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                        werd aangezet, 
was spannend. Dat ik direct weer goed zou 
kunnen horen, was onwaarschijnlijk. Dat wist 
ik. Toch hoopte ik op een wonder, want die 
verhalen zijn er ook. Maar ik hoorde alleen 
maar herrie. Ik verdronk bijna in de kakofonie 
van geluiden.” 
José Verheul (44 jaar) is sinds haar geboor-
te doof aan haar linkeroor en rechts zwaar 
slechthorend. Toch kon zij met behulp van een 
gehoorapparaat voor zo’n 80 procent horen. 
Totdat ze, na een paar fl inke oorontstekingen, 
in 2004 plotseling helemaal doof werd. Met 
haar werk als peuterleidster moest ze stoppen, 
haar man en kinderen hoorde ze niet meer. 
Haar wereld werd zo klein dat ze er overspan-
nen van raakte. “Er is niks aan te doen”, zei 
haar kno-arts. “Leer er maar mee leven.” José 
vroeg een second opinion aan in het AMC. 
“Wat de oorzaak is van je gehoorverlies weten 
ook wij niet”, zeiden de artsen. “Maar je kunt 
waarschijnlijk goed geholpen worden met een 
CI: een cochleair implantaat.” Dat is een ‘ge-
hoortoestel’ waarbij een deel operatief in het 
hoofd wordt geïmplanteerd. Een ander deel 
wordt achter het oor gedragen. Een CI ver-
sterkt het geluid niet, maar zet geluidsgolven 
om in elektrische signalen die via elektroden 
aan de gehoorzenuw worden doorgegeven.  
Zes weken na de ingreep, toen de operatie-
wond was genezen, werden beide onderde-
len op elkaar aangesloten. Het geluid dat José 
toen hoorde, klonk zo overweldigend dat ze 
het apparaat het liefst had uitgezet, maar ze 
hield stug vol. Twee keer per week ging ze naar 
de logopediste en de audioloog. Het duurde 
bij José erg lang om de elektroden op de juiste 

frequentie af te stellen, omdat de CI op haar 
linkeroor was geïmplanteerd. Dat was sinds 
haar geboorte doof en werd nu dus voor het 
eerst geprikkeld om geluid op te vangen. “Ik 
hoop toch zo dat ze nu wat meer kan horen”, 
mompelde haar man tegen zichzelf, toen de 
logopediste tijdens een van de sessies even 
een kopje thee ging halen. Hij zat naast José, 
dus zijn lippen lezen kon ze niet. Maar ver-
staan deed ze hem wel. “Zei jij nou: ik hoop 
maar dat ze weer wat kan horen?” vroeg José 
stomverbaasd. Vanaf die dag ging het hard en 
hoorde ze de stemmen van haar kinderen en 
ouders weer, en vogelgekwetter, en kon ze na 
lang oefenen zelfs de liedjes van René Froger 
weer verstaan. Nu hoort ze weer evenveel als 
vroeger en doet ze wat ze kan om bekendheid 
te geven aan het cochleair implantaat. En dat 
is hard nodig, weet ook prof. dr. ir. Johan Frijns, 
hoofd van de afdeling KNO van het LUMC in 
Leiden. “In Nederland zijn duizenden mensen 
die niet weten dat ze in aanmerking komen 
voor een CI of er net als José nog nooit van ge-
hoord hebben. Ook kno-artsen zijn niet altijd 
goed op de hoogte.” 
Wie niet meer goed kan telefoneren ondanks 
z’n gehoorapparaat, zou het met zijn arts kun-
nen bespreken, stelt Frijns. “Voorwaarde is dat 
de gehoorzenuw nog enigszins functioneert 
en dat iemand fi t genoeg is om de operatie te 
doorstaan en te revalideren.” Frijns oudste pa-
tiënt was 86. Toen zijn – horende – vrouw was 
overleden, dreigde hij zijn zelfstandigheid te 
verliezen. “Dankzij zijn CI woont hij nog thuis.”

Meer informatie: de Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden, T 030-261 76 16 of www.nvvs.nl

“De eerste keer dat mijn cochleair implantaat

■

De eerste keer dat ik... weer kon horen
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’

Ik verdronk bijna in de kakofonie    

    van geluiden

‘ 

José Verheul 

werd in 2004 

geheel doof. 

Een cochleair 

implantaat 

maakte daar 

een eind aan.
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