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Scholing

7e Regionale refereeravond
6 oktober 2015, UMC-Utrecht

(AZU) roze collegezaal

thema: Audiologische Arbo-zorg

aanmelden tot uiterlijk 18

september via ac@umcutrecht.nl

Optitrade&Trends
14 september 2015, 15.30 uur

Spant! Bussum

info: www.optitradetrends.nl

 

AuDidakt-seminar
Zaterdag 19 september en

maandag 28 september 2015,

NBC-congrescentrum Nieuwegein.

Thema van het jaarlijkse seminar

voor audiciens is: Communicatie.

Informatie over inschrijving en

accreditatie is te vinden in vakblad

De Audiciens van augustus 2015,

en www.audidakt.nl

 

Beste AudiNed-leden,

De vakanties zijn voor de meesten voorbij en de draad
van de dagelijkse bezigheden is weer opgepakt.
Dagelijkse bezigheden zijn voor audiciens soms heel
divers. Het vak heeft veel facetten en iedere klant, ieder
probleem is anders.
Om te zorgen dat we onze slechthorende klant goed
kunnen blijven helpen praat AudiNed met veel andere
partijen. We blijven de boodschap uitdragen dat
ervaringen van de audicien in de ontwikkeling van
protocollen, contracten en zelfs wetgeving een
belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Voor AudiNed staat de audicien centraal!
 

 

Algemene
Ledenvergadering,
woensdagavond 14 oktober
2015 in Huizen

Laat via info@audined.nl
even weten of u erbij
bent!
Het programma omvat
naast welkom en ALV
ook een informatief deel.
AudiNed presenteert een
visie voor de toekomst,
AudiNed+-leden
vertellen over hun
activiteiten en er is
ruimte voor het
uitwisselen van ideeën
en informatie. Meer
nieuws over de ALV
ontvangt u zodra het
definitieve programma

bekend is.

Reserveer de avond alvast in uw agenda!
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uAcademy Special
9 oktober 2015, 09.00 – 17.30 uur

Van der Valk Vianen

Thema is behoud van kwaliteit met

efficiency, transparantie, zorg op

maat en kostenbesparing.

Aanmelden en informatie:

www.unitron.com/uacademyspecial

 

 

Contact

Secretariaat AudiNed:
info@audined.nl

Postadres:
Postbus 400,
4460 AV Goes

Bankgegevens:
IBAN  ING 0007202559

KvK:
5544190

Website:
www.audined.nl

 

 

 

Wilt u méér met AudiNed,
dan kan dat.
Wij hopen dat leden onder de vlag van een
sectorcommissie lokale initiatieven gaan ontplooien. Hier
kan ook accreditatie voor worden aangevraagd. U kunt
zich ook kandidaat stellen als lid van het bestuur; Erik
van Wijngaarden treedt af en is niet herkiesbaar. Verder
doen wij een oproep voor ondersteuning van de
penningmeester, een nieuwe kascommissie 2016/2017 en
een sectorcommissaris voor de coördinatie van lokale
initiatieven. Er zijn al contacten gelegd en stappen gezet
voor bijvoorbeeld lokale KNO-refereeravonden.
 

 

AudiNed+
Om ook 'de stem van de audicien' op het gebied van na-
en bijscholing te laten horen vertegenwoordigt Ria Harks
AudiNed binnen het bestuur van AuDidakt.
Naast een bestuurszetel in StAr zijn nu ook Rudi Struijk
en Cindy Egging geïnstalleerd als vertegenwoordigers van
AudiNed in de Raad van Advies.
De Raad van Advies is een belangrijk nieuw onderdeel
van StAr en het is een groot voordeel dat er  kennis en
ervaring wordt ingebracht direct vanaf de werkvloer.
 

 

 In goed gezelschap!

Voor de 3e uAcademy zijn sprekers van naam en faam
uitgenodigd. Naast Dr. Catherine Palmer en Dr. Sergei
Kochkin uit de VS staan klinisch-fysici Dr. Wouter
Dreschler en Wim Soede, Erik Koekoek (Stuurgroep
horen), de NVVS én ‘onze Stéphanie’ op de lijst van
sprekers.
Laat u horen! Bepaal mede de koers, het is ook úw
toekomst.
 

