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in actie

enquête 2010 levert de nodige kritiekpunten op maar…

CI-gebruikers zijn over
het algemeen tevreden
Zeker 90% van de CI-gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over het implantaat dat ze

vinden dat niet fijn, omdat ze hechten
aan hun oude exemplaar als reserve,
mocht de nieuwe processor uitvallen.
Ook dit is vanuit de organisaties van
CI-dragers dus een belangrijk punt van
overleg met de CI-teams.

hebben ontvangen. Ook de kwaliteit van leven na implantatie is verbeterd, vindt de overgrote meerderheid. Dit zijn zomaar twee resultaten uit de enquête die eind 2010 is gehouden
onder CI-dragende leden van de NVVS. Naast de tevredenheid worden er ook verbeterpunten
gesignaleerd. De NVVS gaat die inbrengen in het overleg met de CI-teams.

E

ind 2010 is een enquête uitgezet onder de
CI-dragende leden van de NVVS. Hun werd gevraagd
hun ervaringen en meningen te geven over een aantal
uiteenlopende onderwerpen, zoals het implantaat zelf, het
CI-team waar ze in behandeling zijn, de veranderingen die
de CI heeft teweeggebracht in hun thuissituatie, werk en
algemeen sociaal functioneren. Over het algemeen waren
de CI-gebruikers tevreden. Toch zijn er ook kritiekpunten
genoteerd. Zo is de afstand tot het CI-team voor ouderen
soms te groot. Ook kan het revalidatieprogramma op punten verbeterd of uitgebreid worden. En als het implantaat
vervangen wordt, wordt het oude implantaat niet altijd

Vragen over de revalidatie

meegegeven, terwijl CI-dragers hem wel graag als reserveexemplaar thuis willen hebben. De enquêteresultaten zijn
beschreven in een omvangrijk rapport van dr. Ruud van
Hardeveld van de NVVS-commissie CI. In HOREN zetten we
de opvallendste resultaten voor u op een rijtje.

Algemene gegevens

foto’s: chha-nl, canada

In het najaar van 2010 zijn 567 vragenlijsten verzonden.
De helft daarvan, 284 vragenlijsten, werd ingevuld geretourneerd, wat een hoge respons is. Bij de verwerking van
de resultaten is een onderscheid gemaakt tussen ‘volwassen’ en ‘jong’ geïmplanteerd. Mensen uit de ‘volwassen
groep’ waren ten tijde van implantatie minimaal 25 jaar
oud, de gemiddelde leeftijd van implantatie ligt op 57,7
jaar. De gemiddelde leeftijd van implantatie van de ‘jonge
groep’ is 5,8 jaar. Dat is de laatste jaren overigens sterk veranderd. Als gevolg van de neonatale gehoorscreening – een
test die een paar dagen na de geboorte wordt afgenomen –
worden kinderen met ernstig gehoorverlies al op zeer jonge
leeftijd ontdekt. Beide groepen verschillen sterk van elkaar
in de oorzaak van doofheid: bij de jonge groep is meningitis (hersenvliesontsteking) verreweg de belangrijkste oorzaak (90%), bij de volwassen groep is er een veelvoud aan
oorzaken, waaronder virusinfectie, extreem lawaai, medicijnen en otosclerose.

Vragen over de implantatie
Gemiddeld wonen CI-dragers 50 tot 80 kilometer van
het centrum af waar ze hun CI ontvangen hebben. Vooral
oudere patiënten vinden de reisafstand naar hun centrum
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bezwaarlijk wanneer ze daar heen
moeten voor de jaarlijkse controle
of tussendoor indien de apparatuur
kapot is gegaan. Dit zou volgens de
NVVS-commissie CI ondervangen
kunnen worden door nazorg en
service over het hele land te bieden,
bijvoorbeeld door inschakeling van
AC’s en (gedeeltelijke) overdracht van
de nazorg.
Ruim een derde van de geënquêteerden gebruikt een hoortoestel aan het
andere oor. Het CI wordt meestal
ingebracht in het best functionerende
oor. Dat roept bij de onderzoekers
als belangrijke vraag op of dat wel
gewenst is: zou het niet beter zijn het
CI juist op het slechtste oor aan te
brengen? De gehoorzenuw moet aan
die kant natuurlijk wel goed genoeg
zijn. Maar in dat geval kan voor het
beste oor namelijk een hoortoestel
gebruikt worden. Gezien het profijt
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dat zo’n hoortoestel biedt, is dit punt
zeker de moeite van verdere bestudering waard.
En dan is er de vervanging van de
spraakprocessor, het uitwendige deel
van de CI waar de techniek in zit om
geluid op een gunstige manier om te
zetten in elektrische signalen. In de
meeste CI-centra wordt die spraakprocessor na 5 jaar vervangen. De oude
processor is persoonlijk eigendom
maar blijkt bij vervanging in de helft
van de gevallen te worden ingenomen
door het CI-centrum. Veel CI-dragers

