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ZICH IN VOOR DOVEN EN

ER IS VEEL ONWETENDHEID IN DE HORENDE MAATSCHAPPIJ OVER DE VERSCHILLENDE SOORTEN
SLECHTHORENDEN EN DOVEN DIE ER BESTAAN. HOE ZE ALLEMAAL VERSCHILLEND KUNNEN HOREN
OF NIET. BIJ DOVEN ZIJN ER VERSCHILLENDE MANIEREN HOE ZE DOOF ZIJN GEWORDEN EN OF HUN

SLECHTHORENDEN OP DE
ARBEIDSMARKT EN DEELT
HAAR EIGEN ERVARINGEN
EN KENNIS.

HERSENEN WEINIG OF GEEN GELUIDEN KENNEN. MAAR WAT IS HET EFFECT VAN EEN COCHLEAIR
IMPLANTAAT (CI) VOOR ELK VAN DEZE MENSEN?

De toegevoegde waarde van een
COCHLEAIR IMPLANTAAT IS VOOR IEDEREEN ANDERS
In mijn geval ben ik vroeg doof geworden door een hersenvliesontsteking die ik kreeg
toen ik tweeënhalf jaar oud was. Als doven bij de geboorte of op jonge leeftijd al doof
zijn geworden, zullen ze bij het krijgen van een CI op een latere leeftijd met moeite
of helemaal geen spraak kunnen verstaan. Telefoneren is waarschijnlijk niet mogelijk.
Doven die al lang doof zijn, hebben veel meer tijd nodig om te revalideren. Het leren
horen en herkennen van geluiden is lastig omdat een deel van hun hersenen opnieuw
getraind moeten worden. Dit noemen we vroegdoof.
Andere doven zijn (slecht)horend geweest en zijn op latere leeftijd langzaam of plotsdoof
geworden. In hun geval is bij het krijgen van een CI een grotere kans dat ze snel kunnen
horen en geluiden kunnen herkennen. Toch geldt voor elke persoon een ander ervaring
en revalidatieduur in een CI-traject. De ene kan sneller telefoneren dan de andere.
In dit geval herkent de hersenen de geluiden omdat ze eerder als (slecht)horende de
geluiden gekend hebben. Je bent dan laat- of plotsdoof. Lichte of zware slechthorenden
kunnen vaak met hulp van gehoorapparaten horen en in sommige gevallen lezen ze
spraak af (liplezen). In sommige gevallen kunnen zware slechthorenden telefoneren,
maar vaak ook niet. Ze hebben geen CI nodig (of komen helemaal niet in aanmerking)
zolang ze voldoende kunnen horen met hun gehoorapparaten.
Voor iedereen is elke gehoorprobleem of ervaring persoonlijk anders; hoe ze ermee
omgaan, en hoeveel ze met een CI kunnen horen. Niet iedereen komt in aanmerking
om een CI te krijgen, dat wordt bepaald door middel van een reeks CI-onderzoeken
met zowel gehoor-, evenwichts- en psychologisch tests. Ook zijn er doven die
absoluut niets met een CI te maken willen, dat is hun goed recht. Ze zijn gelukkig
met wat ze hebben en wat ze kunnen functioneren als doven. Vaak zien zij een CI
als oplossing voor de horenden om hen heen: zelf functioneren ze goed, maar de
wereld om hen heeft last van hun handicap. Mensen met een CI zijn nooit 100%
horend, maar eerder licht of zware slechthorend, afhankelijk van hun achtergrond
met gehoorprobleem en hoeveel ze met een CI horen. Zelf ben ik nog vooral ‘doof’
omdat ik met mijn CI slechts geluiden kan waarnemen, maar niet beter gesprekken
kan voeren.
Mijn eerste geluiden hoorde ik in mei 2012. Ik weet nog dat ik erg verrast was om al
op de eerste dag bij het aansluiten van mijn geluidsprocessor meteen te kunnen horen.
Het is echt een heel bijzondere ervaring om de stemmen van mijn man en zoontje te
horen. Ik kan nog steeds genieten van de geluiden om mij heen. In het begin moest
ik erg wennen aan opvallende geluiden in huis, zoals afzuiging tijdens het koken,
het strijken, het omslaan van een krant en mijn eigen voetstappen. Soms vind ik het
teveel lawaai, dan zet ik mijn CI even uit. Langzaamaan kan ik omgevingsgeluiden
behalve horen ook herkennen, zoals het magnetronpiepje, de waterkoker, auto’s en
de voetstapjes van mijn zoontje. Laatst hoorde ik bij een kinderboerderij een keiharde
brullende eekhoorn: wat kunnen dieren herrie maken!
Het is erg bijzonder dat ik muziek meer kan horen, dus beter waarnemen dan via
het voelen van geluidsprekers. Inmiddels hoor ik zelfs muziekinstrumenten die ik
normaal niet kan voelen. Ik zal geen spraak kunnen verstaan zonder liplezen, maar
door de omgevingsgeluiden en de muziek die ik kan horen ben ik dolblij met mijn
CI! Ik geniet nog elke dag met wat ik kan horen met mijn CI en het is een uitdaging
om elke dag ‘nieuwe’ geluiden te ontdekken wat ik hoor, met hulp van mijn man en
zoontje, familie en vrienden.
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