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Veldnorm cochleaire 
implantatie herzien

Het Onafhankelijk Platform CI (OPCI), waarin ook 
de NVVS participeert, meldt op www.opciweb.
nl dat de zogenoemde Veldnorm voor cochleaire 

implantatie is herzien. In deze nieuwe versie staan de kwa-
liteitseisen die volgens de betrokken partijen aan het gehele 
CI-zorgtraject gesteld moeten worden. Met zo’n Veldnorm 
wordt gewaarborgd dat cochleaire implantatie wordt uitge-
voerd in een samenhangend zorgtraject; van selectie via de 
chirurgische ingreep tot en met revalidatie en nazorg.

De herziening van de Veldnorm vond plaats in goed overleg 
tussen de betrokken veldpartijen, waaronder OPCI. Deze 
versie is ook voorzien van een handboek voor visitaties, 
waarin wordt beschreven hoe de ziekenhuizen elkaar contro-
leren op de naleving van de kwaliteitscriteria. Ook OPCI zal 
hierin een rol spelen: we kijken dus mee over de schouders 
van de CI-teams. OPCI acht de naleving van deze Veldnorm 
van groot belang om cochleaire implantatie in Nederland 
met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren. 

De aanpassingen van de Veldnorm zijn niet groot en zijn 
voornamelijk het gevolg van voortschrijdend inzicht. 
Daarom zal de nieuwe Veldnorm voor u als CI-gebruiker 
geen merkbare gevolgen hebben. Mocht u twijfels hebben 
over de CI-zorg die u van het ziekenhuis ontvangt of heeft u 
vragen over de nieuwe Veldnorm? Neem dan contact op met 
OPCI: info@opciweb.nl.

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zetten zich 
gezamenlijk via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder CI.

Klachtencommissie voor 
gebaren-/schrijftolk-
gebruikers online

Als u niet tevreden bent over het verloop van een 
tolkopdracht en het lukt niet om het probleem 
op te lossen door met de tolk in gesprek te gaan, 

dan kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen. Dat 
is sinds enige tijd mogelijk bij een speciale klachten-
commissie. 

De klachtencommissie is een onafhankelijke commis-
sie die aan gebruikers van tolken gebarentaal (NGT, 
NmG, vierhandengebaren) en aan schrijftolkgebruikers 
de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen over 
het functioneren van een tolk. De klachtencommissie 
kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of een 
uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van 
een klacht. Formele uitspraken van de klachtencom-
missie worden, met inachtneming van de privacy van de 
betrokkenen, gepubliceerd op de website van de klach-
tencommissie: www.klachttolk.nl.

De klachtencommissie dient daarnaast ook als signale-
ringspost voor wat er aan klachten leeft bij de klanten 
van tolken gebarentaal en schrijftolken. De commissie 
kan deze klachten indien nodig bespreken met betrok-
ken organisaties, om de tolkdiensten en samenwerking 
in het algemeen te verbeteren.

Klachttolk.nl
U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier 
op www.klachttolk.nl in te vullen en via de verzendknop 
onderaan het formulier in te sturen naar de klachten-
commissie. Lees voordat u een klacht indient eerst de 
informatie op de website goed door. 
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Afsteektijd vuurwerk wel beperkt, verkoopperiode niet 

Minister Opstelten en staatssecretaris Mansveld 
wilden de periode waarbinnen vuurwerk rond de 
jaarwisseling mag worden verkocht, terugbren-

gen tot twee dagen. De Kamer handhaaft echter de huidige 
periode van drie verkoopdagen. Wel is de wijziging aange-
nomen dat vuurwerk op 31 december alleen na 18.00 uur 
mag worden afgestoken, in plaats van na 10.00 uur. 

VVD, PvdA, CDA en D66 in de Tweede Kamer zijn bang 
dat beperking van de verkooptijden leidt tot meer handel 
in illegaal vuurwerk. Het kabinet deelt die vrees niet, zo 
meldt de NOS. Staatssecretaris Mansveld zei dat men-
sen niet opeens hun toevlucht nemen tot illegaal vuur-
werk, alleen maar omdat er één dag minder kan worden 
gekocht. “En op het moment dat de verkoop begint, 
begint de overlast.” Ondanks die argumenten blijft de ver-
koopperiode dus drie dagen.

Er gingen ook stemmen op om gemeenten zelf te laten 
bepalen of ze vuurwerk willen verbieden. Maar het kabinet 
ziet daar niets in. Gemeenten mogen wel vuurwerkvrije 
zones aanwijzen. Daar is zeker animo voor. Hilversum wil 
bijvoorbeeld de komende jaarwisseling al zorgen voor een 
vuurwerkvrij centrum. 

De NVVS juicht het toe als de overheid stappen onder-
neemt om het risico op gehoorschade door vuurwerk te 
verminderen. Lees op nvvs.nl/gehoorschade meer over 
gehoorschade en ons vuurwerkstandpunt. 

