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SYMPOSIUM
HEARING SOLUTIONS TODAY

CONVENTIONAL VERSUS IMPLANTABLE HEARING AIDS
FACTS, MYTHS AND THE FUTURE.   

Gehoorstoornissen vormen een belangrijke handicap in onze toenemende vergrijzende maatschappij. Het 
doel van dit symposium is gezondheidswerkers een heldere kijk te geven op de verschillende gehoorver-
beterende prothesen. Als referentiedienst voor de behandeling van alle vormen van gehoorproblemen 
en gezien het evoluerend technologisch arsenaal, vinden we het onze taak op overzichtelijke wijze de snel 
veranderende therapeutische mogelijkheden aan u voor te stellen. Het doel is u duidelijk te maken welk 
hulpmiddel best gebruikt kan worden bij de verschillende vormen en graden van gehoorverlies. 

Er zijn vier grote groepen van gehoorverbeterende prothesen: de klassieke hoortoestellen, de botveranker-
de hoortoestellen, de actieve middenoorimplantaten en de cochleaire implantaten. De klassieke hoortoe-
stellen blijven nog altijd de beste en goedkoopste oplossing voor de meerderheid van die gehoorgestoorde 
patiënten die niet kunnen worden geholpen met de klassieke gehoorverbeterende middenoorchirurgie. De 
cochleaire implantaten hebben hun plaats ingenomen bij bilaterale congenitale of verworven doofheid, 
maar worden vandaag in toenemende mate gebruikt bij unilaterale doofheid, vooral als die gepaard gaat 
met ernstige tinnitus. We hebben voor dit type van implantaat te maken met een groeiend indicatiegebied. 
Middenoorimplantaten zijn al een hele tijd op de markt. Op het geheel van indicaties voor een gehoorver-
beterende oplossing is dit een speciale niche, gezien het nauwe, maar soms unieke indicatiegebied. Om-
wille van de diversiteit aan actieve middenoorimplantaten is enige duiding en perspectiefstelling gepast.

Naast vooraanstaande binnen- en buitenlandse sprekers over de respectievelijke implantaten en hoortoe-
stellen wordt er ook vanuit het RIZIV meer duidelijkheid gegeven over de terugbetalingsmogelijkheden en 
-beperkingen van dit veranderend indicatiegebied. Accreditering werd aangevraagd voor rubriek 4 en 6. 

We heten u welkom op 20 april aanstaande,

Namens het European Institute For Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery*

* De voormalige Universitaire NKO-dienst van 
het Sint-Augustinus werd destijds opgericht 
door wijlen Prof. Dr. Jean Marquet. Met de 
recente vernieuwing van onze dienst werd er een 
naamsverandering doorgevoerd. De dienst voor 
Neus-Keel-Oorziekten – Hoofd & Halschirurgie 
van het Sint-Augustinus Ziekenhuis heet voortaan 
het European Institute For Otorhinolaryngology 
– Head & Neck Surgery. Deze verandering werd 
doorgevoerd om beter aan te sluiten bij de wer-
kelijkheid, namelijk een dienst met vernieuwend 
klinisch wetenschappelijk onderzoek in Europees 
verband, het hoofdkwartier voor EAONO  
(de Europese Academie voor oorheelkunde),  
het Europees hoofdkwartier voor IFOS  
(de wereldfederatie voor NKO), een opleidings-
centrum voor Europese NKO-artsen en een dienst 
waar vele Europese patiënten naar worden 
doorverwezen. Op 1 juli openen we ons Skillslab  
(www.skillslab-antwerp.com), een opleidings-
centrum voor heelkundige vaardigheden.
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“Coffee wake up call”
  
MODERATOR JOOST VAN DINTHER
Introduction // Erwin Offeciers // Antwerp
The percutaneous bone anchored hearing aids: BAHA, PONTO // Andrzej Zarowski // Antwerp
The Bone Bridge & Sofono system // Pierre Garrin // Yvoir
The floating mass transducer: VSB // Thomas Somers // Antwerp
	The Codacs system // Nicolas Verhaert // Leuven

 Coffee break I

MODERATOR THOMAS SOMERS
The partially and totally implantable middle ear transducer: MET // Philippe Lefebvre // Liège  
The Esteem system // Maurizio Barbara // Rome
Some new ideas in the development of implantable hearing aids  // Jean-Marc Gérard // Brussels
When is it the time to think of a Cochlear Implant?  // Erwin Offeciers // Antwerp

 Coffee break II

MODERATORS ERWIN OFFECIERS & ANDRZEJ ZAROWSKI
Hearing solutions today: Hearing aids versus implantable hearing aids // Ad Snik // Nijmegen  
Realities and dreams concerning reimbursement for implantable hearing solutions
A question and answer conversation // Patrick Galloo // Brussels

Discussion

Adjourn and walking lunch
Lunch at the European Institute for ORL-HNS

datum  
zaterdag 20 april 2013, 
ontvangst vanaf 08u00

locatie 
Sint-Augustinus Ziekenhuis, GZA 
aula Sint-Camillus I via ingang 
Oosterveld

inschrijving  
via e-mail: info@neus-keel-oor.be 
via website: www.neus-keel-oor.be
vóór 10 april 2013

deelname  
artsen en specialisten I € 60
assistenten en audiologen I € 30 
lunch I € 20

organisatie  
European Institute for ORL - HNS 
Dienst voor Neus-, Keel- en 
Oorziekten - Hoofd en Halschirurgie 
Sint-Augustinus Ziekenhuis 
Oosterveldlaan 24 
2610 Wilrijk - Antwerpen  
tel. +32 3 443 36 04
fax +32 3 443 36 11
 IBAN BE18 7350 3117 3865 
BIC KREDBEBB
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Namens het European Institute for ORL-HNS, 
de dienst voor Neus-Keel-Oorziekten – Hoofd & Halschirurgie 

van het Sint-Augustinus Ziekenhuis:

Robby Vanspauwen

hearing solutions today	
conventionele	versus	implanteerbare	hoortoestellen:	
feiten,	mythen	en	de	toekomst.	 
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