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Martijn 
papa van Tijs 
 

Tijs werd  in 
2012 doof 
geboren als 
gevolg van CMV-
infectie. Als baby 
werd hij 

bilateraal geïmplanteerd in 
Rotterdam en hij praat nu de oren 
van ons hoofd. Zelfs in het water! 
Tijs gaat ondertussen naar school 
en gaat als een speer. Graag help ik 
andere mensen die in een 
vergelijkbaar (emotioneel) CI-
traject terecht komen met hun kind 
en hierbij duizend en één vragen 
hebben, door mijn ervaringen te 
delen. 

Filip  
papa van 
Stien  

 
Onze dochter 
Stien werd in 

2004 doof geboren.  Ze kreeg haar 
1ste CI toen ze 11 maanden was en 2 
jaar later haar 2de CI. De ervaring 
die wij als ouder hebben opgedaan 
bij het opgroeien van Stien van 
baby tot tiener geeft ons de 
mogelijkheid te antwoorden op 
vragen die leven bij andere ouders. 
Artsen en therapeuten brengen 
belangrijke informatie vanuit hun 
vakgebied, als ouder trachten wij 
deze aan te vullen met tips, 
ervaringen, een eenvoudig 
antwoord op een vraag of gewoon 
een luisterend oor. Meer dan dat 
heb je soms niet nodig om verder 
op weg te gaan.  

Stien 

dochter van 
Filip 
 

Ik ben doof 
geboren in 

2004 en als baby ben ik bilateraal 
geïmplanteerd in Gent. Vanaf de 
kleuterklas ga ik naar een gewone 
school, daar loopt alles wel goed. Ik 
geniet van het samenzijn met mijn 
vriendinnen en in mijn vrije tijd ga 
ik graag naar de Chiro 
(jeugdbeweging). Als tiener gebruik 
ik de Naída CI Connect om muziek 
te beluisteren zonder dat iemand 
anders het hoort! Ik ben heel 
positief ingesteld en ervaar mijn 
doofheid niet echt als een 
probleem. Het hoort gewoon bij 
mij.  

Diederik 
papa van Friso 
 
In 2015 is onze 
zoon Friso 
geboren. Hij was 

onze tweede zoon en inmiddels 
heeft Friso ook nog een zusje 
gekregen. Bij Friso werd al vrij snel 
geconstateerd dat hij gehoorverlies 
had. Na onderzoek bleek dat een 
enkele CI in combinatie met een 
gehoorapparaatje voor hem een 
goede oplossing zou zijn. In 2017 
kreeg hij in Utrecht zijn CI. 
Inmiddels zijn we een aantal jaar 
verder en ontwikkelt Friso zich 
goed. Hij is recent gestart op het 
regulier onderwijs waar hij nu 
nieuwe vriendjes maakt en zijn 
lerares geeft aan dat hij goed mee 
kan doen in de klas.  
 

Marjolein  
mama van Luuk 
en Ivo 

Onze zoontjes Luuk 
(2008) en Ivo 

(2010) zijn allebei doof geboren. Ze 
zijn rond 11 maanden bilateraal 
geïmplanteerd in het LUMC. De 
jaren daarna waren intensief met 
logopedie, gebarentaal, 
gehoortesten enz., maar het gaat 
nu super goed met ze. We vergeten 
soms zelfs dat ze CI’s hebben. Het 
zijn vrolijke jongens, doen het goed 
op school, zitten allebei op voetbal 
en zijn gek op muziek. Graag help ik 
andere ouders door onze 
ervaringen te delen en antwoord te 
geven op hun vragen. Ook Luuk en 
Ivo vertellen graag hoe het is om 
CI’s te hebben. 

Frances 
 

Mijn gehoor ging 
langzaam 
achteruit 
waardoor alles 
steeds moeilijker 
ging verlopen. 

Door het voorbeeld van mijn zus 
hoefde ik niet lang na te denken 
toen ik in aanmerking kwam voor 
een CI. Sinds 2013 heb ik een CI en 
ik draag de Naída Link in mijn ander 
oor wat erg prettig is bij het 
luisteren naar muziek. Met mijn CI 
gaat alles weer veel makkelijker. Ik 
speel theater en geniet van muziek. 
Net als mijn zus voor mij, wil ik 
graag een voorbeeld zijn voor 
anderen. 

Maaike  
 

Als kind was ik al 
slechthorend, 
maar het werd 
steeds slechter 
tot ik na de 
geboorte van mijn 

zoon in 2013 besloot om voor een 
CI te gaan. Ondertussen ben ik 
moeder van twee en werk ik bij de 
NSDSK in Amsterdam. Met het CI 
kost het leven me minder energie 
en ga ik geen situaties meer uit de 
weg. Een CI is een definitieve stap 
en ik was er zelf lange tijd niet aan 
toe. Ik ben blij de stap te hebben 
gezet en wil anderen daar graag bij 
ondersteunen.  

