
Als ernstig slechthorende opnieuw (maar anders)  
kunnen gaan horen en verstaan

CI, Cochleair Implantaat

Cochleaire implantatie is een medisch/technische ingreep die ervoor zorgt dat 

zeer slechthorende en dove mensen weer kunnen gaan horen. Vroeger was een CI 

(Cochleair Implantaat) vooral voor doven bedoeld. Door de technische vooruitgang 

komen nu ook zeer slechthorenden, die weinig baat bij hun hoortoestel hebben, 

mogelijk in aanmerking voor CI. Er zijn inmiddels ook systemen die het beste van 

beide technieken – hoortoestel en CI – combineren. In Nederland zijn er nu al 3.500 

CI-gebruikers en daar komen er 400 per jaar bij.

“Mijn CI is een hulpmiddel. Maar het is ook een verrijking in 
mijn dagelijks leven om weer te kunnen horen met een CI.”



Wat is een Cochleair Implantaat (CI)?
Een Cochleair Implantaat bestaat uit twee 
delen: het interne gedeelte (het implantaat) 
en het externe gedeelte (de spraakprocessor). 
Het implantaat bestaat uit een ontvangertje 
waaraan een aantal elektroden verbonden is. 
Deze elektroden worden tijdens een operatie 
door het slakkenhuis (cochlea) geschoven. Dit 
implantaat wordt later op de spraakprocessor 
aangesloten. De processor is te vergelijken met 
een hoortoestel (achter het oor-model) en wordt 
uitwendig gedragen.

Als u nog geen CI heeft
Als u denkt dat een CI iets voor u zou kunnen 
zijn, dan kunt u zich aanmelden bij één van de 
CI-centra in Nederland. Eerst krijgt u alle nodi-
ge informatie en onderzoekt men of u in aan-
merking komt voor een CI. Is dat zo, en kiest 

u voor een CI, dan volgt de operatieve ingreep. 
Daarna gaat u met uw partner of iemand anders 
uit uw naaste omgeving hard werken aan het 
opnieuw leren horen. Het resultaat dat u met 
deze ‘hoortrainingen’ uiteindelijk behaalt, 
verschilt van persoon tot persoon, maar velen 
ervaren het opnieuw gaan horen als ‘opnieuw 
gaan leven’.

Als u een CI krijgt of heeft
Als u de revalidatie en de hoortrainingen heeft 
afgesloten, ontvangt u bij de meeste CI-centra 
nog (enige) nazorg. Veel CI-dragers zijn steeds 
op zoek naar verdieping en verbetering: kun-
nen telefoneren, muziek beter beleven, sporten 
met hun CI, aanvullende hoorhulpmiddelen 
gebruiken. De NVVS zorgt dat hier steeds meer 
informatie over komt, samen met de andere 
organisaties van doven en slechthorenden.
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De NVVS-Commissie CI zet zich in voor mensen 
die zich oriënteren op een CI, zich voor selectie 
hebben aangemeld en voor hen die inmiddels 
een CI hebben. De commissie biedt informatie 
via folders, via www.nvvs.nl/ci en via regionale 
informatiebijeenkomsten. De NVVS-Commissie 
CI werkt nauw samen met de andere belan-
genorganisaties van doven en slechthorenden 

in OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire 
Implantatie, www.opciweb.nl ). Samen organi-
seren wij contactbijeenkomsten, behartigen de 
belangen van CI-gebruikers en onderhouden we 
internationale contacten.
Kijk vandaag nog op www.nvvs.nl/ci of bel met 
de NVVS voor nadere informatie. En vanzelf-
sprekend bent u welkom als lid of donateur!

Wat heeft de NVVS-Commissie CI u te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met hoorproblemen 
– ook voor mensen die een CI overwegen of hebben!

Fax (030) 261 66 89
Teksttelefoon (030) 261 76 77
info@nvvs.nl  www.nvvs.nl

www.nvvs.nl/ci


