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c o c h l e a i r  i m p l a n t a a t

De wereld van telefoneren met 
CI gaat open voor bezoekers 
OPCI-contactdag

De jaarlijkse ontmoetingsdag voor mensen met een 
CI trok afgelopen september maar liefst 130 bezoe-
kers. Daarmee waren alle plaatsen bezet. Tijdens 

deze door OPCI (Onafhankelijk Platform CI, waarin de 
NVVS is vertegenwoordigd) georganiseerde dag stond lot-
genotencontact centraal, maar draaide het ook om tips en 
tools rondom telefoneren met een CI. 

Dat telefoneren een belangrijk onderwerp is, bleek wel uit 
de inleidende woorden van Inge Doorn (beleidssecretaris 
van OPCI). Zij beschreef hoe haar CI-dragende dochter wel 
eens enthousiast de telefoon opneemt, vervolgens enkele 
malen vraagt ‘Met wie spreek ik?’ en dan met een teleurge-
steld gezicht de hoorn maar aan haar moeder geeft omdat 
ze het niet kan verstaan. Ook Tiny Hanssen, partner van een 
slechthorende en al jaren betrokken bij de organisatie van 
de contactdag, herkent dat. Ze vertelde: “Uit angst om de 
fout in te gaan, neemt mijn man de telefoon niet meer op. 
Dat baarde mij altijd wel zorgen, want hoe was hij te berei-
ken als ik niet thuis was? Inmiddels heeft hij een mobiele 
telefoon waarmee hij berichtjes kan sturen. Er zijn gelukkig 
steeds meer hulpmiddelen beschikbaar en de techniek staat 
ook niet stil.”

Mogelijkheden
Mirjam ten Buuren van Oorakel ging daar op door en vertel-
de over de verschillende mogelijkheden die er tegenwoordig 
zijn om te kunnen telefoneren met het CI. Ze noemde: 
• De gewone microfoonstand van de CI in combinatie met 

een versterkte telefoon 
• De ringleidingstand via een telefoon met ingebouwde 

ringleiding
• Of via een inductielus, een soort ringleiding om de nek
• Via een directe aansluiting van solo-apparatuur
• Met hulp van snoertjes die uw CI verbinden met de tele-

foon.
• Via CI-streamers (accessoires die bij een CI geleverd 

worden en die via bluetooth een draadloze verbinding tot 
stand brengen).

Alle methodes werden kort maar duidelijk via plaatjes  
uitgelegd. 

Uitproberen
Karla van der Hoek vertelde over het werk van de GGMD 
(geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstver-
lening voor doven en slechthorenden). Bij GGMD OORzaken 
in Gouda wordt informatie gegeven over hulpmiddelen 
en voorzieningen voor doven en slechthorenden. Er is een 
demonstratieruimte ingericht waar iedereen terecht kan voor 
advies op maat en om hulpmiddelen uit te proberen. 
De CI-fabrikanten Advanced Bionics en Cochlear stelden 
zich ook voor en daarna MED-El en Comfort Audio, die 
samen met enkele deelnemers uit het publiek een demons-
tatie gaven over de mogelijkheden van CI en telefoneren met 
allerlei hulpmiddelen. 

Ontmoeten
Het tweede gedeelte van de dag stond in het teken van lot-
genotencontact en ontmoeting. De aanwezigen konden 
ervaringen uitwisselen, de stands bezoeken of een heerlijke 
wandeling maken door het mooie Leudal. Daarna was er ter 
afsluiting een buffet. 
Geert Hanssen van de organisatie: “Diezelfde avond nog 
kwamen de eerste positieve reacties al binnen. Voor ons een 
stimulans om er ook volgend jaar weer mee door te gaan.” 
Wanneer in 2014 de OPCI-dag plaatsvindt, leest u tegen die 
tijd natuurlijk weer in HOREN Magazine en op www.nvvs.nl 
en www.opciweb.nl.   

Verzamelde tips uit eerdere bijeenkomsten  
over CI en telefoneren zijn te lezen op 
http://www.nvvs.nl/nl-NL/CI/Leven-met-CI/Tips-1. 

Diverse apparatuur om te helpen bij het telefoneren met een CI.


