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Mijn CI-traject, de plaatsing van een cochleair implantaat (CI)en de daaropvolgende revalidatie door het
Audiologisch Team (AT) van het Amsterdam UMC, locatie AMC, nam zo’n tien maanden in beslag.
Daarvoor is nog gekeken of mijn eerdere gehoorapparaat nog voldeed. Dat bood niet echt verlichting,
hoezeer de audiologe ook haar best deed. Het was nauwelijks afdoende.
Daarmee zette ik de stap om mij uitgebreid te laten voorlichten over de (on-)mogelijkheden van de
plaatsing van een kunstmatig slakkenhuis (CI). Ik kreeg een vracht aan informatiemateriaal mee en het
adres van iemand bij wie de operatie tot welslagen had geleid. Ook bezocht ik een informatieavond van
OPCI, een platform van patiënten met een CI in de keuken bij Slechthorend Amsterdam. Uiterst
informatief en motiverend.
In een daaropvolgende reeks van gesprekken en onderzoeken werden met het AT twee zaken
onderzocht: was ik geschikt om de operatie te ondergaan en zou ik er positief voor besluiten. Het
antwoord op beide vragen was ja. Op 19 december jl. werd ik geopereerd. Deze ingreep waarbij het CI
werd aangebracht, was een succes. De ingreep vond plaats aan mijn nog enigszins functionerende
rechteroor. Daarbij moet de lezer weten dat mijn linkeroor al een aantal jaren volstrekt doof is. De
ingreep betekende wel dat ik vier weken lang niets kon horen. Niet onoverkomelijk, maar voor mijn
echtgenote moeizaam: alle communicatie van haar kant moest schriftelijk.

Na vier weken, d.i. de tweede helft januari jl., werd de zogeheten processor geplaatst. Ik verstond de
door de audioloog uitgesproken woorden onmiddellijk. Dat was uitzonderlijk. Vanaf dit tijdstip tot half
maart oefenden mijn echtgenote en ik met een intensief revalidatieprogramma. Dit betrof het dagelijks
oefenen met woorden en teksten, daarbij begeleid door de verschillende logopedistes van het AT. Gelijk
op werkten de collega-audiologen aan een optimalisering van het geluid. Met behulp van deze ingrepen
en de revalidatie zit ik nu op een gehoorvermogen van 85%. Dit percentage is meer dan mijn gehoor in
tijden is geweest.
De begeleiding door alle leden van het Audiologisch Team AMC is uitermate professioneel én
uitgesproken meelevend. Er wordt van alles gedaan om de patiënt welkom te heten en te
ondersteunen. Op momenten zelfs emotioneel rakend. Daarvoor mijn complimenten en dank.
Daarnaast was er de vreugde weer even op mijn oude universiteit te verkeren, ook al betrof het een
andere faculteit. En last but not least: de zelfgemaakte soep in het publieksrestaurant op de begane
grond smaakt voortreffelijk.

