erbij horen

‘Mijn vrouw had
me nooit eerder zo
teleurgesteld gezien’

Op zijn 27e deed Arno Braan voor de grap de
hoortoestellen van zijn vader in. Ineens hoorde
hij allerlei geluiden die hij nooit eerder had
waargenomen. Een bezoek aan de kno-arts
bevestigde dat Arno zelf ook slechthorend was.
Nu, 25 jaar later, draagt Arno al tien jaar een CI.
En pas geleden heeft hij zelfs zijn allereerste

‘De muziek
vult mijn
hele hoofd’

accessoire aangeschaft.
ik dus muziek luisteren zo hard als ik wil, zonder dat
‘Ik was niet direct blij met mijn CI,’ vertelt Arno in de

iemand dat in de gaten heeft.’

tuin van zijn woning in Goirle. Naast hem zit Rottweiler
Djeena, de trouwe viervoeter des huizes. ‘Bij de eerste

Arno legt uit dat zijn CI meerdere programma’s bevat,

aansluiting zei mijn vrouw dat ze me nooit eerder zo

waarmee je het geluid aan iedere situatie kunt aanpassen.

teleurgesteld had zien kijken. Dat klopte, want het viel

‘Wanneer ik bijvoorbeeld met mijn vrouw in de auto zit,

me erg tegen. Ik had jarenlang uitsluitend de lage

richt ik met één druk op de knop alle microfoons op haar.

tonen gehoord. Toen ik er ineens alle hoge tonen bij

Op die manier kan ik haar tijdens de autorit goed blijven

kreeg, moest ik daar erg aan wennen.’ Arno legt uit hoe

verstaan.’ Verder wil Arno zo min mogelijk bezig zijn met

dat komt: ‘Met een CI krijg je niet, zoals bij een goed

het afstellen van het apparaat. Hoewel…. ‘Soms hebben we

werkend oor, het volledige geluid binnen. Het is eerder

op mijn werk tijdens een vergadering wel eens een verhitte

een uittreksel van het geluid, de belangrijkste aspecten

discussie,’ grijnst hij. ‘Dan zeg ik soms “Oh, wacht, mijn

ervan. Dat is ook waarom veel mensen met een CI niet

accu is leeg”. In de tijd dat ik zogenaamd de accu aan het

telefoneren. Het geluid van een telefoonspeaker klinkt

vervangen ben, komt het gesprek dan weer tot rust.’=

dan zo vervormd, dat je je gesprekspartner aan de
andere kant van de lijn niet kunt verstaan.’
Toch kan Arno sinds kort gewoon bellen. Hoe zit dat
dan? ‘Hoewel ik het liefst zo min mogelijk hulpmiddelen
gebruik, heb ik pas geleden mijn allereerste accessoire
ooit aangeschaft: de Naída CI Connect.’ Meteen haalt
hij het CI uit zijn oor en laat het apparaatje zien. ‘Kijk,’
zegt Arno, terwijl hij een rechthoekig blokje van nog

Hij laat zien hoe het blokje eenvoudig aan de
onderkant van het CI wordt geklikt. Wanneer Arno’s

DE NAÍDA CONNECT

telefoon overgaat, kan hij meteen - handsfree - met

Met de Connect kunnen dragers van een CI van

de beller communiceren. Op dezelfde manier luistert

Phonak of Advanced Bionics handsfree bellen, tv

hij met de Connect naar muziek. ‘Heel bijzonder is dat,’

kijken, muziek luisteren en verbinding maken met

glimlacht Arno. ‘Ik hoor de muziek niet uitsluitend in

vrijwel alle andere bluetooth-apparaten zoals tablets.

mijn oren; het vult mijn hele hoofd. Anderen kunnen

Meer informatie is te vinden op advancedbionics.com

dat echter niet horen. In de trein of het vliegtuig kan
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verbinding met je telefoon, tablet, tv of autoradio.’

Tekst

kleine dingetje onder de accu. Dat maakt via bluetooth

Foto

Thies Bening

geen twee centimeter van het CI schuift, ‘het is dit
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