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Tweede implantaat voor kinderen tot 5 jaar vergoed

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft haar standpunt rondom ‘bilaterale’ ofwel tweezijdige CI 

aangepast en dat is groot nieuws. In Nederland krijgen dove kinderen op dit moment in tegenstelling tot de 

landen om ons heen slechts één cochleair implantaat vergoed. Het CVZ stelde in 2009 dat de meerwaarde 

van een tweede cochleair implantaat onvoldoende wetenschappelijk bewezen zou zijn. Dit standpunt is nu 

gewijzigd. Bilaterale CI voor kinderen is hierdoor binnen handbereik gekomen.  

Uit studies die in de periode 
2009 - 2012 zijn gepubliceerd, 
heeft het CVZ de volgende 

conclusies getrokken: 
• Tweezijdige CI is bij prelinguaal 

dove kinderen effectiever dan eenzij-
dige CI op meerdere aspecten van de 
taal- en spraakontwikkeling.

• Spraakverstaan in ruis en de lokali-
satievaardigheden (kunnen vaststel-
len waar het geluid vandaan komt) 
verbeteren als gevolg van tweezij-
dige implantatie.

• Er is geen bewijs gevonden dat de 
kwaliteit van leven bij kinderen ver-
betert door een tweede CI.

 
Omdat deze studies allemaal gedaan 
zijn met kinderen die een tweede CI 
voor de leeftijd van vijf jaar kregen, 
kan het CVZ alleen voor deze groep 
kinderen concluderen dat er vol-
doende bewijs is gevonden voor de 
meerwaarde van tweezijdige CI boven 
eenzijdige CI. Dit betekent dat het 
CVZ haar standpunt wijzigt voor kin-
deren tot 5 jaar.  
 
Om te bepalen hoe het standpunt uit-
gebreid moet worden voor de groep 
tweezijdige dove kinderen tussen 5 
en 18 jaar, heeft het CVZ gevraagd of 
het Cochleaire Implantatie Overleg 
Nederland (CI-ON) indicatiecriteria 
wil ontwikkelen. In het CI-ON zijn alle 
CI-centra in Nederland vertegenwoor-
digd. CI-ON verwacht dit protocol 

voor eind 2012 aan het CVZ te kunnen 
voorleggen. Na goedkeuring door het 
CVZ zal het als advies aan de Minister 
worden voorgelegd, die uiteindelijk 
zal moeten beslissen of het advies 
wordt overgenomen. Al met al is er 
dus nog wel een lange weg te gaan, 
maar bilaterale CI voor kinderen is 
dichterbij dan ooit.
 
OPCI
Op veel verschillende manieren heeft 
de werkgroep bilaterale CI van OPCI 
(waarin ook de NVVS is vertegen-
woordigd) aandacht gevraagd voor 
dit onderwerp. Brieven aan de minis-
ter, rapportages van Netwerk en de 

Ombudsman, gesprekken met artsen, 
CI-ON en het CVZ. Dit allemaal om uit 
de ontstane impasse te komen. OPCI 
is dan ook heel blij met deze ontwik-
keling. Ouders van prelinguaal dove 
kinderen kunnen met deze stand-
puntswijziging gaan kiezen voor twee-
zijdige cochleaire implantatie.  

Het rapport van CVZ is te lezen op 
www.nvvs.nl. Heeft u vragen naar 
aanleiding van dit artikel? Wilt u 
meer weten? Neem contact met  
op met info@opciweb.nl. 
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Roep om ondertiteling politieke debatten RTL vindt gehoor

Politieke debatten op RTL waren er de afgelo-

pen twee maanden te over, maar veelal zonder 

ondertiteling. Belangenorganisaties van doven en 

slechthorenden, verenigd in SOAP!, stuurden aan 

de fractievoorzitters van de politieke partijen, de 

leden van de vaste Kamercommissie van OCW en 

RTL een protest. En met succes.

Een woordvoerster van RTL Nederland gaf op 29 
augustus aan dat het eerstvolgende lijsttrekkersde-
bat, op dinsdag 4 september in Carré, ondertiteld 

zou gaan worden. RTL zou er simpelweg ‘niet aan gedacht 
hebben’ om de uitzending te ondertitelen. Nu de aandacht 
van RTL hierop gevestigd was, konden slechthorenden 
en doven die aangewezen zijn op ondertiteling de verkie-
zingsstrijd op RTL ook op de voet volgen. Ook de VVD 
heeft RTL verzocht om ondertiteling n.a.v. oproep van 
SOAP!.  

NVVS verwelkomt 500ste volger op Twitter
De NVVS Twitteraccount @NVVS_ verwelkomde in augustus de 500ste volger. Een bijzondere prestatie, zeker 

voor een patiëntenorganisatie met een achterban die grotendeels niet tot de ‘social media-generatie’ behoort! 

Diverse volgers (followers) kwamen er weer bij in de 
maand augustus. Soms zelfs meerdere nieuwe vol-
gers op één dag, waardoor het wat lastig is te bepa-

len wie nou precies nummer 500 was. Vandaar dat we zowel 
@KNO_info als @angelihair in het zonnetje zetten als ‘de’ 
500ste volger. Zij hebben een presentje ontvangen. 
 
