2de aankondiging
Ter gelegenheid van het 15‐jarig bestaan
organiseert ONICI het :

“15 jaar ONICI symposium”
op vrijdag 3 november 2017
(9.00u‐16.30u) te Antwerpen

Meer dan 20 gastsprekers uit België, Nederland en Groot‐Brittannië
zullen tijdens de dagen volgende topics behandelen:

















Een onderwijspraktijk gebaseerd op wetenschappelijke evidentie
Waar ligt vandaag de grens tussen hoorapparaten en CI ?
Inclusief onderwijs in de Twinschool
Het belang van ondersteunende gebaren in de communicatie
Unilaterale doofheid en cochleaire implantatie
Inclusie en expertise: kan het samen ?
Executieve functies van dove kinderen met een CI
Meerwaarde van binauraal horen: een hoorapparaat en een CI
Resultaten na hersenstemimplantatie bij kinderen
Vrijheid op het werk en thuis door gebruik van (hoor)hulpmiddelen
Middenoorimplantaten: wanneer kunnen zij helpen?
Vaardigheden om het denken en het sociaal functioneren van CI‐
kinderen extra te stimuleren
De visie van ouders van CI‐kinderen op het belang van schrijftolken
De tevredenheid van volwassen CI‐gebruikers
Het gebruik van ondersteunende gebaren in de vroegbehandeling
…
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Programma ‘15 jaar ONICI’ symposium
Vrijdag 3 november 2017
Spreker
8.30‐9.15u
9.15‐9.35u
9.35‐9.55u
9.55‐10.15u
10.15‐10.35u
10.35‐10.55u
10.55‐11.20u
11.20‐11.40u
11.40‐12.00u
12.00‐12.20u
12.20‐12.40u
12.40‐13.45u
13.45‐14.05u
14.05‐14.25u
14.25‐14.45u

13.45‐14.05u
14.05‐14.25u
14.25‐14.45u
13.45‐14.05u
14.05‐14.25u
14.25‐14.45u
14.45‐15.15u
15.15‐15.35u
15.35‐15.55u
15.55‐16.20u
16.20‐16.30u

Titel Presentatie

Registratie & Koffie
Leo De Raeve (B)
Welkom: 15 jaar ONICI
Mark Laureyns (B)
Aanpak van gehoorverlies: hoog tijd…
Merle Boerrigter (NL)
Een hoorapparaat of een cochleair implantaat?
Helen Blom (NL)
Binauraal horen met CI en hoorapparaat
Peter Paul Boermans (NL) Hersenstamimplantaten bij kinderen, waar staan
we?
& Anouk Hofkens (B)
Koffie pauze & Exhibitie
Harry Knoors (NL)
Onderwijspraktijk gebaseerd op
wetenschappelijke evidentie
Annet Devroey (B)
Inclusie en expertise: kan dit samen?
Connie Forstjes (NL)
Meertaligheid bij CI‐kinderen
Wendy Huinck (NL)
Bilaterale implantatie bij volwassenen
Lunch & Exhibitie
Keuze A
Annet de Klerk (NL)
Het beste van 2 werelden: inclusief onderwijs in
de Twinschool
Greta Brunclair (B)
Kwalitatieve ondersteuning en schrijftolken voor
dove en slechthorende kinderen: een uitdaging
Helen Blom (NL)
Met een CI in de klas: het gebruik van simultane
communicatie
Keuze B
Marit Asselman (B)
Veilig en bereikbaar wonen met een CI, hoe dan?
Elske Posthuma (NL)
Vrijheid door hoorhulpmiddelen
Hennie Epping (NL)
Hoe tevreden zijn CI‐gebruikers ?
Keuze C
Evelien Dirks (NL)
Executieve functies van CI‐kinderen
Daphna Riff (B)
Middenoorimplantaten anno 2017
Lucas Mens (NL)
Audiologische uitkomsten bilaterale implantaties
met Neuro Zti
Koffie pauze & Exhibitie
Astrid van Wieringen (B) Communicatievaardigheden van peuters met
eenzijdige doofheid en een cochleair implantaat
Guido Lichtert (B)
Ondersteunende communicatie tijdens vroege
interventie van dove kinderen
Diana Harbor (UK)
Skills to thrive socially: let’s start with
transforming thinking not behaviour
Leo De Raeve (B)
Slotwoord
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Locatie: Thomas More Hogeschool, Campus Sanderus, Molenstraat 8,
2018 Antwerpen (makkelijk bereikbaar zowel met auto als met trein/tram).
Meer informatie op: http://www.thomasmore.be/over‐ons/campussen/antwerpen‐sanderus

Registratie
15 jaar ONICI

Vrijdag 3 november 2017

Vroege registratie
tot 31 juli 2017*

Late registratie
na 1 augustus 2017

€ 100

€ 130

*Vroege registratie betekent dat wij de betaling voor 31 juli 2017 moeten hebben ontvangen

Hierin zijn inbegrepen: deelnemersbadge, toegang tot alle wetenschappelijke sessies en
tentoonstelling, congrestas, abstract boek, lunch, koffie en aanwezigheidscertificaat.
Officiële congrestaal is Nederlands, maar één presentatie is in het Engels en zal in het Engels
ondertiteld worden (er is geen vertaling voorzien). Ringleiding en ondertiteling zijn voorzien
voor de plenaire sessies en voor keuze A + B van de parallelsessies.
Als je een tolk NmG, VGT of NGT nodig hebt, dien je die zelf mee te brengen. Gelieve ons wel
hiervan (via je registratieformulier) op de hoogte te brengen, zodat wij voor de tolk gratis
drank en lunch kunnen voorzien.

Hoe inschrijven?
Op de website van ONICI www.onici.be vind je het registratieformulier dat je kan invullen
en doormailen naar 15jaaronicisymposium@onici.be. Daarna ontvang je een onkostennota
met de nodige gegevens om de betaling in orde te brengen.
Schrijf je alleszins tijdig in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Overnachten in Antwerpen?
Ben je op zoek bent naar een leuke overnachting
in Antwerpen, niet zo ver van de locatie waar het
congres plaatsvindt en ook dicht bij het stads‐
centrum, dan stellen wij voor om je overnachting
te boeken in het Ibis hotel Antwerpen Centrum,
Meistraat 39, 2000 Antwerpen.
Voor meer info: http://www.ibis.com/nl/hotel‐
1453‐ibis‐antwerpen‐centrum/index.shtml
Wij hebben er een speciaal tarief bekomen voor de deelnemers aan ons symposium:
Eenpersoonskamer € 70.00/kamer/nacht, inclusief ontbijt, exclusief city taks € 2.39
Tweepersoonskamer € 85.00/kamer/nacht, inclusief ontbijt, exclusief city taks € 2.39/pp
Je moet er wel reserveren met referentie: ‘552990 – Onici conference’. Best gebruik je
hiervoor het reservatieformulier dat je op onze website vindt.
Hotel Ibis Antwerpen Centrum is een modern 3 sterren hotel gelegen in het centrum van de
stad, 200 meter van het wereldberoemde 'Rubenshuis' en de shopping straat 'de Meir’. Alle
150 kamers werden recent vernieuwd en zijn uitgerust met telefoon, flat screen TV met media
hub voor iPod, camera etc. Alle kamers hebben een private douche, toilet, werktafel, gratis
highspeed internet ,WIFI (gratis) in de lobby en in onze vergaderzaal.
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MET DANK AAN ONZE SPONSOREN
VOOR DE JARENLANGE STEUN
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