt dan zo snel mogelijk een nieuw toestel 
na betaling van de franchise. Dit bedrag ligt, 

afhankelijk van hoe duur je toestel is, tussen 

de 120 en 400 euro. 

Extra hulp en 
ondersteuning 
 

- Wanneer je meer dan 40 dB HL verlies 

hebt aan beide oren, kan je tot de leeftijd 
van 18 jaar multidisciplinaire ondersteuning 

krijgen door een Revalidatiecentrum. We 
starten dan afhankelijk van je noden 

logopedie, audiologie, ergotherapie, 
kinesitherapie en/of psychotherapie.  

- Er bestaat ook een mogelijkheid om 
begeleiding op school te krijgen. Er komt 

dan een leerkracht, die gespecialiseerd is in 
kinderen met hoorproblemen, enkele uren 

  

 

per week op school om je zoon/dochter en 

de leerkracht te ondersteunen. Dit heet 

GON begeleiding. Om na te gaan of je 
hiervoor in aanmerking komt, neem je 

contact op met het CLB 

- Je kan ook thuisbegeleiding krijgen. Er 

komt dan een begeleidster enkele keren per 
maand bij jullie thuis tips en informatie naar 

aanpak en communicatie geven. Zij kunnen 
ook gebarentaal aanleren. Thuisbegeleiding 

kunnen we aanvragen via het VAPH. 

 Nuttige informatie  
 

- Boeken voor kinderen - jongeren 

   De stem van Isa – Christel van Bourgondie 
(vanaf 9 jaar) 

   Online boekje van ‘Bas de Hoorman’ 

http://www.basdehoorman.nl 

- Informatie voor ouders 

 Doof of zo? – Corrie Tijsseling   

Het meisje dat uit de stilte kwam – Fiona 

Bollag   

  Gebarenwoordenboek 

http://gebaren.ugent.be/ 

 

http://www.basdehoorman.nl/plaatjes/user/files/deontdekkingvaneenheld.pdf
http://gebaren.ugent.be/

