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OPCI contactdag

Op zaterdag 14 september 2019 
organiseert OPCI (Onafhankelijk 
Platform Cochleaire Implantatie) een 
contactdag in Heythuysen. Deze dag 
is bedoeld voor mensen met een CI 
en voor hen die een CI overwegen. 
Kinderen met een CI en hun ouders 
zijn ook welkom. 

Het thema van deze contactdag is 
dit jaar: CI en Balans. Voor meer in-
formatie over deze dag en hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden, zie:

https://www.opciweb.nl/
2019/05/14-september-2019-
opci-contactdag/

Advanced Bionics en Phonak hebben samen de  Naída CI Connect 
 ontwikkeld: een ontvangertje waarmee directe, handsfree verbinding met 
uw telefoon of andere bluetooth apparatuur mogelijk is. De CI Connect 
wordt rechtstreeks op de CI processor geschoven (enkel Naída CI Q90 
processor voorzien van een accu type 170). Hierdoor is directe streaming 
mogelijk, zonder een Compilot of ander tussenstation. Bij het handsfree 
bellen hoort u het geluid van de telefoon rechtstreeks in uw spraak-
processor en kunt u gewoon praten, een gesprek aannemen of beëindigen 
dankzij de ingebouwde microfoons en knop op de CI connect.  Verbinding 
is mogelijk met elk soort telefoon (ook Android telefoons). Met een 
 eenvoudige plug-and-play connector (apart aan te kopen) is het eveneens 
mogelijk het geluid van uw TV rechtstreeks naar uw CI connect en dus 
geluidsprocesssor te sturen.  

Microfoons vangen 
uw stem op

Druk op de knop om 
telefoongesprekken
aan te nemen of te 
beëindigen
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CI en draadloze accessoires

De afgelopen jaren is het aantal draadloze accessoires 
op de markt enorm toegenomen. Draadloze accessoires 
kunnen het makkelijker maken om spraak afk omstig 
van een TV, telefoon, of van een afstand en in groep te 
verstaan.  Aan de keerzijde hiervan staat dat het aanbod 
aan zogenaamde        “ streamers”  zo groot is geworden 
dat het vaak moeilijk is door de bomen het bos te zien! We 
hebben daarom een beknopt overzicht voor u gemaakt, 
waarin u afh ankelijk van uw type spraakprocessor kunt 
bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Wat niet in het overzicht staat, is dat u bij alle processoren 
tevens gebruik kan maken van ringleiding. Deze oplossing 
wordt met name gebruikt in grote zalen (kerk, theater) 

maar kan ook thuis voor TV kijken een uitkomst bieden via 
een zogenaamde neklus (bij de audicien te verkrijgen).
En dan is er nog solo-apparatuur. De zogenaamde “ 
roger apparatuur”  van Phonak is compatibel met alle 
genoemde CI processoren. De manier waarop de Roger 
zender (bv. Roger pen, Roger select) verbinding maakt met 
uw processor verschilt wel. Hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden (ringleidingslus, universele ontvanger 
gecombineerd met streamer of geïntegreerde ontvanger). 
Welke oplossing voor u het meest praktisch is kan u het 
beste  samen met uw audioloog bekijken. Solo-appara-
tuur is in de eerste plaats bedoeld om het spraakverstaan 
op afstand (klaslokaal, lezing) en/of bij een groepsgesprek 
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Even voorstellen

(vergadering) te verbeteren. Daarnaast is het meestal ook 
mogelijk om deze apparatuur aan te sluiten op de TV én 
beschikt het over bluetooth, wat het bijvoorbeeld ook mo-
gelijk maakt om verbinding te maken met een mobiele 
telefoon. 

Als u aan het andere oor ook een hoortoestel draagt, kan 
het nog iets complexer worden om een gepaste oplossing 
te vinden. Want de accessoires die u gebruikt bij uw CI 
processor, zijn niet altijd compatibel met het merk van 
uw hoortoestel. In het algemeen geldt dat de accessoires 
te gebruiken bij een CI van het merk Advanced Bionics, 
het beste combineren met een hoortoestel van het merk 
Phonak. De accessoires bruikbaar bij een CI van het merk 

Cochlear zijn dan weer compatibel met een hoortoestel 
van het merk Resound. Bij een CI van Med-El is er geen 
voorkeur voor wat betreft het hoortoestel. 

