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Voorwoord  I 

Voorwoord 

Een scriptie schrijf je ter afsluiting van een aantal jaren opleiding. Ik wil gebruik maken van deze 

gelegenheid om een aantal mensen te bedanken die het mogelijk gemaakt hebben om dit onderzoek, 

maar ook mijn volledige opleiding tot een goed einde te brengen.  

 

Ten eerste wil ik de jongeren bedanken die bereid waren mee te werken aan mijn onderzoek. Het was 

geen gemakkelijke zoektocht, maar ik ben dankbaar dat deze jongeren bereid waren hun verhaal met 

mij te delen. Ik wil ook de personen in de dovenscholen bedanken die mij de juiste contacten bezorgd 

hebben. Zonder hen had ik deze jongeren nooit leren kennen. 

 

Daarnaast wil ik ook professor Gerrit Loots bedanken voor zijn hulp en kritische opmerkingen bij het 

volbrengen van deze scriptie. Ik wil hem bedanken voor zijn tijd en feedbackmomenten. 

 

Daarnaast wil ik mijn vrienden bedanken voor hun steun en toeverlaat, hun tips, maar ook de nodige 

ontspanningsmomenten die ik van hen kreeg. 

 

Ik wil ook Kristof en zijn familie bedanken voor hun ondersteuning en hun kritisch oog bij het nalezen 

van deze scriptie. 

 

Ten slotte wil ik ook mijn mama bedanken, omdat ze mij de mogelijkheid gegeven heeft deze studies 

te volbrengen. Ze stond mij bij in goede en slechte momenten. 

 

Aan al deze mensen: bedankt! 
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Abstract 

Sinds een 50-tal jaren werd de techniek van cochleaire implantatie ontwikkeld (Christiansen & Leigh, 

2002). Oorspronkelijk werden enkel mensen geïmplanteerd met verworven doofheid. Door technische 

vooruitgang en versoepeling van de toelatingsvoorwaarden is het mogelijk geworden om kinderen op 

zeer jonge leeftijd te implanteren. Dit zou immers betere toegang bieden tot gesproken taal voor deze 

kinderen.  

Veel wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op de verbetering in gesproken taalvaardigheden en 

communicatie van jongeren met een CI. De ontwikkeling van taal kan echter niet los gezien worden 

van sociale en emotionele ontwikkeling. Hier werd nog maar weinig onderzoek naar gevoerd. Ik 

probeer aan de hand van dit onderzoek tegemoet te komen aan deze tekortkoming.  

 

Tevens veroorzaakt de trend naar vroege implantatie veel kritiek en bedenkingen vanuit de 

Dovengemeenschap. In de Dovengemeenschap heerst een grote controverse rond cochleaire 

implantatie. De Dovengemeenschap ziet cochleaire implantatie als een bedreiging voor hun cultuur. 

 

Ik ga in dit onderzoek in gesprek met zeven jongeren die een CI dragen en dovenonderwijs volgen. Ik 

maak gebruik van een semi-gestructureerd interview en de fenomenologische onderzoeksmethode om 

recht te doen aan de complexiteit van de realiteit.  

 

Uit de gesprekken met de jongeren blijkt dat deze jongeren de controverse rond CI in de 

Dovengemeenschap beleven. Tevens blijkt het dragen van een CI een effect te hebben op de 

zelfbeleving van de jongeren. Dit blijkt een complex en dynamisch gegeven. De zelfbeleving van 

jongeren met een CI is niet te herleiden tot een aantal categorieën en het standaardbeeld van ‘de 

jongere met een CI’ bestaat niet. Opvallend is wel dat binnen de zelfbeleving van deze jongeren zich 

een aantal tegenstellingen en conflicten voordoen. Deze tegenstellingen doen echter recht aan de 

realiteit en de jongeren lijken zich zonder al te veel problemen te bewegen tussen deze tegenstellingen.  

 



Inleiding   I 

Inleiding 

In onze maatschappij is het vanzelfsprekend dat wij een babbeltje slaan met iemand die we op straat 

tegenkomen, dat we de auto horen die achter ons rijdt, dat we aankondigingen horen in het treinstation 

enz. Toch is dit voor velen geen evidentie. Mensen met een auditieve beperking moeten alternatieven 

vinden om hier mee om te gaan. Zij slagen hier in door het gebruik van gebarentaal en allerlei 

middelen die gebruik maken van het visuele, eerder dan het auditieve medium.  

 

Tijdens mijn stage in KOC Sint-Gregorius te Gentbrugge, ben ik voor het eerst in contact gekomen 

met mensen met een auditieve beperking. Ik deed stage in een leefgroep van jongeren tussen 12 en 16 

jaar. Binnen de leefgroep wordt tweetaligheid – Vlaamse Gebarentaal en het Nederlands – nagestreefd 

bij de jongeren. Dit gebeurt door de communicatie tussen opvoeder en jongere te laten verlopen via 

enerzijds Vlaamse Gebarentaal en anderzijds via het gesproken Nederlands. De jongeren onder elkaar 

spraken over het algemeen Vlaamse Gebarentaal. Enkel wanneer er opvoeders in de buurt waren, werd 

er door een aantal jongeren gebruik gemaakt van gesproken Nederlands. 

 

Het was voor mij een hele ervaring om te zien hoe ‘anders’ hun manier van communiceren was. De 

communicatie tussen de jongeren en mezelf was een uitdaging. Ik beheerste de Vlaamse Gebarentaal 

niet. De enige ‘voorkennis’ die ik had, was het vingeralfabet. Hoe meer ik in de groep aanwezig was, 

hoe meer gebaren ik leerde. Sommige jongeren communiceerden met mij via gesproken Nederlands, 

anderen gebruikten enkel Vlaamse Gebarentaal.  

 

Er waren heel wat verschillen tussen de jongeren. Niet enkel het gebruik van gebarentaal was 

verschillend. Sommige jongeren droegen een hoorapparaat, anderen een cochleair implantaat1. Nog 

anderen maakten helemaal geen gebruik van hoorapparaten of dergelijke. Hoe beter ik deze jongeren 

leerde kennen, hoe meer ik besefte dat de onderlinge verschillen groot waren. Deze verschillen werden 

soms de oorzaak van een conflict.  

Sommige van de jongeren werden verweten ‘dom’ te zijn, omdat ze een CI droegen. De jongeren die 

hen dit verweten, waren zelf geen CI-dragers, maar wel vlotte gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal. 

De CI-dragers zelf gebruikten hun CI soms als excuus en refereerden naar zichzelf als ‘dom’. In de 

leefgroep heb ik gemerkt dat er binnen de Dovengemeenschap2 heel wat te doen is rond cochleaire 

implantatie.  

                                                      

1 In het vervolg van de tekst zal ik de afkorting CI gebruiken om te verwijzen naar cochleair implantaat.  
2 In het vervolg van de tekst gebruik ik de term ‘Doof’ om te verwijzen naar mensen die een culturele identiteit bezitten als 

Dove persoon. Ik gebruik de term ‘doof’ om te verwijzen naar de grote groep mensen, die niet kunnen horen, maar zich niet 

noodzakelijk als cultureel Dove persoon identificeren. 
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Ik werd in de leefgroep voor het eerst geconfronteerd met de tegenstelling ‘Doof’ vs. ‘doof’. Sommige 

jongeren uit de leefgroep gebruikten altijd Vlaamse Gebarentaal. Zij waren lid van verschillende 

Dovenclubs. Zij volgden meestal les in het Dovenonderwijs en besteedden veel van hun vrije tijd in 

het bijzijn van Dove vrienden. Het waren deze jongeren die de jongeren met een CI verweten ‘dom’ te 

zijn. De houding van deze jongeren komt overeen met wat in de literatuur aangeduid wordt als ‘Doof’. 

Deze jongeren zijn trots op hun cultuur nl. de Dovencultuur. Hun kennissenkring bestaat bijna 

uitsluitend uit Dove personen. Zij voelen niet de nood ‘aan te sluiten’ bij de horende gemeenschap.  

Daarnaast had je de jongeren die een hoorapparaat droegen of een CI. Deze jongeren waren meestal 

zoon of dochter van horende ouders. In tegenstelling tot sommige van hun leeftijdgenoten, 

spendeerden zij veel minder tijd door in de Dovengemeenschap. Deze jongeren maakten meer gebruik 

van het gesproken Nederlands om te communiceren met de opvoeders3. 

