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SAMENVATTING 
 
Eind 2010 is een enquête gehouden onder de leden van NVVS welke volgens het 
ledenbestand CI-drager zijn. In 2003 is een soortgelijke enquête gehouden welke 
was toegespitst op het verkrijgen van inzicht in de sociale en economische integratie 
van CI-dragers. De huidige resultaten zijn, waar mogelijk, vergeleken met die uit 
2003 om de evolutie van de resultaten  zichtbaar te maken.  
Van de 567 verzonden vragenlijsten is 50% ingevuld terugontvangen. Dit is een zeer 
goede respons op een dergelijke grote enquête en het biedt ons dan ook de 
mogelijkheid om op een betrouwbare manier uitspraken te doen over de gehele 
groep volwassen geïmplanteerden. De groep van 284 respondenten is gesplitst in 
252 volwassen en 32 jeugdigen. Onder jeugdigen verstaan we personen welke voor 
het 18de levensjaar zijn geïmplanteerd. Belangrijk verschil tussen de groep 
jeugdigen en volwassenen is de oorzaak van de doofheid: Bij de jeugdigen is dit voor 
90% door meningitis: bij de volwassenen is dat slechts 10%.  
- Een conventioneel hoortoestel wordt naast het CI gedragen door 36 % van de 
inzenders. Ruim 30 % van hen is geïmplanteerd op het beste oor, wat gezien het 
grote aantal CI-dragers met een hoortoestel, toch wel vragen kan oproepen. 
- De processor wordt in de meeste centra, op een enkele uitzondering na, na 5 jaar 
vervangen . De oude processor is persoonlijk eigendom maar toch wordt deze bij 
vervanging  in nagenoeg de helft van de gevallen teruggenomen door het centrum . 
De hoge  mate van zekerheid die de oude processor aan de patiënt  biedt als direct 
beschikbaar  reservetoestel wordt hierbij genegeerd. De voorlichting over het feit dat 
eventuele reparatiekosten voor eigen rekening zijn, schiet vaak te kort. 
- De aangeboden revalidatieprogramma's  vindt men in het algemeen voldoende,  
behoudens dat meer geoefend zou moeten worden met telefoneren. 
-  De tevredenheid met het CI is, evenals in 2003, bij meer dan 90% van de CI-
dragers groot. Zij willen dan ook het CI en het CI-team van harte aanbevelen.  
-  Het spraakverstaan wordt door 90% van de CI-dragers als goed beoordeeld in een 
rustige omgeving,  maar zodra lawaai gaat meespelen daalt de waardering sterk. 
Bijna de helft van de dragers van een conventioneel hoortoestel aan het andere oor, 
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geeft aan goed spraak te verstaan in een lawaaiige omgeving.  Dit benadrukt het 
belang van een hoortoestel aan het andere oor. 
- Meer dan de helft van de CI-dragers zegt te genieten van muziek en vindt dat het 
bijdraagt aan hun welbevinden. 
- Radio- en TV-programma's zijn zonder meer te volgen door 20% van de CI-dragers, 
maar TV met ondertiteling blijft de favoriet bij meer dan 63%. 
- De arbeidsparticipatie in 2010 is vergelijkbaar met die in 2003. In 2003 waren 60 
personen ( 39,2 %) in loondienst  en nu  werken 99 personen (41,4 %) waarvan 64 
(25,4%) in loondienst en  40 (15,5%) als vrijwilliger. 
Deze daling van het % werkenden binnen de CI-groep heeft waarschijnlijk te maken 
met de veranderde leeftijdsverdeling van de geïmplanteerden. In 2010 is het aandeel 
van 60+-ers hoger (57%)  dan in  2003(40%). 
Na de implantatie veranderde voor 21 personen (35%) de aard van hun functie terwijl 
39 personen (65%) aangeven op een beter niveau te functioneren. Hun 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden groter in ongeveer dezelfde mate als 
in 2003. Het perspectief op een betere functie is lager gewaardeerd dan in 2003, 
waarschijnlijk door de invloed van enerzijds de hogere gemiddelde leeftijd van de 
groep en anderzijds de aanwezigheid van de vrijwilligers.  De contacten met collega's 
en klanten nemen minder toe dan in 2003, waarschijnlijk om dezelfde redenen. 
-. De veranderingen welke na de implantatie worden ervaren in de thuissituatie en bij 
het functioneren in de maatschappij kunnen worden samengevat in de verbetering 
van de kwaliteit van leven. Door 86,5 % van de CI-dragers wordt deze als beter, veel 
beter of  zeer veel beter gewaardeerd.  
- Slechts 20,6% van de volwassen CI-dragers geeft in 2010 aan niet te kunnen 
telefoneren, terwijl dit 29,5% was in 2003. Dit illustreert de verbeterde kwaliteit van 
de apparatuur en eventueel ook van de begeleiding.  
- In vergelijking met 2003 is vooral de sterk verminderde vochtgevoeligheid van de 
processor  opvallend. Er is nu nog nauwelijks sprake van problemen veroorzaakt 
door vocht of zweet. Het uitvalpercentage van de processor is voor volwassenen en 
jeugdigen gelijk. Dit geldt niet voor de uitval van het implantaat. Hier geldt een veel 
hoger percentage  bij de jeugdigen 23,8 % tegen 6,6 % voor volwassenen. 
- De gevolgen van uitval van het CI worden voor de thuissituatie als minder ernstig 
gekwalificeerd dan voor de werk- / schoolsituatie. Voor de werksituatie beoordeelt 
73% van de volwassenen de uitval als matig, ernstig of zeer ernstig. Voor de school 
situatie scoort 78,6% van de jeugdigen de  uitval als matig, ernstig of zeer ernstig te 
(zullen) ervaren. 
- De persoonlijke gevoelens bij uitval zijn niet anders dan in 2003. Paniek (10%), 
weer echt doof (19%), ernstig afhankelijk (19%) en depressief (6%) worden 
genoemd. Vooral de jeugdigen zeggen zich weer echt doof te zullen voelen. 
- Over de service door de CI-centra is men in het algemeen tevreden. Punt van zorg 
blijft echter de bereikbaarheid van het centrum voor noodgevallen en in de weekends 
en de daaraan gekoppelde voorziening van reserve onderdelen. 
 
In bijlage 1 zijn de opmerkingen verzameld welke door verschillende personen in de 
enquête zijn gemaakt.  
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Aandachtspunten 

 

- Om  de bezwaren van de grote reisafstanden te ondervangen  lijkt  overleg  met  
CION,  OPCI en  CVZ (!) nodig om  tot een  betere spreiding  van  nazorg  en service   
te komen, bijvoorbeeld door inschakeling van  AC’s  met (partiële) overdracht van de 
nazorg.  

- Het is zeer wenselijk dat in samenspraak met CION een algemene richtlijn tot stand 
komt over doorlopende bereikbaarheid van de centra voor verlening van service, dit 
mede gezien de sentimenten welke er bij CI-dragers spelen als hun  CI uitvalt. 
 
-  Er  is nadrukkelijk een taak weggelegd  voor zowel de CI centra als voor OPCI 
(CCI) om betere voorlichting over de serviceverlening van de centra te verzorgen. 

- Om toelichting te krijgen op het niet eenduidige beleid van de centra bij  de 
vervanging van  processoren  dienen  OPCI en/of visitatiecommissies  ingeschakeld  
te worden en discussie gevoerd te worden met CION 

- Overleg met CION is nodig over het schijnbaar willekeurige beleid met betrekking 
tot inname of behouden van de oude processor bij omwisseling. Dit te meer omdat 
veel mensen aangeven zich zekerder te voelen met de (oude) tweede CI als reserve. 

- Velen lijken het onderscheid  tussen processor en implantaat niet te kennen. Dit 
kwam ook naar voren bij de vragen over problemen met de processor en het 
implantaat. Het geven van betere informatie/voorlichting op dit vlak door alle 
betrokkenen is nodig 

- NVVS (impliciet OPCI) dient zich sterk te maken om het bilaterale implantatie  te 
bevorderen! 

- Het verbeteren van het oefenprogramma voor telefoneren tijdens de revalidatie is 
voor OPCI een punt van aandacht bij het overleg met CION.  

- Een follow-up programma (logopedie en fitting) voor de achterblijvers bij 
spraakverstaan is noodzakelijk. Criteria hiervoor dienen besproken te worden met 
CION.
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INHOUDSOPGAVE 

 

1. Inleiding en  algemene informatie 
1.1. Geboorte jaar en leeftijdverdeling 
1.2. Genderverhouding 
1.3  Aard van het gehoorverlies 
2. Vragen over de implantatie 
2.1. Welk centrum 
2.2. Gemiddelde afstand tot implantatiecentrum 
2.3. Aan welk oor geïmplanteerd? 
2.4. Inspraak bij keuze. 
2.5. Restgehoor 
2.6. Vervanging processor 
2.7. Persoonlijk eigendom van de processor 
2.8. Reparatiekosten 
2.9. Vervanging implantaat 
2.10. Gebruik van hoortoestel 
2.11. Energievoorziening 
3. Vragen over een tweede CI 
4. Vragen over de revalidatie 
5. Vragen over het gebruik van het CI 
5.1. Tevredenheid 
5.2. Aanbevelen CI? 
5.3. Aanbevelen CI-team 
5.4. Spraakverstaan 
5.5. Muziek aangenaam? 
5.6. Levensvreugde en muziek 
5.7. Muziek training? 
5.8. Hulpmiddelen bij spraakverstaan 
5.9. Ringleiding in openbare gebouwen 
5.10. Praatprogramma's 
5.11. Attenderingshulpmiddelen 
6. Werk en CI 
6.1 Werksituatie 
6.2. Bijscholing 
6.3. Aard van de functie 
6.4. Functieniveau 
6.5. Zelfstandigheid 
6.6. Verantwoordelijkheid 
6.7. Toekomstperspectief 
7. Thuis en CI 
7.1. Thuissituatie 
7.2. Sociale contacten 
7.3. Maatschappelijke betrokkenheid 
7.4. Culturele activiteit 
7.5. Kwaliteit van leven 
7.6. Vermoeidheid 
7.7. Telefoneren 
7.8. Samenvatting 
8. Vragen over problemen na implantatie 
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8.1. Persoonlijke problemen 
8.2. Problemen met het CI 
8.3. Zendspoelkabel 
8.4. Uitval processor. 
8.5. Oorzaak uitval 
8.6. Uitval implantaat 
8.7. Oorzaak uitval 
8.8. Gevolgen uitval 
8.9. Service 
 
Bijlagen:  
1. Overzicht van opmerkingen en aantekeningen welke in de enquête zijn gemaakt. 