Hoe zit het met de vergoeding van al deze apparatuur? 
Bij de keuze voor uw nieuwe processor (elke 5 jaar) kunt u 
meestal ook voor 1 of meer extra accessoires kiezen. Voor 
veel streamers is meestal ook vergoeding via de zorgver-
zekeraar mogelijk via een recept (eens in de 5 jaar). Om in 
aanmerking te komen voor solo-apparatuur heeft u een 
recept met motivatie nodig van het audiologisch centrum. 
Bij deze apparatuur hoort ook altijd een proefperiode (via 
de audicien of het audiologisch centrum, afhankelijk van 
uw situatie).

Sinds januari heb ik het voorrecht weer te mogen werken in het MUMC+ 
bij de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Terug op de plek waar ik ooit 
kennis heb gemaakt met mijn geliefde KNO. Na de studie  geneeskunde 
en de arts-assistentenperiode hier in Maastricht heb ik een fellowship 
 oorheelkunde in Antwerpen gedaan (neus-keel-oor.be). Hier heb ik de 
Maastrichtse basis bestendigd. Daarna heb ik als KNO-arts in twee 
 klinieken gewerkt: het AMC en het Radboudumc (twee en drie jaar 
 respectievelijk). Ik ben in die periodes ruimschoots blootgesteld aan 
 oorheelkunde en schedelbasispathologie en heb vooral ook veel geleerd van 
en gewerkt met kundige en plezierige collega’s. Hierdoor  mag ik echt wel 
zeggen dat ik inmiddels best een gevulde bagagedrager heb!  

Ons werk is mooi omdat het gaat om mensen die je ontmoet op een voor 
hun kwetsbaar moment, ieder met een eigen verhaal. Het leuke is om dit 
verhaal boven tafel te krijgen. Dit gaat gepaard met bijzondere anekdotes, 
verdriet en blijdschap. Ik hoop van harte dat mijn patiënten die aandacht 
en interesse in de spreekkamer voelen!  Daarnaast is het natuurlijk prachtig 
om mensen van een hinderlijk probleem af te helpen, als dat mogelijk is. 

 Dr. J. Waterval



Aan het woord

In deze rubriek komen CI-dragers aan het woord 
die graag hun eigen persoonlijke ervaringen op 
CI-gebied met u willen delen. 
Ditmaal de moeder van Kedara.

“De weg naar CI vanuit een land in oorlog…”

Wij woonden in Syrië. Ik ben Koerdisch.  Wij hebben 4 
kinderen, een zoon en 3 dochters. Kedara is de middelste 
van de meisjes. De bevalling is goed verlopen. Zij was het 
mooiste als baby van de 3 meisjes.  Ze was gezond. 

  6 maanden…
Kedara had hoge koorts. Ik ging naar het gratis zieken-
huis. Ik ben bij 5 ziekenhuizen langs geweest. Geen enkel 
ziekenhuis had plek. Uiteindelijk konden we alleen in een 
duur ziekenhuis terecht: daar was plek vrij. Eerst moesten 
we betalen. Mijn man moest thuis geld gaan halen. Toen 
mocht ik met mijn dochter naar binnen. (In veel Afrikaanse 
landen is er geen zorgverzekeringssysteem zoals wij het 
kennen.) Inmiddels had mijn dochter heel hoge koorts. Er 
vonden veel onderzoeken plaats. Mijn dochter heeft heel 
veel medicijnen gekregen: te zware dosis voor een baby van 
6 maanden. We bleven 20 dagen in dit ziekenhuis. Kedara 
huilde alleen maar. Na 3 dagen haalden we haar konijnen-
kussentje uit haar bed van thuis naar het ziekenhuis. Toen 
sliep ze in. Vanaf die tijd is dit kussentje overal mee naartoe 
gegaan. Na 20 dagen ging alles weer goed met Kedara en 
konden we naar huis.
Thuis kwam er heel veel bezoek. De lievelingstante van 
Kedara speelde en zong altijd met Kedara. Na 1 week zei 
zij tegen mij: “Jouw dochter is doof. Voordat jouw dochter 
naar het ziekenhuis ging hoorde ze het wel als ik met haar 
zong en speelde. Nu niet meer. Kijk maar…  ”.
Wij gingen weer terug naar het dure ziekenhuis. Kedara 
was toen ongeveer 8 maanden. De dokter zei: “Er is geen 
probleem. Je dochter is gezond.”

