
Ietske Siemann: Cochleaire Implantatie bij volwassenen: Verschuiving van selectiecriteria? 
vragen vanuit het symposium 
 

- Optimalere afstelling mogelijk als het thuis gebeurt en niet in centra die kunstmatige 
luistersituaties hebben? 

We onderzoeken momenteel verschillende scenario’s waarbij dit wellicht ook tot de te onderzoeken 
mogelijkheden behoort. Het is zeker goed om niet alleen in een behandelkamer het geluid in te 
stellen. Zeker een goed verbeterpunt om mee te nemen/te onderzoeken 
 

- Blijven kk die 2 CI’s hebben ook als ze volwassen zijn nog steeds de vergoeding voor 
vervanging van 2 CI’s? 

 ja, in principe wel 
 

- Waarom zijn de indicatiecriteria niet bekend en worden ze geheim gehouden? 
Indicatiecriteria zijn zeker niet geheim, is medische/audiologische zorg waar een multidisciplinair 
team per patiënt naar kijkt. Het is gewoon niet zo zwart- wit. 
 

- De wachttijd voor CI is lang door beperking aantal operaties per ziekenhuis. Hoe wordt dit 
opgelost als steeds meer mensen voor een CI in aanmerking komen? 

 Dat is een vraag voor de zorgverzekeraar, dat is waar ons symposium 9 maart over gaat. Belangrijk 
thema, we hebben dan ook zorgverzekeraars aan tafel zitten om de discussie te voeren 
 

- Is het bekend of CI’s ongebruikt blijven liggen vergelijkbaar met wat soms met htt gebeurt? 
 Wij houden inderdaad het aantal non-users bij en vragen clienten de apparatuur weer in te leveren 
 

- Hoe is de verhouding liplezen en een perfecte CI kandidaat? 
Ggunstige factoren voor een goed resultaat met CI zijn: korte duur van doofheid, dus gebruik van 
hoortoestel in het te implanteren oor tot kort voor CI (waardoor auditieve stimulatie); reële 
verwachtingen van de patiënt, geluidgerichtheid. Steun van het lipbeeld kan (vooral ook in het begin 
van de revalidatie) prettig zijn. 
 

- Wordt het niet tijd dat CI centra veel meer gaan samenwerken in bijv. revalidatietraject? 
 CI teams delen inderdaad hun kennis met elkaar, bv in de vorm visitaties en binnen het CION. Er 
kunnen echter wel verschillen in visie zijn, bv tav revalidatie en dat is ook goed. Voor  revalidatie is er 
een overkoepelende werkgroep van logopedisten die kennis met elkaar delen en brainstormen om 
uiteindelijk de zorg te kunnen blijven verbeteren. CI teams werken vanuit de CION samen, oa mbt 
richtlijnen tav indicatie etc.  
 