 

ALGEMEEN 
 

Er zijn 567 vragenlijsten verzonden aan de CI-dragers uit het NVVS bestand. 

Hiervan werden 284 lijsten (50%) terug ontvangen van  volwassenen en van ouders 
van jongeren die lid zijn van de NVVS.  

Bij de verwerking van de gegevens  is onderscheid gemaakt tussen 252 volwassen, 
ouder dan 25 jaar en de 32 jeugdigen die voor hun18de jaar zijn geïmplanteerd. De 
gemiddelde leeftijd van deze laatste groep is nu 15,2 jaar bij een gemiddelde 
implantatieleeftijd van 5,8 jaar. 

De omvang van de groep volwassenen is 10% van het totale aantal volwassenen 
(2500) dat per eind 2010 in Nederland geïmplanteerd is. De groep jeugdigen is 
slechts 3 % van de groep op (zeer) jonge leeftijd in Nederland geïmplanteerden: 
welke 1100 groot is per ultimo 2010  

De antwoorden zijn behandeld in dezelfde volgorde als in de vragenlijst en waar 
mogelijk zijn zij vergeleken met de uitkomsten van de enquête welke in 2003 is 
gehouden. 

In veel gevallen is door crosslinken van antwoorden een dieper inzicht verkregen. 

 
 

1. Algemene informatie 

1.1 Geboortejaar. 

De leeftijdsverdeling van de  252 volwassenen is weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1: leeftijd en implantatieleeftijd van de groep volwassen CI-gebruikers 
 

De gemiddelde leeftijd bedraagt 63,3 jaar en de gemiddelde implantatieleeftijd 57,7 
jaar. Uit deze grafiek blijkt dat een grote groep geïmplanteerden tot op hoge leeftijd 
gebruik maakt van het CI. In 2003 bedroeg de gemiddelde leeftijd 56,3 jaar, wat dus 
aangeeft dat we nu een iets oudere populatie van CI-gebruikers hebben. 

 

Voor de groep jong geïmplanteerden (kinderen en jeugdigen,implantatieleeftijd < 18 
jaar) is de verdeling gegeven in Figuur 2. De resultaten van de neonatale 
hoorscreening (NHS)  blijkt duidelijk uit  de verlaging  van de implantatieleeftijd.  

 

 

 
 

Figuur 2: Leeftijd en implantatieleeftijd binnen de groep jong geïmplanteerden  

 

1.2 Genderverhouding 

 

 

De man/vrouw verhouding is: 113 mannen en 139 vrouwen en bij de jeugdig 
geïmplanteerden: 17 mannen en 15 vrouwen.  Bij de volwassenen was de 
verhouding in 2003 bijna identiek.  Bij de jeugdigen waren er toen wel meer meisjes. 



7 

 

 
 

 
 

Figuur 3. Genderverhouding in 2010 en 2003 
 

1.3 Aard van het gehoorverlies 

 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk in verband met progressie van 
het gehoorverlies : 

      Volwassenen   Jeugdigen 
Doof geboren        6    12 
Zeer slecht horende bij geboorte    29      6 
Progressief slecht horend vanaf ...   36     
Progressief ernstig slecht horend vanaf  ...  32    
Doof sinds ...       15    
Plotsdoof sinds ...      15 
 
De vraag naar vanaf wanneer het gehoorverlies is opgetreden en de lengte van de 
"dove/zeer slechthorende"periode leverde geen extra inzicht door de grote variatie 
van de opgegeven tijden.  Ook was geen zinnige informatie te verkrijgen over de 
gemiddelde lengte van de diverse stadia van horen naar doof. 
        
Op de vraag  waardoor het gehoor is aangetast waren meerdere antwoorden 
mogelijk. Er werd als volgt op geantwoord: 

     Volwassenen   Jeugdigen 
Meningitis       27   13 
Virusinfectie      16     1 
Medicijnen      15     3 
Ongeval        7 
Extreem lawaai     11 
Otosclerose       26 
Menière        9  
Anders      158   13  
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De gevolgen van de enige jaren geleden algemeen ingevoerde inenting tegen 
meningitis bij neonatalen  zijn in  deze tabel nog niet zichtbaar. Met één uitzondering 
(2006) stammen de 13 meningitis gevallen van voor 2004.    

 

2. Vragen over de implantatie 

2.1. Welk Implantatie centrum? 

Van 251 personen is informatie ontvangen over het centrum waarin zij zijn 
geïmplanteerd en met welk merk. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

CENTRUM MED-EL AB COCHLEAR TOTAAL 

     

VU   9 9 

AMC  2 7 9 

GRONINGEN  3 21 24 

LEIDEN  21 10 31 

MAASTRICHT 3 9 37 49 

NIJMEGEN (2)* 12 44 56 

ROTTERDAM   5 6 11 

UTRECHT 6 2 42 50 

BELGIE 2 1 9 12 

     

Totaal 11 55 185 251 
 
(2)* geëxplanteerd wegens defect apparaat  
 
TABEL 1. Implantatie centra en het gebruik van de verschillende CI-merken 
 

Het aandeel van Cochlear bedraagt 73,7 %, van AB 21,9 % en van Med-EL 4.4 %. 
De huidige verdeling is nagenoeg gelijk aan die welke begin 2003 is gevonden, 
namelijk 74,1% , 20,5% en 5,4 %. 

Opvallend is dat alle jong geïmplanteerden, op één uitzondering na (AB), 
geïmplanteerd zijn met Cochlear apparatuur. 

Grafisch krijgen we het volgende beeld over de toepassing van de drie merken door 
de verschillende implantatiecentra : 
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Figuur 4. Gebruik van de diverse merken  in de verschillende implantatiecentra 
 

2.2 Gemiddelde afstand tot implantatiecentrum 

De opgave van het postcodegebied maakt het mogelijk om de (enkele reis) afstand 
van het midden van het postcodegebied tot het implantatiecentrum te berekenen met 
behulp van Google-maps. 

De gemiddelde afstand in km's voor de volwassen patiënten van een CI-centrum is 
berekend. Daarnaast  is gekeken naar het aantal patiënten dat meer dan 80 en 100 
km van het centrum woont. 

       

CENTRUM aantal gemiddelde  > 80  >  100  grootste   

 patiënten afstand   afstand  

VU 7 52  1 162  

AMC 9 55,7 3 1 134  

GRONINGEN 23 61,3 4 6 193  

LEIDEN 26 49,5 5 4 165  

MAASTRICHT 41 79,1 17 8 249  

NIJMEGEN 41 77,5 18 11 204  

ROTTERDAM  9 38,1 0    

UTRECHT 40 69,7 19 12 174  

       
* Geen opgave verstrekt van postcodegebied door 45 personen 
 
TABEL 2. Gemiddelde reisafstand voor de patiënten naar het implantatiecentrum 
 

Nijmegen en Utrecht hebben relatief hoge aantallen van “ver-weg”  patiënten. Dit  is 
te begrijpen vanuit de historie. Immers Utrecht en Nijmegen waren vanaf 1984 tot 
2000-2001 de enige centra die implantaties  verzorgden voor patiënten uit  het hele 
land.   
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De gemiddelde afstand van de patiënt  tot het CI-centrum zegt iets over de grootte 
van het verzorgingsgebied. Voor alle centra blijft de gemiddelde afstand  beneden de 
80 km. De langgerekte vorm van Limburg leidt wel tot de hoogste gemiddelde 
afstand binnen het verzorgingsgebied van Maastricht.  

Er is door de oudere patiënten op het enquêteformulier een groot aantal 
opmerkingen gemaakt over bezwaar en ongemak van de (te) grote reisafstand  tot 
het implantatiecentrum voor de jaarlijkse controle en omwisseling van kapotte 
apparatuur. 

Deze bezwaren kunnen best worden ondervangen door een  betere spreiding  
van  nazorg  en service  over  het  land, bijvoorbeeld door inschakeling van  
AC’s  en (partiële) overdracht van de nazorg.  Overleg  met  CION,  OPCI  en  
CVZ (!) is hiertoe nodig. 

 

2.3 Geïmplanteerd op welk oor? 

 

Op deze vraag is door de volwassenen 262 keer geantwoord en door jeugdigen 28 
keer: 

 
   Volwassenen    Jeugdigen 
Beste oor    77  ( 29,4 %)  7  25  % 
Slechtste oor  155  ( 59,2 %)  12  42,9 % 
Weet niet    30  ( 11,5 %)  9  32,1 % 
 
Totaal   262     28 
 

Het antwoord “weet niet” vinden we vooral  bij de opgaven van tweezijdig progressief 
doven en plotsdoven, welke aangeven dat beide oren even slecht zijn. 

Nagegaan is waar de aan het "beste oor geïmplanteerden" zijn geholpen. Het 
overzicht is gegeven in onderstaande tabel 

 

  Implantaties  beste oor  Percentage 
  totaal   totaal   beste oor  
      vóór 2002  vóór 2002 
VU  9   2   22,2 
AMC  9   2   22,2 
UMCG  24   6   25 
LUMC  31   7   22,6 
AZM  49   4   8,16 
UMCN  58   26 ( 6 )  44,8  (34,5) 
EMC  11   7   63,6 
UMCU  50   19 ( 11)  38 (16) 
België  10   4   40 
 

Totaal  251   77   30,7% 

  

TABEL 3. Implantaties op het beste oor 
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Het relatief hoge percentage “beste oor” bij UMCN en UMCU is deels te begrijpen uit 
de pionierspositie van deze centra tot 2002 (aantallen tussen haakjes). De hoge 
percentages "beste oor" bij EMC en UMCN na 2002 roepen echter  vraagtekens op. 
Mogelijk is het geringe aantal geïmplanteerden bij EMC hier debet aan.  
Gezien het profijt dat men heeft van een contralateraal hoortoestel zijn deze hoge 
percentages toch een punt om met CION te bespreken.  
 

2.4 Inspraak bij de keuze welk oor geïmplanteerd zal worden? 

 

Hier is 249 keer geantwoord door volwassenen en 31 keer door jeugdigen. 

    volwassen   jeugdigen 
ja, voldoende    221 ( 88,8 %)  26 
nee, onvoldoende  14   (   5,6 %)  3 
weet niet    14   (   5,6 %)  2 
 

Door de beantwoorders zijn wel de nodige opmerkingen gemaakt over de dominantie 
van de mening van de arts bij het maken van deze keuze. 

