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HENNIE EPPING (62)

Draagt een cochleair implantaat (CI)
Werking Eenmicrofoon vangt geluid op
en zet het om in elektrische signalen die
worden doorgegeven aan de oorzenuw.

‘I
kherkendemijneigenstemniet.
Stemmenvanbekendenkon ik juist
direct thuisbrengen.Hetwaseenbij-

zondermoment toen ikopeensweerkon
horen.Voordemensenommijheenook:
ik reageerdemeteenopdewoordendieze
spraken.Normaalduurt revalidatienahet
plaatsenvaneenCIbest lang,maarhet
gingbijmij zómakkelijk.
‘Nadeoperatiehoorde ikzesweken

langhelemaalniets. Indemaandendaar-
voorkwamernogwelwat restgeluidbin-
nen.Mijn rechteroorwasaldoof sinds
mijn 18de.Vandeeneopdeanderedag.De
zenuwisaandiekantkapot,dusdaarkan
niksmeeraanverholpenworden.Mijn lin-
keroordeedhetooknietgoed,daarkreeg
ik toeneengehoorapparaat. Tot ikook
daaropeendagnietsmeerhoorde:het
slakkenhuiswasverkalkt.
‘Mijneigenkno-arts zei:wachtmaar

evenaf.Dievondhetnogniet zourgent.
Maar inhetUMCUtrechtbleekal sneldat
ikeengeschiktekandidaatwasvooreen

CI. Tweeënhalvemaand laterben ikgeope-
reerd. Erwashaastbij: alsdeverkalking
verder zouzijngegaan,konergeenelek-
trodemeerdoorhet slakkenhuisheen.
‘Naeenpaarmaandendoof te zijnge-

weest, ishorenwelwennen.MeteenCI
komtallesophetzelfdeniveaubinnen.
Datkomtdoordat slechts 22elektrodende
taakvan 15duizendtrilhaartjesmoeten
overnemen.Er zitweinignuance inhetge-
luid.Daarword jeheelmoevan. Ikmoest
veel leren: ‘O,datgeluidhoortdáárbij!’,
dacht ikvaak. Zokwamikerpasnazeswe-
kenachterdatdiepiepdie ik steeds
hoordevandemagnetronwas.
‘Geluiden filterengaatmoeilijk.DeCI

heeftwelprogramma’sdie jehelpen fo-
cussen,bijvoorbeeld ineendrukrestau-
rant.Maar ikhoornogsteedsdeklokhard
tikken.Hetmoeilijkste vind ikmuziek.
Vooralklassiekemuziek is ééngrotebrij,
de instrumentenzijnbijnaniet teonder-
scheiden.Dat isgewoonnietmooi.

‘Voor ikdoof werd,had ikaltijdmuziek
aanstaan. Ikbengroot fanvandeStones,
maardat luistertmoeilijk.Muziek luiste-
rengaatwel steedsbeter, ookdoordatde
processor telkenswordtverbeterd. En ik
blijf hopen:ooitwil ikweerkunnengenie-
tenvandeMatthäusPassion.’
RV

ROBIN KOOPS (47)

Draagt een draagbare alvleesklier
Werking Een onderhuidse glucosemeter
meet continu de hoeveelheid bloedsuiker en
bij schommelingen brengt een pompje insu-
line of glucagon in het bloed.

‘E
engevoel vanvrijheid, vanvakantie,
dat iswatmebekruipt zodra ikeen
kunstalvleesklierdraag.Vergis jeniet,

ikmoetaltijdalert zijnopmijnbloedsuiker-
spiegel.Hoegoed ikdatglucoseniveauook in
degatenhouddoor iederedageenpaarkeer
mijnbloed teprikken, ikdoehetnooitgoedge-
noeg. Ergaatgeenweekvoorbij of ikhebeen
hypo,waarbijhetglucoseniveauopeensveel te
laag is. Ikbeneen fanatiekebadmintonneren
tijdenswedstrijdenben ikna iedere set aanhet
prikkenenmeteneneventueel aanhetbijspui-
ten.Hersenenzijndegrootste consumentvan
suiker,dusals ikeen tijdlanggeconcentreerd
bezigben,kan ikopeenseenhypohebben.
‘Dieverrassingenvanmijn lijf wilde ikvóór

zijn. Ikhebnubijna twintig jaardiabetes, ik
spuit vier àvijf keerperdag insulineen ik liep
al jarenrondmethet ideedatereenmanier
moest zijnomdewerkingvandealvleesklier
na tebootsen. Zeven jaargeledenheb ikvoor
datdoel eenbedrijf opgericht.Hetprototype
zatnogvast aaneen flinkecomputer,maar
toenons ideehaalbaarbleek,hebbenweeen
draagbareversiegemaaktvoor thuisgebruik.
Datmodel, formaataktetas,hebbenwemet
artsenvanhetAMCgetest. Patiëntenkregen
hetapparaat eenweekendmeenaarhuis en
hetbleekeenenormsucces. Eindelijkhadden
zeeenpaardagenniet aanhunziektegedacht.

‘Deafgelopentwee jaarhebbenwehardge-
werktomhetapparaatnogkleiner temaken.
Hetheeftnudeafmetingvaneen iPhone.Vol-
gendemaandbeginnenwemet testen. Ikben
altijddeeersteproefpersoon.Natuurlijk luis-
tertdewerkingbijzondernauw.Wemoeten
dathele complexe systeeminons lichaamfout-
looskunnenkopiëren.Als allesgoedwerkt,
krijgen 12patiëntendedraagbarealvleesklier
meenaarhuis, inhetnajaargevolgddoornog
eens twintig. Blijvenderesultatenpositief, dan
volgt eenEuropese studiemet50 tot 100pa-
tiënten.Alsde testprocedurevoorspoedig
loopt, kandekunstalvleesklier eind2015opde
marktkomen.
‘Ikkijkernaaruit.Diabetesheeft zoveel in-

vloedophetdagelijks leven.Nooitkan ikzo-
maar indeautostappen, altijdmoet ikvooraf
metenomtevoorkomendat ik tijdensde rit
opeens licht inmijnhoofdword. Straks is er
eenapparaatjedat voormijnadenkten tijdig
ingrijpt.’EdV