De CI-centra bieden ieder hun eigen
revalidatieprogramma. Dat hiertussen grote verschillen bestaan, blijkt
slechts in beperkte mate bekend: nog
geen derde van de geënquêteerden
wist dit. Het revalidatieprogramma is
overigens vrijwel iedereen goed bevallen. Driekwart vindt dat het gebruik
van hulpmiddelen zoals de telefoon en
de ringleiding voldoende besproken
c.q. geoefend wordt. Toch blijkt 20%
het onvoldoende te vinden. Met name
telefoneren blijft voor veel mensen
in het dagelijkse leven een probleem.
Ook de evaluatie van het revalidatieprogramma blijkt een zorgenkind:
ruim 20% van de CI-gebruikers vond
de evaluatie onvoldoende of weet niet
meer wat er uit die evaluatie kwam.
Samenvattend kan gesteld worden dat
de evaluatie verbetering behoeft en dat
er meer aandacht gegeven mag worden aan het telefoneren. Ook zou een

De CI-commissie beveelt aan om nazorg en
service over het hele land aan te bieden,
bijvoorbeeld door inschakeling van AC’s en
(gedeeltelijke) overdracht van de nazorg.
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Het lijkt verantwoord om te stellen
dat een CI goed is voor

nascholingsprogramma voor degenen die toch achterblijven
qua spraakverstaan niet overbodig zijn.

zowel je gehoor als je carrière.

Vragen over gebruik en tevredenheid
De tevredenheid over de CI is groot. Ruim 30% is tevreden,
bijna 60% zelfs zeer tevreden. Al deze mensen geven aan
dat ze een CI zeker zouden aanbevelen aan iemand anders.
Ten aanzien van de tevredenheid over het CI-team geldt hetzelfde: een zeer grote meerderheid is tevreden over zijn team
en zou dit team willen aanbevelen.
Het CI functioneert vooral goed in een rustige omgeving.
Hier is 87% namelijk tevreden over. Maar de tevredenheid over de CI in een lawaaiige omgeving is veel lager:
26%. Wel zien de meesten in dat zij hulpmiddelen kunnen
gebruiken om het spraakverstaan te vergroten. Spraakafzien
als ondersteuning is daarbij het populairst, gevolgd door
ringleiding, handmicrofoon en NmG (Nederlands ondersteund met gebaren).
Ten aanzien van het genieten van muziek zijn de meningen
verdeeld. Een ruime meerderheid is ontevreden, 44% van
de ondervraagden is echter wel tevreden. Van de tevredenen
draagt een derde een hoortoestel, waardoor muziek voor
hen een warmere klankkleur krijgt door de aanwezigheid
van veel lage tonen. Frappant is ook dat van de jong geïmplanteerden, die geen echte muziekherinnering hebben,
twee derde muziek als aangenaam ervaart.

sen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen (gepensioneerd, huisvrouw) of die naar school gaan.
Wat verandert er in het werk na implantatie? Voor een grote
groep bleef de functie gelijk, een enkeling kwam op een
lager niveau terecht, maar een opvallend grote groep (bijna
40% van de werkenden) is in een beter functieniveau terecht
gekomen. Vaak ervaren mensen dat ze zelfstandiger en met
meer verantwoordelijkheid functioneren. Behoorlijk wat
mensen voorzien ook dat ze betere promotiekansen hebben
gekregen. Het lijkt verantwoord om te stellen dat een CI
goed is voor zowel je gehoor als je carrière.
De veranderingen die na de implantatie worden ervaren in
de thuissituatie en bij het functioneren in de maatschappij
zijn in beeld gebracht. Zij kunnen worden samengevat in de
verbetering van de kwaliteit van leven die door ruim 86% van
de CI-dragers als beter, veel beter of zeer veel beter wordt
gewaardeerd.

Vragen over werk en sociaal functioneren

En nu?

Ruim 22% van de CI-dragers is aan het werk, deeltijds of
voltijds. Opvallend is dat de recuperatie en revalidatie van de
geïmplanteerden zo snel verloopt dat veel mensen zeggen
weer direct aan het werk te zijn gegaan. 13% is werkzoekend, waaronder opvallend veel vrouwen (70% van hen), en
14% doet vrijwilligerswerk. Verder zijn er natuurlijk de men-

Zoals uit de enquête blijkt, zijn de CI-dragers over het algemeen tevreden met hun CI, hun CI-team en hun sociaal
functioneren. Toch zijn er hier en daar verbeterpunten en
dat is precies waar de NVVS aandacht aan gaat besteden.
De NVVS doet dat samen met haar zusterorganisaties in
OPCI-verband. OPCI – dit acronym staat voor Onafhankelijk
Platform CI – behartigt de gemeenschappelijke belangen
van (potentiële) CI-gebruikers en is aanspreekpunt voor
o.a. beleidsmakers, verzekeraars en deskundigen, zoals
de CI-teams. De NVVS-commissie CI zal de resultaten en
inzichten van de enquête via OPCI in eerste instantie inbrengen in het overleg met het samenwerkingsverband van
de Nederlandse CI-teams, CION (Cochleaire Implantatie
Overleg Nederland).

Met name telefoneren blijft voor
veel mensen in het dagelijkse leven
een probleem.
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