  

2.5 Voorlichting over het verlies van het restgehoor 

 

Hier zijn 249 antwoorden van volwassenen en 27 van jeugdigen ontvangen op de 
vraag of de voorlichting over het verlies van het restgehoor voldoende is geweest? 

  volwassenen  jeugdigen  

ja  232  26 
nee  3  0 
weet niet 14  1  
 

Te concluderen is dat tijdens de intakegesprekken dit onderwerp goed is 
doorgesproken. 

 

2.6 Processor al vervangen door een nieuw model? 

 

Op deze vraag is als volgt geantwoord: 

  volwassenen   jeugdigen 
Nee   144 (58,1%)  7 (18,9%) 
Ja  104 (41,9%)  30 (81,1%) 
 

Nader onderzocht is bij welk implantatiecentrum nog geen vernieuwing/vervanging 
van de processor heeft plaats gehad. Hierbij is aangehouden dat volgens de richtlijn 
van CVZ vervanging na 5 jaar plaats mag vinden. Alle processoren ontvangen voor 
of in 2004 dienen dan in principe vervangen te zijn. Onbekend is of en waar 
tussentijdse vervanging heeft plaatsgevonden als gevolg van een defecte processor.  
De achterstand bij vervanging geeft het volgende beeld,  zie Tabel 4     
Het is wenselijk om via OPCI  en/of visitatiecommissies toelichting te krijgen 
op het beleid van de verschillende centra en de mogelijke invloed van 
tussentijdse vervangingen. 
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   niet vervangen Implantatie jaar 
 
VU    1   2004 
AMC   0 
UMCG  6   2002, 2002, 2003, 2004, 2004 2004 
LUMC  6   2002, 2002, 2003 ,2003, 2004, 2004  
AZM  0 
UMCN  3   2003,1998, 1998 
EMC  0 
UMCU  10   1996, 1997, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2004, 
     2004, 2004 
 
TABEL 4.  Achterstand bij de vervanging van processoren 
(Jaartallen in vet cursief hebben betrekking op jeugdigen). 

 

2.7  De Processor is persoonlijk eigendom. 

 

Op de vraag "Is de oude processor behouden of ingenomen door het CI-
Centrum?"  

Gehouden   54  (50,5%)  17 (56,7%) 
Ingenomen   46 (43,0%)    7 (23,3%) 
Geen opgave    7 (  6,5%)    6 (20,0%) 
 

Het laten houden/innemen van te vervangen processoren vertoont een grote mate 
van willekeur, zie onderstaande tabel.  Bij UMCN en UMCU laat men de patiënt de 
processor in de meeste gevallen behouden. Dit wordt  in het geheel niet 
gepraktiseerd bij UMCG en LUMC, terwijl ook bij AZM een hoog percentage wordt 
ingenomen. 

Overleg met CION hierover lijkt  zeer wenselijk, dit te meer omdat veel mensen 
aangeven zich zekerder te voelen met de tweede CI als reserve 

 
   Gehouden   Ingenomen 
   door patiënt   door CI-centrum 
 
VU    1   0  
AMC    1   0 
UMCG    0   8 
LUMC    0   10 
AZM    3   11 
UMCN    23 (10)  9 (3) 
EMC       2 
UMCU    24  (7)  6 (3) 
Be    2 
D        (1) 
 

Totaal   54 (17)  46 (7) 
 
TABEL 5. Inname processor door CI-centrum bij "5-jaarlijkse" omruil. 
(Vet tussen haakjes heeft betrekking op jeugdigen). 
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2.8 Reparatiekosten van de oude processor voor eigen rekening  

 

Weet u dit? 

  volwassenen  Jeugdigen 

Nee   37  (57,8%) 12 (80,0%) 
Ja   27  (42,1%) 3 (20,0%) 
  
Totaal   64   15 
 

De voorlichting op dit vlak schiet duidelijk te kort. Dit geldt op de eerste plaats 
voor de uitvoerende  implantatiecentra, maar ook de patiëntenorganisaties en 
OPCI kunnen zich dit aantrekken. 

 

2.9 Vervanging van het implantaat. 

 

Dit speelt alleen bij uitval van het implantaat en leidt tot groot ongemak voor de 
patiënt in verband met de noodzakelijke herimplantatie-operatie en de lange periode 
van gehoorloos wachten op operatie en fitting..    

Gelukkig is de betrouwbaarheid van de implantaten zeer hoog en komen problemen 
sporadisch voor. 

Is uw implantaat vervangen? 

Nee   219 (93,1%) ( 27 ) (90,0%) 
Ja       16   (  6,8%)   ( 3 ) (10,0%) 
 

De betrouwbaarheid van deze opgave is problematisch. De indruk is dat velen 
geen onderscheid maken/kennen tussen processor en implantaat. Dit kwam 
ook naar voren bij de vragen over problemen met de processor en implantaat. 

 

2.10 Gebruikt u een hoortoestel op het andere oor?  

 

Deze vraag kan alleen beantwoord worden door mensen waarbij op het andere oor 
nog restgehoor aanwezig is. 

 

Ja    90 (34,3%)  (5) (15,6%) 
Nee   145 (55,3%)  (23) (71,9%) 
geen opgave    27 (10,3%)  4 (12,5%) 
Totaal   262    32 
 

Het aantal ja beantwoorders zou hoger zijn als minder geïmplanteerd zou zijn op het 
beste oor. Een deel van de  30,7% patiënten welke wel op het beste  oor 
geïmplanteerd is (zie punt 2.3) zou dan nog een  hoorapparaat kunnen dragen. Het 
aantal gebruikers van een hoorapparaat is desondanks toch nog bijzonder hoog en is 
nu bij de volwassen ruim een derde van het totale aantal CI-dragers 
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2.11 Energie voorziening 

 

Op welke wijze voorziet men de processor van energie? 
 

Knoopcelbatterijen    41  (6) 
Oplaadbare accu’s  116  (8) 
Beide mogelijkheden 89  (15) 
geen opgave   6  3 
 
Totaal    252  32 
   
Vooral Cochlear biedt beide mogelijkheden aan. 

De aanschaf van batterijen (en vervanging van de accu's ) is voor velen een zware 
financiële  last. Hier is echte geen eenduidig verstrekkingsbeleid van de centra, 
sommige verstrekken een  nieuwe accu, anderen laten de patiënt ervoor betalen. 

Er wordt op aangedrongen dat NVVS (OPCI) dit kenbaar  maakt bij beleidsmakers en 
dat dit zal leiden tot een uniform beleid.  

 

3. Vragen over een tweede implantaat 

3.1 Bilateraal geïmplanteerd? 

 
Simultaan  0  (1) 
Sequentieel  4  (10) 
Niet   240  (25) 
 

Bij de sequentiële operatie is 3 maal AB apparatuur toegepast en 1 maal Cochlear. 

Er zijn veel vragen/opmerkingen aan het adres van NVVS  om  de verkrijging 
van een 2e CI te bevorderen! 

De  paar volwassenen in Nederland met een 2e CI hebben deze gekregen op kosten 
van de ziektekostenverzekering of het implantatiecentrum (UMCG). 

Met het resultaat van bilateraal horen is men tevreden of zeer tevreden, op één 
volwassene na,  die geen verbetering merkt in vergelijking met eenzijdig horen. 

 
  

4. Vragen over de revalidatieperiode 

 

Dat er grote verschillen bestaan tussen de revalidatieprogramma’s bij de 
verschillende centra is slechts in beperkte mate bekend. 

Van de antwoorders geven er 76  (4)  aan dit te hebben geweten. Voor 107 (13)  
geïmplanteerden is dit onvoldoende bekend geweest, terwijl 65  (11) personen 
aangeven dit niet geweten te hebben. 



15 

 

Het revalidatieprogramma is vrijwel iedereen goed bevallen. De score goed is 224 
(25) keer gegeven, matig 20 resp. (5) keer en slecht 1  (0) maar éénmaal. 

Het gebruik van hulpmiddelen, (telefoon, ringleiding e.d.)  vinden 196 (15) patiënten  
voldoende besproken c.q. geoefend.  Toch blijkt 20 %  (48 (13) personen)  het 
onvoldoende  te vinden.  

In de commentaren is hier door veel mensen op in gegaan. Telefoneren blijft voor 
veel mensen een probleem . 

De evaluatie van het revalidatieprogramma blijkt een zorgenkind omdat 26 (19) 
personen vinden dat dit onvoldoende gebeurt en 24  (3) zeggen het niet (meer?) te 
weten.  Dit is ruim 20 %  

Dat 192  (19) geïmplanteerden aangeven dat de evaluatie voldoende is geweest 
neemt niet weg dat dit voor OPCI een punt van aandacht  dient te zijn om verbetering 

te bewerkstelligen. 

Ook het bewerkstelligen dat meer en grotere aandacht wordt gegeven aan het 
gebruik van de telefoon tijdens de revalidatie sessies is een belangrijk 
aandachtspunt.  

Verder is een nascholingsprogramma voor de achterblijvers bij spraakverstaan 
niet overbodig.  

 

5 Vragen over het gebruik van en de tevredenheid 
met de CI  

 

5.1 Tevredenheid met de CI 

 

De (zeer) tevredenheid is groot zoals blijkt uit onderstaande grafiek 
 voor volwassen, waarin de antwoorden zijn verwerkt  van 247 personen in 2010 en 
170 personen in 2003.  
Er is geen verband gevonden tussen de leeftijd van de betrokkenen en de mate van 
tevredenheid 
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FIGUUR 5.1.  Tevredenheid met CI in procentages. 
 
     

5.2 Aanbevelen van een CI aan anderen. 

 

De hoge mate van appreciatie van de CI blijkt verder uit het feit dat maar  liefst  230 
(94,7%) volwassen en 29 (93,5%) jeugdige CI-dragers aangeven een CI  te willen 
aanbevelen aan anderen. Slechts 13 (2) personen zeggen dit niet te zullen doen, 
waarbij  meerdere keren is opgemerkt het een te persoonlijke beslissing te vinden om 
de CI aan anderen te adviseren. 
Degenen die geen aanbeveling willen doen vinden we gelijkelijk verdeeld over de 
categorien:  zeer tevreden, tevreden, neutraal en ontevreden. 

