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José Verheul werd op een 

dag acuut doof. ‘Ik voelde 

me ellendig. Totdat mijn 

arts vertelde over een 

Cochleair Implantaat. 

Die operatie was de beste 

beslissing van mijn leven.’ 

In cijfers 
Wereldwijd zijn er ruim 150.000 CI-gebruikers, waarvan 2.500 

in Nederland. In 1985 kreeg voor het eerst in Nederland een 

dove volwassene een implantaat. Er zijn acht implantatiecentra 

in Nederland, die ruim 400 doven per jaar behandelen.

‘ P l o t s e l i n g  k o n  i k  m i j n K
A N D E R  M E N S. . .  J o s é  Ve r h e u l  [ 4 3 ]
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M E N S E N

KINDEREN w e e r  v e r s t a a n ’

Cochleair Implantaat

‘Mijn ouders maakten zich zorgen, toen 

ik baby was. Ik reageerde vaak traag 

of niet’, vertelt José Verheul (43). ‘De 

huisarts noemde mijn moeder over-

bezorgd. Toen ik op een dag ondanks 

mijn moeders luide waarschuwing mijn 

handen op een bloedhete kachel legde, 

nam ze me direct mee naar de huisarts. 

Na onderzoek door een kno-arts bleek 

dat ik doof was aan mijn linkeroor en 

rechts slechthorend. Op mijn vierde 

ging ik naar het speciaal onderwijs 

voor slechthorenden en ik kreeg een 

hoortoestel. Ik voelde mij prima, kon 

goed meekomen. Toen mijn gehoor op 

mijn zevenendertigste sterk verslech-

terde door een zware oorontsteking, 

werd ik onzeker. Slechthorenden 

reageren soms vreemd, geven verkeer-

de antwoorden. Toch kon ik mezelf nog 

steeds goed redden; als ik mij concen-

treerde, kon ik mensen verstaan.’

Second opinion
‘Een maandagochtend zes jaar geleden 

veranderde alles. Mijn zoon sprong 

op mijn bed, hij bewoog zijn lippen. 

Maar ik hoorde niets. Ik heb hem snel 

naar school gebracht. Weer thuis was 

ik volledig in paniek, stuurde mijn man 

een sms: ik hoor niets, kom naar huis. 

Ik was zo bang. Stel dat ik mijn 

kinderen nooit meer zou kunnen horen? 

Twee dagen later deden de artsen 

allerlei testen, maar ze konden de 

oorzaak niet vinden. Mijn gehoor was 

weg. Later werd gezegd: leer er maar 

mee leven. Die opmerking maakte mij 

woedend. Begrepen ze de gevolgen 

niet? Als je écht doof bent, wordt je 

wereld heel klein. Op visite gaan is 

lastig. Ik voelde me ellendig, raakte 

geïsoleerd. Hier zou ik nooit aan 

kunnen wennen, daarom wilde ik een 

second opinion.’

Twijfels
‘De artsen van het AMC waren 

begripvol, maar kwamen tot dezelfde 

conclusie: ik was doof. Maar er was 

ook goed nieuws, zei mijn nieuwe 

kno-arts. De gehoorzenuwen in mijn 

oor waren nog intact, waardoor ik een 

goede kandidaat zou zijn voor een 

Cochleair Implantaat. Daar had ik nooit 

van gehoord, al werd het al dertig jaar 

in Nederland gedaan. Ik ging naar huis 

met een hoofd vol hoop en twijfels, 

maar met de dag werd ik rustiger. 

Met zo’n implantaat zou ik weer 

kunnen horen: het zet geluid om in 

elektrische pulsen die de gehoorzenuw 

direct stimuleren. Het neemt de functie 

van het binnenoor over. Ervarings-

deskundigen vertelden dat het geluid 

mechanisch zou klinken. Maar wat 

maakte het uit, ik had niets te verliezen.

Eerste woorden
Enkele maanden later werd ik geope-

reerd. Eerst moest de wond genezen, 

daardoor kon het implantaat pas na 

zes weken aangesloten worden. Wat 

ik hoorde viel ontzettend tegen. Een 

loeihard brom-geluid. Zou ik daar ooit 

stemmen uit kunnen halen? Inderdaad, 

vertelde de audioloog, maar dat is een 

kwestie van tijd. Mijn oor moest weer 

leren horen. Drie weken later was 

ik voor revalidatie in het ziekenhuis, 

toen ik plotseling mijn man in zichzelf 

hoorde mompelen: ik ben benieuwd 

wanneer je weer kunt horen. Ik keek 

hem ongelovig aan. Zei je wat, vroeg 

ik. En opnieuw kon ik zijn woorden 

verstaan. Tranen rolden over mijn 

wangen. We reden snel naar huis. 

Ik weet de eerste woorden van mijn 

zoon nog precies: jullie zijn vroeg thuis. 

Minutenlang heb ik hem vastgehouden. 

Mijn dochter holde het hele huis door 

om te kijken of ik haar vanuit de keuken 

kon verstaan, vanuit de gang. Als ik eraan 

terugdenk word ik weer emotioneel. 

Ik hoor niet voor honderd procent. 

Mijn rechter oor is nog altijd doof, ik zou 

daarom graag een tweede implantaat 

willen. Maar mijn geliefden kan ik weer 

verstaan en dat is het allerbelangrijkst!’■

Verder lezen
José’s site: 

www.freewebs.com/dewereldvanci

Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden: www.nvvs.nl

Ontmoetingsplek voor (toekomstige) 

CI-dragers: www.opciweb.nl
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