 

Deze tegenstelling heeft te maken met de manier waarop men naar doofheid kijkt. Doofheid kan zowel 

gezien worden als een audiologische beperking of als een sociaal-cultureel concept. Bij doofheid als 

een audiologische beperking, ligt de focus op de mogelijkheid om geluid en linguïstisch gecodeerde 

informatie te registreren. Wanneer een persoon deze mogelijkheid verliest, zullen verschillende 

compensatietechnieken gehanteerd worden zoals hoorapparaten, spraaktherapie, buitengewoon 

onderwijs enz. Wanneer we doofheid als een sociaal en cultureel construct bekijken, wordt het accent 

verschoven van individuen met een beperking naar personen als een culturele en linguïstische 

minderheidsgroep (Ohna, 2004).  

 

Hoewel de Dovengemeenschap zich manifesteert als volwaardige gemeenschap met een eigen taal en 

cultuur, speelt in onze samenleving de horende gemeenschap een dominante rol. De medisch visie is 

het dominante model om te kijken naar mensen met een beperking. Belangrijk volgens dit model is, 

dat mensen met een auditieve beperking hun best doen zich aan te passen aan de horende samenleving. 

Allerlei compensatietechnieken worden gehanteerd. Daarbij kan de opkomst en het succes van het 

cochleair implantaat niet meer ontkend worden. Hoewel uit onderzoek gebleken is dat jongeren die 

een CI dragen, betere toegang krijgen tot gesproken taal, kunnen een aantal bezwaren geopperd 

worden tegen het plaatsen van een CI (zie 1.4). 

 

                                                      

3 De opvoeders in de leefgroep waren allemaal horende personen. Allen hadden zij wel een tolkenopleiding gevolgd, 

waardoor hun kennis van de Vlaamse Gebarentaal zeer groot was. Sint-Gregorius vindt het belangrijk om ook dove 

medewerkers te hebben, die als rolmodel fungeren voor de jongeren. Er was dus wel een dove opvoedster op de afdeling 

aanwezig, maar niet in de leefgroep waar ik stage deed.  
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Zoals gezegd is de Dovengemeenschap trots op hun positie in de samenleving als volwaardige 

gemeenschap. Hoewel er recent stemmen opgaan naar meer integratie van mensen met een beperking 

in de samenleving, staat de Dovengemeenschap voor de uitbouw van scholen voor doven en 

slechthorenden. Het is in die scholen dat jongeren opgroeien en socialiseren in een gemeenschap waar 

het aanvaardbaar is om gebarentaal te gebruiken en waar doof zijn niet gezien wordt als een beperking 

(Bat-Chava, 1994, 2000; Schirmer, 2001; Sahli, & Belgin, 2006). Deze residentiële scholen hebben 

voordelen voor jongeren met een auditieve beperking. Jongeren die hier school lopen hebben de 

neiging een positiever zelfbeeld te ontwikkelen (Sahli, & Belgin, 2006).  

 

Mijn ervaringen in de leefgroep deden me nadenken over de verhouding jongeren met een CI 

tegenover jongeren zonder CI in de dovenschool. Ik wil in mijn onderzoek een antwoord krijgen op 

een aantal vragen. Welke factoren zorgen ervoor dat jongeren al dan niet kiezen voor een CI? Hoe 

beleven jongeren het dragen van een CI? Wat betekent het voor hen les te volgen in een Dovenschool? 

Welke invloed heeft dit op de beleving van hun CI en hun ‘beperking’?  

 

Om een antwoord te krijgen op deze vragen ga ik in gesprek met een aantal jongeren die een CI dragen 

en les volgen in een dovenschool.  

 

Alvorens met de jongeren in gesprek te gaan, heb ik mij aan de hand van wetenschappelijke literatuur 

verdiept in drie onderwerpen nl. cochleaire implantatie, zelfbeleving bij dove jongeren en de 

Dovengemeenschap. Ik zet mijn bevindingen uiteen in de drie onderdelen van mijn literatuurstudie.  

 

Wat betreft het eigenlijke onderzoek start ik met een methodologische uiteenzetting. Daarna volgt een 

overzicht van de resultaten en een bespreking ervan. Ik eindig dit onderzoek met een besluit, waarin 

bevindingen uit de literatuur en mijn onderzoek op elkaar betrokken worden. 
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1. Cochleaire implantatie 
Via de technische vooruitgang die onze maatschappij de laatste 50 jaar kende, is het voor dove 

personen gemakkelijker geworden te functioneren in een horende samenleving. Internet, sms en het 

ondertitelen van televisieprogramma’s zijn dienstbare technische middelen voor dove personen. Toch 

gaat er in de media en wetenschappelijk onderzoek – vaak eenzijdige – aandacht naar medische 

technologieën die ‘het probleem’ bij doven lijken ‘op te lossen’. Cochleaire implantatie is een van 

deze technologieën. (Hintermair, & Albertini, 2005).  

 

Aanvankelijk werd CI vooral gebruikt bij mensen met een verworven doofheid of slechthorendheid. 

Deze mensen konden ooit horen en beslisten zelf een CI te plaatsen. Via de technische vooruitgang die 

de medische wereld de laatste jaren gemaakt heeft, is het mogelijk geworden steeds jongere kinderen 

te implanteren (Christiansen, & Leigh, 2002; Bat-Chava & Martin, 2004). Momenteel zijn er 

wereldwijd ongeveer 130 000 personen met een CI, waarvan ongeveer de helft kinderen (De Raeve, 

2007). Deze cijfers zullen vermoedelijk enkel stijgen. In Vlaanderen zitten er 290 CI-dragers in het 

gewoon en buitengewoon onderwijs samen (De Raeve, 2007). 

 

1.1. Wat is een cochleair implantaat? 
Geluiden en spraak worden in het slakkenhuis of cochlea omgezet in elektrische stroompjes, die via de 

gehoorzenuw naar de hersenen gaan. Wanneer het slakkenhuis niet of beperkt functioneert, maar de 

gehoorzenuw nog intact is, kan een CI een oplossing bieden. Een CI stimuleert de gehoorzenuw 

rechtstreeks. 

Een CI bestaat uit twee delen, een uitwendig deel en een inwendig of geïmplanteerd deel. Het 

uitwendig deel bestaat uit een spraakprocessor (in de vorm van een kasttoestel of een oorhanger), uit 

een achter het oor gedragen microfoontje en een zendspoel, die zorgt voor de energieoverdracht. Deze 

onderdelen zijn door middel van snoertjes met elkaar verbonden. Het inwendige deel bestaat uit een 

ontvanger die onder de huid achter het oor wordt geplaatst en verbonden is met een aantal elektroden 

die in het slakkenhuis worden geïmplanteerd (De Raeve, 2007).  

 

Figuur 1: inwendig en uitwendig deel van een CI (www.onici.be)  

 

http://www.onici.be/
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Het geluid wordt uitwendig opgevangen via een microfoon en naar de spraakprocessor 

getransporteerd.(1) Daar wordt het signaal geanalyseerd en omgezet in een digitaal signaal (2), dat via 

de zendspoel (3) draadloos overgebracht wordt naar de inwendige ontvanger.(4) Deze zet op zijn beurt 

de code om in elektrische impulsen, en stuurt de signalen naar de elektronenbundel, om de vezels van 

de gehoorzenuw in het slakkenhuis, te prikkelen. (5) Via de gehoorzenuw worden de geluiden naar de 

hoorcentra in de hersenen gestuurd, waar ze als geluid herkend worden en waar er ook betekenis kan 

aan gegeven worden.(6)4 

 

Figuur 2: onderdelen en werking van een CI; overgenomen van www.newmedic.be op www.onici.be  

1.1.1. Vooronderzoeken5 
Om te kijken wie in aanmerking komt voor cochleaire implantatie worden een aantal vooronderzoeken 

gedaan. Ten eerste moet het gaan om mensen die ernstig slechthorend of doof zijn en onvoldoende 

spraak kunnen herkennen met een 'gewoon' hoorapparaat. Om dit te meten wordt een audiogram 

afgenomen via koptelefoon. De gehoorzenuw moet informatie kunnen doorgeven aan de hersenen. 

Daarvoor wordt een CT & MRI6 scan genomen in het ziekenhuis. Ouders van jonge dove kinderen en 

dove volwassenen zelf moeten gemotiveerd zijn en realistische verwachtingen hebben. Om dit na te 

gaan wordt er bij jonge kinderen een gesprek gevoerd met de ouders. Bij jongeren en volwassenen 

wordt door een psycholoog een psychosociaal onderzoek uitgevoerd. 