5.3 Aanbevelen van het CI-team aan anderen 

 

Ook hier blijkt dat de tevredenheid over de teamprestaties zo groot is dat het team 
graag aanbevolen wordt aan anderen door  218 (92,3%) volwassen en 29 (93,5%) 
jeugdigen, terwijl 18 (7,6%) volwassenen en 2 (6,5%) jeugdigen  dit niet zullen doen. 
Verrassend hierbij  is dat deze afwijzing gegeven is door 6 zeer tevredenen, 6 
tevredenen, 3 neutralen en 3 ontevredenen. Door een viertal mensen is dit standpunt 
nader toegelicht aan de hand van de persoonlijke ervaringen. (zie bijlage 1) 

5.4 Spraakverstaan 

 

Over spraakverstaan in een rustige omgeving zijn  de meningen gelijkluidend goed. 
Het functioneren in een lawaaiige omgeving is en blijft echter  lastig. 
Tevreden over het dagelijkse gebruik in een rustige omgeving zijn 220 (27) personen 
en 20 (2) zijn ontevreden. Voor volwassenen en jeudigen tesamen is de groep 
tevredenen ruim 93% van het totale aantal geenqueteerden.  
 
In een lawaaiige omgeving daalt het percentage tevredenen tot minder dan 30%. 
Slechts 67 (7) personen zijn tevreden terwijl 161 ( 21) personen ontevreden zijn over 
het spraakverstaan onder deze omstandigheid. 
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Gezocht is naar een verband  tussen tevredenheid over het  spraakverstaan in een 
lawaaiige omgeving en het dragen van een contra-lateraal hoortoestel. Van de 67 
personen welke zeggen geen of minder last van lawaai te hebben, blijken er 28 
(41,8%) een hoortoestel te dragen. De overige 39 hoortoesteldragers hebben in een 
lawaaiige omgeving geen of weinig voordeel van hun hoortoestel. 
 

5.5 Klinkt  Muziek aangenaam? 

 

Op deze vraag antwoorden 94(43,7%) volwassenen en 18 (78,2%) jeugdigen met ja 
en 121 (5) met nee. Dat de ervaringen met muziek luisteren nogal  wisselen  is 
aangegeven door  20 (4) personen.  

Van de 94 volwassenen die muziek aangenaam vinden, dragen er 28 (29,8%) een 
hoortoestel aan het andere oor. Verrassend is dat dit percentage lager is dan het 
totale percentage  dragers van een hoortoestel, d.i 35,7%, zie §2.10.  Opvallend is 
het hoge percentage jeugdigen 78,2 % dat muziek als aangenaam ervaart. 
 

5.6 Meer Levensvreugde door het luisteren naar muziek? 

 

Van de volwassenen antwoorden er 130 (53.5%) met ja en 93 (38.3%) met nee. De 
ervaring is wisselend (afhankelijk van het soort muziek) voor 20 ( 8,2%) personen. 

De jeugdigen beleven  duidelijk meer plezier aan muziek: zij antwoorden  (20) keer , 
d.i. 74 %, met  ja en (7) ( 26%)  keer met nee. 

Het zou niet verbazen als de grotere plasticiteit van de hersenen van  jeugdigen hier 
debet aan is. 

 

5.7 Mogelijkheid om muziek te trainen? 

 

Muziek training is mogelijk voor 130 volwassenen en voor 6 jeugdigen. Het aantal 
personen dat geen mogelijkheden ziet om met muziek te oefenen is  93 (18), terwijl 
12 mensen de mogelijkheden als wisselend ervaren. 

In bijlage 1 zijn suggesties opgenomen over hoe  men kan oefenen om muziek beter 
te leren waarderen. Volgens velen moet vooral zelfstudie ( ! ) resultaat geven. 

 

5.8 Hulpmiddelen bij spraakverstaan. 

 

Ringleiding 120 (7), handmicrofoon 17 (3), liplezen 147 (17), en NMG 16 (12) scoren 
hoog als hulpmiddel om het spraakverstaan te verbeteren. Door velen wordt het 
gebruik van meerdere hulpmiddelen aangegeven.  Slechts 15 (2)  personen 
gebruiken geen van deze hulpmiddelen.  
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5.9 Gebruik van een ringleiding in openbare gebouwen 

 

Indien beschikbaar en werkend (!) wordt door 160 (69,3%) volwassenen en 8 
(30,7%) jeugdigen gebruik gemaakt van de ringleiding. Echter veel mensen 
gebruiken nooit een ringleiding,  t.w. 69 (30,7%) volwassenen en 18 (69,3%) 
jeugdigen  of  gebruiken  deze voorziening slechts sporadisch,  2 en (2). Voor de 
bezitters van de oudere AB toestellen is deze mogelijkheid zelfs uitgesloten wegens 
het ontbreken van een ontvangstspoel op deze toestellen. 

 

5.10 Zijn praatprogramma’s op radio en TV te volgen? 

 

Het zonder hulpmiddel volgen van een radio of TV programma is geen probleem voor 
slechts een beperkt aantal personen, 54 (5). TV programma’s met ondertiteling 
zijn  de favoriet voor 170 (22) geimplanteerden, terwijl daarnaast 53 (6) personen nog 
solo-apparatuur  gebruiken. Een verrassend groot aantal (zo’n 10 %)  kan helemaal 
geen praat- programma's op TV volgen,  21 volwassenen en (4) jeugdigen. 

 

 

 

Figuur 5.10.  : De mening van CI-dragers over "Zijn Praatprogramma’s te 
volgen?"  (hier waren meerdere antwoorden mogelijk) 

 

5.11 Gebruik van Hulpmiddelen 

 

Hulpmiddelen voor attendering zoals:  Lichtflitsers op bel en/of  telefoon en/of  
brandalarm, het gebruik van trilwekkers of trilapparatuur als alarm, solo-apparatuur 
en andere apparaten zijn veelvuldig  in gebruik. 
De lichtflitser is in gebruik bij 137 (9) personen, trilapparatuur bij 154 (14) , solo-
apparatuur bij 53  (15), andere apparatuur bij 11 (3). Veel mensen gebruiken een of 
meer hulpmiddelen terwijl een klein aantal mensen helemaal  geen hulpmiddelen 
gebruikt, 32  (4). 
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Figuur 5.11 : Gebruik van hulpmiddelen. (meerdere antwoorden mogelijk) 

.    

In bijlage 1 staan wat verspreide opmerkingen over het gebruik ven hulpmiddelen. 
Verschillende personen geven aan meerdere hulpmiddelen  te gebruiken. 

 
 
6 Vragen over werk in relatie met de CI 

6.1 De werksituatie  

 

Een zeer interessant onderwerp wegens de, in breder economisch verband, directe 
relatie met de kosten-baten van een CI. 

In onderstaande figuur 6.1 is weergegeven wat men vermeldt over de werksituatie. 

De 27 in deeltijd werkenden hebben een gemiddelde arbeidsparticipatie van 27 %. 
Het deelnemen aan het arbeidsproces is door hen bereikt na een gemiddelde 
revalidatieperiode van 4,1 maanden. 3 Personen starten alweer na 1 maand terwijl 3 
anderen opgeven 12 maanden te hebben gerevalideerd. Opvallend is dat de 
recuperatie en revalidatie van de geimplanteerden zo snel verloopt.  

Van de 37 voltijdswerkenden zijn 31 personen binnen een tijdsbestek  van 0-6 
maanden aan het werk gegaan waarbij de gemiddelde recuperatietijd 2,45 maanden 
bedroeg. Hierbij  zijn 2 personen weer direct gestart, 1 na  een halve  maand en 5 na 
1maand ! 

Voltijdse participatie aan het arbeidsproces is weggelegd voor 37 geimplanteerden, 
waarvoor een gemiddelde revalidatieduur van  3,4 maanden is geregistreerd, met als 
uitersten dat er 5 personen die weer direct zijn gaan werken en er 2 opgaven zijn van 
een revalidatietijd van 12 maanden.  

Het aantal van 37 werkzoekenden/geen werk  is relatief groot en betreft vooral 
vrouwen (herintreders) met een totaal van 26 ( 70 % ! van de groep werkzoekenden)  
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Bijzonder opvallend is het grote aantal personen dat  zich na het krijgen van een CI 
inzet in het vrijwilligerswerk.   

 

 

FIGUUR 6.1: De werksituatie van 217 volwassenen 

 
Van de 40 vrijwilligers hebben er 25 een leeftijd van 60 jaar of hoger. Het  aantal 
vrouwelijke vrijwilligers bedraagt 26, dat is bijna het dubbele van het aantal mannen 
dat 14 bedraagt. 

Onder het hoofd “Anders” vinden we 76 personen die niet meer deelnemen aan het 
arbeidsproces. Deze groep betreft vooral huisvrouwen, gepensioneerden en VUT-
ters. 
Van de jeudigen gaat het merendeel (22) naar school en (3) werken reeds voltijd. 
 

6.2 (Bij)scholing 

Bijscholing om aan (beter) werk te komen is slechts door 13 geimplanteerden 
gevolgd. 

 

6.3 Aard van de functie 

Dezelfde functie als voor de implantatie wordt uitgeoefend door 86 personen. 
Verandering van functie heeft, op enig moment na de implantatie, bij 21 (24,4%) 
personen plaats gevonden Bij de vorige enquete (2003)  was dit slechts voor 10 
(16,6%) van de 60 werkenden het geval.  De groep van 107 personen die deze vraag 
beantwoord heeft bestond uit 43 vrouwen en 64 mannen. Functieverandering was 
weggelegd voor 21 personen, 7 vrouwen en 14 mannen. 

                  

6.4 Het functieniveau in vergelijking met dat van voor de implantatie. 

 

Dit is zichtbaar gemaakt in figuur 6.2 
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Figuur 6.2  Functieniveau na implantatie voor 99 werkenden  

 

Van de 99 werkenden geven er 39 (39,4%) aan  een betere of veel betere functie te 
hebben gekregen. Dit is een aanzienlijke verbetering in vergelijking met 2003 waar 
slechts door 10 (16,7%) van de 60 werkenden een betere functie werd verkregen. 

 

6.5 Zelfstandigheid in de functie 

 

De ontwikkeling op het vlak van de zelfstandigheid in de functie is te vinden in figuur 
6.3.  Hier geeft nu 47,5% ( 31,3 + 16,2) van de mensen aan een grotere 
zelfstandigheid te hebben gekregen, ruim 5% minder dan in 2003. De invloed van de 
hogere gemiddelde leeftijd in 2010 is duidelijk zichtbaar. 
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Figuur 6.3. Zelfstandigheid in de functie vergeleken met de situatie voor de 
implantatie, percentages 

 

6.6 Verantwoordelijkheid 

 

In 2010 vindt  35,4 % (25,3 + 10,1) van de werkende CI-dragers dat zij meer 
verantwoordelijkheid krijgen of kunnen nemen in hun functie terwijl dit in 2003 37,5% 
(25 + 12,5) bedroeg, zie figuur 6.4. Opvallend is dat in beide jaren zo'n 60%  
aangeeft dat de verantwoordelijkheid niet is veranderd. Bij deze competentie draagt 
het betere horen niet echt bij tot het verkrijgen van meer verantwoordelijkheid. 
 
