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dr. ingeborg hochmair, ceo van ci-fabrikant med-el:

‘De kwaliteit van leven van 
slechthorenden en doven 
verbeteren blijft mijn missie’
Dr. Ingeborg Hochmair (60) is een bekende naam in de doven- en slechthorendenwereld. 

Ze is CEO, de directeur, van CI-fabrikant MED-EL en ontving onlangs de prestigieuze Lasker 

Award voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat. Deze drukke 

Oostenrijkse was onlangs in Nederland voor de opening van het MED-EL Care Center in 

Nieuwegein, waar (potentiële) dragers van een MED-EL implantaat terecht kunnen voor infor-

matie, technische ondersteuning en demonstraties van randapparatuur. HOREN Magazine 

maakte van de gelegenheid gebruik om haar te vragen naar ontwikkelingen op het gebied 

van CI en haar persoonlijke beweegredenen om zich in te zetten voor slechthorenden.
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Dr. Ingeborg Hochmair stond als CEO van MED-EL 
en winnaar van de Lasker Award behoorlijk in de 
schijnwerpers tijdens haar bliksembezoek aan 

Nederland. Eigenlijk houdt ze daar niet zo van, maar het is 
voor een goede zaak, zo legt ze uit. “Bij MED-EL kwamen 
veel gebruiksvragen binnen van mensen met een CI. Mensen 
vragen individuele aandacht. Veel CI-centra en ziekenhui-
zen kunnen dat niet geven; zij hebben zoveel patiënten 
dat dat niet te doen is. Wij zagen daarin een kans. Met de 
Care Centers kunnen wij die individuele gebruiksvragen 
van dragers van een CI van ons merk wel beantwoorden. 
In Duitsland zijn er al een aantal open en die lopen goed. 
De volgende stap was om een Care Center te openen in 
Nederland.” 

En daar wilde de betrokken Hochmair graag bij zijn. Het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van slechthorenden en 
doven was al in de jaren zeventig haar missie bij het ontwik-
kelen van het cochleair implantaat, en is dat vandaag de dag 
nog steeds. “Ik werkte in de medische techniek en het was 

eigenlijk toeval dat ik met de ontwikkeling van het cochle-
air implantaat in aanraking kwam. Ik kende geen doven of 
slechthorenden. Maar het idee dat ik kon helpen om de kwa-
liteit van leven van dove mensen te verbeteren, dat vond ik 
belangrijk en erg interessant. Daar wilde ik me voor inzetten.”

Ontwikkelen
Dat doet ze nu al ruim dertig jaar, samen met haar man 
prof. Dr. Erwin Hochmair. “Begin jaren tachtig, toen we 
MED-EL oprichtten, was het doel om spraakverstaan zonder 
liplezen mogelijk te maken. Met het cochleair implantaat 
is dat gelukt. Maar dat betekent niet dat we nu niets meer 
hoeven te doen; het CI ontwikkelt zich nog steeds. We rich-
ten ons nu ook meer op muziekbeleving met een CI en op 
spraakverstaan in moeilijke luistersituaties. Dat zijn hele 
complexe processen.”

Naast het verbeteren van de implantaten, het instellen ervan 
door professionals en de beschikbaarheid van service voor 
de CI-dragers, heeft Ingeborg Hochmair nog een belang-
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rijk speerpunt. Het verbeteren van 
de toegang tot CI, onder andere in 
ontwikkelingslanden, en voorlich-
ting over CI en gehoorverlies hebben 
ook haar aandacht. “Mensen moeten 
weten wat het precies inhoudt, zodat 
ze de meerwaarde ervan kunnen zien. 
Ook verzekeraars en politici, zodat ze 
inzien hoe belangrijk het is dat een CI 
vergoed wordt in alle landen en voor 
alle leeftijden.” Even is ze stil, alsof 
zich in haar hoofd een nieuw planne-
tje ontspint hoe ze dat voor elkaar kan 
krijgen. Dan vervolgt ze enthousiast: 
“Er is nog zoveel te bereiken! En ik 
vind het ook zo interessant allemaal!” 

