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Beste lezer,
Als CI-team helpen we mensen met ernstige
gehoorproblemen door het plaatsen van elektrodes
in het slakkenhuis. Maar wist u dat er binnen
de afdeling KNO van het Maastricht UMC+ ook
onderzoek gedaan wordt naar het plaatsen van
elektrodes in het evenwichtsorgaan? Op de
volgende bladzijden leest u meer over dit VCI ofwel
“Vestibulair Cochleair Implantaat”. Dit nieuwe type
implantaat, dat werkt zonder extra computers,
wordt nu uitgetest bij 8 patiënten waarbij de
evenwichtsorganen aan beide kanten niet meer
functioneren. In onze rubriek “aan het woord” leest
u aansluitend over de ervaringen van Alonda van
Toor, één van de eerste patiënten die binnen deze
studie een VCI gekregen heeft!
Voor patiënten die gebruik willen maken van
luisterboeken of podcasts om het horen met het CI te
oefenen, bieden we een handig overzicht van wat er
zoal op internet en via diverse apps te vinden is.

We bespreken ook enkele nieuwigheden bij Cochlear.
Ten eerste een nieuwe accessoire om de Kanso 2
processor extra stevig op het hoofd te bevestigen,
genaamd “Halo”. Daarnaast hebben we het over
“Remote check”: de mogelijkheid om van bij u
thuis, via de My Cochlear app, een controle van uw
functioneren met het CI te doen.
Met veel trots stellen we u de volledig vernieuwde
en uitgebreide website van CI-team ZON voor!
U vindt er veel informatie over het verloop van
het CI-traject, maar ook nuttige informatie voor
bestaande CI-gebruikers. Neem dus zeker een kijkje!
Tot slot willen we u graag wijzen op de indrukwekkende documentaire “Oorverdovend” van CI-drager
Joost Ritzen, die u nu online kunt bekijken.
Veel leesplezier!
De nieuwsbriefredactie

Herstel van evenwicht
met een implantaat?
Als één van de eerste ziekenhuizen in de wereld
onderzoekt het Maastricht UMC+, in samenwerking
met het ziekenhuis van Genève en MED-EL, een
implantaat om uitval van het evenwichtsorgaan te
herstellen. Voor dit baanbrekende onderzoek krijgen
acht mensen een implantaat en wordt de werking
tijdens intensieve weken vol experimenten in het
ziekenhuis getest. Recent werd het implantaat bij
de eerste twee patiënten uitgebreid geactiveerd.
Dit is een belangrijke stap richting de mogelijke
behandeling van een zeer beperkende aandoening.
Uitval van de evenwichtsorganen kan leiden tot
duizeligheid, onstabiliteit, onzekerheid bij bewegen
en onscherp zien. Hoewel het voor de buitenwereld
niet altijd even zichtbaar is, heeft het een enorme
impact op het dagelijks leven van patiënten.
Nieuwe behandelmethode
Daarom startten onderzoekers van het Maastricht
UMC+ het initiatief, samen met onderzoekers in het
universitair ziekenhuis van Genève, om een nieuwe
behandelmethode te onderzoeken. In dit onderzoek,
onder de noemer VertiGO!, krijgen acht patiënten
met uitval van hun beide evenwichtsorganen én
gehoorproblemen een gecombineerd kunstmatig
gehoororgaan (cochleair implantaat, CI) en kunstmatig evenwichtsorgaan (vestibulair implantaat, VI).
De patiënten zullen dagelijks gebruik kunnen maken
van het CI, waardoor ze weer kunnen horen met
het oor waarin wordt geïmplanteerd. Vervolgens zal
het VI, dat 3 dimensionele hoofdbewegingen omzet

in elektrische zenuwstimulatie, uitgebreid in het
ziekenhuis worden getest.
Testweken
Om het evenwicht daadwerkelijk te herstellen is
er meer nodig dan het simpelweg ‘aanzetten’ van
het implantaat. Om het VI juist in te stellen en
zorgvuldig te testen organiseren de onderzoekers
eerst één week van instellingen en daarna drie
stimulatieweken. Gedurende deze periode b
 ezoeken
de patiënten dagelijks het laboratorium van de
afdeling KNO. Door de patiënten onder andere te
laten wandelen op een loopband, te laten draaien
in een speciale stoel en oefeningen te geven in de
fysiotherapiezaal wordt de werking van het nieuwe
implantaat nauwkeurig in kaart gebracht.
Eerste in Europa
KNO-arts en vestibuloloog Raymond van de Berg
coördineert de studie: ‘de deelnemers aan ons
onderzoek zijn één van de eerste patiënten in
Europa die dit nieuwe implantaat krijgen. Dat is een
bijzondere stap. Niet alleen omdat het potentieel
voor henzelf baat kan hebben voor hun evenwichts
problemen, maar ook omdat ze bijdragen aan een
mogelijke oplossing voor veel mensen met dezelfde
problemen. Maar voor het zo ver is moeten we nog
een aantal stappen zetten: als de resultaten van deze
studie, die we in 2023 verwachten, laten zien dat
dagelijks gebruik effectief en veilig is, willen we ook
onderzoeken hoe het gebruik van het VI buiten het
ziekenhuis verloopt.’

