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Rol maatschappelijk werker CI-team

Selectiecriteria voor de maatschappelijk werker

Enquete kwaliteit van leven na CI

Casus



Taak maatschappelijk werker in ci-team

selectie

revalidatie

ci-team



Selectiecriteria maatschappelijk werker

Opnemen van intake gegevens

Onderzoek motivatie en verwachting bij CI

Coping auditieve handicap tot nu toe

Voorlichting belang trainingspartner



Aandacht voor:

Verwerking cq beleving auditieve handicap

Verdieping exploratie motivatie en verwachtingen 

Inschatting leerbaarheid

Bijdrage CI aan psychosociaal functioneren

Keuze oefenpartner



Therapietrouw patiënt EN oefenpartner

Draagvlak directe sociale omgeving

Verhouding draaglast versus draagkracht

Betekenis eventuele afwijzing of beperkt succes ci

Planning werk na operatie en tijdens revalidatie

Aandacht voor:



2002-2003 start CI in VUmc

Terugblik op 5 jaar ervaring met CI-VUmc

Tot 7.8.2008 128 patienten geopereerd (wv 19 kinderen)

Twee patienten inmiddels overleden

Is er verandering in kwaliteit van leven ??

Drie vragenlijsten verstuurd:

- IOI-CI (Internationaal Uitkomst Instrument) 

- Nijmeegs Gehoor-Profiel

- Evaluatie mw voor CI-patienten



3 vragenlijsten verzonden

aan 92 patienten

Na 14 dagen 47 retour

Nu 77 binnen



Vragenlijst 1: IOI  - CI

10 vragen         score 0 tot 4 (0=slecht,4=goed)

Verbetering

met CI: gemiddeld 3.5

(grote verbetering)



VUmc

Nijmeegs gehoor-profiel



Vragenlijst 2: Nijmeegs Gehoor-Profiel

60 vragen, waarvan 4 uitgelicht
Codering: moeizaam gaat beter

Belemmering werk/studie                       3    2    4   24     11

Luisteren vermoeiend                     13 9   7   29     11

Eenvoudig telefoongesprek                     13 9   8    11     26 

Gehoor afbreuk vertrouwen                      5 4   6    27     23



Vragenlijst 3: Evaluatie begeleiding 

CI-patienten

Vragen over positieve of negatieve veranderingen thuis 

en op het werk

De rol van team en mw hierbij

Cijfer kwaliteit van leven

Waardering CI-team



Populatie

1 Turk

1 Marokkaan

4 Surinamers

3 tieners

2 doof-blinden

3 verstandelijk beperkten

2 rolstoelers

24 65-plussers



Populatie

Thuissituatie:

22  alleen

32  partner

23  gezin

17  plotsdoven

60  geleidelijk doof

20 school voor slechthorenden

1 school voor doven



32x kunnen telefoneren

24x zelfstandiger

23x betere communicatie

20x vrolijker/blijer

15x minder moe

7x meer zelfvertrouwen

6x kleinkinderen kunnen horen

6x muziek weer kunnen horen

Positieve veranderingen 1



Positieve veranderingen 2

5x weer vogels kunnen horen

5x verrijking van het leven

4x meer kleur in het leven

3x signalen verkeer horen (tomtom!)

3x een wonder

2x meer betrokken

2x uit isolement

1x geen mensen meer vermijden



Beeld familie over CI

33x betere gesprekken/communicatie

3x beter gebruik stem

2x ander mens geworden

2x vrolijker

2x zelfstandiger

2x reageert sneller

2x niets meer opschrijven

2x minder gespannen



Ik heb gezongen voor 75 man !!!



9x vermoeiend

6x telefoneren lukt niet

3x last omgevingsgeluiden

2x echtscheiding

Minpunten



“invoegprobleem”

snelle interventie indien storing 

muziek niet haalbaar 

batterijen duur 

tinnitus

duizelig 

geblaf beesten

kwaliteit geluid

Eenmalig genoemd



Werk

24 65-plussers

4   scholieren

3   wao/wia

3   vutters

10   zonder werk

33   werk

17 fulltime en 16 parttime



Veranderingen bij de 33 werkers

4 geen baan, NU WEL !! (37,48, 53, 56 jaar)

2 andere baan

1 mag blijven op zijn werk

6 betere communicatie op het werk

3 mogen nu ook telefoneren

2 re-integratietraject

1 cursus Engels

1 roosteraanpassing

1 kan zelf vragen oplossen



Rol MW hierbij

Bij 6 van de 33 intensief contact ivm werk

3x bezoek werkplek

1x bemiddeling aanpassingen werkplek

1x hulp verkrijgen wsw indicatie

6x tel. info aan baas/manager

11x overleg met ARBO-arts

1x aansporen tot actie



onbegrip baas/collega’s

te hoge verwachting omgeving

problemen met “invoegen”

te veel afwezig

Problemen op het werk



Meer werkplezier/voldoening na CI

26 van de 33 meer werkplezier, 1 minder.

6 niet ingevuld

Promotiemogelijkheden:

2  minder geworden,

19 gelijk gebleven

8 groter geworden

6    niet ingevuld



Meer puf na het werk??

6 x nee

21x geen verschil

12x ja

* cursus reanimatie

* 2x cursus Engels

* cursus schoonmaken

* oppassen op kleinkinderen

* vrijwilligerswerk



Kwaliteit van leven VOOR CI cijfer 

Kwaliteit van leven NA CI cijfer

4.6

8.1



Getallen kwaliteit van leven

voor CI na CI

0x3x0

11x0x10

12x + 2x 9,51x9

27x + 2x 8,52x8

7x + 3x 7,56x7

1x12x + 1x 6,56

1x16x5

0x11x4

0x9x3

1x3x2

1x3x1



Kwaliteit van leven
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Kritische noot vragenlijsten

Waarheidsgetrouw??

Nijmeegse test: moeilijke vragen

Registratie van mw-contacten klopt bij 

28 van de 76 patienten niet

Voorbeelden 



Oorzaak??

• Zo teamgericht dat individuele hulp niet opvalt?

• Vergeten?

• Schaamte?

• Vraag niet begrepen?

• Ander idee van gesprekken/begeleiding?

• PS idem voor vraag over logopedist



TEAMWORK !!

Team: kno-arts, audioloog, logopedist, linguïst, maatschappelijk 
werker plus ondersteuning overige AC/medewerkers.



Begeleiding vanuit CI-team

Begeleiding bij audioloog en logopedist

KNO-arts en mw alleen in probleemsituaties

MW: meest kortdurende interventie:

• Omgaan met teleurstellend resultaat

• Problemen werk/arbo-arts

• Problemen oefenpartner

• Problemen relatie

• Verwachtingen CI bijstellen

• Financiën: reiskosten, voorzieningen, batterijen



CASUS: probleem werk en relatie

Man, 45 jaar

8 maanden CI

Slechthorend vanaf geboorte

Altijd onderwijs voor slechthorende

Verstaat circa 80 % met CI

Werk: bedrijfsleider over 60 mensen

Gehuwd, vrouw ook sh, 2 kinderen



HET TAARTMOMENT



Kwaliteit van leven

CI vaak keerpunt in het leven



Aanbevelingen

1. meer mw-hulp bij het “invoegen”

(na 3-6 mnd)

2. groepsaanbod voor werkenden

3. jaarlijkse terugkomdag met thema

4. scholing CI en sh arbo-artsen

5. vangnet weekend/vakantie als CI kapot is



Dank u wel 