 

Erkenningsregelingen
Waarschijnlijk heeft iedereen al gehoord van SEMH, een
nieuwe erkenningsregeling voor audiciensbedrijven, naast
StAr. Er wordt ook gewerkt aan een erkenningsregeling
voor individuele audiciens. Wat dit voor gevolgen heeft
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voor de audicien op de werkvloer is een aandachtspunt
voor AudiNed. De StAr-registratie is gratis voor de
audicien, het bedrijf betaalt wél voor registratie en
audits. Geldt dit ook voor deze nieuwe
erkenningsregistratie?
Moeten we twee persoonlijke keurmerken hebben als het
bedrijf waar we werken naast een StAr-certificaat ook het
SEMH-keurmerk wil voeren? Als er een gradatie wordt
aangebracht in werkzaamheden, wat betekent dit dan op
de langere termijn voor de waarde van het diploma
triage-audicien? Op deze, en andere vragen, probeert
AudiNed antwoorden te vinden, zodat audiciens straks
niet voor (onaangename) verrassingen komen te staan.
 

 

Kwaliteit
Het doel van erkenningsregelingen is o.a. duidelijk maken
voor de klant waar hij goede hoorzorg mag verwachten.
Daarmee is een definitie van 'goede hoorzorg' een prettig
uitgangspunt, maar een definitie die door alle partijen
wordt onderschreven is er nog steeds niet.
AudiNed denkt hard na over de kernwaarden van kwaliteit
en de rol van de audicien. Het handelen van de audicien
is een belangrijke factor in het leveren van kwaliteit en is
van invloed op een groot aantal andere stakeholders.
Omgekeerd is de kwaliteit en input van fabrikanten,
zorgverzekeraars, bedrijfsbeleid, patiëntenverenigingen,
verwijzers, opleiding, en niet te vergeten de klant zelf,
soms erg groot. Goede kwaliteit in hoorzorg is het
resultaat van een wisselwerking en van samenwerking.
Belangrijk is dat we met zijn allen bepalen wat
basiskwaliteit is.
Ideeën? Mail ons!
 

 

Even Voorstellen…
In voorgaande Nieuwsbrieven
hebben verschillende
bestuursleden zich
voorgesteld zodat leden
weten wie hun
vertegenwoordigers zijn.
Alweer bijna een jaar is
Bennie Seegers bestuurslid
van AudiNed, en hij stelt zich
aan u voor:
“Mijn naam is Bennie Seegers
en ben sinds 2006

gediplomeerd audicien. In 2003 begon ik aan de opleiding
in Amersfoort in het kader van een omscholingstraject. Ik
werkte daarvoor in de Horeca tot een knie-ongeval dat
niet langer mogelijk maakte. Het was mijn broer die ooit



bij Danavox heeft gewerkt die mij op het spoor zette van
hoortoestellen en hoortoestelaanpassing. Een combinatie
van dienstverlening die wegens mijn Horeca-achtergrond
zit ingebakken en techniek leek me wel wat, en tot op
heden heb nog geen spijt gehad van deze keuze.
Al vanaf het begin van mijn opleiding ben ik op zoek
geweest naar nieuwe uitdagingen. Na diverse
omzwervingen kwam ik in 2012 in contact met Audibene,
een start-up bedrijf uit Berlijn; geen vreemde stap, daar
ik in Duitsland woon. Ik heb toen bewust gekozen voor
innovatief bezig zijn in een veranderende hoormarkt.
Begin 2013 begon ik als directeur/country head voor
Nederland. Het vrijwel zelfstandig ontwikkelen en
implementeren van een geheel nieuw consumentenmodel
voor de Nederlandse hoormarkt leek mij een enorme
kans om een geheel nieuwe weg in te slaan. Inmiddels
heeft dit model zich in de Nederlandse markt bewezen en
voorziet in de behoefte van de online aanwezige
consument. Om het directe contact met de klant niet te
verliezen doe ik zelf nog steeds een aantal aanpassingen.
Toen AudiNed op zoek was naar bestuursleden heb ik me
aangemeld. Ik wil me graag inzetten voor de audiciens en
ons vak. Het is een mooi vak dat het verdient om
beschermd te worden. Georganiseerd kun je iets
bereiken, als eenling moet je het altijd maar afwachten.
De hoormarkt verandert, net als de behoefte van de klant
en óók audiciens veranderen, gelukkig maar. Met de
kennis en ervaring die ik de laatste jaren heb opgedaan
kan ik de innovatief actieve audicien een stem geven en
daarmee diversiteit inbrengen in het bestuur. Want
AudiNed is er voor álle audiciens.”  
 

 

Deze e-mail is verstuurd aan info@audined.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

 Deze e-mail is verzonden met
nieuwsbriefprogramma Laposta  
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