Thuis merkte ik echter dat Kedara niet reageerde op de 
deur als die dicht sloeg, ook niet als ik haar riep. 
We gingen voor de 2e keer naar het ziekenhuis terug. Er 
volgden gehooronderzoeken met als conclusie: “Uw doch-
ter is doof geboren”. De dokter was de arts die haar ook die 
20 dagen behandeld had. Ik werd heel boos en zei: “Uw 
medicijnen hebben mijn dochter doof gemaakt”. De arts 
dreigde de politie te roepen en mij te laten oppakken. Toen 
kon ik alleen maar met mijn dochter naar huis gaan. 
We hebben heel veel in de hele familie gepraat: iedereen 
stond achter mij en mijn schoonvader zei:  “Je moet op zoek 
gaan naar een andere specialist, die gespecialiseerd is in 
het gehoor en de spraak- en taalontwikkeling, voor hulp 
voor je dochter”. 
Uiteindelijk heb ik een andere arts gevonden. Deze specia-
list luisterde naar mijn verhaal en bevestigde dat de medi-
cijnen de oorzaak van de doofh eid waren. Kedara huilde al 
die tijd nog steeds heel veel.
Elke week ging ik 2 keer met Kedara naar deze specialist 
voor onderzoeken en gesprekken. Na het laatste onderzoek 
zei hij “ Uw dochter heeft hoortoestellen nodig.”
Mijn man heeft continu gewerkt om alle ziekenhuisbezoe-
ken en de hoortoestellen te kunnen betalen. 
Na 1 jaar konden we 1 hoortoestel met de batterijen kopen 
(omgerekend ongeveer 800€).
Het was een moeilijke tijd: Kedara werd door andere 
kinderen en mensen dom en raar gevonden, ze kon niet 
echt goed met de andere kinderen meedoen. Ik was altijd 
bij haar, ook om te zorgen dat men haar niet wegstootte of 
alleen liet zitten. 

Kedara trok het hoortoestel veel uit. Ze had last van eczeem 
door de oorstukjes en er moesten aparte oorstukjes ge-
maakt worden. Na 4 á 5 maanden konden we een 2e hoor-
toestel voor Kedara kopen. Maar het hielp niet: Kedara bleef 
de hoortoestellen nog steeds uittrekken. Ik ging naar een 
speciaal ziekenhuis met Kedara. Daar werd geconstateerd 
dat ze aan beide oren vochtproblemen had en toen we het 
konden betalen werden 2 buisjes geplaatst.



  3 jaar…
Elke zaterdag en woensdag ging ik met Kedara naar een 
speciale school voor dove kinderen bij het ziekenhuis. Daar 
leerde men Kedara gebaren. We reisden met de bus. De 
gebarendocente van de school is een paar keer naar onze 
familie en de buurt gekomen om ons ook  gebaren te leren. 
Via een vriendin hoorde ik van een vrouw, die logopedie gaf 
om kinderen te helpen bij het leren praten. Misschien kon 
zij ook onze dochter helpen. Bij deze logopediste zag ik dat 
onze dochter niet kon blazen. 
Van vriendinnen en mensen hoorden wij dat er ieder jaar 
een aantal artsen uit Amerika naar Syrië kwamen om 15 
dove kinderen uit heel Syrië te opereren. Deze kinderen 
kregen dan 1 CI. Het CI, de ziekenhuisopname, de afregelin-
gen door een speciale arts en de logopediebehandelingen 
erna moesten ouders zelf betalen. Ongeveer 1 miljoen 500 
Syrische pond. We hebben hier met de hele familie over 
gesproken en toen het besluit genomen om ons huis te 
verkopen en de familie zou meehelpen.

