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Op vrijdag 20 december 2019 werd voor de duizendste 
keer een Cochleair Implantaat (CI) geplaatst door het CI-
team ZON. Mevrouw Bongarts uit Venlo is de gelukkige 
en kreeg daarvoor een bloemetje uit handen van logope-
disten Angélique Oligschläger en Xandra van der Tier. 

De allereerste cochleaire implantatie uitgevoerd in het 
Maastricht UMC+ (toen nog azM) dateert alweer van het 
jaar 2000, net geen 20 jaar geleden dus. Tegenwoordig 
worden er zo’n 60 implantaten  per jaar geplaatst, zowel 
bij volwassenen als bij kinderen.

Voor mevrouw Bongarts moet de revalidatie nog gaan 
beginnen, maar ze kijkt alvast uit naar een nieuwe 
wereld met een beter geluid: “Ik heb er lang over na 
moeten denken, omdat het toch een operatie is, maar 
ik hoop natuurlijk van harte dat dat mijn gehoor weer 
vooruitgaat.” Voor de revalidatie kunnen patiënten 
terecht bij het audiologisch centrum van het Maastricht 
UMC+, maar ook bij de collega’s van Libra te Eindhoven 
en Adelante te Blerick (Venlo).

Voor meer informatie, zie: www.mumc.nl/actueel/
nieuws/maastricht-umc-plaatst-duizendste- 
cochleair-implantaat
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Op donderdag 28 november 2019 was het weer tijd voor 
de jaarlijkse ‘heidag’ van het CI-team ZON.
Deze keer was het gebruikelijke programma aanzienlijk 
ingekort, zodat alle leden van het CI-team 
 ’s middags naar de promotie van audioloog Joke 
 Debruyne konden gaan.

In de ochtend werden we door collega Lars Lambriks 
bijgepraat over de Elephant studie, waarbij het CI-team 
bekijkt of het mogelijk is om de fitting (afregeling) van 
het CI o.b.v. gedetailleerde beeldvorming van de elektro-
dendrager in het slakkenhuis nog verder te verbeteren.
Daarna was het woord aan Eva van Eekeren, een 
muziekagoog en zelf moeder van een doof dochtertje, 
die op jonge leeftijd bij ons CI-team twee CI’s heeft 
gekregen. Eva gaat in het kader van een master studie 
onderzoek doen naar de mogelijkheden van spelen met 
en leren van muziek bij slechthorende en dove kinde-
ren. In een indrukwekkend persoonlijk verhaal maakte 
ze het team deelgenoot van haar ‘muzikale reis’ met 
haar dochtertje tot nu toe. In deze nieuwsbrief zal ze 
haar ervaringen ook met jullie delen!
Als laatste in het plenaire programma was het traditie-
getrouw weer de beurt aan Mirçea Rikers, die ons de 
nieuwste cijfers van ons CI-team presenteerde m.b.t. 
wachttijden, aantal operaties, problemen met de ver-
schillende spraakprocessoren en accessoires.
Het laatste onderdeel van het ochtendprogramma was 
ook weer als vanouds gereserveerd voor twee parallelle 
sessies, één voor het ‘team kinderen’ en één voor het 
‘team volwassenen’. Hier werden de ontwikkelingen 
van het afgelopen jaar besproken en plannen voor het 
nieuwe jaar gesmeed.

Tijdens de sessie ‘team kinderen’ werd evenwichtson-
derzoek bij kinderen, inzet van solo-apparatuur vanaf 
jonge leeftijd en wijzigingen in protocollen besproken.  
Sinds kort wordt voor kinderen evenwichtsonderzoek 
voor en na de CI operatie gedaan. De meerwaarde 
hiervan bij CI selectie enerzijds en bij counseling bij 
evenwichtsklachten anderzijds kwam aan bod.  
Verder werden de voor- en nadelen van inzet van so-
lo-apparatuur bij zeer jonge kinderen besproken. Er zal 
een trial in de Diagnose Behandelgroep van Adelante 
worden opgezet om de meerwaarde hiervan te evalu-
eren.  