Harry  
 

Gedurende 20 
jaar ging mijn 
gehoor steeds 
verder 
achteruit en 
voelde ik me 

eenzaam worden. In de zomer van 
2017 kreeg ik een cochleair 
implantaat naast mijn hoortoestel 
waarmee ik weer terug ben in de 
horende wereld. Ik genoot het 
meest van de eerste zinnen van 
mijn kleinzoon en fluitende vogels! 
De hoeveelheid prikkels in het 
begin is even wennen, maar ik ben 
heel blij de stap te hebben gezet en 
deel graag mijn ervaringen. 

Elske  

 

Ik woon in 
Leeuwarden. 
In 2009 kreeg 
ik een CI en ik 
besloot in 
2014 voor een 

2de CI te gaan. Vroeger speelde ik 
kerkorgel, maar dat lukt niet meer. 
Nu speel ik djembé en gitaar. Ik ben 
ook een hardloper en sinds ik mijn 
tweede CI heb, kan ik horen 
wanneer ik word ingehaald en 
schrik ik veel minder van geluiden. 
Als je vragen hebt over hoe het is 
om met twee CI’s te horen of je 
hebt vragen over het traject naar 
een CI, dan informeer ik je graag!  

Kari 

 

In 2014 
kreeg ik mijn 
eerste en in 
2017 mijn 
tweede CI. Ik 
werk als 

farmaceutisch technisch assistent 
en moet voor mijn werk ook 
regelmatig telefoneren. Dit had ik 
voor mijn CI’s niet voor mogelijk 
gehouden. Ik geniet ook van muziek 
en zwemmen met mijn CI’s. Mijn 
CI’s hebben mij enorm vooruit 
geholpen. Graag deel ik mijn 
positieve en minder positieve 
ervaringen om een goed beeld te 
geven van wat CI’s kunnen 
betekenen.  

Renske 
 

Ik ben 
slechthorend 
geboren en 
gaandeweg 
steeds slechter 
gaan horen. Op 

mijn 25ste heb ik een CI gekregen. Ik 
moest in het begin érg wennen, 
maar inmiddels ben ik een blije en 
trotse CI-gebruiker! In mijn ander 
oor heb ik geen bruikbaar 
restgehoor, dus draag ik daar de 
Naída Link CROS, wat mij prima 
bevalt. Ik ben zelfstandig 
ondernemer en ik ben vrij actief op 
sociale media. Altijd leuk om in 
contact te komen met nieuwe 
mensen!  

 
Stel je vragen of deel je 
ervaringen met 
anderen door de QR-
code te scannen. 
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Algo 
 
In 2008 kreeg ik 
mijn eerste 
hoortoestel. Mijn 
gehoor ging met 
sprongen achteruit. 

Het waren jaren van tobben. In 
2013 kwam ik in de CI-molen 
terecht en uiteindelijk in 2016 kreeg 
ik een CI. Het CI heeft heel veel 
meer teruggegeven dan alleen 
horen en genieten van alle 
geluiden. Mijn zelfvertrouwen 
groeide. De levensvreugde kwam 
terug. De communicatie met de 
buitenwereld werd toegankelijker 
en ik durf er weer zelf op uit te 
gaan. Zelfs mijn kleinkinderen kan 
ik weer verstaan. Graag wil ik mijn 
vreugde en mijn ervaringen met 
anderen delen.  

Helen       
 

Ik ben zwaar 
slechthorend 
geboren en 
kreeg op mijn 
14e een CI. Nu 
heb ik ook een 
Naída Link 

hoortoestel aan mijn ander oor. Ik 
werk bij Kentalis als onderzoeker en 
verdedig in 2020 mijn proefschrift. 
Mijn CI heeft mij vertrouwen 
gegeven om weer met onbekenden 
een gesprek te beginnen. Ik help 
anderen graag om een realistisch 
beeld te krijgen van wat een CI voor 
je kan doen. 

Lien 
 

Ik ben 
slechthorend 
geboren en 
gaandeweg 
steeds 
slechter gaan 
horen.  Op 

mijn 23ste kreeg ik mijn 1ste CI en 
1,5 jaar later heb ik de stap gezet 
naar een 2de. Het verschil van 
hoorapparaten naar CI was enorm. 
Ik moest wel even wennen, maar ik 
hoor nu weer geluiden die ik jaren 
niet hoorde en ik kan weer 
telefoneren wat ik jaren niet kon. 
Aarzel niet en stel al je vragen. 