  2011
De oorlog brak uit. Hierdoor kon ik niet meer met Kedara 
naar de school en de logopedie gaan. Ook de gebarendo-
cente kon niet meer komen. 
Het werd te gevaarlijk voor mij om nog met Kedara te 
reizen. (Koerdische) vrouwen werden opgepakt. Chaos, 
gevaar, angst en geen hoop meer voor mijn dochter om een 
Cochleair Implantaat te krijgen. 

  2013
Ons huis werd gebombardeerd, het hele dorp verwoest, 
onze auto werd gestolen. In 1 dag was alles kapot. Ieder-
een vluchtte. Bijna 6 maanden zijn we van dorp naar dorp 
getrokken. Onze jongste dochter was toen 1 jaar. Als er 
bommen vielen deed ik de hoortoestellen uit, zodat Kedara 
niet bang werd van het geluid. Mijn man is 1 week spoor-
loos geweest. Onze oudste zoon en dochter herinneren 
zich deze tijd nog. Tot afgelopen jaar 2018 was onze oudste 
dochter panisch voor vuurwerk…  ..ze huilde dan omdat ze 
bang was dat er weer bommen vielen.



  2014
1 jaar na die eerste vernietigende oorlogsdag toen ons dorp-
je vlakbij het vliegveld gebombardeerd werd, zei mijn man: 
“Ik moet naar Europa (Nederland)  gaan, naar onze 2 ooms 
en jij moet met de kinderen wachten. Het is te onveilig voor 
vrouwen en kinderen om met de boten te gaan. Als ik dood 
ga is niet zo erg”. 

Mijn man is toen met de boot via Italië en daarna te voet 
naar Europa gegaan. Mijn broers zijn naar Irak gevlucht, 
omdat zij anders opgepakt zouden worden door het leger. 
Ikzelf ben met mijn ouders en onze 4 kinderen in Syrië 
gebleven en van huis naar dorp naar dorp getrokken, ons 
schuilhoudend om niet opgepakt te worden.
Mijn man is in 2014 nog in Nederland aangekomen en 
werd uiteindelijk in het asielzoekerscentrum in Maastricht 
geplaatst.

6 maanden later dan mijn man ben ik met de kinderen in 
Nederland gearriveerd. 
Ik ben met de kinderen vanuit het dorp waar we toen 
verbleven, naar Irak gelopen. Een gevaarlijke lange tocht 
van 16 uur. We hadden geen paspoorten en alle papieren 
waren kwijtgeraakt. Vanuit Irak moesten we naar Turkije, 
naar het Nederlandse Consulaat voor visum en paspoorten. 
Die hebben we gekregen. Daarna zouden we vanuit Sabiha 
Gökçen (Istanboel) naar Amsterdam vliegen. Aangekomen 
bij Sahiba raakten we in de problemen: Ik mocht niet naar 
het vliegveld, omdat ik een Koerdische voornaam heb en 
we werden in een cel vastgehouden door de Turkse politie. 
Ik moest heel veel betalen om door te mogen, maar ik had 
geen geld. De kinderen en vooral Kedara waren heel bang. 
Ik kende geen Turks. Ik sprak en verweerde me in het Engels. 
Het was verschrikkelijk. Ik heb gelukkig familie weten te 
bereiken, die het Nederlandse consulaat ingelicht hebben. 
Uiteindelijk na 4 uur mochten we door en toen zijn we naar 
Amsterdam gevlogen. Daar werden we opgehaald door 
mijn oom, die in Dordrecht woont, en mijn man. Na onder 
andere 3 dagen in Ter Apel geweest te zijn kwamen we aan 
in het asielzoekerscentrum van Maastricht.

  Nederland
In het asielzoekerscentrum vertelde ik het COA (Centraal 
Orgaan Asielzoekers) over de situatie van Kedara. Het COA 
heeft ons in contact gebracht met het ziekenhuis in Maas-
tricht en Adelante. In het asielzoekerscentrum heeft Kedara 
leren fi etsen. Na schooltijd kwamen de andere kinderen 
in het centrum Kedara halen om te leren fi etsen. Kedara 
mocht niet mee naar school omdat ze doof was. Kedara 
was hier heel verdrietig om. Zij is een meisje dat wil leren, 
doelen stelt en niet stopt. Nu nog steeds. Zij wil verder.
In het ziekenhuis kreeg ik te horen dat Kedara geen CI kon 
krijgen zolang we in het asielzoekerscentrum woonden. (De 
zorgverzekering voor asielzoekers vergoedt alleen hoortoe-
stellen.) De hoortoestellen van Kedara waren stuk geraakt 
tijdens de hele situatie in Syrië. Kedara kreeg nieuwe hoor-
toestellen en Kedara en wij moesten Nederlandse gebaren 
leren om meer met Kedara te kunnen communiceren.