 

 

  

Figuur 6.4. Verantwoordelijkheid in de functie, verandering tov de situatie voor 
de implantatie (percentages) 

 

6.7 Toekomst perspectief / promotiekansen 

 

Voor een tiental personen is promotie niet aan de orde omdat hun werk 
vrijwilligerswerk betreft.  Verheugend is wel dat van de overige 83 personen er 22 zijn 
die betere kansen zien in de toekomst. Hun antwoorden zijn weergegeven in Figuur 
6.5.. We kunnen dit aantal voegen bij de 39 werkers die  al een betere functie 
hebben gekregen, zie § 6.4.  

Het lijkt verantwoord om te stellen “Een CI is goed  zowel voor je gehoor als voor 
je carriere”  

We gaan dan wel voorbij aan het feit dat een klein percentage van de mensen 
“minder” heeft gescoord, om welke reden dan ook. 

Verheugend is dat er in 2010  evenveel vrouwen als mannen zijn die met "het 
perspectief in de functie" in de categorien beter en veel beter scoren 
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Figuur 6.5. Perspectief / Promotiekansen volgens 83 geenqueteerden,  in 
percentages.  

 

6.8 en 6.9 Contacten met collega’s en met klanten / derden 

 

Door het betere horen nemen de contactuele vaardigheden toe. Dit blijkt vooral uit de  
verbetering van de contacten met collega’s en met klanten / derden. In 2010 zijn de 
contacten bij meer dan 50% van de werkenden beter of veel beter zijn dan in de pré-
CI  periode.  
 

 
 
 

 

      Figuur 6.8 Contacten met collega's (percentages) 
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De groep welke “minder” scoort bestaat uit evenveel mannen als vrouwen.  We 
vinden in deze groep een oververtegenwoordiging van plotsdoven en langdurig 
progressief doven naast een doofgeborene. De bijzonder moeilijke positie van 
plotsdoven was eerder ook al duidelijk naar voren gekomen bij de resultaten van de 
enquête in 2003.   

 

 

 

  Figuur 6.9. Contacten met klanten (percentages) 

 

Vragen over sociaal functioneren 

7.1 Thuissituatie  

 

De verandering van het functioneren van de geïmplanteerden in de thuissituatie  is in 
beeld gebracht in onderstaande figuren, waarin de antwoorden van de groep van 234 
volwassenen in procenten en bij de 23 jeugdigen in absolute aantallen zijn gegeven. 
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Figuur 7.1 Procentuele verdeling van de verandering van het functioneren 
van 234 volwassenen en 23 jeugdigen in de thuissituatie 
  
     

 

In de thuissituatie verbetert het functioneren voor een zeer grote groep CI-dragers . 
aanzienlijk. Slechts 11%  van de volwassen zegt gelijk of minder te functioneren. 

 

7.2 De sociale contacten met familie, vrienden, clubgenoten 

 

De sociale contacten nemen aanzienlijk toe voor 80% van de volwassenen  en 91% 
van de jeugdigen en zij  zijn op zijn minst beter dan voor de implantatie. Hier vinden 
we een kleine groep volwassenen (4,1%) welke zegt minder te functioneren. In deze 
groep vinden we een oververtegenwoordiging van mensen die op enig moment  
plotsdoof zijn geworden. 

 

 

 

 Figuur 7.2. Verbetering van de sociale contacten (percentages) 
 

7.3 De maatschappelijke betrokkenheid  (vrijwilligers-, kerkelijk-, 
verenigingswerk) 

 

De verbeteringen in het maatschappelijk functioneren zijn zichtbaar in de figuren 7.3. 
waarin de scoringspercentages  zijn uitgezet voor een groep van 237 volwassenen 
en van 18 jeugdigen. "Niet van toepassing" is vooral opgegeven door de oudste 
deelnemers en bij de zeer jeugdigen. De deelname in het maatschappelijk leven is 
opvallend hoog. 
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Figuur 7.3.  Verbetering van de maatschappelijke betrokkenheid  
   

7.4 Culturele activiteiten (theater, concerten, film) 

 

Uit de score voor deelname aan culturele activiteiten is duidelijk dat deelname 
hieraan niet voor iedereen mogelijk is. Het aantal opgaven “nvt”  door 36 
volwassenen en 2 jeugdigen is relatief hoog, maar de hoge gemiddelde leeftijd van 
de groep volwassenen speelt hierbij waarschijnlijk een rol.  Vanuit de groep van 28 
jeugdigen zijn slechts 20 antwoorden ontvangen wat samenhangt met de 
aanwezigheid van een aantal zeer jonge CI-dragers, (6 jonger dan 6 jaar) 

 

   
 

Figuur 7.4. Participatie ivm de pre-CI periode aan culturele activiteiten door 
Volwassenen (235) en Jeugdigen (20) 
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7.5 Kwaliteit van Leven 

 

De kwaliteit van leven is een moeilijk te kwantificeren begrip. Het gaat hierbij vooral 
om hoe de geïmplanteerden de veranderingen in hun leven en welbevinden na het 
verkrijgen van een CI beoordelen en ervaren. Wat draagt het “nieuwe horen” bij aan 
het levensgeluk na de een periode van nauwelijks of niet meer kunnen horen en 
verstaan. De scores zijn afgebeeld in onderstaande figuren. We zien dat 86,6% van 
de volwassenen de kwaliteit van leven (sterk) verbeterd vindt terwijl bij de jeugdigen  
95,2 % dit oordeel geeft.  

 

 
    
 

Figuur 7.5. Verandering van de kwaliteit van leven na implantatie voor  
246  Volwassenen en  21 Jeugdigen.  
 

7.6 Vermoeidheid door horen / luisteren 

 

Horen / luisteren is voor de (zeer) slechthorende mens extreem vermoeiend om 
allerlei redenen. De inspanning die moet worden geleverd om iets te horen en dit 
vervolgens om te zetten in iets zinnigs moet niet onderschat  worden. De stap van 
nauwelijks iets horen naar “de vogels weer kunnen horen fluiten” is zeer groot. Met 
de CI komt het geluid weer wel haast op een natuurlijke manier tot je, maar de 
vertaalslag naar iets zinsvol en begrijpelijks moet nog wel gemaakt worden. 

Dit komt tot uiting bij het ervaren van vermoeidheid als gevolg van de 
“hoorinspanning” 

Gevraagd is om aan te geven wat het effect is van horen met de CI op de 
vermoeidheid  

Figuur 7.6  toont het resultaat voor 240 volwassenen en 18 jeugdigen' 



28 

 

 

 

    
 

Figuur 7.6.  
Verandering van de vermoeidheidservaring door horen/luisteren met een CI 
ivm de situatie eraan voorafgaande door 240 volwassenen en 18 jeugdigen. 
 

. 

 

Het is opvallend dat zowel voor volwassenen als voor jeugdigen, respectievelijk 16 
en 28 %  zegt meer vermoeid te zijn/worden door horen met een CI. Ook het 
percentage van ca. 34% van volwassen CI-dragers dat “gelijk” scoort is verrassend 
hoog.  

 

7.7 Telefoneren 

 

Gevraagd is of telefoneren mogelijk is en zo ja, op welk niveau van moeilijkheid. 
Telefoneren is zo moeilijk omdat er enerzijds vervormd geluid wordt gehoord (extra 
microfoon en luidspreker van de telefoonapparatuur) en anderzijds geen 
ondersteuning door liplezen mogelijk is.  

Bij deze vraag moest men aangeven op welk het niveau van de moeilijkheid men kon 
telefoneren. Niveau 1 is een gesprek voeren met vrijwel iedereen. Niveau 2 is een 
gesprek voeren met bekenden en Niveau 3 is een telefonade  waarbij bekenden 
verstaanbaar zijn, maar waarbij een echt gesprek niet mogelijk is. 
     

 
Het is verheugend om te zien dat 56,8% van de volwassenen en 51,8% van de 
jeugdigen zonder problemen kan telefoneren met bekenden. 

Er zijn veel opmerkingen gemaakt over het tekort aan mogelijkheden om tijdens de 
revalidatie het telefoneren te oefenen. Dit lijkt vooral te gelden voor de oudere 
volwassenen.  
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Figuur 7.7.  Procentuele verdeling over de niveaus waarop getelefoneerd kan 
worden door 248 volwassenen en 27 jeugdigen 
 
Ruim 20% van de volwassenen 51 personen, 27 vrouwen en 24 mannen, zeggen 
niet te kunnen telefoneren.  In figuur 7.8 zijn deze personen naar leeftijdsklasse 
gerubriceerd.  

 

 

 

Figuur 7.8. Aantallen mannen en vrouwen naar leeftijdsklasse dat zegt niet te 
kunnen telefoneren.  

Het  is een serieus punt van aandacht voor CCI en OPCI om verbetering van de 
training met een telefoon te bewerkstellingen voor oudere volwassenen. 
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7.8. Samenvatting van hoofdstuk 7 
 
In onderstaande tabel zijn de data uit de voorgaande paragrafen uit hoofdstuk  7 
samengevat en gecombineerd met de gegevens zoals die bij de enquête in 2003 zijn 
verkregen. 
Omdat in 2003 voor de beantwoording van de vragen alleen de ingangen minder, 
gelijk, beter en veel beter zijn gebruikt en in 2010 de ingang "zeer veel beter" is 
toegevoegd is precies vergelijken van de uitkomsten moeilijk. Dit is opgelost door in 
onderstaande de tabel de scores " veel beter" en " zeer veel beter" samen te voegen, 
er van uitgaande dat de labels "minder, gelijk en beter"  bij beide enquêtes op 
dezelfde waarde zijn geschat. 
Opvallende zaken zijn: 
1.  De verbetering van de kwaliteit van leven is onveranderd hoog binnen de 
spreiding 
2. Telefoneren scoort in 2010 beter. Mogelijk ligt dit aan de sterk verbeterde CI-
apparatuur en daarin gebruikte software . De gemiddelde leeftijd bij implantatie is bij 
de volwassen juist gestegen van 50,0 jaar in 2003 naar 57,7 jaar in 2010.  
3. De iets hogere score voor vermoeidheid welke nu wordt gevonden in vergelijking 
met de uitkomsten van 2003 hangt hier mogelijk mee samen. 
De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerden  is gestegen van 56,5 jaar in 2003  
naar 63,3 jaar in 2010. De verminderde belangstelling voor culturele activiteiten zou 
hier ook een gevolg van kunnen zijn. 
 