Na een gezellige 
lunch gingen 
we vanuit het 
MUMC+ op weg 
naar de aula 
van Universiteit 
Maastricht op 
de Minderbroe-
dersberg, waar 
collega Joke 
Debruyne om 
14 uur precies 
haar proef-
schrift ‘Coch-
lear implanta-
tion in adults 
with early-on-
set deaf-
ness’ ging 
verdedigen. 

HEIDAG CI-team ZON 
en promotie Joke Debruyne



Dit proefschrift handelt over een specifieke groep van 
CI-gebruikers, namelijk patiënten die vanaf geboorte 
of op zeer jonge leeftijd doof geworden zijn, en pas op 
volwassen leeftijd een CI krijgen. Zij halen doorgaans 
minder goede resultaten op het gebied van spraakver-
staan dan patiënten die pas op latere leeftijd doof ge-
worden zijn. In dit proefschrift is meer kennis verkregen 
over hoe bepaalde parameters 
van de CI-instelling 
door deze CI-patiënten 
verwerkt wordt.  Verder 
laat het zien dat een CI 
bij deze groep patiënten 
doorgaans tot een posi-
tief resultaat leidt, maar 
dat aangepast testma-
teriaal, en aandacht voor 
de subjectief ervaren 
voordelen van belang is 
bij het bepalen van wat 
een CI voor deze groep 
van patiënten betekent. 

Na een mooie, heldere presentatie van het onderzoek 
uit haar proefschrift werd Joke vervolgens ‘het vuur 
aan de schenen gelegd’ door verschillende hoogleraren 
en doctoren uit de zogenaamde corona. Joke hield zich 
hierbij zeer goed staande. Toen de leden van de corona 
zich teruggetrokken hadden voor hun beraadslaging 
klonk er een welverdiend applaus voor de (bijna) jonge 

doctor! Nadat de 
leden van de corona 
teruggekeerd waren 
en de verlossende 
woorden door de 
voorzitter van de 
corona waren uitge-
sproken werd Joke 
door Jan Brokx, haar 
co-promotor, nog 
feestelijk toegespro-
ken. En daarna kon 
de receptie begin-
nen …



Muziek en kinderen 
met een CI

Sinds enkele maanden is de nieuwe SONNET 2  audioprocessor 
op de markt. Het design hiervan is gebaseerd op de  bestaande 
SONNET audioprocessor. De processor werkt met accu’s 
of  met batterijen. De Sonnet 2 kan u bedienen met een 
nieuwe  afstandsbediening: de Finetuner Echo (rechts op 
de  afbeelding). Met de  nieuwe AudioKey App is het nu 
ook  mogelijk instellingen te  wijzigen via uw  smartphone. 
 Daarnaast biedt deze app nog extra functies zoals het 
 lokaliseren van de SONNET 2 mocht u deze verliezen.

Met de lancering van het AudioLink accessoire (links op de 
afbeelding) is het nu ook mogelijk geluid te streamen naar 
uw processor! Het AudioLink accessoire kan zowel aan de 
 SONNET als aan de SONNET 2 gekoppeld worden.  Hierna 
is het mogelijk telefoongesprekken te streamen, vanaf 
een  iPhone of  Android telefoon. De AudioLink kan tevens 
 verbonden worden met een tablet of TV voor het streamen 
van filmpjes of muziek. Tenslotte beschikt de AudioLink ook 
over een externe microfoon, voor een beter spraakverstaan 
in moeilijke luisteromgevingen, zoals vergaderingen en 
 restaurants. 

Dat het leuk en leerzaam is om samen muziek te maken 
is geen nieuw gegeven. Bovendien hebben wetenschap-
pelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve 
invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardighe-
den van kinderen. Maar geldt dat ook voor kinderen met 
een CI? In eerste instantie lijkt het misschien tegenstrij-
dig: muziek en een CI. Is dat niet juist iets wat als eerste 
naar de achtergrond verdwijnt of vergeten wordt?

Mijn naam is Eva van Eekeren. Tien jaar geleden ben ik 
afgestudeerd aan het conservatorium Maastricht met 
de opleiding Orthopedagogische Muziek Beoefening. 
Vijf jaar geleden heb ik samen met mijn man, ook mu-
sicus, onze eigen muziekschool opgericht. Tijdens mijn 
baan als muziekagoog bij een instelling voor mensen 
met een verstandelijke en communicatieve beperking, 
heb ik gewerkt met doven en slechthorenden. 