                                                      

4 Info en tekening gevonden op http://www.onici.be/, geraadpleegd op 05/05/2008 
5 http://www.onici.be/, geraadpleegd op 05/05/2008 
6 Dit zijn speciale foto´s  die genomen worden van het binnenoor en de gehoorzenuw. 

 

http://www.newmedic.be/
http://www.onici.be/
http://www.onici.be/onici/doelstelling.html
http://www.onici.be/
http://www.onici.be/
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De gezondheid van de patiënt moet toelaten dat hij/zij een narcose van een viertal uren aankan. 

Daarom is er ook voorafgaand een algemeen gezondheidsonderzoek zoals bij elke operatie. Een 

minimumleeftijd van 12 maanden bij implantatie wordt niet meer overal gehanteerd. In België en 

Nederland gebeuren er al implantaties tijdens het eerste levensjaar. Bij kinderen wordt, als dit al 

mogelijk is, ook het spraak- en taalniveau in kaart gebracht, om nadien de evolutie te kunnen 

vaststellen. Bij volwassenen worden dikwijls ook de vaardigheden op gebied van spraakafzien 

(liplezen) onderzocht. 

De meeste CI-centra hebben een eigen onderzoeksbatterij. Dit is een reeks van testen die zowel vóór 

de implantatie als om 6 maanden na de implantatie afgenomen worden, zodat vorderingen objectief 

kunnen gemeten worden.  

1.1.2. De operatie7 
De operatie duurt ongeveer 3 uur. Tijdens de ingreep plaatst de arts de inwendige delen van het 

cochleaire implantaat onder de huid. De ontvangstspoel en de chip worden in het bot achter de 

oorschelp geplaatst. De elektroden, die vanuit de chip vertrekken, worden via het middenoor naar het 

slakkenhuis gebracht. Nadat de chirurg eerst een kanaaltje heeft geboord, worden de elektroden in het 

slakkenhuis, zo dicht mogelijk bij de gehoorzenuw (=modiolus) aangebracht.  

Met de meeste systemen kan de arts onmiddellijk nagaan of het implantaat goed werkt, doordat hij kan 

meten hoe de gehoorzenuwvezels reageren op prikkels.  

 

Na de operatie moeten patiënten nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven en daarna thuis nog enkele 

dagen rusten. Een paar weken later kunnen kinderen opnieuw naar school en volwassenen weer aan 

het werk.  

 

Bij de operatie zijn er dezelfde risico's als bij andere ooroperaties. Mogelijke problemen bij de operatie 

zijn: 

• Risico's die te maken hebben met de narcose 

• Risico op infectie of ontsteking van de wonde 

• Risico's die gepaard gaan met ooroperaties, zoals een tijdelijke beschadiging van de 

aangezichtszenuw, stijfheid of gevoelloosheid rond het oor, (tijdelijk) oorsuizen, smaak- of 

evenwichtsstoornissen. 

1.1.3. Fittings8 
Ongeveer een maand na de operatie, als de wonde mooi genezen is, vindt de eerste afregeling plaats 

van de spraakprocessor. Het afregelen wordt meestal gedaan door een audioloog en wordt ook wel 

                                                      

7 http://www.onici.be/, geraadpleegd op 05/05/2008 
8 http://www.onici.be/, geraadpleegd op 05/05/2008 

 

http://www.onici.be/
http://www.onici.be/
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"fitting", programmeren of maken van een "MAP" genoemd. De spraakprocessor wordt, via een 

verbinding met de computer, volledig geprogrammeerd. 

Elke elektrode wordt afzonderlijk afgesteld, zodat geluiden op een comfortabel niveau worden 

gehoord en harde geluiden niet onaangenaam zijn. Dit afregelen duurt bij volwassenen enkele uren, 

maar bij kleine kinderen kan het enkele weken in beslag nemen. Zij hebben immers een korte 

aandachtspanning en kunnen geen feedback geven. Daarom hebben audiologen, die met kinderen 

werken, speciale spelletjes en tests ontwikkeld, die hen helpen de reacties van de kinderen te bepalen. 

Omwille van deze bijkomende moeilijkheden gaat men bij kinderen erg voorzichtig te werk. 

Heden baseert men zich bij de afstelling echter niet meer alleen op de reacties van de patiënt, maar ook 

op objectieve metingen die eveneens informatie verschaffen over de optimale stimulatie en de meest 

geschikte elektrodes. Dit is natuurlijk vooral interessant bij kleine kinderen, die niet zomaar kunnen 

vertellen welke niveaus, elektrodes of snelheden het beste geluid geven. 

Meestal kan men de spraakprocessor al mee naar huis nemen na de eerste fitting. Heel wat patiënten 

zijn dan echter ontgoocheld, omdat ze zo weinig horen en omdat geluiden ook heel raar klinken. 

Daarom is een intensieve revalidatie (auditieve training) nodig, die soms jaren in beslag neemt, zeker 

bij kleine kinderen of bij personen die lang doof zijn geweest. De patiënten moeten leren de auditieve 

informatie die nu binnenkomt, te plaatsen en te herkennen. 

 

Naarmate de CI-gebruiker beter gaat horen, kan de audioloog het programma in de spraakprocessor 

nog verder aanpassen. In de eerste maanden na de operatie moet de spraakprocessor bij sommigen 

veelvuldig worden bijgesteld. Gemiddeld moeten we rekening houden met een zestal verplaatsingen 

naar het CI-centrum het eerste half jaar na de implantatie. Vervolgens zijn er meestal nog consultaties 

om de 6 maanden. Bij heel kleine kinderen kan dit nog frequenter zijn.  

 

1.2. Cochleaire implantatie en communicatie 
Ongeveer 90% van de dove kinderen wordt geboren uit horende ouders (Mitchell & Karchmer, 2004; 

Watson & Gregory, 2005; De Raeve, 2007). Dit zorgt ervoor dat de communicatie tussen horende 

ouders en hun dove kinderen niet evident is. Uit een studie over de interactie tussen horende moeders 

en hun dove kinderen (Loots, & Devisé, 2003), blijkt dat horende moeders een meer controlerende 

houding aannemen in vergelijking met collega-moeders van horende kinderen, meer bepaald in de 

periode waarin het kind 18 tot 24 maanden oud is. In deze periode worden linguïstische symbolen en 

taal geïntroduceerd in de moeder-kind relatie. De relatie horende moeder-doof kind wordt gekenmerkt 

door een dalend begrip in deze periode. Dove en slechthorende kinderen begrijpen de bedoelingen van 

hun moeder veel minder en nemen minder initiatief. Deze problemen in communicatie leiden tot het 

gebruik van een controlerende interactie – meer imperatieven en eisen, meer herhaling, minder 

antwoorden en uitbreidingen – vanwege de moeder en een dalende participatie van het kind – passief 
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en afhankelijk gedrag, minder vragen stellen, minder antwoorden enz. – Dit kan negatieve effecten 

hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen.  

Het gebruik van meer visueel-tactiele communicatiemethodes van horende moeders naar hun dove 

kinderen toe, helpt om deze controlerende relatie tegen te gaan. Dit blijkt ook uit onderzoek rond de 

interactie tussen dove moeders en hun dove kinderen (Loots, & Devisé, 2003). Zij ontwikkelen zonder 

problemen een duidelijke en vloeiende communicatie en interactie, die vergelijkbaar is met die van 

horende moeders en horende kinderen. 

 

Het is duidelijk dat horende moeders er een andere manier van communiceren op nahouden dan dove 

moeders. Hoewel het gebruik van visueel-tactiele communicatiemethodes helpt bij het ontwikkelen 

van een goede relatie tussen horende moeder en doof kind, is dit geen evidentie. Niet elke horende 

moeder is in staat om die visueel-tactiele communicatiemethodes tussen haar en haar kind tot stand te 

brengen. Het is dan ook begrijpelijk dat ouders voor hun kind een CI kiezen.  

 

Ouders rapporteren positieve gevolgen dankzij het plaatsen van een CI nl. het verbeteren van de 

auditieve communicatieve vaardigheden van hun kinderen. Kinderen met een CI beschikken over 

betere auditieve taalvaardigheden dan kinderen met dezelfde graad van doofheid, die gebruik maken 

van gewone hoorapparaten (Bat-Chava & Martin, 2004).  