Aan het woord
In deze rubriek komen CI-dragers aan het woord die graag hun eigen persoonlijke
ervaringen op CI-gebied willen delen. Ditmaal Alonda van Toor. Alonda heeft een VCI
(Vestibulair Cochleair Implantaat) en vertelt u ook graag over haar eigen blog.

Maart 2011, ik word wakker met een sterk verminderd
gehoor. Dit is het… DFNA9 (verlies van gehoor
en evenwicht). Ik heb al een tijdje oorsuizen en
draaiduizelingen, dat ik DFNA9 heb is geen verrassing. Ik
regel dat ik hoorapparaten krijg en ga door met waar ik
mee bezig was. De gevoelens die daarbij horen stop ik weg,
ik wil er niets van weten.
In 2017 meld ik me aan bij Stichting de negende van…
(www.denegendevan.nl). Met mijn marketingkennis kan
ik vast helpen. Mijn eerste stappen, in het omgaan met dit
‘kadootje’ dat ik in mijn leven heb gekregen, zijn gezet.
In 2020 is duidelijk dat mijn gehoor heel hard achteruit
gaat en COVID versterkt dat; mondkapjes benadrukken
mijn gehoorbeperking.
Een online huiskamerbijeenkomst van OPCI zorgt voor
de ommekeer. Het audiologisch centrum heeft mij al
doorverwezen voor een CI, maar nu ben ik er pas aan toe.
Oké denk ik, ik wil een CI, maar dan wil ik meedoen aan de
VCI studie. Een Vestibulair Cochleair Implantaat, waarbij
elektroden zowel in het gehoororgaan als evenwichts
orgaan worden geïmplanteerd. Mijn evenwicht is niet
heel slecht, maar het functioneert aan beide kanten niet
meer. Ik zoek contact met de onderzoekers. Ondanks het
intensieve onderzoekstraject wil ik er voor gaan.
Er volgt een strenge selectie en ik mag meedoen
aan de Vertigo! Studie. In oktober 2021 wordt de VCI
geïmplanteerd. Een maand na de implantatie wordt de CI
aangezet. In eerste instantie lijkt het alsof ik Donald Duck
hoor, maar al snel kan ik gesprekken volgen. Wat een feest!
Het horen gaat zo goed dat de audioloog en logopedist
spreken van een uitzonderlijk resultaat. Voor mij voelt dat
niet zo, ik weet niet wat normaal is.

Het revalidatietraject van 3 maanden is intensief, leuk en
interessant. Ik betrek mijn omgeving erbij, iedereen moet
een paar woordjes met mij oefenen ;-)
Naar Maastricht gaan vind ik ook leuk, omdat ik jaren in
Maastricht heb gewerkt, maar ook omdat ik te maken heb
met een team van zeer goede professionals. Vooral met de
logopediste voel ik een klik, zij ziet mij als mens en minder
als patiënt, dat vind ik erg fijn in deze levens veranderende
gebeurtenis.
Ik ben ontzettend blij met mijn CI! Ik durf weer spontaan
onbekenden aan te spreken, zonder dat ik bang ben dat ze
iets terug zeggen wat ik niet kan verstaan. Ik heb het gevoel
dat ik mijn ‘kadootje’ heb uitgepakt en dat ik een mooie
bloem heb gekregen die tot bloei komt.
Ik zal nooit meer zo goed kunnen horen als een goed-
horende maar het verschil met voor de operatie is enorm
groot. En iedereen mag het weten! Ik heb zelfs een site
gemaakt waarop ik mijn ervaringen deel; goed-horen.nl
Door mijn (V)CI kan ik nu mensen helpen; bij stichting de
Negende van… en het Oorfonds (oorfonds.nl) vervul ik een
actievere rol en met mijn site hoop ik mensen te inspireren
om ook de positieve kant van gehoorverlies te zien. Want
kadootjes zijn er om uit te pakken, ook al is het een kado
dat je eigenlijk liever niet had willen krijgen.
Groetjes Alonda
Benieuwd naar het
VCI onderzoek?
Er is een filmpje gemaakt om
hier een indruk van te krijgen.
Maak gebruik van de QR code:

