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 CION: Cochleaire Implantatie Overleg Nederland
 Werkgroep van de KNO vereniging
 Samenwerkingsverband tussen de CI teams
 Sinds 2004
 Voorzitter en secretaris rouleren

CION



 Ontwikkelen van procedures en richtlijnen
 Waarborgen kwaliteit
 Evalueren van de kwaliteit van de CI-teams
 Onderhouden van contacten met relevante 

partijen
 Inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Doelstellingen CION



 Werkgroepen
 Consenus protocol over (spoed) diagnostiek en 

implantatie na bacteriële meningitis  

Ontwikkelen van procedures en richtlijnen



 Veldnorm Cochleaire Implantatie
 Juni 2008

 Kwalitatieve normen waaraan de zorg rond cochleaire
implantatie moet voldoen

 CION, LGB, OPCI

 Deel I: Voorwaarden Zorgproces Cochleaire 
Implantatie 

 Deel II: Kwaliteitsindicatoren Cochleaire 
Implantatie
 Min. 2 KNO artsen, Min. 2 klinisch fysici-audiologen

 CI team ingebed in structuur van KNO afdeling en 
audiologisch centrum (FENAC)

 Min. 30 implantaties/jaar

Waarborgen kwaliteit



 LGB: gezinsbegeleidingsdiensten
 OPCI: Onafhankelijk Platform Cochleaire 

Implantatie (Dovenschap, NVVS, St. Plots- en 
Laatdoven, Foss, FODOK en JC)

 CvZ
 …

Onderhouden van contacten met relevante 

partijen



 Middel: visitaties van de CI teams
 2010: proefvisitaties van 8 CI teams
 2011: evaluatie van proefvisitaties en bepalen 

definitieve vorm/opzet van de visitaties

Evalueren van de kwaliteit van de CI-teams



Geen vergoeding voor bilaterale CI, behalve na 
doofheid door meningitis

Inspelen op nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen



Uitspraak SKGZ



 Veel vragen/verzoeken van ouders aan CI teams
 Bilaterale CI bij kinderen wordt vergoed in 

aantal Europese landen (o.a. Belgie, Engeland, 
Zweden)

 OPCI zoekt media aandacht
 Literatuurstudie door CION (CvZ)
 Expertmeeting (CvZ)
 Nov. 2009 standpunt CvZ

Bilaterale CI bij kinderen



 CvZ standpunt sluit niet aan bij mening experts 
(CI teams)

 Deel van de kinderen krijgt toch een bilaterale
CI

Bilaterale CI bij kinderen
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Uitgangspunten o.b.v. literatuur / ervaring / 
fysische wetmatigheden:

 Hoormogelijkheden in specifieke situaties zijn 
beter met bilaterale CI dan met unilaterale CI

 Kwaliteit van leven hoger?
 Spraak-taal ontwikkeling beter?
 Behandeling kosteneffectief?
 Hoormogelijkheden met bilaterale CI beter dan 

met CI + hoortoestel contralateraal (bimodaal)?

CION standpunt



 Het oor met de beste mogelijkheden wordt altijd 
gebruikt

 Lateralisatie en lokalisatie zijn mogelijk
 Het spraakverstaan in rumoer is beter 

(hoofdschaduweffect)

Betere hoormogelijkheden



 Jonge ernstig slechthorende kinderen moeten al 
hun hoormogelijkheden kunnen benutten: 
kritische fase voor het verwerven van taal en 
auditieve vaardigheden.

Betere hoormogelijkheden



“CI-ON is van mening dat bilaterale implantatie, 
simultaan of sequentieel, mogelijk zou moeten zijn 
bij kinderen die in aanmerking komen voor 
(unilaterale) cochleaire implantatie én waar aan het 
contralaterale oor géén meerwaarde van een 
hoortoestel is, of te verwachten is”

CION standpunt



Jaarlijks:
 200.000 neonaten gescreend bij neonatale 

gehoorscreening
 200 kinderen met blijvend perceptief

gehoorverlies
 100 kinderen krijgen een CI
 Ca. 50 kinderen in aanmerking voor bilaterale CI 

(geen restgehoor beiderzijds)

Aantal kinderen



 CION is samenwerkingsverband van 8 CI teams
 Belangrijk doel is kwaliteitsbewaking en 

verbetering
 Visitaties zijn daarbij een middel
 CION is van mening dat bilaterale CI bij

kinderen zonder restgehoor mogelijk zou
moeten zijn

Conclusies
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