 

De verbetering in auditieve taalvaardigheden van kinderen met een CI, wordt vaak in verband gebracht 

met het tijdstip waarop de CI geplaatst werd en de duur van het gebruik van de CI. Spencer (2004) 

geeft aan dat de resultaten van verschillende onderzoeken inconsistent zijn. Zij onderzoekt de invloed 

van vroege implantatie op de auditieve taalvaardigheden van jongeren. Vroege implantatie blijkt een 

positief effect te hebben op grammaticale vaardigheden, voor kinderen die doof geboren werden. Een 

beter spraakbegrip en auditieve ervaringen voor de implantatie zijn positief gecorreleerd met 

grammaticale vaardigheden. Het is belangrijk er rekening mee te houden dat de resultaten sterk 

verschillen van kind tot kind. De auditieve communicatieve vaardigheden van de kinderen in dit 

onderzoek zijn beter dan hun dove (slechthorende) leeftijdsgenoten (met hoorapparaten), maar liggen 

nog ver onder het gemiddelde van de resultaten van horende leeftijdsgenoten.  

 

Marschark, Rhoten en Fabich (2007) geven een overzicht van de gevoerde studies rond 

leescapaciteiten en academische vaardigheden. Zij besluiten dat het niveau van dove jongeren met een 

CI dat van leeftijdsgenoten met gewone hoorapparaten of met hetzelfde gehoorverlies overschrijdt, 

maar onder het gemiddelde ligt van hun horende leeftijdsgenoten. Sommige jongeren halen op een 

bepaalde leeftijd hetzelfde niveau van hun horende leeftijdsgenoten, maar dit is niet van blijvende 

aard. Marschark et al. (2007) wijzen er op dat we niet mogen veronderstellen dat de verschillen op 

academisch vlak tussen dove en horende jongeren zullen verdwijnen door dove jongeren te 
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implanteren. Het is duidelijk dat jonge kinderen met een CI voordelen halen op het gebied van lezen 

en academische vaardigheden als gevolg van de implantatie. Hoe groot die voordelen zijn en in welke 

mate ze afstammen van een verbetering in het gehoor is nog niet duidelijk. Alsook is het niet helemaal 

duidelijk welke andere factoren – naast het plaatsen van de CI – verantwoordelijk zijn voor deze 

verbetering in auditieve communicatieve vaardigheden. Onderzoek naar de hoeveelheid auditieve 

communicatie die moet aangeboden worden na implantatie, om kinderen optimaal te laten profiteren 

van hun CI, geeft geen eenduidige resultaten (Spencer 2004; Marschark et al., 2007) 

 

De eenzijdige nadruk op auditieve communicatieve vaardigheden van kinderen met een CI en de 

vergelijking met dove leeftijdsgenoten, kan leiden tot een eenzijdig beeld over CI. Ouders kunnen de 

effecten van CI overschatten, door de verwachtingen die zij hebben (Bat-Chava, & Deignan, 2001). 

Toch is de realiteit complexer. Ouders kiezen niet alleen voor CI om de communicatie tussen zichzelf 

en hun kinderen te bevorderen. Zij hebben een aantal bezorgdheden, die ervoor zorgen dat zij een CI 

voor hun kind een goede keuze vinden. Verkeersveiligheid en meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt 

zijn enkele van die motieven (Archbold, Sach, O’Neill, Lutman & Gregory, 2006). 

 

1.3. Cochleaire implantatie en andere levensdomeinen 
Tot op heden is het onderzoek naar het sociaal functioneren van kinderen en jongeren met een CI vrij 

beperkt.  

Bat-Chava (2001) onderzocht de relatie tussen kinderen met een CI en hun brussen9 en kinderen met 

hoorapparaten en hun brussen. Daaruit blijkt dat kinderen met een CI een betere relatie hebben met 

hun horende broers en zussen dan kinderen die hoorapparaten gebruiken. Dit wordt zowel door de 

ouders als door de kinderen zelf gerapporteerd. Ook de relatie met de ouders zelf en horende jongeren 

buiten het gezin, verbetert als gevolg van een betere communicatie. 

 

Toch rapporteren ouders van CI-gebruikers een aantal beperkingen, die invloed hebben op de relatie 

die jongeren aangaan met hun horende leeftijdsgenoten (Bat-Chava & Deignan, 2001): 

1. Aanvaarding van peers: het geduld van horende jongeren is een belangrijke factor in 

peerrelaties. 

2. Bekendheid bij de andere jongeren: de periode dat het kind gekend was bij zijn peers is een 

belangrijke factor in de communicatievaardigheden van het kind en dus ook belangrijk voor de 

peerrelaties. 

                                                      

9 Brussen is een samenstelling van de woorden ‘broers’ en ‘zussen’ en wordt in deze tekst gebruikt als de vertaling van het 

Engels woord ‘siblings’.  
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3. De nog aanwezige vertraging in spraak en gehoor: kinderen met een CI horen bepaalde dingen 

nog steeds niet zo goed, zoals subtiele aanwijzingen. Hierdoor worden ze soms uit de 

conversatie gelaten/geweerd. 

4. Groepcommunicatie vs. één-op-één discussie: kinderen met een CI kunnen beter een één-op-

één-conversatie volgen. In zo een situatie hebben ze meer vertrouwen in zichzelf om te 

antwoorden ook. 

 

Bat-Chava en Martin (2004) geven in hun onderzoek een overzicht van een aantal studies rond sociale 

relaties bij jongeren met een CI. Al deze studies wijzen erop dat jongeren met een CI meer toegang 

krijgen tot gesproken taal. Er is echter geen bewijs dat deze jongeren er in slagen betere sociale 

relaties op te bouwen met horende leeftijdgenoten, dan dove en slechthorende jongeren die geen CI 

dragen. In deze onderzoeken gaat het telkens om interactie met onbekende personen. Bat-Chava en 

Martin (2004) onderzoeken ook de relatie tussen jongeren met een CI en hun horende brussen. Uit het 

onderzoek blijkt dat de meeste dove jongeren en hun horende brussen een positieve relatie hebben. 

Een vrij groot deel van de onderzochte jongeren ervaart problemen in hun relatie met hun horende 

brussen. Tegenover dove en slechthorende jongeren die gebruik maken van gewone hoorapparaten, 

scoren de jongeren met een CI iets beter. Ouders geven aan dat er een verbetering is in de relatie 

tussen de dove jongeren en hun horende brussen als gevolg van de implantatie. Factoren die de relatie 

negatief beïnvloeden zijn het verschil in behandeling van de ouders tussen hun doof en horend kind. 

Ook de normen binnen het gezin t.a.v. disability zijn een bepalende factor. 

 

Het effect dat een CI heeft op de integratie van dove jongeren in de horende samenleving, hangt af van 

verschillende factoren. Het implanteren op zich is niet voldoende. Zeer veel factoren spelen een rol in 

het al dan niet succesvol integreren van dove mensen in de horende gemeenschap. We moeten met al 

deze factoren rekening houden wanneer we de discussie over CI aangaan (Komesaroff & McLean, 

2006). 

 

Andere levensdomeinen bij jongeren met een CI, naast communicatie en gerelateerde domeinen, 

werden nog maar weinig onderzocht. Het onderzoek naar motorische ontwikkeling bij kinderen met 

een CI (Gheyse, Loots, & Van Waelvelde, 2007) vormt hier een uitzondering. Het onderzoek wijst uit 

dat er geen significant verschil is tussen de motorische ontwikkeling bij dove kinderen en 

geïmplanteerde kinderen. 

 

1.4. Kritieken 
Zoals reeds vermeld, is er in de wetenschappelijke literatuur heel wat te doen rond CI. Het wordt vaak 

gezien als het ultieme middel om de nadelen die dove personen ondervinden in de horende wereld te 
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verhelpen. Deze aandacht voor medische interventies die ‘het probleem’ van doof zijn opheffen, heeft 

te maken met culturele waarden en normen die aanwezig zijn in onze – overwegend horende – 

samenleving. Doofheid wordt gezien als een beperking, een handicap10 en niet als een identiteit. 

Technologische doorbraken zoals de ontwikkeling van CI, kunnen volgens deze benadering de 

handicap ‘genezen’ (Hintermair & Albeterini, 2005).  

 

“Technological development is not simply a taxicab you can get out of whenever you please.”  

(Weber, in Hintermair & Albertini, 2005, p. 185) 

 

We moeten voorzichtig omgaan met deze visie op doofheid. De nadruk op het ‘verhelpen’ van 

doofheid via medische interventies, kan een aantal negatieve effecten met zich meebrengen. Het laat 

ouders en kind niet toe voor- en nadelen rustig in overweging te nemen en het berooft hen van 

uniciteit.  

