
een leven lang horen – lang leve het horen! dit was het thema dat centraal stond tijdens het audicienscongres 
2019, dat op 18 en 20 mei plaatsvond. beide dagen was het ‘volle bak’ in de reehorst in ede. audidakt had een gevari-

eerd programma samengesteld, met een prima diversiteit aan sprekers.
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“We kijken terug op een prachtig congres met een recordaan-
tal bezoekers”, vertelt Dorothé van den Aker, directeur van Au-
Didakt en organisator van het Audicienscongres. “De mix van 
interessante plenaire bijdragen van sprekers, inspiratiesessies 

en het levendige Belevingsplein waren de perfecte ingredi-
enten om elkaar te ontmoeten en te praten over het vak van 
audicien en de ontwikkeling van het vak”. Het congres telde in 
totaal bijna 1.100 bezoekers, verdeeld over twee dagen. 
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Introductie van echte  
Smartphone ondersteuning
Maak kennis met de volgende generatie Bluetooth 
Visit telefoonzenders. Het is nu gemakkelijker dan 
ooit om verbonden te blijven.
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Ondersteuning voor berichten 
Werkt met WhatsApp, Skype etc.
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Telefoonkabel en splitter meegeleverd

Bluetooth 5.0 
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de sessie van werkpad met gonny pepers dagvoorzitter en cabaretier maarten willemseolav wagenaar

doventolk
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Prosumentenmodel
Olav Wagenaar, klinisch neuropsycholoog bij Antes Rotterdam 
en specialist gehoor, geheugen en gedrag, presenteerde zijn 
visie op het verband tussen gehoorverlies en dementie, onder 
de noemer ‘Use it or lose it; horen is gezond!’. (In de vorige edi-
tie én de volgende editie van Earline vindt u interviews met 
Olav Wagenaar.)
De interactieve presentatie van StAr-voorzitter en hoogleraar 
gezondheidseconomie en medische technologie Guus van 
Montfort hield het publiek goed bij de les: er moesten zowel 
aan het begin als aan het einde van zijn betoog een aantal vra-
gen worden beantwoord. Van Montfoort ging in op de invloed 
van zowel de overheid als zorgverzekeraars op de directe zorg-
verlening, op de mogelijkheden van eigen regie door cliënten 
en op het prosumentenmodel, een door hemzelf bedachte 
term voor een nieuwe verbinding tussen producent en consu-
ment. Volgens de hoogleraar gaan cliënten op het gebied van 
hoorzorg steeds meer zelf uitzoeken en regelen en schakelen 
ze een audicien in wanneer ze dat nodig vinden voor een be-
paalde meerwaarde. “Geneeskunde wordt specifieker”, aldus 
Van Montfoort. 

Brandpreventie en leven met gehoorverlies
Roel Schouten, coördinator Risicobeheersing van Brandweer 
Nederland, ging in op brand, risico’s en alarmeren bij vermin-
derd zelfredzamen. “Brand discrimeert”, aldus Schouten. In 
2018 vonden in Nederland 30 fatale woningbranden plaats, 
waarbij 33 doden vielen. De branden waren in 33% van de ge-
vallen het gevolg van roken, 30% ontstond door elektrische 
apparatuur en 13% door bakken en braden. Van de slachtoffers 
was bijna 50% 61 jaar en ouder en 56% beperkt- of niet zelf-
redzaam. Volgens Schouten reden genoeg voor audiciens om 
hun cliënten voor te lichten op het gebied van brandpreventie. 
Niet alle aanwezigen waren het daar echter mee eens: “We 
moeten steeds meer. Er zijn al zoveel regels en we moeten ons 
aan zoveel protocollen houden; ik vind het wel genoeg”, aldus 
een audicien.

Behalve presentaties van Earline-columniste en eigenaar van 
Hooridee Wendelina Timmerman en directeur strategische 
marketing van Advanced Bionics, Hans Mülder, stond er een 
aantal inspiratiesessies op de planning. Deze waren verdeeld 
over drie lijnen van elk drie presentaties. Iedereen moest één 
lijn kiezen, waardoor niet alle sessies konden worden bijge-
woond. Jammer: het aanbod was interessant genoeg om ze 
allemaal te willen volgen. Zo ging Corné de Man, accountma-
nager van Phonak Nederland, in op ‘Een goede start van je 
hoorcarrière’, vertelde Janet Hulsman, specialist gehoorverlies 
GGMD voor doven en slechthorenden, over leven met gehoor-
verlies en verzorgde Rob Drullman van Drullman Spraak & Ge-
hoor een presentatie ‘Hoortraining – horen tussen de oren’. De 
aanwezige hoorprofessionals waren enthousiast over wat ze 
te horen en zien kregen. AuDidakt heeft wederom bewezen 
dat het Audicienscongres iets is wat niet gemist mag worden! 