Tabel. 7.1  Veranderingen in de levensbeleving van volwassenen na het 
verkrijgen van een CI 
( data 2010 in standaard letter, data 2003 eronder geplaatst in vet cursief) 
 
       veel     aantal 
    minder gelijk beter beter Totaal  antwoorden 
 
Thuissituatie   1.6 9.4 34.0 55.0 100%      244  
    1,3 12,7 47,3 38,6 100%      133  
 
Sociale contacten  4.1 15.5 37.6 42.9 100%      245 
    3.9 21.2 44.3 30.7 100%      131   
 
Maatschappelijke activiteit 4.3 31.4 34.3 29.5 100%      237 
    6.6 36.1 37.7 19.7 100%      122 
 
Culturele activiteit  17.6 34,2 30.6 17.6 100%       199 
    11.7 29.9 39.7 18.6 100%       136  
 
Kwaliteit van leven  4.5 8.9 41.1 45.5 100%       246 
    5,7 7,4 39,4 47,5 100%       141 
 
    meer gelijk minder  
 
Vermoeidheid door  17,1 33,8 49,2  100%       240  
horen / luisteren  13,1 17,0 69,9  100%       131 

 
 
    niet niv. 3  niv.2 niv.1 
 
Telefoneren   20,6 22,6 29,0 27,8 100%        248  
    29,5 ----- 70,5 ------ 100%        156  
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8. Vragen over problemen die na de implantatie  
zijn opgetreden  

8.1 Persoonlijke problemen 

 
In de figuren 8.1 a en b is een overzicht gegeven van de soort en het bijbehorende aantal 
van de klachten.  
 

   
 

Figuur 8.1.     Volwassenen    
  
 

Een nadere toelichting bij de klachten is te vinden in bijlage 1. 
Bij de jeugdigen is  de opgave beperkt tot de volgende  4 gevallen: 1 lichamelijke 
klacht, 1 evenwichtsklacht en 2 klachten over de revalidatie procedure. 
 

8.2 Problemen met de CI 

 

8.2.a Vastzetten van de processor achter het oor 

ja  42 (17,9%)  (3) (9,7%) 
nee  187 (79,6%) (27)  (87,1%) 
soms  6 (2,6%)  (1) (3,2%) 
 

De meeste klachten betreffen het afvallen/verliezen van de processor. Deze klachten 
komen relatief even frequent voor bij alle merken en lijken daardoor meer afhankelijk 
te zijn van de dragers. Een aantal personen meldt dat zij bij het gebruik van een 
sterkere magneet hoofdpijn krijgen.  
Een aantal creatieve oplossingen,  aangedragen om verlies te voorkomen, is 
opgenomen in bijlage 1. 
Over het lompe design van de processoren en de moeilijke regeling  met 
drukknopschakelaars  zijn  meerdere opmerkingen gemaakt, vooral door oudere 
volwassenen.  Verder zie bijlage 1. 

 

8.2.b  Oorstukje? Ja of nee ? 

Ja  43 (2) 
Nee  32 (6)  
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Dit is een persoonlijke oplossing voor de CI-drager om onder bepaalde 
omstandigheden ( bijv. sporten e.d.) de processor te borgen.  

8.3 Kabel naar zendspoel gebroken? 

Het aantal maal dat deze vraag is beantwoord met ja of nee is als volgt: 
 
Nee  155 (68,5%)  (9)   (32,1%) 
Ja  71   (31,4%)  (19) (67,9%) 
 
Het totaal aantal keren dat bij de ja-zeggers kabelbreuk is geconstateerd  is bij de 
volwassenen  109 en bij de jeugdigen 38, gemiddeld dus 1.5 keer bij de volwassenen 
en 2 keer bij de jeugdigen. 
Er is een aantal personen dat dit ongemak frequenter ervaart dan gemiddeld, maar 
het gros van de CI-dragers doet vele jaren met een en dezelfde kabel. 
 
De fijne buigzame kabel blijft hoe dan ook een zwak punt.  Er lijkt geen andere 
oplossing te zijn dan dat men iedereen  instrueert  hoe men zorgvuldig om moet 
gaan met dit onderdeel  en om iedereen te voorzien van een reserve kabel (plus 
zendspoel). 

 

8.4  Uitval processor gehad? 

Nee  152 (10) 
Ja   72 (20). 
Totaal   109 x 
 
Van de 224 deelnemers die deze vraag beantwoorden ondervonden er 72, d.i. 
32,1%,  problemen door uitval van de processor. Bij de jeugdigen ligt het percentage 
niet anders namelijk 33,3 %. 
In 2003 was het klachten percentage 34,7%, 57 klachten op 164 deelnemers. Op dit 
vlak is dus geen vooruitgang geboekt. De aard van de klachten is echter wel 
veranderd doordat vochtgevoeligheid van de processoren is verbeterd.    

8.5 Oorzaak uitval van de processor 

 
Vocht in microfoon  20 (8) 
Vocht in processor  18 (8) 
anders   11 (33) 
 
Toch zijn er nog veel gedetailleerde opmerkingen over de uitval door vocht(zweet).. 
Haardracht en mate van transpireren spelen een rol bij het uitvallen van de 
processor. Veel mensen gaan met dit probleem creatief om door gepaste 
maatregelen te nemen om uitval door vocht  te voorkomen. 
Met betere voorlichting over de kwetsbaarheid van en het zorgvuldiger omgaan met 
de high tech apparatuur lijken veel problemen te voorkomen, zie ook bijlage 1.  
In totaal zijn 139 (19) wachtdagen gemeld voor vervanging van de processor, 
ondanks dat  in de meeste gevallen toch direct vervanging heeft plaatsgevonden. 
De wachttijd op een vervangende processor is in een aantal gevallen wel (te) lang . 
In vergelijking met 2003 is de betrouwbaarheid van de processor zeer verbeterd ! 
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Wij noteerden  in 2003 dat 33,8 % van de 133 inzenders een of meer keren 
problemen met de processor had gehad, waarbij de helft te wijten was aan vocht en 
de andere helft aan andere oorzaken. We komen nu  tot 25%. 

8.6 Uitval van het implantaat  

 
Nee    198 (21) 
Ja   13 (5),  waarvan  (3)    1 keer , en (2) 2 keer 
 

Er zijn ook klachten over tijdelijke uitval van het implantaat welke na enige tijd vanzelf 
verdwijnen.  

Het lijkt er op dat niet alle geënquêteerden het onderscheid tussen processor en 
implantaat kennen. Betere voorlichting op dit vlak lijkt gewenst. 

8.7. Oorzaak uitval 

 
Mechanisch defect 9 (3) 
Onbekend  4 (2) 
Anders   1 
 

Om verschillende redenen is de wachttijd voor de herimplantatie operatie soms zeer 
lang. Voor de (5) jeugdigen bedroeg de gezamenlijke wachttijd 200 dagen. Hierbij 
speelden de OK-capaciteit en de vakanties van chirurg en patiënt een rol. 

 

8.8 Gevolgen van uitval van het implantaat 

 

8.8.a In de thuissituatie 

In de thuissituatie zegt 34% van  94 CI-dragers  welke deze vraag beantwoord 
hebben geen probleem te hebben als het implantaat uit zou vallen en de stilte van 
doofheid zich weer zou manifesteren. De overige 66% zou zich ongeveer in gelijke 
mate:  zeer ernstig,  ernstig of matig gehandicapt voelen. Bij de jeugdigen liggen de 
verhoudingen ongeveer gelijk aan die bij de volwassen. 
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Figuur 8.1  Gevolgen van uitval van het implantaat zoals verwacht door  94 
volwassen en 15 jeugdigen in de thuissituatie 
 
 

8.8.b  In de werksituatie 

In de werk- of school situatie verschuift het beeld dat bij de thuissituatie is verkregen 
nadrukkelijk naar dat van ernstige hinder of belemmering  als gevolg van het niet 
meer naar behoren kunnen functioneren. Het leidt tot werk en/of school uitval. 

 

   
 

 
Figuur 8.8  Gevolgen van uitval van het implantaat zoals verwacht door 67 
volwassenen en 14 jeugdigen in de werksituatie 
 
. 
8.8.c  Persoonlijke gevoelens bij uitval 

Van de geënquêteerde 252 volwassen en 21 jeugdigen zeggen er 
25  (10%) in paniek te geraken,  2 (10%) 
48  (19%) zich weer echt doof te zullen voelen, 11 ( 50%) 
47  (19%) zich in ernstige mate afhankelijk te zullen voelen, 7 ( 35%)   en  
14  (6%), 1 (5 %) geven aan depressieve gevoelens te zullen hebben 
1 persoon zegt "zeer boos" te zullen zijn. 
 
De gegevens voor de jeugdigen zijn in "bold script" aangegeven, waarbij het 
opvallend is dat de zij zich overwegend echt doof en afhankelijk zullen voelen. 
 

8.9 De service  

 
Er zijn enige vragen gesteld over de service van het CI-centrum in geval er 
problemen waren met de apparatuur. 
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8.9.a  Tevredenheid over de service van het CI Centrum 

Zeer tevreden  90 (50,0%)  9   (40,9%) 
Tevreden   71 (39,4%)  10 (45,5%) 
Neutraal   13  (7,2%)  2     (9,1%) 
Ontevreden   6    (3,3%)       1     (4,5%)  
 
Gesteld kan worden dat de service in het algemeen goed is en dat er slechts in 
uitzonderingsgevallen reden is tot klachten of ontevredenheid 
 
 
8.9.b   Bereikbaarheid CI teams in urgente gevallen 
 
Deze vraag dient vooral om inzicht te krijgen in de bekendheid over wat te doen als 
zich een calamiteit voordoet. 
 
Goed geregeld  142  (19) 
Slecht    9  0 
NIET BEKEND  74  (11) 
 
Opvallend is het grote aantal personen dat aangeeft dat het niet weet HOE (36,9%  
en 36,6%) het centrum bereikt kan worden in urgente gevallen (door de week, in 
vakantie perioden  en weekenden) 
Het is zeer wenselijk dat in samenspraak met CION een algemene richtlijn tot stand 
komt over bereikbaarheid, dit mede gezien de sentimenten welke er spelen als CI's 
uitvallen. 
 
 
8.9.c Service tijdens weekend / feestdagen? 

Meer specifiek is hier gevraagd naar de mogelijkheden om tijdens het weekend of 
tijdens feestdagen nog service te kunnen ontvangen.  