Draag uw steentje bij aan de technologische 
ontwikkelingen van CI

Nieuwe technologische ont-
wikkelingen maken steeds 
betere CI-zorg mogelijk. 

Waar kijkt u reikhalzend naar uit? En 
op welke ontwikkeling zit u absoluut 
niet te wachten? Laat het OPCI (waar 
de NVVS in participeert) weten en vul 
de enquête in.

In het kader van het Europese SHiEC-
project (Supported Hearing in Elderly 
Citizens) heeft OPCI (Onafhankelijk 
Platform CI) deze enquête ontwikkeld. 
OPCI is een van de partners binnen 
dit project en heeft de taak de wensen 
van CI-gebruikers te onderzoeken. Dit 
zullen ze doen door bijeenkomsten 
met een focusgroep te organiseren, 

vragenlijsten te verspreiden en nieuwe 
producten samen met gebruikers te 
testen. Deze vragenlijst is de eerste 
stap die gezet is om de wensen van 
u als gebruiker in beeld te brengen. 
Uw deelname aan deze enquête is 
belangrijk. Het geeft OPCI inzicht in 
zaken die u als gebruiker belangrijk 
vindt. OPCI kan met deze gegevens in 
de hand uw wensen doorgeven aan de 
onderzoekers en producenten. 

Vragenlijst
De technologische ontwikkeling 
rondom CI staat niet stil. Er is steeds 
meer mogelijk. Zo zou u gemakkelijk 
thuis via internet hoortraining kunnen 
doen, of testen kunnen uitvoeren om te 

kijken of uw CI nog goed is ingesteld. 
Binnen handbereik ligt de mogelijk-
heid om op afstand te communiceren 
met uw CI-team. Ook kunt u zich 
steeds meer op maat laten adviseren 
over de juiste instellingen van uw CI in 
verschillende situaties. Onderzoekers 
buigen zich over de mogelijkheden 
om de CI-zorg te verbeteren. Maar wat 
vindt u belangrijk? Help mee in kaart te 
brengen wat u graag verbeterd zou wil-
len zien en vul de enquête in.

De enquête is bedoeld voor CI-gebruikers. 
Het invullen van de enquête kost ongeveer 
15-20 minuten. De enquête is tot 1 septem-
ber in te vullen op: Vragenlijst.dezorgvraag.
nl/Ci_en_technologie. 
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Doe mee aan onderzoek UMC Utrecht naar cochleaire 
implantatie bij eenzijdige doofheid

De afdeling KNO van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht is een onderzoek gestart naar een 
nieuwe behandeling van eenzijdige doofheid, ofwel 

single-sided deafness (SSD). Het gaat om een behandeling 
met een cochleair implantaat (CI). Er worden nog mensen 
gezocht die mee willen doen aan het onderzoek. 

Van SSD spreken we wanneer u met één oor goed hoort 
(gehoordrempel ≤30dB) en met het andere oor slecht 
tot niets (gehoordrempel ≥70 dB). Mensen die doof of 
ernstig slechthorend zijn aan één oor ondervinden daar 
dagelijks hinder van: met twee oren kun je immers beter 
bepalen uit welke richting een bepaald geluid komt 
en is het makkelijker om in een rumoerige omgeving 

spraak te verstaan. De signalen uit beide oren gaan via de 
twee gehoorzenuwen naar de hersenen toe. Bij mensen met 
SDD gebeurt dat maar aan één kant.

Omweg
Bij patiënten met eenzijdige doofheid wordt momenteel 
getracht het gehoor te verbeteren door middel van een 
Contralateral Routing of Signals (CROS) of een botgeleidend 
hoortoestel; Bone Conduction Device (BCD). Echter, deze 
apparaten bieden het geluid via een omweg aan het goede 
oor aan, waardoor het slechte oor alsnog niet gestimuleerd 
wordt. De signalen naar de hersenen komen nog steeds 
slechts van één oor.

CINGLE-studie
Daarom is het UMC Utrecht gestart met de CINGLE-studie. 
Het doel van dit onderzoek is om de huidige opties bij 
eenzijdige doofheid te vergelijken met een toepassing die 
momenteel al veel gebruikt wordt bij mensen die doof zijn 
aan twee oren, namelijk cochleaire implantatie. Een coch-
leair implantaat genereert weer een geluidsimpuls aan de 
dove zijde, waardoor de situatie van horen met twee oren in 
bepaalde mate hersteld wordt.

Interesse?
Bent u eenzijdig doof en bent u geïnteresseerd in deelname, 
heeft u aanvullende vragen of wilt u extra informatie? Neem 
dan contact op met de arts-onderzoekers die verbonden zijn 
aan dit project via CINGLE@umcutrecht.nl. Uw huisarts of 
behandelend kno-arts kan u ook doorverwijzen naar de poli-
kliniek KNO van het UMC Utrecht, waar beoordeeld wordt 
of u een geschikte kandidaat bent.