Nieuwigheden bij MED-EL! 



Met behulp van muziek probeerde ik de mensen te 
ondersteunen in het communicatief vaardiger wor-
den. Enkele jaren later ben ik moeder geworden van 
een dochter. Zij is doof geboren en op jonge leeftijd 
heeft zij twee CI’s gekregen.
Op het moment dat we te horen kregen dat onze dochter 
doof is, verdween muziek voor mij naar de achtergrond. 
Want ook al had ik hierin werkervaring, toch is het van een 
heel ander kaliber als het om je eigen kind gaat. In eerste 
instantie zie je alleen de onmogelijkheden maar je moet 
juist op zoek naar de mogelijkheden. 

Samen met haar probeerden we muziek op een andere 
manier te benaderen, ook nog voor de CI. Als baby legden 
we haar met de voetjes op de klankkast van de gitaar of 
zongen we slaapliedjes met haar hoofdje op onze borst-
kas. Zo kon zij de trilling ervaren. Het zachtjes tikken van 
ritmische patronen op haar rug. Veel gebruik maken van 
visuele ondersteuning door liedjes te zingen met gebaren. 
Na negen maanden kreeg zij aan beide oren een CI. 
En dan begint de hoortraining. Ook hierbij hebben wij 
ongelofelijk veel gebruik gemaakt van muziek. Zo hebben 
we haar langzaam kennis laten maken met verschillende 
geluiden die voor haar eerst alleen een trilling waren. 
Diverse instrumenten aangeboden met verschillende 
klankkleuren. En bijna alles verpakt in een liedje met 
ondersteunende gebaren. 

Nu zijn we bijna drie en een half jaar verder. Haar taalont-
wikkeling is op dit moment al gelijk aan die van horende 
kinderen van dezelfde leeftijd. Ze danst, zingt en musi-
ceert er lustig op los. Als we samen naar muziek luisteren 
kan ze mij vaak vertellen of ze een piano hoort of wanneer 
de fluit begint te spelen. Zij hoort of er een duet wordt 
gezongen of solo. Of het een man, vrouw of kind is. Kleine 
nuances in geluid pikt zij steeds beter op. Dit is boven alle 
verwachtingen. Ik ben er echt van overtuigd dat muziek 
haar voor een heel groot deel heeft geholpen in het leren 
luisteren.

Als muziekagoog/docent en ervaringsdeskundige ben ik 
op zoek gegaan naar muziekmethodes of onderzoeken 
die dit konden beamen. Het viel mij op dat deze vaak niet 
of moeilijk te vinden zijn. Dit heeft mij er toe aangezet om 
hier iets mee te gaan doen, zodat het voor professionals, 
maar ook zeker voor ouders van kinderen met een CI een 
bekender terrein wordt. In september ben ik begonnen 
met een master aan het conservatorium Maastricht en 
heb al meerdere onderzoeken gevonden die bovenstaan-
de onderstrepen. Zo zouden muzikale activiteiten, met 
name zingen voor én met kinderen met CI’s, goed zijn 
voor de ontwikkeling van taalvaardigheden. Zingen kan 
bijdragen aan spraakverstaan in rumoer. Muziektraining 
kan auditieve vaardigheden verbeteren. En emotionele 
intonaties van de stem zouden beter te herkennen zijn 
met behulp van muziektraining bij kinderen met CI’s. 

Maar los van het ‘nuttige’ aspect is muziek om zoveel 
meer redenen belangrijk. Het speelt een grote rol in onze 
samenleving, onze cultuur en tradities. Het verbindt 
mensen tijdens concerten en feesten of net even dat ene 
lievelingsliedje op de radio. Het is fijn om dit samen te 
kunnen delen, zonder én met CI.