 
Ja    32   8 
Nee    49   7 
NIET BEKEND  123 (60,3%)  12 (44,4%)  
 
De 123 antwoorden "niet bekend" op deze vraag bevestigen de noodzaak om te 
komen tot landelijke afspraken.   
 
 
8.9.d  Vakantie service voor reserve onderdelen: microfoon, kabels, 
leenprocessor 

Ja    59   14 
Nee    30   0 
NIET BEKEND  113 (55,9%)  11 (44,0%) 
 
Over de serviceverlening door de centra zijn veel opmerkingen gemaakt, zie de 
collage in bijlage 1. Men maakt zich zorgen over uitval van de processor in situaties 
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waarbij men niet thuisnabij is en het CI centrum ver weg. Met eenvoudige regelingen 
en verstrekkingen van reservemateriaal is veel onrust te voorkomen.  

 

Er is duidelijk een taak weggelegd zowel  voor de CI centra als voor OPCI (CCI) 
om een goede voorlichting over de serviceverlening te verzorgen tijdens 
vakantieperioden.  

Als voorbeeld kan de procedure bij het UMCN Radboud dienen;  een 
rondschrijven naar de patiënten met openingstijden tijdens de einde 
jaarperiode.  
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BIJLAGE 1. 
 
Overzicht van opmerkingen en aantekeningen welke in de enquête zijn gemaakt.  (opmerkingen 
door  jeugdigen zijn in blauw aangegeven) 
 
Note: Alle verwijzingen naar CI centra zijn in onderstaande opmerkingen verwijderd om de anonimiteit 
te garanderen. 
 
 
Muziek trainen 
- luister naar radio en CD's 
- radio, CD en ringleiding 
- zelf mogelijkheden onderzocht  en uitgeprobeerd met succes 
- behoefte aan muziek "training" met CI  
- klassiek, pop en gezongen muziek goed 
- alles proberen, met kinderliedjes beginnen 
- advies goed oefenprogramma zoeken anders haken mensen te snel af 
- op de computer en via CD's 
- begonnen met rustige muziek 
- website muziekinstrumenten herkennen 
- door zeer regelmatig muziek te luisteren gaat  muziek steeds beter klinken 
- geoefend bij Viataal en thuis zonder succes; heb radio nooit meer aanstaan 
- ik zou niet weten hoe en waar ik muziek zou kunnen trainen want ik ben een echte liefhebber van  
muziek 
- ik gebruik MP3 snoer en audio snoer voor rechtstreeks input 
- ik train niet maar de mogelijkheid is er wel  
- via CD speler, verschillende stijlen bewust beluisteren en straks weer gitaar proberen te spelen 
- ik volg concerten op de TV en de viool vind ik geweldig 
- directe draadverbinding 
- door zelf muziek te luisteren en keyboard te gaan spelen 
 
- muziek luisteren gaat vanzelf en staat vaak aan 
- Dochter Jara heeft muziekles. 
- Nederlandstalige muziek en tekst erbij halen(proberen met tekst mee te lezen) 
 
Batterijen 
- batterijen zijn duur 
- krijgt niets vergoed voor dure batterijen. Volgens heer Beelen zou NVVS dit uitzoeken. 
 
Horen met CI 
- er wordt teveel gedacht dat je weer goed  hoort 
- omgeving moet meer rekening met je houden, ook als je een CI hebt 
 
Wens tweede CI  
3 keer ja aangegeven 
- ik mis de vraag: zou U een tweede CI wensen en mijn antwoord zou een volmondig JA zijn 
- ik zou wel heel graag een tweede CI willen (17 jaar) 
 
Telefoon 
- met Freedom telefoneren is lastig vanwege de bediening oorhanger 
- ringleiding op toestel (oude AB) ontbreekt 
- achtergrondlawaai kan ik niet weg filteren zoals met gehoor apparaat wel kan 
 - blijft lastig met onbekenden omdat zij de ene keer duidelijk zijn en de andere keer ratelen 
- over het algemeen goed; alleen gebeld worden uit een auto is minder 
- sommige mannenstemmen versta ik niet 
- telefoneren alleen goed mogelijk met analoge toestellen bv Beocom 1600 of Nokia 6110        mobiel 
- hoe kan ik telefoongesprekken verstaanbaar maken voor mij? 
- lastig met onbekenden 
- ringleiding goed te verstaan; muziek nog niet; teveel scherpe klanken 
- zou graag meer informatie willen hebben over telefoneren 
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- telefoneren moet beter geoefend worden;  
 
 
CI techniek 
 
- processor design slecht; gaat moeilijk samen met bril 
- kabel zendspoel stug en stijf, breekt snel! 
- richting luisteren nog steeds lastig 
- scheuren in batterijhouder, tweede keer niet vergoed!  
- vanwege mijn bril draag ik een oorstukje en ben tevreden 
- draag oorstukje, met name in de winter vanwege sjaal en dat werkt goed 
- batterijhouder gescheurd en kon in weekend niet terecht 
- draag soms oorstukje bij het fietsen 
- veel last van wind tijdens fietsen 
- bedieningspaneel haperde, zelfde dag naar CI servicepunt en nieuwe gekregen 
- zeer tevreden! 
- stukje afgebroken waardoor stekkertje niet bleef zitten 
- magneetje laten verzwaren ivm afglijden 
- de plastic of rubberen indruktoetsen zijn minder handig voor oudere mensenhanden. 
- Het handeltje om over te schakelen naar de T-stand was vroeger veel handiger 
- horen blijft een probleem in lawaaiige omgeving 
- 2x per jaar breukjes in de kabel bij kasttoestel 
- lekkende elektrode minimale tegemoetkoming/schadevergoeding gekregen 
- heb geen droogdoos voor microfoon ontvangen!!! 
- "stopcontact afgebroken" op de processor 
- mensen zullen nog steeds zeer duidelijk moeten spreken 
- rondzingen is geheel verdwenen, waardoor ontvangst sterk verbeterd is 
- ik ben brildragend en dat is soms lastig 
- lekkage in implantaat, minimale vergoeding voor ongemak van herimplantatie 
- programma uit de processor verdwenen en niet functioneren van 2 elektroden 
- spoel valt makkelijk af, bij steviger aandraaien van magneet krijg ik hoofdpijn 
- oorhanger gaat makkelijk los waardoor uitval 
- gebruik altijd een oorstukje bij sporten samen met haarband 
 
 
Vochtproblemen 
- door inlopend transpiratievocht waren alle contactpunten geoxideerd; afgedicht  met pinkrubber van 
huishoudhandschoen 
- processor valt te snel uit door vocht 
- vocht in implantaat 
- knoppen unit stuk; batterijhouder defect door vocht 
- niet functionerende processor zelf gedroogd 
- af en toe raakt hij los door zweten 
 
- vocht in processor 
 
Tevredenheid 
- Wanneer iemand een opmerking maakt over dat grote ding achter mijn oor zeg ik "O nu kan  ik je 
eindelijk verstaan". Ik loop trots rond met deze uitvinding. Wat heb ik er lang op moeten wachten. 
In 1992 ging ik al naar Prof.v.d.Broek in de Radboud en hij zei toen: 't lukt nog  niet erg, 't staat nog zo 
in de kinderschoenen! 
- iedereen zou een CI moeten kunnen krijgen 
- ik heb mijn zelfredzaamheid terug en beleef weer alles, een wonder! 
- na mijn gezin is mijn CI mijn kostbaarste bezit  
- prima service bij jaarlijkse controle 
- geweldig dat ik op mijn 84-ste weer 80% kan horen 
- ben zeer tevreden en zou het niet meer kunnen missen ondanks het feit dat ik geen muziek kan  
horen 
- ontzettend dankbaar dat ik, nadat gehoor terug was gelopen naar 0, toch weer in maatschappij mee 
kan draaien en zelfstandig kan zijn 
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- na mijn operatie en aansluiting is er een wereld voor mij open gegaan, heerlijk 
- bij uitval processor ga ik onaangekondigd naar het audiologisch centrum  en wordt meteen geholpen  
- het is voor mij een openbaring maar blijft wel een hulpmiddel 
- ben heel tevreden want verstaanbaarheid is van 20% naar 65% gegaan en oorjeuk is ook weg 
- ik heb meer zelfvertrouwen gekregen door mijn CI 
- zeer tevreden, na 4 weken al weer aan het werk en na de aansluiting geen ziekteverzuim meer 
- primair ben ik tevreden; de KNO arts moet niet proberen zijn zin door te drijven bij mijn keus aan  
welk oor. Ik ben nu geopereerd aan het slechtste oor en ik ben zeer tevreden  
- na mijn implantatie heb ik prettiger en rustiger op kantoor naar mijn pensioen toe kunnen toeleven 
- CI-team zeer sociaal en meelevend   
- doe weer voor 100% mee met een positief gevoel 
- ben een tevreden klant! 
- blij dat ik weer veel kan horen maar naar kerkorgel luisteren nog niet mogelijk (ben zelf organist 
geweest) 
- ben één van de drie personen die in het kader van wetenschappelijk onderzoek een tweede CI heeft 
gekregen  in het UMCG...GEWELDIG 
- ben zeer tevreden over het gehele CI traject, mijn leven is 150% aangenamer geworden  
- CI-team is uitstekend; helaas tot op heden nog geen succes met mijn CI maar ze doen er alles aan 
om mijn problemen op te lossen 
- kan na mijn implantatie ook administratief werk doen voor een verzorgingshuis. Kan nu ook  
  telefoneren en gestructureerde vergaderingen bijwonen; zonder CI was dat nooit gelukt; ik               
ben nog steeds heel blij met mijn CI en mijn leven is hierdoor zeer ten goede veranderd 
- heb mijn implantaat sinds maart 2010 , ben er heel erg blij mee 
- met CI gaat erg goed,  
- de begeleiding was geweldig.  
- combinatie CI en gehoorapparaat werkt prima, alleen jammer dat het CI zo groot is  
- operatie CI pas 7 maanden geleden (80 jaar) maar tot nu toe ben ik tevreden en heb beslist  
  geen spijt van de operatie 
- zou niet meer zonder CI kunnen 
- ik ben nog aan het revalideren maar tot nu toe kan ik iedereen verstaan dus ik ben dolgelukkig met 
mijn CI en zie de toekomst met vertrouwen tegemoet 
- ik heb een uitstekende revalidatie gehad; de CI bevalt me uitstekend en ik ben er erg blij  mee! Ik 
merk ook nog steeds vooruitgang 
- bij mij heeft de implantatie een goed resultaat gehad. De huisarts en specialist (!)) hadden het 
afgeraden , maar ik heb toch doorgezet. Het leven heeft voor mij veel meer waarde gekregen. 
  - na de implantatie was betaald werk weer mogelijk en bij vergaderingen op het werk wordt  
  een schrijftolk ingeschakeld 
- WAT EEN FANTASTISCHE UITVINDING 
- ik hoor meer dan ik ooit met twee hoortoestellen hoorde; daardoor bloeide ik helemaal op 
- geweldig tevreden over het team; een geweldig team; goede begeleiding en ik hoop mijn conditie en 
het gehoor nog verder op te kunnen bouwen 
- horen met CI is veel duidelijker en minder vermoeiend en een CI piept niet! 
- ik dank God voor mijn CI en dat ik opnieuw geboren werd  
- ik heb, ook bij de tweede CI last van oogzenuwtrillingen, maar ik ben nu zeer tevreden met de 2de  
en  ik hoor gemiddeld weer 90%. Ook mijn 4 zussen en 1 nicht zijn geholpen en zij zijn er ook erg blij  
mee 
- CI-team is prettig en professioneel; je wordt altijd serieus genomen en kan bij problemen  
onmiddellijk bij hen terecht 
- bij mij was de revalidatie bijna niet nodig. Alles werkte meteen optimaal! Mijn leven is zoveel  
makkelijker, vrolijker, socialer geworden. Wat ben ik er blij mee!! 
- ben heel erg tevreden. Wil in de toekomst een ingezonden brief sturen naar Uw blad. 
- ben zeer tevreden en kan niet zonder CI. Zou graag een tweede CI willen 
- tevreden met implantaat! 
- ik draag elke dag CI en kan niet zonder 
- grote dankbaarheid wat betreft CI, operatie en CI-team. Ik hoor nu 100% en had dit jaren eerder  
moeten doen. Voorlichting moet nog beter! 
- ik ben door mijn CI veel minder met mijn gehoorprobleem bezig 
- voor mij is CI een geschenk uit de hemel 
- ben zeer tevreden gebruiker 
- het gaat erg goed, zo zelfs dat men eigenlijk niet merkt dat ik CI drager ben 
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- ik ben supergelukkig met mijn CI; tijdens rondreis in Indonesië kreeg ik probleemloos extra CI  
opgestuurd, prima service  
- je hoort echt zoveel beter dan met een gewoon hoorapparaat 
- de CI heeft zijn leven aanzienlijk verbeterd; kan grotendeels in horende wereld zijn gang gaan (ouder 
over geïmplanteerd kind) 
-  moeder van een doof  kind met CI. Zoon is bijna 9 jaar oud en functioneert goed met CI. Heeft veel 
contacten met horenden. 
- CI is een onmisbaar hulpmiddel voor een positieve en betere integratie in de horende maatschappij.  
Nu nog hopen dat in de toekomst een tweede CI wordt vergoed 
- prima CI-team.  Heel tevreden 
- meerdere keren wordt Nijmegen genoemd vanwege het feit dat voorafgaand aan feestdagen 
een  brief wordt gestuurd over bereikbaarheid! 
 
