
AAN BEIDE OREN DOOF, MAAR ÉÉN 
IMPLANTAAT TERUGBETAALD” 
Verenigingen voor mensen met gehoorproblemen hekelen terugbetaling implantaten 

VRIJDAG 23.02.18. OM 21:12 DOOR GEERT HOUBEN 

 

Jean Sleurs (68) uit Peer beschikt sinds augustus vorig jaar over een cochleair 
implantaat.  FOTO: DICK DEMEY 

HASSELT / PEER -  

Het aantal Belgen dat een ‘bionisch oor’ of cochleair implantaat laat aanbrengen, is de 
laatste vijftien jaar in opmars. Met dit elektronische apparaat kunnen doven en 
slechthorenden weer geluiden waarnemen en gesprekken volgen. “Een implantaat kost 
ruim 22.000 euro. Maar in België krijgen volwassenen die aan beide oren doof zijn maar 
één toestel terugbetaald. Wie maar aan één kant doof is, krijgt zelfs geen terugbetaling. 
Dat slaat nergens op”, klagen belangenverenigingen naar aanleiding van de 
internationale dag voor mensen met cochleaire implantaten. 

“Een cochleair implantaat of CI stimuleert in het slakkenhuis de gehoorzenuw met elektrische 
impulsen”, schetst Leo De Raeve van het Onafhankelijk Informatiecentrum voor Cochleaire 
Implantatie (ONICI). “Dat is het inwendige deel. Uitwendig is er de zendspoel, een processor 
en een microfoon op het hoofd.” 

Wereldwijd dragen 450.000 doven en ernstig slechthorenden een CI. “Dat aantal groeit 
wereldwijd jaarlijks met 50.000 en in Vlaanderen met 270, onder wie een tachtigtal kinderen. 
De afgelopen vijftien jaar is hun aantal enorm toegenomen. De reden is simpel: de operatie 
verloopt vlotter en is minder ingrijpend. Daarnaast worden de toestellen kleiner en werken ze 
sneller. Toch zien we dat van de Belgische volwassenen die in aanmerking komen voor een 
CI, amper 10 procent er eentje draagt. Te weinig bekend.” 



Oorsuizingen 

Om een CI te kunnen krijgen moeten patiënten een ernstig gehoorverlies van min 85 decibel 
aan beide oren hebben. Het toestel biedt ook hulp voor mensen die kampen met oorsuizingen 
of tinnitus. “Maar enkel als ze ook aan ernstig gehoorverlies lijden. Dan kan het oorsuizen in 
de meeste gevallen verminderen”, stelt Sebastien Janssens de Varebeke van het CI-team van 
het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. 

Overheid 

Als het RIZIV niet tussenkomt, kost een cochleair implantaat de patiënt 22.000 euro. Om de 
vijf jaar komt daar nog eens 6.500 euro bij voor een nieuwe geluidsprocessor. “Alleen voor 
dove kinderen is er een terugbetaling voor twee CI’s, bij doofheid of gehoorproblemen aan 
beide oren. Volwassenen die hun beide oren willen laten behandelen krijgen maar één 
implantaat terugbetaald. Wie aan één kant doof is, krijgt niets. Een mens heeft nochtans zijn 
twee oren nodig: dat zorgt voor richtinghoren, je kan beter gesprekken volgen in 
geroezemoes, en je kan beter verre geluiden horen. Alleen betaalt de overheid dus maar een 
oor terug”, zucht Janssens de Varebeke. 

Nochtans wint volgens De Raeve niet alleen de patiënt maar ook de overheid met een betere 
terugbetaling. “Verschillende studies tonen een terugverdientijd van tien jaar aan. Wie doof 
wordt loopt bijvoorbeeld vijf keer meer risico op dementie. Daarnaast is er een verhoogd 
risico op sociaal isolement en geestelijke problemen. Mensen met ernstige gehoorproblemen 
die niet behandeld worden, hebben ook 2,5 keer meer risico op een depressie en nemen meer 
medicatie. Ze zijn ook vaker werkloos.” 

Binnen het RIZIV zijn er wel plannen voor een betere terugbetaling. “Maar voorlopig blijft 
het bij praten alleen”, zegt De Raeve. 

Samen met het ONICI en andere verenigingen voor doven en slechthorenden organiseert hij 
tussen 25 februari en 3 maart tal van activiteiten om aandacht te vragen voor de problematiek. 

Zowel bij RIZIV als op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block 
(Open Vld) was vrijdag niemand bereikbaar voor commentaar. 

“Tweede leven is begonnen” 
Jean (68) uit Peer heeft een CI 

Jean Sleurs (68) uit Peer beschikt sinds augustus vorig jaar over een cochleair 
implantaat. Zijn jobs in een lawaaierige omgeving bij een textielbedrijf en in de 
metaalsector leverden hem aanzienlijke gehoorproblemen aan zijn oren op. 

“Ik was zo goed als doof: links -95 db en rechts -90 db. Na de operatie ben ik aan een tweede 
leven begonnen. Mijn gehoor is nagenoeg volledig oké. Alleen met achtergrondgeluiden heb 
ik soms nog wat problemen”, zegt Jean. 

Na de ingreep kon Jean Sleurs zijn sociaal leven weer volledig hernemen. “Als je niet goed 
hoort, sluit je u af van de omgeving. Je komt niet meer buiten, want hoort toch niet wat ze 



zeggen. Nu kom ik weer de deur uit en het belangrijkste ik kan weer muziek maken, mijn 
grote hobby.” 

“Borstimplantaten zijn belangrijker dan doofheid” 

Al vier jaar draagt Lanakenaar H. – die zijn naam liever niet in de krant ziet – implantaten. 
Om een nooit verklaarde reden werd hij op 13 juni 2013 plotsklaps doof aan een oor. Na een 
consultatieronde bij verschillende specialisten kwam hij uit bij CI, een behandeling die hij 
zich niet heeft beklaagd omdat het ook nog eens de tinnitus onderdrukt, maar de kostprijs 
daarentegen … “25.000 euro moest ik betalen en niets heb ik teruggekregen. Dat is toch 
verschrikkelijk. Een vrouw die haar borsten laat vergroten, krijgt wel alles terug. Dat is toch 
niet te begrijpen. De Block vindt dus borsten belangrijker dan doofheid. Ik heb al eens contact 
met haar proberen op te nemen, maar ze verschuilt zich achter de Rizivregels.” 

 