Eva van Eekeren



Dit jaar hebben in Maastricht maar liefst 2 promoties 
plaatsgevonden met als thema cochleaire  implantatie. 
We lazen al over de promotie van Joke Debruyne op  
28 november j.l.. Op 3 juli van dit jaar verdedigde Elke 
Devocht, als audioloog-onderzoeker  verbonden aan 
ons CI-team, met succes haar proefschrift  getiteld 
“Combining a cochlear implant and a  hearing aid 
in opposite ears – the best of both  worlds”. In dit 
 proefschrift onderzocht zij het bimodaal horen: de 
combinatie van horen met een CI in het ene, en een 
hoortoestel in het andere oor. Welke  CI-gebruikers 
 blijven een hoortoestel dragen in het andere oor 
en welke niet? En welke voordelen  ervaren deze 

 CI-gebruikers nu precies van deze combinatie? Elke 
stelde in haar onderzoek vast dat de  meerderheid 
van de CI patiënten een hoortoestel blijft  gebruiken 
in het andere oor, en hierbij voordelen ervaart bij het 
spraakverstaan, de luisterinspanning en de geluids-
kwaliteit. Daarnaast stelde zij ook vast dat wanneer er 
gebruik gemaakt wordt van  directionele  microfoons, 
 zogenaamde  “richtmicrofoons”, dit  bijkomende 
 voordelen oplevert voor het  spraakverstaan in 
rumoer en dit vooral wanneer het  directionele 
 microfoonsysteem zowel in het CI als in het 
 hoortoestel geactiveerd wordt. 

Promotie Elke Devocht



Spraakafzien wil zeggen informatie halen uit de mond-
bewegingen, mimiek en lichaamshouding van een 
spreker. Deze informatie kan een ondersteuning bieden 
bij het volgen van gesprekken. Zeker indien u moeite 
heeft met het verstaan van sprekers ondanks uw hulp-
middelen (hoortoestellen en/ of Cochleair Implantaat). 
Spraakafzien kunt u leren bij een logopedist of u kunt 
een communicatiecursus volgen. Bij een communicatie-
cursus wordt naast het leren van spraakafzien aandacht 
besteed aan diverse thema’s die te maken hebben met 
het omgaan met uw slechthorendheid, zoals  acceptatie, 
energiehuishouding, assertiviteit. In groepsverband 
worden deze cursussen bij Audiologische Centra en de 
GGMD aangeboden.

De bedoeling is dat uw omgeving hier actief bij wordt 
betrokken. Daarnaast vinden veel mensen het ook prettig 
om thuis zelf te kunnen oefenen met het spraakafzien 
leren. Dit is tegenwoordig ook mogelijk via de website 
Spraakafzienoefenen.nl die ontwikkeld is door Caroline 
van Daelen en Paula Hettinga. Zij geven, ieder vanuit 
hun eigen logopediepraktijk, cursussen spraakafzien 
aan mensen die (plots/ laat) doof of slechthorend zijn 
en hun gesprekspartners. Het oefenprogramma  bestaat 
uit 12 lessen die zijn opgebouwd in moeilijkheidsgraad. 
Het oefenprogramma is tevens opgenomen in het rehAB 
portaal van Advanced Bionics:  abrehabportal.com. Voor 
meer informatie zie de websites of neem contact op met 
ci.nieuwsbrief.kno@mumc.nl 

Tip: spraakafzien oefenen

Websites met  nuttige 
 informatie voor dove 
en slechthorende 
 volwassenen, jongeren, 
kinderen en  
ouders van kinderen
De  FODOK en FOSS werken nauw samen en hebben een 
gezamenlijke website voor ouders van kinderen met een 
communicatieve of auditieve beperking ter  beschikking 
gesteld. De FODOK is er voor ouders van dove  kinderen 
met of zonder cochleair implantaat. De FOSS is er 
voor ouders van slechthorende kinderen en kinde-

ren met taalontwikkelingsstoornissen. Ze  behartigen 
de  belangen van de kinderen en hun ouders, geven 
 informatie en bieden ouders de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten.