 

Het aspect ‘tijd om keuzes te maken’ is belangrijk. In de literatuur ligt de nadruk op vroege 

implantatie van kinderen. Dit zou immers leiden tot betere resultaten op het gebied van auditieve 

communicatie. Toch blijkt dit een eenzijdig beeld. De resultaten op gebied van auditieve 

communicatievaardigheden verschillen sterk per individu (Archbold et al., 2006). Het gebruik van een 

CI bevordert niet noodzakelijk de spreekvaardigheid van de gebruikers. Indien dit wel het geval is, dan 

is de spreekvaardigheid van de geïmplanteerde vaak nog onvoldoende om volwaardig te kunnen 

functioneren in de horende gemeenschap. Veel van de onderzochte personen met een CI geven aan dat 

de communicatie in een één-op-één situatie vrij goed lukt, maar dat groepsgesprekken nog altijd een 

struikelblok vormen (Bat-Chava, & Deignan, 2001; Lane, 2005). 

 

Een bijkomende kritiek op de vroege implantatie is dat ouders de keuze voor hun kind maken. Het is 

dus geen keuze uit vrije wil. Tegenstanders van CI, vooral vanuit de Dovengemeenschap, zeggen dat 

een kind zelf moet kunnen bepalen of het al dan niet een CI wil. Ouders hebben een bepaalde 

verantwoordelijkheid t.o.v. hun kinderen om hen gefundeerde keuzes te laten maken over hun eigen 

lichaam (Archbold et al., 2006).  

 

De visie op doofheid als beperking, berooft ouders en kinderen van uniciteit, omdat ouders verplicht 

worden een keuze te maken tussen mogelijkheden en beperking van hun kind. Doofheid wordt niet 

meer gezien als een toevallig verworven eigenschap, maar als een overkomelijk kwaad. Ouders 

                                                      

10 In de rest van  het document zal ik gebruik maken van de term beperking om te verwijzen naar de visie die het probleem bij het individu 

stelt nl. de dove persoon die niet kan horen.  
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moeten tijdens hun beslissingsproces objectieve, gedetailleerde en duidelijke informatie krijgen. De 

vraag is maar hoe duidelijk en objectief deze informatie kan en zal zijn. Artsen die adviseren, baseren 

hun uitspraken echter op culturele waarden, die vaak onbewust aanwezig zijn. Daarnaast kunnen zij 

onvoldoende de risico’s uitleggen die verbonden zijn aan de operatie zoals bijv. verstoord 

psychologisch functioneren, verstoorde sociale en talige ontwikkeling, omdat deze nog onvoldoende 

onderzocht werden. Tegelijk kunnen zij ook geen voorspellingen doen over de uitkomsten van de 

operatie, aangezien deze voor elk individu sterk verschillend zijn (Lane, 2005). Artsen moeten zich 

realiseren dat doof zijn meer kan zijn dan het niet werken van het binnenoor. (Hintermair & 

Albeterini, 2005). 

 

Ten slotte blijkt dat niet alleen de resultaten met CI sterk verschillen per individu. Er zijn ook 

personen die hun CI na enkele jaren uitdoen. Watson en Gregory (2005) onderzochten een aantal 

kinderen die geïmplanteerd werden tussen de leeftijd van 8 en 10 jaar en de reden waarom ze hun CI 

uitlaten. Hoewel het niet gaat over adolescenten, is het belangrijk de resultaten van het onderzoek te 

bekijken. De voornaamste reden voor het uitlaten van de CI, was het ongemak en de pijn die de CI met 

zich mee bracht. Er zijn drie belangrijke punten die door implantteams in acht moeten genomen 

worden: 

1. Het is belangrijk dat het kind positief reageert gedurende het proces van implantatie en de 

aanpassingsperiode. Het is belangrijk in overweging te nemen hoe de voor- en nadelen aan 

een kind duidelijk gemaakt worden en op welke leeftijd het kind betrokken wordt in de 

beslissing. Het is belangrijk het kind en de ouders voldoende informatie aan te bieden over de 

operatie en het afstellingsproces, zodat beide positief staan tegenover het 

implanteringsproces. 

2. Vragen rond het afstellingsproces moeten afgestemd worden op individuele noden en 

behoeften i.p.v. te verlopen volgens een vast schema. Opmerkingen over pijn, die samengaat 

met geluiden, moeten serieus genomen worden. Het is belangrijk rekening te houden met het 

functioneren en eventuele problemen van het kind buiten het centrum. In geval van 

noodsituaties, moet het team bereikbaar zijn. 

3. Het is belangrijk tijdens het aanpassingsproces aandacht te hebben voor partnerschap tussen 

kind, ouders en alle professionelen die hier bij betrokken zijn. 

 

De visie op doofheid als beperking, die nog sterk aanwezig is in onze samenleving, brengt een aantal 

ethische overwegingen met zich mee. Ik bespreek dit verder aan de hand van kritieken vanuit de 

Dovengemeenschap (zie 3.3). 
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2.  Zelfbeleving van dove adolescenten 
Onderzoek naar de zelfbeleving van dove jongeren werd tot op heden in beperkte mate uitgevoerd. De 

resultaten van de onderzoeken zijn vaak inconsistent (Jambor & Elliott, 2005). Nochtans is dit 

onderzoek waardevol. Zelfbeleving is een belangrijk element van de geestelijke gezondheid. Het heeft 

een impact op domeinen zoals de cognitie, motivatie, emotie en het gedrag. Een positieve zelfbeleving 

correleert hoog met psychologisch welzijn, de doelgerichtheid waarmee een mens iets doet en de 

mogelijkheid om te gaan met stressvolle momenten (Jambor & Elliott, 2005). 

 

2.1. Begripsafbakening 
Een duidelijke definitie van zelfbeleving, vinden we moeilijk terug in de literatuur. Verschillende 

termen worden door elkaar gebruikt. Zo wordt er in de Nederlandse literatuur verwezen naar 

zelfperceptie, zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigenwaarde enz. Ook in de Engelstalige literatuur heeft men 

het over self-image, self-esteem, self-value, self-worth enz.  

 

Ik hanteer binnen dit onderzoek de term ‘zelfbeleving’, omdat deze een breder kader omvat dan bijv. 

‘zelfbeeld’ of ‘zelfvertrouwen’. Zelfbeleving houdt, naast individuele factoren, ook contextuele 

factoren in.  

 

2.2. Zelfbeleving, adolescentie en identiteit 
Het woord adolescentie wordt gebruikt voor de periode tussen de kinderjaren en de volwassenheid. 

Het is een periode van overgang, waarin zich vele ontwikkelingen voordoen op verschillende 

terreinen. Jongeren krijgen te maken met diverse uitdagingen en doen nieuwe ontdekkingen. In de 

adolescentieperiode volstrekt zich een biologisch rijpingsproces, er vinden ontwikkelingen plaats op 

het gebied van intellectueel functioneren en denken over morele kwesties. De relatie met de ouders 

krijgt een andere kwaliteit. Door de psycho-seksuele ontwikkelingen krijgt het leven er nieuwe 

dimensies bij. Al deze ontwikkelingen staan niet los van elkaar. Ze werken door in de manier waarop 

de jongere zichzelf ziet en ervaart (van Aken & Slot, 2007). Het individu is aangewezen op de eigen 

mentale en emotionele mogelijkheden. Aangezien het individu in deze periode een sterke verandering 

doormaakt, kunnen er problemen en conflicten ontstaan (Sahli & Belgin, 2006). 

 

De centrale ontwikkelingstaak in de adolescentie is het ontwikkelen van een eigen identiteit. Erikson 

was de eerste die de adolescentieperiode op die manier typeerde (van Aken & Slot, 2007). In de 

adolescentieperiode gaan jongeren zich heroriënteren. Vaak gebeurt dit op kritische wijze. De reacties 

van mensen – volwassenen en leeftijdsgenoten – uit de nabije omgeving spelen daarin een belangrijke 
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rol. Door interactie met anderen komen jongeren tot keuzes en gaan ze verplichtingen aan die grote 

consequenties hebben voor de toekomst. Deze keuzes en verplichtingen hebben betrekking op 

persoonlijke relaties, levensovertuigingen en maatschappelijke posities. Zo ontstaat geleidelijk het 

identiteitsbesef. De persoon beleeft zichzelf als iemand met een eigen herkenbare levensstijl die, 

ondanks allerlei veranderingen, consistent is en door de omgeving als zodanig herkend wordt.  

