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Hersenstamimplantaat 
ABI nu ook bij jonge  
kinderen geïmplanteerd 
Het echte gehoor is vooralsnog niet te evenaren, weten kno-artsen. Toch kan een kunst-

matig gehoor in de vorm van een implantaat voor dove patiënten een uitkomst zijn. In het 

LUMC krijgen volwassenen en kinderen regelmatig een cochleair implantaat aangemeten, 

waarbij elektroden het slakkenhuis stimuleren. Relatief nieuw is het hersenimplantaat, 

waarbij direct het gehoorcentrum in de hersenen wordt aangesproken. Inmiddels kregen 

vier kinderen in het LUMC zo’n ABI aangemeten, als eersten in Nederland. Mats Van (6) is 

een van hen.
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De zesjarige Mats Van uit Amsterdam lijkt zich hele-
maal thuis te voelen op de afdeling audiologie. 
Hij komt er vaak, als een van de vier Nederlandse 

kinderen die een hersenstamimplantaat dragen om te kun-
nen horen. Energiek bouwt hij een hoge toren van kleurige 
blokken terwijl zijn moeder, Ellen van Ruler, vertelt hoe 
moeilijk ze de beslissing vond om hem de hersenoperatie 
te laten ondergaan waarmee het implantaat werd aange-
bracht. “Maar achteraf gezien was het de juiste beslissing”, 
zegt ze. Ook kno-arts prof. ir. Johan Frijns vond het een 
stap om hersenstamimplantaten bij jonge kinderen te gaan 
plaatsen. “Pas toen ze er elders succes mee hadden, zijn wij 
eraan begonnen.”

Sinds 1985 plaatsen Nederlandse kno-artsen gehoorimplan-
taten bij mensen die niet of nauwelijks kunnen horen. Tot 
voor kort waren dat altijd cochleaire implantaten, die een 
deel van het hoorproces overnemen. Als de haarcellen in het 
binnenoor beschadigd zijn, kan een cochleair implantaat ze 
soms vervangen. Kinderen die doof geboren worden kunnen 
ook zo’n cochleair implantaat krijgen. Frijns: “Het slak-
kenhuis groeit na de geboorte niet meer, dus we kunnen de 
elektroden meteen goed plaatsen. Hoe eerder we dat doen, 
hoe beter het is, want een kind kan de eerste twee jaar goed 

taal leren.” Audioloog dr. ir. Jeroen Briaire vertelt dat het 
afregelen bij kinderen anders gaat dan bij volwassenen. Met 
een BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry, of her-
senstamaudiometrie), een EEG van het hersengebied waar 
het gehoor wordt verwerkt, kunnen audiologen vaststellen 
of kinderen geluid waarnemen als de elektroden een signaal 
geven. Briaire: “We letten ook op hun reactie, bijvoorbeeld 
of ze met hun ogen knipperen bij een hard geluid.” De kin-
deren komen vervolgens zes keer een week terug voor verder 
afregelen, gehoortrainingen en logopedie, en daarna nog 
twee keer per jaar. 

Hersenstamimplantaat
Voorwaarde voor succes met een cochleair implantaat is dat 
slakkenhuis en gehoorzenuw goed functioneren. Anders 
gaat het geluidssignaal alsnog verloren. Maar sinds 2007 
is er in het LUMC voor volwassenen een gehoorimplantaat 
beschikbaar dat ook dat deel van het hoorproces overneemt: 
het hersenstamimplantaat. Dat ziet er uit als een cochleair 
implantaat, maar de elektroden eindigen in een matje. “Dat 
plaatsen we op de hersenstam, op de plek waar het signaal 
van de gehoorzenuw verwerkt wordt”, zegt Frijns. Het 
hersen stamimplantaat (ABI: auditory brainstem implant) 
vraagt specialistenwerk. “Het is een veel ingrijpender opera-
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tie om het in te brengen”, vertelt Frijns. “Je moet achter het 
oor langs en dan de kleine hersenen optillen. Dat doet een 
neurochirurg. Het plaatsen luistert nauw, want in de hersen-
stam liggen niet alleen zenuwcellen die gehoor verwerken, 
maar ook zenuwcellen voor andere functies. Daardoor kun-
nen elektroden bijvoorbeeld tintelingen veroorzaken.”

Tijdens deze operaties doet een audioloog een BERA om 
de chirurg te ondersteunen bij het plaatsen. Na de operatie 
volgt een complexe afregeling, vertelt Briaire, die meteen 
na de operatie begint: “We gaan dan na welke elektroden 
een gehooreffect geven en schakelen de andere uit. Later 
bepalen we voor de goede elektroden welke toonhoogten ze 
moeten doorgeven.”

Oefenen en revalideren 
Tot nu toe hebben in Leiden drie volwassen patiënten een 
hersenstamimplantaat gekregen. Marly Vlaar (48) kreeg 
er zelfs twee. Ze had aan beide zijden een brughoektumor. 

Vlaar mailt: “In 2008 werd de linker brughoektumor wegge-
haald. Daardoor zou ik aan die kant doof worden. Omdat ik 
in de toekomst waarschijnlijk ook rechts doof zou worden, 
besloten we om bij de operatie meteen een hersenstam-
implantaat te plaatsen.” 