  2015
Tijdens het CI selectieproces zei de audioloog dat ook als 
Kedara een CI zou krijgen ze waarschijnlijk niet goed zou 
gaan spreken en niet goed de Nederlandse taal zou kunnen 
leren. Omdat Kedara inmiddels al bijna 6 jaar was. Ik werd 
hier heel boos over en wilde persé een CI voor mijn dochter: 
ik was ervan overtuigd dat Kedara wel zou leren spreken, 
omdat ik weet hoe zij doorgaat en zichzelf doelen stelt.
Eind 2016 kreeg Kedara haar 1ste CI. Ze zat inmiddels ook op 
de Mgr. Hanssenschool (Cluster 3) in Hoensbroek. Kedara 
kreeg extra hoortraining voor haar CI en pikte alles heel snel 
op. In minder dan 1 jaar stelde het CI-team voor om ook een 
2de CI te implanteren, aan haar dovere oor. Wij en vooral 
Kedara waren heel blij! Het CI-team was enorm verrast dat 
Kedara zo snel de Nederlandse taal oppikte. Ook op school 
ging Kedara goed vooruit.
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zorgverzekering voor asielzoekers vergoedt alleen hoortoe-
stellen.) De hoortoestellen van Kedara waren stuk geraakt 
tijdens de hele situatie in Syrië. Kedara kreeg nieuwe hoor-
toestellen en Kedara en wij moesten Nederlandse gebaren 
leren om meer met Kedara te kunnen communiceren.
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Tijdens het CI selectieproces zei de audioloog dat ook als 
Kedara een CI zou krijgen ze waarschijnlijk niet goed zou 



Afscheid Annemie

  2019
Kedara is van een klasje met slechthorende kinderen 
doorgestroomd naar een klas met vooral kinderen met 
spraaktaal stoornissen (TOS-groepje), waardoor ze nu 
ook eindelijk bij kinderen van haar eigen leeftijd zit. Na de 
zomervakantie gaat Kedara naar weer een hoger groepje, 
waar ze heel trots op is!
Kedara heeft in Hoensbroek haar zwemdiploma A gehaald, 
maar zij wilde, net als haar zussen, ook voor het zwemdi-
ploma A in Echt opgaan. En ook dit heeft ze gehaald. 

  Moeder
Moeder: Het doel CI en onderwijs is gehaald en heeft onze 
dochter verder geholpen. De volgende stappen zijn het ver-

volgonderwijs en hoe kunnen wij haar kennis en ervaring in 
de Nederlandse samenleving  groter maken: meer contac-
ten buiten school met Nederlandse kinderen.

  Kedara
“Ik vind de CI leuk, want ik kan ermee horen. Maar als mijn 
slaapkamerdeur dicht is kan ik mama niet horen als zij 
roept dat ik moet stoppen op de playstation. Dat is handig. 
Op school met de solo-apparatuur kan ik de juff rouw goed 
verstaan.  Ik ben heel blij in de nieuwe klas op school. Ik 
leer er veel meer dan in de oude klas. Daar zaten veel kleine 
kinderen. Ik hou van dansen en muziek en maak daar met 
mijn zusjes fi lmpjes van! Volgende week ga ik samen met 
mama naar mijn eerste dansles!”

Beste CI-dragers,
Op 24 juni heb ik defi nitief een punt achter mijn werkend leven gezet. Dat 
is rationeel. Emotioneel betekent dit de afsluiting van een, voor mij heel 
voorname, levensperiode. 
Ik begon hier in 2002 met de eerste CI patiënten en heb er in de daarop 
volgende 17 jaar veel gezien. En oh, wat waren dat altijd fi jne contacten. 
Ik volgde jullie in die 17 jaar, was blij met jullie successen en betrokken bij 
degenen waar het iets minder goed mee ging.
Beste CI dragers, ik zal het contact met jullie enorm gaan missen.