KNO Deventer, de KNO-praktijk die achter de account  
@KNO_info zit, geeft aan: “Onze KNO-praktijk volgt zoveel 
mogelijk KNO-gerelateerde instanties. Jullie horen hier als 
patiëntenvereniging zeker bij!”. Angeli Hairstyling is een 
kapsalon uit Ede die dit jaar 50 jaar bestaat en al enige tijd 
actief twittert. De informatie van de NVVS over hoorproble-
men is voor Angeli Hairstyling nuttig bij het omgaan met 
(slechthorende) oudere klanten in de salon.  

Waarom twittert de NVVS?
De NVVS vindt het belangrijk ook via de moderne com-
municatiemiddelen zoals Twitter en Facebook mensen van 
informatie over hooraandoeningen te voorzien. Daarnaast is 
het een manier om in contact te komen met een wat jongere 
achterban en om te kijken wat er leeft bij mensen met een 
hoorprobleem en waar we eventueel als belangenorganisatie 
op in moeten springen.  
 
De Twitteraccount @NVVS_  (en ook de overige accounts van 
de NVVS: @CI_nl, @tinnitus_nl, @hyperacusis_nl, @brug-

hoektumor_nl, @meniere_nl en @slechthorend_nl) worden 
door veel verschillende mensen en instanties gevolgd.  
Wij plaatsen er linkjes naar berichten op de NVVS-site, bren-
gen interessante tv-uitzendingen of nieuwtjes onder de aan-
dacht en laten weten wanneer de NVVS weer lotgenoten- en 
informatiebijeenkomsten organiseert. Ook proberen we via 
Twitter vragen van andere twitteraars over diverse hooraan-
doeningen te beantwoorden. 
 
Wordt u de 750ste volger van @NVVS_?
We hopen dat nog meer geïnteresseerden @NVVS_ (of een 
van de andere NVVS-accounts) gaan volgen en we zo meer 
mensen van informatie kunnen voorzien. Op naar de 750 
volgers!
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NVVS op 50PlusBeurs 
in Utrecht
Ook dit jaar was de NVVS weer vertegenwoor-

digd op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in 

Utrecht. Deze werd gehouden van 11 t/m 15 

september.

De NVVS organiseerde en bemenste ook dit 
jaar weer de Zo Hoort Dat-stand. Dat doen we 
samen met de federatie van audiologische cen-

tra (FENAC), met Oorakel Informatie en Advies, en met 
de hulpverleningsinstanties GGMD en ProPersona. De 
NVVS kon weer rekenen op vele NVVS-vrijwilligers die 
de stand bemanden, samen met medewerkers van de 
collega-organisatoren. Net als voorgaande jaren werd 
de stand druk bezocht. Er werd informatie verstrekt, 
menigeen gaf zijn e-mailadres om zodoende regelmatig 
het laatste nieuws van NVVS te blijven volgen. De dagen 
op de beurs hebben ruim 300 nieuwsbriefabonnees 
opgeleverd!  
De vrijwilligers bij de stand hoorden veel zorgelijke 
opmerkingen over toekomstige vergoedingen voor hoor-
toestellen én er waren schrijnende verhalen over mis-
communicatie door slechthorendheid en tinnitus. Ook 
dit jaar was tinnitus het meest besproken onderwerp. 

ALV op 10 november

Op zaterdag 10 november houdt de NVVS weer 
een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op de 
agenda o.a. de plannen 2013 – 2015: het bestuur 

zal de maatregelen presenteren die nodig zijn om de 
teruggang in subsidies en andere financiële tegenwind 
op te vangen. NVVS-vrijwilligers ontvangen de agenda 
via HOORzaken (het digitale vrijwilligersperiodiek). Wilt 
u als lid deelnemen aan deze ALV? Neem dan contact op 
met het landelijk NVVS-bureau, info@nvvs.nl. 

Brughoektumor komt  
in de Dikke Van Dale
De NVVS stuitte onlangs op een bericht op forum.fok.

nl over Bart Chabot, die constateerde dat het woord 

brughoektumor niet in het Van Dale-woordenboek is 

opgenomen. Chabot was volgens het artikel vastbe-

raden daar verandering in te brengen. 

Twee jaar geleden werd bij Bart Chabot ontdekt dat hij 
een brughoektumor in zijn hoofd heeft. Door bestra-
lingen is deze inmiddels gekrompen. Hij schreef 

over zijn ervaringen het boek ‘Diepere lagen’ (2011). Het viel 
hem onlangs op dat het woord brughoektumor niet in het 
woordenboek stond. Volgens forum.fok.nl heeft Chabot dit 
aangekaart tijdens een optreden waarbij ‘naast-betrokkenen 
van Van Dale’ aanwezig waren.  
 
En met succes, zo blijkt. 
Navraag door de NVVS bij Van 
Dale levert het volgende ant-
woord op: “De woorden brug-
hoek en brughoektumor zijn 
toegevoegd aan de geüpdatete 
digitale versies (online en 
offline) van de Grote of Dikke 
Van Dale, die in oktober 2012 
zullen verschijnen”. Of dat door inmenging van Chabot 
komt of niet, laat Van Dale in het midden. Ook komt er geen 
antwoord op de vraag waarom het er eerst niet in stond en 
nu er wel in komt. Maar de NVVS is in elk geval blij met de 
toevoeging! 