Een jaar later moest ook de rechter tumor eruit en werd 
ze inderdaad helemaal doof. “Bij die tweede operatie is de 
elektrode waarschijnlijk iets verschoven. Het implantaat 
had het aardig gedaan, maar werkte nu heel slecht en werd 
zelfs hinderlijk. De arts stelde voor aan de rechterkant een 
nieuw hersenstamimplantaat te plaatsen. Ik vond dat heel 
spannend. Het zou opnieuw een langdurige en risicovolle 
operatie worden met een maandenlange revalidatie. Maar ik 
heb de stap gezet. Vorig jaar ging ik weer onder het mes.” 
Toen de audioloog vier weken later het implantaat aansloot, 
bleken zeven elektroden bruikbaar te zijn. “Ik ben er heel 
blij mee. Ik kan meer verstaan, maar het gaat niet zonder 
mondbeeld en kost veel energie. Televisie en muziek hoor ik 

Linksboven een cochleair implantaat, dat in het slakkenhuis geschoven wordt. Het ‘gaasje’ daarnaast is een ABI, een hersenimplantaat. De ronde ont-

vangstspoel ontvangt draadloos het signaal van de uitwendige geluidsontvanger.
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niet, telefoneren lukt niet. Het wordt nooit meer als vroeger. 
Maar door veel oefenen thuis en revalideren in het zieken-
huis ben ik een heel eind gekomen.”

Eerst genezen
Het echte oor blijkt vooralsnog niet te evenaren, en een 
hersenstamimplantaat geeft een slechter resultaat dan een 
cochleair implantaat. Omdat een hersenstamimplantaat 
bovendien makkelijk verkeerde functies stimuleert, voelde 
Frijns er aanvankelijk niet voor om deze apparaatjes bij kin-
deren te implanteren. Maar toen bleek uit onderzoek elders 
dat een hersenstamimplantaat betere resultaten gaf bij vol-
wassenen die geen brughoektumor hadden. “En bij jonge 
kinderen bij wie slakkenhuizen of gehoorzenuwen ontbra-
ken behaalden artsen in Ankara verbluffende resultaten”, 
vertelt Frijns. “Onze resultaten bij volwassenen met brug-
hoektumoren bleken overigens ook niet slecht. We vermoe-
den dat het komt doordat we de operatie in twee stappen 
zijn gaan doen. We verwijderen eerst de tumor, en pas een 
paar maanden later, als dat genezen en tot rust gekomen is, 
brengen we het implantaat in.” In 2011 durfde hij het aan 
om ook bij kinderen zonder slakkenhuis of gehoorzenuw 
een hersenstamimplantaat te plaatsen. Het LUMC is het 
enige ziekenhuis in Nederland dat deze ingreep doet. En dat 
zal waarschijnlijk ook zo blijven, want er zijn maar weinig 
kinderen die een hersenstamimplantaat nodig hebben.

Groot moment
Mats is de oudste van de vier kinderen die inmiddels zo’n 
implantaat dragen. Daar ging een lange weg aan vooraf, 
vertelt zijn moeder, Ellen van Ruler. “Al kort na de geboorte 
bleek Mats doof te zijn. Een MRI-scan aan het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam liet zien dat Mats slechts 
één slakkenhuis en gehoorzenuw had, en dat slakken-
huis was onvolledig. De artsen stelden voor een cochleair 
implantaat te plaatsen. Dat vonden we ingrijpend, maar we 
wilden het proberen. Mats was toen net een jaar oud.”
Maar het mislukte. Een flinke tegenvaller dus, en het verve-
lende was dat pas na een paar jaar zeker was dat het implan-
taat geen effect had. Mats ging inmiddels naar een doven-
school en Van Ruler leerde gebarentaal, net als de vader en 
het oudere zusje van Mats. 

Anderhalf jaar geleden lazen Mats’ ouders in de krant 
over het hersenstamimplantaat en ze namen contact op 
met Frijns. Pas een jaar na de eerste gesprekken in Leiden 
durfden ze een beslissing te nemen. Van Ruler: “Het zou 
een zware operatie worden zonder garantie op succes.” 
Ze besloten uiteindelijk om het te doen en wapenden zich 

geestelijk tegen een nieuwe teleurstelling. “We waren 
enorm opgelucht toen na de operatie bleek dat hij er goed 
was doorgekomen en geen uitvalverschijnselen had.”
Afgelopen december werd het implantaat aangesloten. Toen 
bleek dat Mats op geluiden reageerde, was dat een groot 
moment. “Hij zal waarschijnlijk nooit zonder liplezen een 
gesprek kunnen voeren. Ik denk dat hij blijft aangewezen 
op gebarentaal. Maar hij wil nu alles horen en kan inmid-
dels al wat woordjes nazeggen.”

Kijk voor meer informatie over het hersenstamimplantaat op  
www.lumc.nl. 

Dit artikel stond eerder in CICERO, het nieuwsmagazine van het 
Leids Universitair Medisch Centrum, nr. 2, 2014. 

Audioloog Jeroen Briare: “Het afregelen van een implantaat gaat bij 

kinderen anders dan bij volwassenen.”