Award
Samen met wetenschappers Dr. 
Graeme M. Clark (78, Universiteit van 
Melbourne in Australië) en Blake S. 
Wilson (65, Duke Universiteit in North 
Carolina, V.S.) ontving Hochmair 
onlangs de prestigieuze Lasker Award 
in de categorie klinisch medisch 
onderzoek. Bij de ontwikkeling van 

de moderne cochleaire implantaten, 
eind jaren zeventig, ondervonden de 
drie wetenschappers veel weerstand 
van andere wetenschappers en van 
organisaties voor doven omdat de 
‘experimenten’ onethisch zouden zijn. 
Clark, Hochmair en Wilson werkten 
eerst afzonderlijk aan een dergelijke 
hooroplossing, maar bundelden later 
de krachten in de realisatie van een 
cochleair implantaat. En met succes, 
zo benadrukt de Lasker Foundation: 
“Door deze samenwerking werd voor 
het eerst de werking van een menselijk 
zintuig ‘hersteld’ door medische tus-
senkomst.” 

Hochmair was verrast toen ze hoorde 
dat de award aan haar toegekend zou 

worden. “Het is fijn om geëerd te 
worden voor mijn werk. Maar ik vind 
het vooral ook fijn dat er daardoor in 
de pers zoveel aandacht is voor CI! 
Dat is belangrijk voor mensen die een 
CI overwegen. Deze hooroplossing 
wordt door de award bij een groot 
publiek onder de aandacht gebracht. 
Dat helpt hopelijk ook weer bij onze 
missie om CI’s voor alle leeftijden en 
ook bij eenzijdig gehoorverlies ver-
goed te krijgen.”

Praktijkverhalen
Inmiddels hebben al meer dan 
320.000 mensen wereldwijd een 
cochleair implantaat, waarvan 
zo’n 100.000 een CI van MED-EL. 
Hochmair kan daar best trots op zijn. 
Maar marktaandeel zegt haar niet 
zoveel. Cijfers over het aantal men-
sen met een CI op het totaal van het 
aantal mensen dat een CI nodig heeft; 
dat maakt wèl wat in haar los. “In 
Nederland is men inmiddels voortva-
rend in het plaatsen van een CI bij een 
kind als dat nodig is. Maar wereldwijd 
heeft op dit moment maar één vijfde 
van de kinderen die een CI nodig 
heeft ook toegang tot een CI. Ik wil 
me er sterk voor maken om te zorgen 
dat in 2020 alle kinderen over de hele 
wereld toegang hebben tot een CI als 
zij dat nodig hebben. Dus dat is maar 
vijf keer zoveel als nu; dat moet te 
doen zijn!”

Hochmair hoort en ziet veel praktijk-
voorbeelden van hoeveel baat mensen 
hebben bij vroege implantatie van een 
CI. “Daarom maak ik mij daar ook 
sterk voor en ondersteunt MED-EL bij-

Dr. Ingeborg Hochmair: “Er is nog zoveel te bereiken! En ik vind het ook zo interessant allemaal!” 

‘Mensen moeten weten wat een CI precies inhoudt, 

zodat ze de meerwaarde ervan kunnen zien’
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voorbeeld fundamenteel en praktisch 
wetenschappelijk onderzoek door 
diverse CI-teams in Nederland die 
kunnen bijdragen aan de verbetering 
van kwaliteit van leven door een CI bij 
volwassenen. Zo kunnen we kijken 
wat we kunnen doen om degenen 
die er niet zo vroeg bij waren zoveel 
mogelijk te helpen.” 

Helemaal passend bij haar missie 
rondom kinderen en jongeren, had 
zij bij de opening van het MED-EL 
Care Center in Nieuwegein een jongen 
aan haar zijde die vanwege microtia 
(‘frommeloortjes’) en gehoorgan-
gatresie (dichte gehoorgang) een 
middenoorimplantaat aan het ene 
oor en een beengeleidingsimplan-
taat (MED-EL vervaardigt ook deze 
hooroplossingen) aan het andere oor 
draagt. Hochmair: “Hij was zo blij 
met deze implantaten, er ging letter-
lijk een wereld voor hem open. Door 
mede de opening van het nieuwe cen-
trum te verrichten, wilde hij eigenlijk 
‘iets terug doen’. Verhalen zoals van 
deze jongen, die zijn zó belangrijk. 
Als fabrikant moet je horen wat de 
gebruikers willen. Maar ook mensen 

die kandidaat zijn voor een CI of een 
andere hooroplossing moeten deze 
verhalen horen. Dragers van een CI 
of ander implantaat kunnen hen 
goed voorlichten en vanuit hun eigen 
ervaringen duidelijk maken wat voor 
een verschil een CI bijvoorbeeld kan 
betekenen.”