 

Samengevat verwijst ‘identiteit’ naar de kenmerken die een persoon een gevoel van eigenheid en 

continuïteit geven en die de persoon tot één en dezelfde mens maken in de ogen van anderen. Het 

‘zelfconcept’ omvat het beeld dat de persoon over zichzelf heeft, de antwoorden die een persoon geeft 

op de vraag zichzelf te beschrijven. De combinatie van deze twee termen zit vervat in de term 

‘zelfbeleving’. Het bevat het beeld dat een individu van zichzelf heeft, beïnvloed door sociale 

contacten. De manier waarop een persoon waardering geeft aan deze twee elementen zit vervat in de 

term ‘zelfbeleving’ (Bosma, 2007). 

 

2.3. Zelfbeleving en discriminatie 
De dominante houding in onze samenleving is die van de horende gemeenschap. Mensen met een 

auditieve beperking worden gelabeld. Hoewel de komst van technieken al veel nieuwe perspectieven 

geboden hebben, krijgen mensen met een auditieve beperking nog vaak te maken met discriminatie. 

“Discriminatie is het proces waarbij we de criteria van gelijkheid versmallen” (Lane, 1992; 

Komesaroff & McLean, 2006).  

 

Minderheidsgroepen krijgen in onze maatschappij te maken met discriminatie. Daarom worden zij 

geacht een negatievere zelfbeleving te hebben, wegens hun lagere status in de samenleving. Dove 

personen behoren tot een minderheidsgroep. Ze ervaren problemen in communicatie binnen de 

horende gemeenschap. Zij zijn vaker het slachtoffer van fysiek, emotioneel en seksueel misbruik. 

Hierdoor hebben ze een lagere graad van activiteitniveau en een verhoogd risico op ontwikkeling van 

psycho-sociale problemen (van Eldik, Treffers, Veerman & Verhulst, 2004; Kvam, Loeb, & Tambs, 

2006). Toch blijkt dat dove personen niet noodzakelijk een negatieve zelfbeleving ervaren. Er zijn een 

aantal strategieën die dove personen kunnen toepassen om te komen tot een positieve zelfbeleving 

(Jambor & Elliott, 2005). 

 

Terugtrekking in de Dovengemeenschap is een eerste strategie. Deze mensen schermen zich bijna 

volledig af van de dominante horende samenleving. Zij worden beschouwd als mensen met een 

positievere zelfbeleving. Het nadeel van deze strategie is dat zij weinig kans maken op verbetering in 

hun sociaal-economische status. 
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Een tweede strategie is het verdoezelen van het gehoorverlies. Deze mensen doen zich voor als 

horend. Dit leidt tot stress, omdat deze mensen angst hebben ontmaskerd te worden. Men betaalt een 

grote psychologische prijs voor deze strategie.  

 

Een laatste strategie is het ontwikkelen van biculturele vaardigheden. Deze mensen kunnen 

functioneren in zowel de horende als de Dove wereld. Zij hebben de mogelijkheid om professioneel te 

slagen in de horende wereld alsook zich te identificeren met de Dovengemeenschap (Bat-Chava 2000).  

 

2.4. D/dovenidentiteit 
Er werd reeds aangegeven dat sociale interactie een belangrijk element is om tot identiteitsvorming te 

komen. In de volgende definities van identiteit van Josselson (1994) en Ohna (2004), wordt het sociale 

aspect extra in de verf gezet. 

 

“Identity represents the intersection of the individual and society. In framing identity, the 

individual simultaneously joins the self to society and society to the self. As a result, identity 

comes to serve not only as a guardian of the integration and continuity of self-experience, but 

also as a mechanism for shared meaning-making that embeds the individual with those with 

whom life will be lived.” (Josselson, 1994, p. 12) 

 

“Identity can be defined as a person’s understanding of who they are, of their fundamental 

defining characteristics as a human being. Identity is neither an individualistic concern nor 

something that is determined by external affairs. The development of identity is an interactive 

process and there is a close connection between our experiences, originating from 

interpersonal processes, and the language we use to understand and to reflect upon our 

experiences.” (Ohna, 2004, p. 21-22) 

 

De sociale interactie die nodig is om te komen tot identiteitsvorming, wordt in deze definities in de 

verf gezet. Onderzoek naar de identiteitsvorming bij dove personen toont aan dat sociale interactie een 

belangrijke factor is in het al dan niet ontwikkelen van een Dovenidentiteit en een positieve 

zelfbeleving. 

 

Glickman (1996) poneert een model van hoe dove personen een culturele Dovenidentiteit aannemen. 

Het model gaat ervan uit dat het begrip van doven over zichzelf, ontstaat via vier voorspelbare en 

herkenbare fasen nl. (a) cultureel horend, (b) cultureel marginaal, (c) binnendringen in de 

Dovenwereld en (d) bicultureel. Dit proces is gebaseerd op dat van andere culturele en etnische 

minderheden, maar de inhoud in de verschillende fasen reflecteert specifieke levenservaringen gelijk 

 



Zelfbeleving  13 

aan die van alle doven. In fase (a) en (b) zijn horende personen de referentiegroep, staat een 

pathologische visie op doofheid centraal en gevoelens van wanhoop, depressie, verwarring en conflict. 

De fases (c) en (d) worden gekenmerkt door een Dove referentiegroep, een culturele visie op doofheid, 

kwaadheid (t.o.v. horenden) en liefde voor alles wat met doofheid te maken heeft. Deze twee fases 

zouden leiden tot een meer uitgebalanceerde zelfbeleving. Het model benadrukt dat de identiteit van 

een persoon ontstaat via interactie met significante anderen. Glickman stelt dat dit model een cyclisch 

proces is, dat in sommige gevallen meerdere keren doorlopen moet worden.  

 

Ohna (2004) stelt hier tegenover een nieuw model. Het model bestaat opnieuw uit vier fasen. Deze 

fasen staan niet vast zoals in het model van Glickman. Het is eerder de stem van het culturele 

werkmiddel dat de dove persoon kan gebruiken als middel tot mediatie. De ontwikkeling van identiteit 

gaat volgens als-evident-ervaren-fase naar vervreemdingsfase naar als-lid-opgenomen-fasen tot Doof-

op-mijn-eigen manier. Daarnaast kunnen deze fasen functioneren als een interpretatiekader om een 

aantal stappen in de ontwikkeling van de persoon te herkennen. Om tot de laatste fase te komen en dit 

te kunnen formuleren, moet de persoon leren hoe hij/zij ervaringen van vervreemding en lidmaatschap 

kan integreren. 

 

Taylor en Darby (2003) voegen nog een extra dimensie toe aan het begrip identiteit. Zij gaan er van uit 

dat identiteit gevormd wordt door sociale processen, net zoals Glickman (1996) en Ohna (2004). Zij 

stellen echter dat de vergelijking met andere groepen van groot belang is en meer bepaald de manier 

waarop een bepaalde groep van een andere groep verschilt. Dit leidt tot het vormen van ‘wij-groepen’ 

tegenover ‘zij-groepen’.  

 

Deze theorie wordt ondersteund door Breivik (2005), die in zijn onderzoek aantoont dat 

Dovenidentiteit in onze samenleving kwetsbaar is, omdat zij voortdurend geconfronteerd wordt met de 

deficitvisie op doofheid, de nadruk op de superioriteit van de horende samenleving en de 

normaliseringspolitiek. Tegelijk maakt dit de Dovenidentiteit zo sterk. Het afzetten (wij-groep) 

tegenover de horende samenleving (zij-groep), zorgt ervoor dat personen die zich identificeren met de 

Dovencultuur en Dovengemeenschap beloond worden in hun manier van leven. 

 

Deze idee sluit aan bij het onderzoek van Foster en Kinuthia (2003). Zij zien identiteitsvorming als 

een dynamisch model, dat vier elementen bevat nl. individuele karakteristieken, situationele 

kenmerken, sociale factoren en maatschappelijke factoren. Dovenidentiteit is een sociale constructie 

en een dynamisch proces. Het wordt beïnvloed door verschillende factoren, die allen belangrijk zijn 

om te komen tot een geïntegreerde Dovenidentiteit. 

