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GGMD voor Doven en Slechthorenden 

Wij hebben locaties door heel Nederland.  

telefoon: 088 – 43 21 700 

sms: 06 – 10 908 606 

e-mail: contact@ggmd.nl 

teletolk: zie www.ggmd.nl/contact 

website: www.ggmd.nl 

 

Cochleair implantaat (CI) 

Met een CI kunnen doven en ernstig slechthorenden (weer) klanken,  

geluiden en meestal ook spraak waarnemen. In Nederland hebben ongeveer 

5000 mensen een CI. Elk jaar komen daar zeker 500 mensen met een CI bij. 

 

Waarbij helpen wij? 

GGMD biedt hulp en ondersteuning aan mensen die: 

· overwegen een CI te nemen 

· zich voorbereiden op het krijgen van een CI 

· een CI hebben 

 

Voor wie? 

GGMD biedt deze hulp en ondersteuning aan: 

· (ouders van) dove kinderen 

· dove volwassenen 

· plots- en laatdoven 

· ernstig slechthorenden 

 

Kiezen voor een CI … of niet? 

Vindt u het moeilijk om duidelijk te krijgen of een CI iets voor u of uw kind 

is? Heeft u vragen waar u mee worstelt? Bijvoorbeeld over hoe uw kind 

opgroeit met of zonder CI, of over wat er verandert in uw leven als u voor 

een CI kiest? Wij helpen u om antwoord op uw vragen te krijgen en een 

keuze te maken. De hulpverleners van GGMD geven daarbij geen medisch 

advies en geven geen mening over of een CI goed is of niet.  

 

Begeleiding voor, tijdens en na de operatie 

Kiest u voor een CI dan wordt u in het ziekenhuis begeleid door een CI-

team. Wij bieden daarnaast extra hulp, zowel voor als na de operatie en 

zo nodig tijdens de begeleidingsperiode door het ziekenhuis.  

Onze extra hulp kan bestaan uit:  

· communicatietrainingen 

· persoonlijke begeleiding en ondersteuning 

· advies over hulpmiddelen en voorzieningen 

· voorlichting aan de mensen om u heen 
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Emoties 

Het leven met een CI kan allerlei emoties veroorzaken, zowel positieve  

als negatieve. Positieve emoties omdat u geluiden en stemmen kunt 

horen. Negatieve emoties omdat de verwachtingen hoog gespannen zijn 

als iemand een CI krijgt. Mensen denken al snel dat als je een CI hebt je 

alles weer goed kunt horen. Maar dat is niet altijd zo. Hoge 

verwachtingen en onbegrip kunnen leiden tot teleurstelling. Blijft u hier 

last van houden, dan kunnen wij helpen. Bijvoorbeeld met gesprekken 

met een van onze hulpverleners en een voorlichtingsbijeenkomst voor 

uw familie of collega’s. 

 

Lotgenoten 

Als u een CI heeft, kunt u veel hebben aan lotgenotencontact. Bij de 

Stichting Plotsdoven en OPCI vindt u mensen met ervaring met een CI. 

 

Communicatie 

Een CI is een enorme hulp bij het horen. Toch is het raadzaam ook op 

andere manieren te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld voor als het CI 

niet in kan, zoals bij het douchen en ’s nachts, of als de batterij op is. 

En ook omdat u slechthorend blijft, ook al draagt u een CI. Meestal zit 

namelijk maar aan een kant een ontvanger. Hierdoor blijft 

communiceren in een drukke omgeving moeilijk.  

 

GGMD biedt trainingen en advies over hulpmiddelen, die in deze 

situaties helpen: 

· Spraakafzien helpt om ook in moeilijke situaties te verstaan. Bij GGMD  

   wordt de training Spraakafzien gegeven door logopedisten. 

· Gebaren kunnen een aanvulling zijn op de spraak. Doven hebben hun  

   gebarentaal (NGT). Plots- en laatdoven en ernstig slechthorenden  

   kunnen Nederlands met ondersteunende Gebaren leren (NmG). 

   Familie en vrienden kunnen meedoen aan de training NmG. 

· Hulpmiddelen zoals solo-apparatuur, ringleiding, aangepaste  

   telefoons en trilwekkers komen ook bij een CI van pas. Bij de  

   Hoorinfotheek krijgt u onafhankelijk advies over hulpmiddelen, 

   voorzieningen en vergoedingen, en kunt u hulpmiddelen uitproberen.  

 

   GGMD heeft een Hoorinfotheek in Amsterdam, Apeldoorn en Zoetermeer  

   (www.hoorinfotheek.nl). 

 

Werk 

Het krijgen van een CI kan gevolgen hebben voor uw werksituatie. 

Door de operatie bent u een tijdje (deels) ziek, en daarna moet u veel 

oefenen en uitproberen. Na zo’n 1 à 2 jaar bent u daarmee klaar. 

Heeft u vragen als: Wat betekent dit voor mijn werk? Zijn er andere 

mogelijkheden? Bij GGMD werken ervaren loopbaanbegeleiders en 

arbeidsdeskundigen die helpen als aanpassingen aan de werksituatie 

nodig zijn of bij het vinden van ander werk. 

 

Kosten 

De kosten zijn afhankelijk van uw hulpvraag. Het kan zijn dat de 

gemeente of de zorgverzekering, het UWV of uw werkgever de kosten 

(voor een deel) betaalt. 

 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met GGMD: 

Telefoonnummer: 088 – 43 21 700 

Sms:      06 – 10 908 606 

E-mail:     contact@ggmd.nl 

Chat:      op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via 

       www.ggmd.nl pagina Contact 

Teletolk:     zie www.ggmd.nl pagina Contact 

Website:     www.ggmd.nl 

 

 

 

 
 

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en  

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden. 

GGMD heeft locaties door heel Nederland. 

Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl. 
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