Oliver 
 

Ik woon in 
Midden-
Limburg, ik ben 
getrouwd en 
heb twee 
kinderen. In 
2014 heb ik in 

Maastricht een CI van AB 
geïmplanteerd gekregen, waardoor 
ik mijn kinderen weer kan verstaan 
en ook nog steeds werkzaam kan 
zijn. In mijn ander oor draag ik een 
hoortoestel. Ik wil andere mensen 
helpen met hun keuze voor een CI, 
hun angsten proberen weg te 
nemen, maar hen ook bewust 
maken van de (on)mogelijkheden 
van een  CI.  

Arno 
 

In 2007 kreeg 
ik links een CI 
nadat ik in 15 
jaar tijd doof 
werd. De 
operatie 

betekende het einde van een 
periode van grote onzekerheid, 
frustratie, angst en steeds meer 
sociale isolatie. Inmiddels draai ik 
weer volop mee, met 
vergaderingen en telefonisch 
overleg. Dankzij mijn CI kan ik ook 
weer genieten van blokfluit spelen. 
Het CI heeft me veel meer 
teruggegeven dan alleen maar mijn 
gehoor en dat wil ik graag delen 
met anderen. 

 
Stel je vragen of deel je 
ervaringen met 
anderen door de QR-
code te scannen. 
 

 
 
Bezoek onze website: 
https://advancedbionics.com/nl 
 
Bezoek ons YouTube 
kanaal: 
https://www.youtube.c
om/channel/UCkzPjiBb
qLhLkm7e-MSmlLA  
 
Oefen je gehoor met 
ons revalidatieportaal: 
https://www.hearingsu
ccess.com  
 

Frank  
 

Toen ik plots 
doof werd in 
2006 kwam ik 
gelukkig in 
aanmerking 
voor een CI. 
Dankzij het CI 

heb ik zodanig veel zelfvertrouwen 
gekregen dat ik naast mijn baan 
freelance fotograaf durfde te 
worden. Ik blijf uiteraard nog altijd 
slechthorend, maar ik heb totaal 
geen vrees meer om iets verkeerd 
te verstaan en stap met veel 
zelfvertrouwen bij klanten binnen. 
Mijn ervaring deel ik graag om 
anderen ook op weg te helpen naar 
‘weer horen’. 

Monique 
 

Vanaf mijn 43ste 
werd ik 
langzaamaan 
steeds dover. Op 
mijn 50ste  was ik 
volledig doof en 

heb ik uiteindelijk, na een lang 
‘intern’ beraad, toch gekozen voor 
een CI. En ik ben er heel blij mee. Ik 
ondersteun daarom graag mensen 
op sociaal-emotioneel gebied. 
Mensen die voor de keuze van een 
CI staan en zich afvragen wat 
‘horen’ en  communicatie eigenlijk 
voor hen persoonlijk betekent. En 
hoe ze dit kunnen leren accepteren. 

Willemijn  
 

Ineens hoorde ik 
minder! Dan krijgt 
je zelfvertrouwen 
meteen een flinke 
knauw. Nu moest 

ik gaan beslissen of ik voor een CI 
ging of niet. Ik dacht, het kan alleen 
maar beter worden en dat was 
gelukkig ook zo. Mijn 
zelfvertrouwen groeit weer. Bij het 
solliciteren kan ik nu eindelijk 
zeggen dat ik ook telefoontjes kan 
plegen. Ook muziek luisteren, gaat 
goed. Het is eng om een beslissing 
te nemen, maar het brengt echt 
‘meer horen’! 

Jurgen 
 

Vanaf mijn 
39ste werd ik 
stilaan doof in 
mijn beide 
oren door een 

degeneratief en leeftijdsgebonden 
proces. Dit op mijn 39ste al? 
Uiteindelijk is het zo ver gekomen 
dat ik in 2015 100% doof werd. Na 
kort overleg met een CI-chirurg heb 
ik, mede op zijn advies, gekozen 
voor een CI van AB. 3 weken na de 
operatie kreeg ik de processor en 
kon ik alles weer heel normaal 
horen. Geen vervormde stemmen 
en ik heb ook geen logopedie nodig 
gehad. Om te kunnen zwemmen, 
gebruik ik de AquaCase wat heel 
handig is met 2 jonge kinderen. Ik 
besef dat het niet bij iedereen zo 
snel gaat, dus ik ben enorm 
tevreden met mijn CI.  

David 
 

Ik ben zwaar 
slechthorend 
geboren als 
gevolg van een 
CMV-infectie. In 
2004 kreeg ik 
mijn 1ste en in 
2011 mijn 2de 
CI. Toen ik voor 

het eerst met mijn CI naar een club 
ging, kwam de muziek op volle 
sterkte binnen en dat voelde zó 
goed dat ik kippenvel kreeg. 
Inmiddels ben ik DJ. Muziek speelt 
een grote rol in mijn leven en 
zonder CI had ik daar nooit zo van 
kunnen genieten. 
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