Nazorg 
- locatie bezwaarlijk ; operatie in Academisch ziekenhuis en nazorg in audiologisch centrum in de 
buurt? 
- slechte bereikbaarheid omdat we steeds naar Utrecht moeten (ver weg)  
- nazorg van implantatie team onvoldoende in urgente situaties en met name als eerste jaar voorbij is  
-aangezichtszenuw wordt getriggerd en gaat trillen 
- moeilijke bereikbaarheid implantatiecentrum voor ouderen 
- bereikbaarheid in weekend in geval urgentie zou zekerheid vergroten! 
- maanden moeten wachten op reserve onderdeel (zendspoel) 
- advies: goede voorlichting ingeval van uitval zeer noodzakelijk 
- liever nazorg bij audioloog in de buurt; ingeval van nood zou ik direct naar "beter horen" in de buurt 
gaan 
- zeer prettige revalidatie  maar had ivm mijn leeftijd liever in de buurt willen revalideren 
- waardering voor rondschrijven (Nijmegen) over bereikbaarheid feestdagen 
- zeer negatieve ervaring: oorstukje en processor werken niet goed, daar wordt niet op ingegaan 
ondanks bevestiging via second opinion;   slechts 2 x 10 min. logopedie, meer was niet nodig volgens 
audiologie/KNO. 
- ondanks het feit dat CI-team erg goed is zou ik liever naar een Beter Horen winkel gaan ivm afstand 
- bij uitval processor op zon- en feestdagen kan ik niet terecht; dat moet anders! 
- eerste 8 weken begeleiding optimaal, daarna ronduit slecht 
- wens dat er altijd iemand bereikbaar is bij technische problemen 
- afstand Franeker-Utrecht erg bezwaarlijk voor nazorg 
- ik krijg het Spaans benauwd als mijn CI uit zou vallen; ik kan hem echt niet meer missen! 
- revalidatieprogramma onvoldoende geëvalueerd behoefte aan meer oefening 
  het verwachtingspatroon is te hoog; na drie maanden zijn waar ze je willen hebben is veel te  
  positief 
- revalidatie ging zeer snel; kon bijna direct aan gesprekken deelnemen 
- in het buitenland gebruik gemaakt van service AB Bern n.a.v. kapotte kabel, was geheel    
moeiteloos en kosteloos! 
- jammer dat voor vervangende onderdelen geen winkel in de buurt is; ik ben aangewezen op  
  het AC en dat kost bij een kapotte batterij-oplader anderhalve week 
- veel wisseling van audiologie en logopedie waardoor te weinig goede begeleiding m.a.w. er werd 
onvoldoende begeleid 
- indien ik een vervangend onderdeel nodig heb, krijg ik via mail meteen antwoord en binnen 1 dag 
nieuw onderdeel toegestuurd  
- door een fout bij controle was ringleiding eraf gehaald. Was niet leuk om helemaal terug te moeten 
voor herstel 
- zendspoel was kapot en bij volgende controle weer nieuwe gekregen  
- bereikbaarheid zeer positief  en wordt op de hoogte gehouden betreffende service (Nijmegen) 
- heel  tevreden over de revalidatie 
- service in het weekend/feestdagen zeer slecht, ben dan altijd angstig en snap niet dat er dan geen 
service is; ik vind dat heel erg 
- paniek bij douane op vliegveld Maastricht; er was van te voren niet gezegd dat er problemen zouden 
kunnen zijn 
- reserve onderdelen zijn verkrijgbaar bij "Schoonenberg" in Groningen, dus ook op zaterdag. Verdere  
mogelijkheden zijn mij niet bekend. 



41 

 

- levering vervangende processor duurt erg lang  
- erg rommelig; wrijving tussen KNO en CI-team. Ik ben nu overgestapt naar het EMC ivm reistijd 
maar ook ivm CI-team 
- in het weekend slecht of niet bereikbaar. Ben afhankelijk van mail en moet soms 2 weken op  
  antwoord wachten.  
- CI en hoorapparaat afstellen op verschillende plaatsen levert problemen op 
- kort na mijn operatie kwam er voorlichting over CI op het werk. Het was voor mijn collega's en chef 
zeer nuttig en leerzaam  
- wij wonen 380 km (retour) van het AC!!!!!  
-  heb goede contacten met CI-team en na elk evaluatieonderzoek wordt een uitgebreid rapport naar 
mijn huisarts en kopie aan mijzelf gestuurd - had graag meer tijd willen hebben voor testen met 
telefoneren met CI. Dat wil ik graag verbeterd zien  
- er moet op het AC meer toegang zijn; alleen secretaresse die zegt: ik bel U terug tegen een dove! 
- kapot onderdeel, meteen vervangen in St.Michelsgestel, bilateraal, dus als er een uitvalt, is er nog 
een  kant! 
- onzekerheid over overgang van Viataal naar Nijmegen 
- helaas is het team Viataal opgeheven 
- ik mis heel veel uitleg, begeleiding. Dit was bij CI team slecht, afschuwelijk 
Ik vraag me af of dit soort zorg niet beter  ergens anders kan worden gelegd. Ziekenhuis is een  
lastige plek om met je vragen terecht te  kunnen. 
 
 
Lichamelijke of psychische klachten  
- hoofdpijn door CI? 
- vaker last van hoofdpijn 
- door mijn SH en het in de WAO belanden  heb ik nog steeds depressieve gevoelens 
- afstoting implantaat door ontsteking  
- door mislukte eerste operatie blijvend duizelig en dubbel zien 
- contactpijn(brandend gevoel) als spoel direct op hoofdhuid komt 
- kwaliteit van leven in principe beter maar door duizeligheid, licht in het hoofd na    implantatie is de 
kwaliteit van leven helaas achteruit gegaan; volgens KNO arts is het evenwichtsorgaan beschadigd. 
- 4 niveaus tinnitus extra 
- kunststof allergie 
- ernstige tinnitus- en hyperacusisklachten + vermoeidheid. Opbrengst CI teruggelopen 
- veel last van duizeligheid (oscillopsia) 
- evenwichtstoornissen 
- meer last van tinnitus 
- last van duizeligheid 
- pijn aan hoofd, huidirritatie waar spoel zit, maar ook stekende pijn in rotsbeen. Draagt CI niet 
 
Diversen  
- ondertiteling in Nederland is nog steeds slecht (nieuws)  
- TV zonder ondertiteling is slecht te doen 
- ondertiteling vaak te langzaam of laat hele zinnen weg 
- UWV zegt dat ik weer kan horen als ik de CI aanzet! Ik krijg geen schrijftolk meer!  
- aanleg akoestisch plafond, zeer goed resultaat, beter dan hoogpolig tapijt. 
- Er mag vaker een enquête gehouden worden 
- leuk om in te vullen en erg belangrijk 
- enquête zeer nuttig voor de wetenschap 
- heeft geen probleem met een persoonlijk interview  
- krijgen CI gebruikers die deze enquête invullen informatie wat jullie hiermee doen, behalve het in  
kaart brengen van de uitslag van de enquête? 
- effect van deze enquête miniem; resultaten visitaties CI-team??? 
- ik hoop ergens de uitslag van de enquête te kunnen lezen 
- er waren geen vragen over verkeerssituatie, verzekering of in contact komen met andere CI  
  personen 
-MRI scan is volgens sommige patiënten niet mogelijk. Betere voorlichting is gewenst op dit vlak. 
 
- CI zou veel sneller (lees eerder) moeten om uitval (sociaal en werk) te voorkomen 
- meer ringleidingen gewenst 