Nieuwe website
CI-Team ZON!
Het is zover… de volledig vernieuwde en uitgebreide
website van het CI-team Zuid-Oost-Nederland (ZON)
staat online! U kunt deze vinden via: https://hersenenzenuwcentrum.mumc.nl/kno/cochleaire-implantatie of
scan de QR-code. Op onze website vindt u uitgebreide
informatie over hoe het CI-traject bij CI-team ZON
verloopt. De website is met name bedoeld voor nieuwe
CI-kandidaten maar ook bestaande CI-dragers kunnen
hier veel nuttige informatie terugvinden, zoals contact
gegevens, veel gestelde vragen, enzovoort.

U leest er ook de ervaringsverhalen van enkele CI-dragers:
hoe hebben zij het voortraject en de revalidatie
ervaren? En hoe gaat het nu met hen? Ook eerdere CI
nieuwsbrieven kunt u op onze website terug vinden.
Zijn er zaken die u mist op onze website of heeft u andere
suggesties? Laat het ons dan zeker weten!
Veel leesplezier!

Cochlear Remote check
Als drager van een CI bent u gewend regelmatig op controle te komen bij het audiologisch centrum. Sinds enkele
maanden bestaat voor patiënten met een CI van het merk
Cochlear de mogelijkheid om een controle “op afstand” te
doen. Dit gaat via de My Cochlear app op uw smartphone.
Bij deze “remote check” (controle op afstand) hoort een
gehoortest via uw mobiele apparaat, een reeks vragen
over uw gehoorprestaties en u wordt gevraagd een foto
van de plek van het implantaat te maken. Uw audioloog
kan de resultaten inzien en aan de hand daarvan besluiten of een fysiek bezoek aan het audiologisch centrum al
dan niet nodig is.
Voorwaarde om mee te kunnen doen aan remote check is
dat u een CP1000 of Kanso 2 processor heeft, én beschikt
over een compatibele smartphone*. Voorlopig is remote
check enkel mogelijk wanneer u voor de CI nazorg naar
Maastricht gaat.
Heeft u interesse in remote check, wenst u meer informatie of vraagt u zich af of u hiervoor in aanmerking komt?
Neem dan gerust contact met ons op.
* de lijst met compatibele smartphones
vindt u op www.cochlear.com/compatibility

Tips luisterboeken
en podcasts
Als extra oefening tijdens de revalidatie en/ of daarna, vinden sommige CI-dragers het fijn gebruik te kunnen maken
van digitaal luistermateriaal naast de hoortrainingen in
het audiologisch centrum en de oefenmomenten thuis.
Naast de online interactieve hoortraining programma’s
ontwikkeld voor CI-dragers, zoals ‘De Luistervink’ door
het Radboud UMC te Nijmegen of ‘SoundSuccess’ door
Advanced Bionics, zijn er ook nog alternatieve manieren

zoals luisterboeken en podcasts. Hierbij raden we aan
te luisteren in uw moedertaal en eerst te kiezen voor
bekende onderwerpen, aangezien bekende woorden en
context de luisteraar helpen de inhoud te identificeren
en te verstaan. Bovendien zijn luisterboeken en podcasts
voor kinderen vaak interessanter. Bij materiaal ontwikkeld
voor kinderen is het spreektempo trager, wordt er meer
aandacht besteed aan goede articulatie en is de woordenschat en zinsconstructie eenvoudiger.

Korte omschrijving

Toegang/ aanvullende informatie

Prentenboeken in
alle talen

Website die gratis toegang geeft tot audio-
vertalingen van prentenboeken voor kinderen.

https://prentenboekeninalletalen.nl

Online bibliotheek

Wie lid is van de bibliotheek kan gebruik maken
van de online luisterbieb app en een grote collectie
boeken/ podcasts over boeken beluisteren.

https://www.onlinebibliotheek.nl

Abonnementen

Met een luisterboek abonnement luistert u
onbeperkt naar boeken (en podcasts). U betaalt hier
meestal een vast bedrag per maand voor. Soms kunt
u gebruik maken van een proefabonnement.

Storytel, Bookchoice, Audible, Kobo
plus, Nextory, …
Soms kunt u ook boeken per stuk
aankopen bijv.: Kobo plus, Luisterrijk, iTunes, 123luisterboek.nl., …

Spotify

Ook deze streamingdienst kunt u gebruiken voor
het beluisteren van luisterboeken en podcasts. U
kunt gratis lid worden, of met een abonnement als
u niet van reclame houdt.