Ambassadeur
En dat wil ze ook de NVVS-leden met 
een CI meegeven: deel je ervaringen 
met anderen zodat zij er ook profijt 
van hebben. “Ga netwerken; wees een 
ambassadeur voor CI! Help mensen 
die kandidaat zijn voor een CI de keus 

te maken en help hen aan informatie. 
Zij zijn vaak nog terughoudend en 
durven de stap niet goed te zetten. Wij 
hopen onze producten zo te maken 
dat de drempel zo laag mogelijk is 
om voor een CI te kiezen. Zo is er nu 
een processor waarbij je niets op het 
oor draagt, de Rondo. Verder hoop ik 
ook dat mensen die al een CI hebben, 
maar er misschien niet het profijt van 
hebben dat ze gehoopt of verwacht 
hadden, niet opgeven om een betere 
afstelling te krijgen. Die afstelling is 
ook erg belangrijk, daarom bieden wij 
in ons Care Center ook trainingen aan 
specialisten.”
 

Het Onafhankelijk Platform CI (www.opciweb.nl), waarin de NVVS is verte-
genwoordigd, nam een kijkje in het Care Center. Hennie Epping: ,,De service 
die verleend gaat worden, zal waarschijnlijk specifieker zijn dan hetgeen de 
CI-drager in een regulier CI-centrum ontvangt. Wij zullen de ontwikkelingen 
met extra belangstelling blijven volgen, want in Nederland heeft nog geen van 
de CI-producenten eerder een Care Center geopend.“ Kijk voor meer informatie 
over het Care Center op www.medel.com/nl. 

In Nederland zijn naast MED-EL ook de CI-fabrikanten Advanced Bionics  
(www.advancedbionics.com) en Cochlear (www.cochlear.com) actief.

Opening Care Center MED-EL.

‘Wees een 

ambassadeur voor CI! 

Help mensen die 

kandidaat zijn voor 

een CI de keus te 

maken en help hen aan 

informatie’

Geen toeval, want Specsavers helpt je als partner op alle mogelijke manieren om van je eigen zaak een succes te maken.

Over Specsavers:

• Specsavers is ‘s werelds grootste optiekketen in particulier bezit met meer dan 1600 winkels in 10 verschillende landen

• Specsavers draaide in 2012/13 een totale omzet van ruim 2 miljard euro

• Specsavers heeft een zeer innovatief en uitgebreid assortiment van digitale hoortoestellen van topkwaliteit; de advance-reeks. U krijgt 

verblu end veel waar voor uw geld. Het assortiment wordt exclusief voor Specsavers geproduceerd door ’s werelds marktleiders in 

hoortechnologie. Voor het gehele ‘advance’-assortiment geldt dat de toestellen worden geleverd met gratis aanpastijd, gewenningstijd 

en nazorg.

Als Specsavers Audicien Partner heb je gegarandeerd een maandinkomen en deel je mee in de winst.

Twijfel dus niet langer! Bel Sanja Lageweg voor een gesprek om alle mogelijkheden bij Specsavers te 

bekijken: 06 528 631 64 of stuur een email: sanja.lageweg@specsavers.com Daarnaast staan al onze 

actuele vacatures op de website: vacatures.specsavers.nl

BIJ SPECSAVERS KRIJG JE PROFESSIONELE 
ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONALE 
ORGANISATIE MET BIJNA 30 JAAR ERVARING. 

‘ VRIJHEID 
EN ZEKERHEID. 
IK HEB GEKOZEN 
VOOR SPECSAVERS.’
Laila Hammouti, Audicien Partner 
Tilburg en Tilburg Westermarkt

“ Na gewerkt te hebben bij Schoonenberg en Beter Horen heb ik het besluit genomen om mijn eigen zaak bij Specsavers te beginnen. Vooraf 

had ik goede gesprekken over wat er allemaal bij partnerschap komt kijken, dat gaf me vertrouwen. Ook de veilige manier om een eigen zaak 

te kunnen starten werkt geruststellend. Daarnaast krijg je bij Specsavers alle ondersteuning die je nodig hebt. Er staat continu een team van 

professionals klaar die mij ondersteunen in training, marketing, operationeel en fi nancieel management. In mijn winkels werk ik nauw samen 

met optiek, die me ondersteunen met bijvoorbeeld agendabeheer. Dit geeft mij alle ruimte om mij te richten op waar het allemaal om draait: 

professionele hoorzorg verlenen aan mijn klanten. Ik ben blij met mijn overstap!”
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