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Uitnodiging 

6e Wereld CI dag vrijdag 05 april 2019 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Het UMC Utrecht viert op vrijdag 05 april 2019 ‘Wereld Cochleair Implantaten dag’.  
Ter gelegenheid van deze dag, nodigt de afdeling KNO van het UMC Utrecht iedereen van harte uit om 
een interessant middagprogramma bij te wonen over cochleaire implantaties.  
 
 
Programma  
 
       12.30 – 13.00   Ontvangst met koffie en thee in de foyer 
       13.00 – 13.10   Welkomstwoord door prof. dr. R.J. Stokroos 
 13.10 – 13.30   ‘Toch nog een 2e CI? – een 2e CI op latere leeftijd bij 5-18 jarigen’. 

dhr. drs. William Kleijbergen MD, arts-assistent  
 13.30 – 13.55 ‘Cochleaire implantatie bij doofblindheid’ 

 dhr. dr. Ronald Pennings, KNO-arts Radboud UMC  
13.55 – 14.10  Optreden van het Nederlands Gebarenkoor 

 14.10 – 14.35   ‘Emotie, communicatie en sociaal functioneren in kinderen met CI en normaal 
horende kinderen’ 
mw. Prof. dr. Carolien Rieffe, Professor in Social and Emotional Development  

 
Pauze  

 
15.15 – 15.40 ‘Wat doet de mond in Nederlandse Gebarentaal?’ 

dhr. Prof. dr. Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse Gebarentaal 
 15.40 – 15.55 Optreden van het Nederlands Gebarenkoor 

             15.55 – 16.10 Onderzoek naar:  
- de beste methode om het restgehoor te sparen bij de implantatie van een CI, 
door dhr. drs. Saad Jwair, onderzoeker KNO UMCU; 
- CI bij eenzijdige doofheid: CINGLE-studie,  
door dhr. drs. Jan van Heteren, onderzoeker KNO UMCU  

 16.10 – 16.15  Afsluiting  
16.15    Borrel  
                     

 
Voordrachten worden ondersteund door een gebarentolk en schrijftolk.  
 
Ook zullen er stands zijn van patiënten-forums en van leveranciers van CI-producten, hoortoestellen en 
hulpmiddelen.  
 
                      z.o.z. 



2 
 

 
 
Locatie: 
UMC te Utrecht, locatie AZU. In de roze collegezaal. 
Adres: Heidelberglaan 100 3584 CX te Utrecht. 
 
Routebeschrijving en mededeling van huishoudelijke aard 
Na binnenkomst van het ziekenhuis gaat u linksaf richting roze collegezaal. U gaat vervolgens met de trap 
of met de lift naar beneden, naar de foyer. Hier is gelegenheid om uw jas op te hangen. In de foyer 
aangekomen meldt u zich ten behoeve van onze administratie allereerst bij de inschrijfbalie. Vanuit de 
foyer kunt u de roze collegezaal betreden. De route staan eveneens met borden aangegeven. 
 
Aanmelden: 
We willen u vragen om zich aan te melden voor deze middag. 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan CI@umcutrecht.nl of eventueel door het strookje in 
te vullen en op te sturen met bijgevoegde retourenvelop. 
 
Voor de bekostiging van zaal en catering wordt een bijdrage van € 10,00 per volwassene gevraagd. 
Gaarne het bedrag overmaken naar het rekeningnummer 0143774735 (IBAN:  NL69RABO0143774735) ten 
name van UMC Utrecht onder vermelding van:  R0143 naam deelnemer + CI dag 
Uw aanmelding is pas definitief, wanneer wij de betaling hebben ontvangen.   

Voor meer informatie over parkeren en gebruik van openbaar vervoer, verwijzen wij u graag naar onze 
website: http://www.umcutrecht.nl/zorg/patienten/Route-en-Parkeren.htm 
 
Wij hopen u met deze wereld CI-dag een informatief en gezellig programma te bieden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Zorggroep Cochleaire Implantatie 
UMC Utrecht 
Huispostnummer F.02.504 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 
CI@umcutrecht.nl 
088 755 8360 

 KNO UMC Utrecht 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja, ik kom naar de wereld CI-dag op 05-04-2019. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………….. 
 
Aantal personen: …………………………………………………………………………  
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