U kunt Spotify downloaden als App
of gebruiken via uw webbrowser.
Zoek op ‘Luisterboeken’ en ‘podcasts’. Onze tip is het Spotify-profiel
met audioboeken van Rens Vernij
en de luisterverhalen voor kinderen
van Woezel en Pip.

Youtube

Ook op Youtube kunt u een hele verzameling aan
luisterboeken vinden, vooral voor kinderen.

Hier alvast een suggestie:
https://www.youtube.com/
watch?v=uVm6VFBXMrw

Websites Nederlands- Twee websites waarmee u Nederlandstalige
talige podcasts
podcasts kunt beluisteren. Soms kunt u hierbij het
spreektempo aanpassen.

www.podcastluisteren.nl
www.vpro.nl/podcasts.html

Podcast Apps

Voor Android en Apple: Pocket Casts,
Castbox, Podbean, …
Enkel voor Apple: Overcast, Castro
3, …
Enkel voor Android: Google Podcasts,
Podcast Addict, Podcast Republic, …

Er zijn talloze applicaties waar u gratis podcasts
op kunt beluisteren, het aandeel Nederlandstalige
podcasts is vaak wel beperkt.

Belangrijk wel is rekening te houden met enkele factoren
die ervoor zorgen dat digitaal oefenmateriaal moeilijker te
verstaan is dan natuurlijke spraak:
• Het akoestische signaal van opgenomen spraak is van
mindere kwaliteit in vergelijking met natuurlijke spraak;
• Het spreektempo is vaak hoog. Bij veel applicaties is
er de mogelijkheid eenvoudig terug te spoelen om een
fragment te laten herhalen. Soms is er de mogelijkheid
het spreektempo aan te passen, maar dit kan leiden tot
vervorming van het spraaksignaal;
• De woordenschat, zinsbouw, zinslengte is vaak
complex. In het bijzonder bij luisterboeken.

Voor personen die met deze extra complexiteit kunnen
omgaan, kunnen audioboeken en podcasts een effectief
en boeiend oefeninstrument zijn.
Twijfelt u of heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met de logopedisten van het
CI-team voor advies.

Nieuw Kanso Halo-accessoire
Het Kanso Halo-accessoire is ontworpen voor de 
Kanso 2 geluidsprocessor. Met twee bevestigingspunten
door m
 iddel van haarclips, die extra zekerheid bieden
gedurende activiteiten of tijdens het spelen, vermindert
het accessoire het risico dat de gebruiker de geluids
processor verliest.
U kunt het Kanso Halo-accessoire gebruiken door
het op de Kanso 2-geluidsprocessor te klemmen.
Bevestig vervolgens twee haarclips aan de ringen van
het accessoire. Deze accessoire is verkrijgbaar via de
Cochlear-klantenservice of via de webshop.

Documentaire kan
ook bekeken worden
via deze QR-code:

Documentaire
Oorverdovend
In de nieuwsbrief van juni 2021 kon u het ervaringsverhaal van Joost Ritzen, CI-drager, lezen. Ook vertelde
hij over zijn documentaire “Oorverdovend”. Via deze
nieuwsbrief willen we jullie informeren dat deze
documentaire per 7 mei 2022 online is gegaan en
bekeken kan worden via:
https://www.youtube.com/watch?v=THou_ptLXo0
“Het idee voor de documentaire is ontstaan nadat ik
geïmplanteerd was geworden in januari 2020 en ik
met vragen zat die ik eigenlijk niet op internet terug
kon vinden. Het ging er niet om hoe het CI werkt, want
daar had ik meer dan genoeg uitleg over gehad in het
MUMC+! Wel ging het over hoe jijzelf er psychisch mee
om gaat, hoe jouw omgeving hiermee omgaat, hoe
andere CI dragers dit ervaren en welke hulpinstanties
kun je benaderen met vragen. Wat de hulpinstanties
betreft, ging het er in mijn geval o.a. om dat mijn pestverleden mij nog dwars zat, omdat ik destijds gepest
werd vanwege mijn beperking. Allemaal vragen dus
die ik graag beantwoord wilde zien.
Toen is dat “gekke” idee naar boven gekomen om daar
dan misschien maar een documentaire over te maken.
Dan kan ik op zoek naar de antwoorden en daarnaast
zouden anderen hier hopelijk ook nog iets aan hebben,
want zij zouden toch ook wel vragen hebben leek mij.
Voor ik het wist zat ik om tafel met een videograaf om
door te spreken hoe we het verhaal wilden vertellen,
wie we zouden willen spreken enz. Anderhalf jaar lang
zijn we hier intensief mee bezig geweest met deze
documentaire als eindresultaat.”

Joost Ritzen
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