Via onderstaande link vindt u een overzicht met 
 websites die nuttig kunnen zijn voor ouders van 
 slechthorende en dove kinderen, maar zeker ook voor 
dove of slechthorende volwassenen. In dit  overzicht 
wordt verwezen naar websites van belangen-
organisaties zoals stichting Hoormij, SH-Jong e.d. 
Ook verwijzen ze naar sites die te maken hebben met 
 cochleaire implantatie zoals de OPCI en ONICI. Er zijn 
nuttige links voor tolken, jongeren, werk, gebarentaal 
en nog veel meer. Zeker de moeite waard om eens te 
bekijken!
www.fodokfoss.nl/informatie/doof-slechthorend/ 
nuttige-links/nationaal/



Mijn naam is Michel Knaapen en ik ben 
sinds 1 juli 2019 werkzaam als maat-
schappelijk werker bij het audiologisch 
centrum van het MUMC+. Als medisch 
maatschappelijk werker heb ik op de 

dialyse afdeling en niertransplantatie af-
deling gewerkt.  Na 8 jaar ben ik overgestapt 

naar een nieuwe uitdaging bij het audiologisch 
centrum. Ik werk, samen met mijn collega Monique Schui-
te, voor het CI volwassenteam en tinnitusteam.
Het is voor mij op mijn 65e verbazend om in aanraking te 
komen met mensen die al jaren leven met de gevolgen 
van hun slechthorendheid.  Het is prachtig om te zien en 
te horen hoe deze gestructureerde afdeling kijkt naar de 
mens achter de patiënt. Meedenkt in het vinden van moge-
lijkheden in het omgaan met de specifieke gehoorproble-
men/ hulpvragen. Graag wil ik mijn kennis en ervaringen 
uit verschillende hulpverleningswerkvelden meenemen 
in de zorg aan de patiënten die een proces aangaan voor 
het vinden van een geschikt hulpmiddel voor hun slecht-
horendheid.  De toegevoegde waarde van een CI wordt per 
persoon verschillend ervaren. Dat heb ik, in de korte tijd dat 
ik op deze afdeling werk, kunnen ervaren. 
Chapeau voor het hele team en blij dat ik kan deelnemen 
aan het vinden van een goed plan van aanpak.

Mijn naam is Monique Schuite, ik ben 
44 jaar en sinds juli 2019 werkzaam als 
maatschappelijk werker bij het audiolo-
gisch centrum in het MUMC+. In 2007 
ben ik van Rotterdam naar Maastricht 

verhuisd en ik heb altijd met veel plezier 
in de ouderenzorg gewerkt. Werken bij het 

audiologisch centrum is voor mij een nieuwe uitdaging. Ik 
ben betrokken bij het CI volwassenenteam en het tinni-
tusteam. De gevolgen van slechthorendheid kunnen groot 
zijn en problemen veroorzaken in de thuissituatie van de 
patiënt maar ook bijvoorbeeld in de werkomgeving van 
de patiënt. Samen met de patiënt in kaart brengen welke 
problemen zich voordoen en een plan van aanpak beden-
ken om de situatie te verbeteren vind ik een van de leukste 
onderdelen van mijn werk. 

Mijn naam is Eva Schellekens.  Sinds 
februari 2019 ben ik werkzaam bij 
Libra Revalidatie & Audiologie in 
Eindhoven als maatschappelijk 
werker.  Ik heb gesprekken met vol-

wassenen, kinderen, waaronder ook 
CI-dragers. Soms zijn dit evaluatiege-

sprekken. Soms is het net waar de behoefte 
van de cliënt ligt.   Zo heb ik laatst met een cliënt op haar 
werk een presentatie gegeven. We vertelden aan haar col-
lega’s wat een CI is, wat het krijgen van een CI betekent en 
wat deze gehoorbeperking doet met de energiebelasting. 
Dit was erg leuk om te doen. Haar collega’s waren onder de 
indruk van de impact van het krijgen van een CI en snap-
pen nu veel beter wat dit betekent voor deze mevrouw. 
Ik vind het heerlijk om mensen te zien groeien in hun 
zelfvertrouwen en opnieuw te zien stralen. Daar haal ik 
energie uit. Daarnaast ben ik dankbaar dat ik hen mag 
helpen bij een stukje revalidatie. 

 
Even voorstellen

Redactie
Dit is een uitgave van het  
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+),  
Adelante audiologie & communicatie Venlo en  
Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Eindhoven.
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