Maar elk einde heeft een nieuw begin.
                                                                                                                                                                  
Op de onlangs gevolgde pensioencursus, ben ik al op weg gegaan naar 
mijn derde levensfase. Ik kreeg deze schort mee met een oh zo toepasselijke 
tekst, waaraan ik mij ga houden. Ik ga genieten ! 

Het ga jullie goed!  

     ,

Annemie van der Heijden, maatschappelijk werker

volgonderwijs en hoe kunnen wij haar kennis en ervaring in 
de Nederlandse samenleving  groter maken: meer contac-
ten buiten school met Nederlandse kinderen.

“Ik vind de CI leuk, want ik kan ermee horen. Maar als mijn 

volgonderwijs en hoe kunnen wij haar kennis en ervaring in 
de Nederlandse samenleving  groter maken: meer contac-
ten buiten school met Nederlandse kinderen.

“Ik vind de CI leuk, want ik kan ermee horen. Maar als mijn 
slaapkamerdeur dicht is kan ik mama niet horen als zij 
roept dat ik moet stoppen op de playstation. Dat is handig. 
Op school met de solo-apparatuur kan ik de juff rouw goed 



De afgelopen jaren hebben er in Maastricht een aantal 
veranderingen plaatsgevonden binnen het otologische 
team. We zijn heel blij dat we met 3 oorchirurgen nu weer 
op volle sterkte zijn! Graag willen we van deze gelegenheid 
gebruik maken om één en ander te vertellen over onze  
ervaringen en over de veranderingen binnen de CI chirurgie. 

De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest 
in de totale CI zorg: nieuwe implantaten, meerdere soorten 
implantaten, verschuiving van de audiologische indicatie 
voor een CI, het steeds meer samen dragen van CI en hoor-
toestel, etc. Chirurgisch gezien zijn er drie grote ontwikke-
lingen geweest, welke bijgedragen hebben tot een verbe-
terde chirurgische uitkomst. 

Een eerste verandering is de verschuiving van de plaats 
waar de elektrode het slakkenhuis in gaat: het inbrengen 
van de elektrode gaat niet langer via een apart “coch-
leastoma”  (dit is een gaatje dat geboord wordt in het 
slakkenhuis), maar in de meeste gevallen via de ronde nis. 
De ronde nis is het tweede venster van het slakkenhuis, 
en is enkel via een vlies te bereiken. Hierdoor kunnen we 
zonder een boorgaatje te maken toegang verkrijgen tot het 
slakkenhuis. Als dit anatomisch haalbaar is, wordt de kans 
om gehoorsparend te opereren groter. Dit is met name 
belangrijk als er nog restgehoor aanwezig is. 
Een tweede verandering is dat de elektrodes steeds dunner 
worden, waardoor er minder schade aan de binnenzijde 
van het slakkenhuis ontstaat als we de elektrode opvoeren. 
Een derde, essentiële verandering is de snelheid waarmee 
we de elektrode opschuiven in het slakkenhuis. Het idee is 
dat als je deze langzaam opschuift, met stopmomenten, de 
lymfe (vocht in het slakkenhuis) langzaam kan wegvloeien. 
Hierdoor ontstaat er minder druk op de structuren in het 
slakkenhuis, en is de kans op eventuele schade kleiner. 

Bovenstaande punten hebben de afgelopen jaren geresul-
teerd in een toename van het behoud van restgehoor, en 
misschien nog wel belangrijker, minder klachten van het 
evenwicht na de operatie. 

Verder hebben we dit jaar besloten om meer en meer 
patiënten niet meer één week na de operatie routinematig 
terug te zien op de polikliniek. Bij deze controles was er im-
mers zelden een aandachtspunt welke tot een ander beleid 
of extra controles leidde. Op dit ogenblik wordt de huid dus 
gesloten met oplosbare hechtingen en is de medische KNO 
controle enkel noodzakelijk als er bijzonderheden zijn. 
Wij kijken er alvast naar uit om de komende jaren, samen 
met het hele CI-team Zuid-Oost-Nederland, de CI zorg te 
blijven continueren.

dr. J. Hof
dr. J. Waterval
dr. K. Hellingman
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