 

 



Zelfbeleving  14 

Dat het ontwikkelen van Dovenidentiteit een dynamisch proces is en dat sociale en maatschappelijke 

factoren daarin een rol spelen, wordt bevestigd in het onderzoek van Skelton en Valentine (2003). Zij 

stellen dat onze samenleving een complex gegeven is en dat de binaire tegenstelling horende vs. Dove 

identiteit te eenvoudig is. Binnen de groep van Doven bestaat een grote variatie. Mensen kunnen niet 

beperkt worden tot deze tegenstelling. De grenzen tussen Dove en dove identiteit zijn niet altijd 

duidelijk. Iemand kan zich op de ene plaats bijv. in de Dovenclub, Doof voelen omdat hij/zij op dat 

moment gebarentaal gebruikt en zich aansluit bij de culturele benadering van Doofheid. Daarentegen 

kan dezelfde persoon in een andere situatie bijv. op het werk zich eerder doof voelen, omdat hij/zij 

daar moeilijkheden ondervindt in het communiceren met horende collega’s en de nadruk vooral ligt op 

het belang van een horende context.  

 

In die zin sluiten de onderzoeken van Bat-Chava (2000) en Nikolaraizi en Hadjikakou (2006) bij deze 

stelling aan. Zij stellen dat identiteitsvorming bij dove personen niet te reduceren is tot Dovenidentiteit 

vs. doven-/horende identiteit. Beide vinden in hun onderzoek drie identiteiten terug. Ten eerste de 

cultureel horende identiteit, ten tweede de cultureel Dove identiteit en ten slotte de biculturele 

identiteit. In het eerste geval gaan dove personen zich sterk identificeren met de horende 

gemeenschap, zij zien hun doofheid als een beperking. In het tweede geval identificeren dove 

personen zich met de Dovencultuur, gebruiken gebarentaal en zien hun doofheid als een cultureel 

gegeven. In het laatste geval gebruiken deze dove personen gebarentaal, maar ook gesproken taal, 

afhankelijk van de context. Zij zien de waarde in van beide – Dove en horende – werelden. 

 

Dat de identiteitsvorming een complex gegeven is, dat niet kan gereduceerd worden tot een 

eenvoudige binaire constructie, komt ook naar voor in het onderzoek van Israelite, Ower en Goldstein 

(2002). Zij stellen dat er naast dove identiteit, Dove identiteit en biculturele identiteit ook een 

slechthorende identiteit bestaat. Slechthorenden construeren hun identiteit in vergelijking met horende 

groepen en Dovengroepen (zie Taylor & Darby, 2003) en de manier waarop zij t.o.v. deze groepen 

verschillen. Slechthorenden zien zichzelf niet als minderheidsgroep en vormen geen herkenbare 

gemeenschap. Toch geven de personen in het onderzoek het belang van contact met andere 

slechthorenden aan. Ze zijn zich bewust van hun marginale positie t.o.v. horende groepen, maar 

ervaren dit niet als negatief, dankzij positieve sociale relaties en gepaste ondersteuning. Ze geven 

gelijkenissen aan met horende groepen. Daarnaast hebben zij ook kritiek op Dovengroepen, omdat 

deze zich niet willen integreren.  

2.4.1. D/dovenidentiteit en adolescenten 
De theorie van Erikson wordt bevestigd in het onderzoek van Skelton en Valentine (2003). Zij stellen 

dat de late tienerjaren belangrijk zijn in het vormen van een D/dovenidentiteit. Naar aanleiding van 
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deze bevinding werden een aantal onderzoeken gevoerd naar de factoren die de identiteitsontwikkeling 

bij dove jongeren beïnvloeden. 

 

Uit verschillende onderzoeken (Israelite et al., 2002; Polat, 2003; Bat-Chava, 2003; Skelton & 

Valentine; Foster & Kinuthia, 2003; Jambor & Elliott, 2005; Nikolaraizi & Hadjikakou, 2006) blijkt 

het belang van schoolervaring voor het vormen van een positieve identiteit en zelfbeleving. 

School is de plaats waar jongeren de mogelijkheid krijgen relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten. 

Positieve sociale relaties met leeftijdgenoten blijken van cruciaal belang voor een positieve 

zelfbeleving (Cambra, 2005). Uit verschillende onderzoeken (Bat-Chava, 2003; Foster & Kinuthia, 

2003; Skelton & Valentine, 2003; Jambor & Elliott, 2005) blijkt dat dove jongeren die les volgen in 

een Dovenschool een positievere zelfbeleving hebben. In deze scholen wordt doofheid aanvaard en 

krijgen de jongeren minder te maken met uitsluiting. Ze kunnen zich identificeren met een groep. 

 

Les volgen in Dovenscholen betekent dat jongeren de mogelijkheid krijgen om gebarentaal te 

gebruiken. Ze kunnen zich identificeren met de Dovencultuur. Ook dit zijn belangrijke elementen die 

leiden tot een positieve zelfbeleving (Skelton &Valentine, 2003; Polat, 2003; Foster & Kinuthia, 

2003). 

 

Daarnaast zijn er een aantal factoren buiten de school die de zelfbeleving van dove jongeren 

beïnvloeden.  

Een belangrijke factor is de manier van communiceren thuis. Uit onderzoek van Woolfe en Smith 

(2001), Bat-Chava (2003), Foster en Kinuthia (2003), Crowe (2005) en Jambor en Elliott (2005) blijkt 

dat dove kinderen van dove ouders een positievere zelfbeleving ervaren dan dove kinderen van 

horende ouders. Dove kinderen van dove ouders gebruiken thuis gebarentaal. De taalontwikkeling van 

deze jongeren is groter dan die van dove jongeren van horende ouders, die beroep moeten doen op 

gesproken taalvaardigheden. Zij ontbreken voldoende taalvaardigheden, om een goede relatie op te 

bouwen met hun ouders. Dit is een belangrijke factor in het psychologisch functioneren van een kind. 

Indien een dove jongere niet beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden binnen het gezin, 

zal hij/zij ook niet voldoende sociale vaardigheden aanleren. Dit heeft een negatief effect op de 

zelfbeleving van deze jongeren (Marschark, 2000; Van Eldik et al., 2004; Jambor & Elliott, 2005). De 

manier van communiceren met brussen blijkt weinig effect te hebben op de zelfbeleving van dove 

jongeren (Woolfe & Smith, 2001). 

 

Toch moeten deze bevindingen genuanceerd worden. Uit onderzoek (Israelite et al., 2003) blijkt dat 

dove kinderen van horende ouders toch een positieve zelfbeleving kunnen opbouwen, indien voldaan 

wordt aan een aantal voorwaarden. Ten eerste is de beste methode voor het opbouwen van een positief 

zelfbeeld school lopen in een Dovenschool. Toch kunnen ook jongeren die school lopen in het regulier 
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onderwijs een positief zelfbeeld opbouwen, wanneer zij voldoende ondersteuning krijgen en positieve 

sociale contacten opbouwen. Contact buiten de school met andere dove jongeren blijkt een belangrijke 

factor om alsnog een positieve zelfbeleving te ervaren (Jambor & Elliott, 2005; Sahli&Belgin, 2006; 

Nikolaraizi & Hadjikakou, 2006; Kent & Smith, 2006). Contact met dove leeftijdgenoten blijkt van 

cruciaal belang, ongeacht de vorm van onderwijs en communicatie thuis. 

 

Jambor en Elliott (2005) wijzen er op dat ook de aanvangsleeftijd en graad van gehoorverlies de 

zelfbeleving van dove jongeren beïnvloeden. Met betrekking tot de aanvangsleeftijd, rapporteerden 

mensen die doof werden voor de leeftijd van vier jaar, minder angst en depressie, maar meer 

gevoelens van hopeloosheid dan degene die doof werden op latere leeftijd (Kvam et al., 2006). Deze 

laatste moeten een nieuwe vorm van communicatie aanleren, ze moeten een nieuwe identiteit 

aannemen. Ze kunnen zich ‘beschadigd’ voelen, wat een negatief effect kan hebben op hun 

zelfbeleving. Met betrekking tot de graad van gehoorverlies blijkt dat mensen met een sterk 

gehoorverlies zich moeten neerleggen bij de feiten. Zelfs de meest geavanceerde technologische 

middelen, zullen niet helpen hen opnieuw te laten horen. Mensen met minder gehoorverlies 

daarentegen, zullen dit proberen te verdoezelen. Ze kunnen iets van de conversatie opvangen, maar 

onvoldoende om vloeiend te praten. Deze ervaring kan leiden tot een negatievere zelfbeleving (Jambor 

& Elliott, 2005).  

 

2.5. CI en identiteitsvorming 
Door het grotere aantal implantaties, de trend naar vroege implantatie en de nadruk van de 

samenleving op integratie, stromen veel geïmplanteerde jongeren door naar het gewoon onderwijs. Zij 

hebben immers meer toegang tot gesproken taal en communicatie dan hun dove leeftijdgenoten. Voor 

deze jongeren is de interactie met familie en leeftijdgenoten – net als bij andere (dove) jongeren – 

belangrijk voor het ervaren van een positieve zelfbeleving (Bat-Chava & Deignan, 2001; Preisler, 

Tvingstedt & Ahlström, 2005; Kent & Smith, 2006). Jongeren met een CI in het gewoon onderwijs, 

komen voor een aantal extra uitdagingen te staan.  

 

Hoewel de auditieve communicatieve vaardigheden van deze jongeren verbeteren door het dragen van 

een CI, rapporteren ouders en jongeren nog steeds problemen in communicatie met horende 

leeftijdgenoten (Bat-Chava & Deignan, 2001; Preisler et al., 2005). Daarnaast blijken de meeste van 

deze jongeren thuis en met familieleden gebruik te maken van orale communicatie (Sahli & Belgin, 

2006). Dit zorgt ervoor dat deze jongeren nog steeds gevoelens van eenzaamheid en stigmatisering 

ervaren (Bat-Chava & Deignan, 2006). 
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Om deze gevoelens te voorkomen blijkt opnieuw het belang van identificatie met ‘lotgenoten’. Ook 

jongeren met een CI hebben nood aan contact met andere slechthorende jongeren om hun ervaringen 

te ‘normaliseren’ (Preisler et al., 2005; Bat-Chava & Deignan, 2006). 

 

Naast problemen in communicatie, kan CI nog voor problemen zorgen op een ander niveau. CI is een 

zichtbaar toestel. Dit kan een stigmatiserend element vormen binnen de identiteitsontwikkeling. Of de 

CI al dan niet geïntegreerd wordt in de identiteit van deze jongeren, hangt af van de aanwezigheid van 

een geldig sociaal ondersteunend netwerk. De reactie van leeftijdsgenoten speelt een belangrijke rol 

voor een positieve zelfbeleving. Sommige leeftijdgenoten stellen vragen. Jongeren die hun doofheid 

geïntegreerd hebben, zien dit eerder als interesse en antwoorden op deze vragen. Andere die zichzelf 

als ‘niet normaal’ zien, zullen dit ervaren als plagen en stigmatiserend gedrag (Kent & Smith, 2006). 

 

Toch ervaren niet alle jongeren problemen in hun zelfbeleving en identiteitsvorming. In het onderzoek 

van Bosco, Barchetta en Manicini (1999) en Wheeler, Archbold, Gregory en Skipp (2007) komt naar 

voor dat jongeren positief staan t.o.v. hun CI. Dat ze geen probleem hebben met de beslissing die hun 

ouders genomen hebben. Er is geen bewijs van een destructief psychologisch functioneren. De 

jongeren ervaren zichzelf wel kwetsbaarder in vergelijking met de manier waarop volwassenen uit hun 

naaste omgeving hen bekijken. Ze zien zichzelf als intrinsiek doof, maar niet als cultureel Doof.  
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3. Dovengemeenschap 
 

“An African American is not a White person, a woman is not a nonman, and a Deaf person is 

not a nonhearing person.” 

(Humphries, 1996  in Hintermain & Albeterini, 2006, p. 186) 

 

Dovengemeenschappen zijn van alle tijden, daar waar dove personen elkaar tegenkwamen. 

(Monaghan, 2003). Toch is het pas op het einde van de 18e eeuw, bij het stichten van Dovenscholen, 

dat een groot aantal dove personen bij elkaar kwam en de mogelijkheid had om elkaar te onderwijzen, 

een eigen cultuur op te bouwen en gemeenschappen te stichten rond deze scholen (Dotter & Okorn, 

2003; Ladd, 2005; Padden & Humphries, 2005). 

 

3.1. Dovengemeenschap als disability-groep? 
De term ‘disability-groep’ ontstond uit de visie van het medische model. Doven worden in deze 

benadering gezien als een groep, die bestaat uit mensen met een beperking, nl. het onvermogen te 

horen. Die beperking moet op een of andere manier verholpen worden. Een CI is volgens dit model 

een van de methodes om de beperking op te heffen (Dotter & Okorn, 2003).  

 

Een aantal auteurs argumenteren dat de Dovengemeenschap geen disability-groep is (Lane & Bahan, 

1998; Bragy, 2001; Monaghan, 2003; Lane, 2005; Sparrow, 2005). 

Het eerste en belangrijkste argument is dat Dove personen zelf niet vinden dat zij een beperking 

hebben. Vele Dove personen leiden een gelukkig en productief leven, zonder te horen of te spreken 

(Hintermain & Albertini, 2005).  

Critici argumenteren dat Doven toch een beperking hebben, omdat de reikwijdte van het visuele 

medium beperkter is dan dat van het auditieve medium. In een gevaarlijke situatie kunnen bijv. meer 

mensen verwittigd worden via het auditieve medium – a.d.h.v. alarmen en belsignalen –, dan via het 

visuele medium zoals bijv. door zwaai- en knipperlichten. Volgens Sparrow (2005) is dit een foute 

redenering om twee redenen. 

Ten eerste betekent doof zijn dat andere zintuigen zich beter ontwikkelen. Deze mensen 

bezitten capaciteiten op andere vlakken, bijv. het gebruik van gebarentaal. Doven hebben een 

voordeelpositie in bijv. luidruchtige omgevingen. Een andere manier van bestaan, hoeft niet 

minderwaardig te zijn. 

Ten tweede ontkent deze redenering de variatie binnen een ‘normaal’ menselijk lichaam. 

Mannen en vrouwen ondervinden in bepaalde situaties ook voor- en nadelen. Toch zijn we het 

er over eens dat noch mannen, noch vrouwen een disability hebben.  
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De nadelen die dove personen ondervinden, zijn niet te wijten aan het feit dat ze niet kunnen horen, 

maar eerder van sociale aard. Dove personen geven aan door de samenleving afgewezen en genegeerd 

te worden, wat zij als nadelig ervaren (Hintermain & Albertini, 2005; Sparrow, 2005; Lane, 2005; 

Ladd, 2005). Het reorganiseren van onze samenleving zou een oplossing kunnen bieden.  

 

Het feit dat Doven zichzelf niet zien als een disability-groep, wordt geïllustreerd door het aantal 

huwelijken binnen de Dovengemeenschap. De Dovengemeenschap heeft het grootste aantal 

endogamische huwelijken van alle etnische minderheidsgroepen (Sparrow, 2005). Veel Dove koppels 

geven aan graag dove kinderen te willen. Dit bewijst dat ze zich niet neerleggen bij het disability-

argument. Mensen van de disability-beweging pleiten immers voor gelijke rechten en recht op 

diversiteit, maar willen niet dat hun kinderen een ‘disability’ hebben. Doven streven naar 

interafhankelijkheid tussen verschillende Dove personen i.p.v. onafhankelijkheid, zoals de disability-

beweging (Lane, 2005). 

 

Advocaten van de disability-beweging streven naar betere medische verzorging en rehabilitatie, betere 

diensten voor persoonlijke assistentie enz. Doven streven naar geen van deze dingen. Zij pleiten voor 

erkenning van hun taal en meer tolken. De idee dat Doofheid gelijk is aan disability, zorgt voor slechte 

oplossingen (Lane, 2005). 

 

Daarnaast pleiten aanhangers van de disability-beweging voor intergratie en inclusie in de 

samenleving en het onderwijs. Geïntegreerd onderwijs zou immers leiden tot betere resultaten. 

Hoewel kinderen betere academische resultaten behalen in het regulier onderwijs (Martin & Bat-

Chava, 2003), vinden leden van de Dovengemeenschap onderwijs in dovenscholen belangrijk. Dove 

jongeren worden afgewezen door horende leeftijdsgenoten. Ze kunnen zich geïsoleerd voelen en 

psychologische moeilijkheden ervaren (Martin & Bat-Chava, 2003). Dove kinderen krijgen in 

dovenscholen de mogelijkheid in contact te komen met andere dove kinderen (Ladd, 2005). 

Aangezien de meeste dove kinderen horende ouders hebben, krijgen zij de Dovencultuur niet mee van 

thuis. In residentiële dovenscholen wordt Dovencultuur doorgegeven (Lane & Bahan, 1998; 

Monaghan, 2003; Ladd, 2005). Contact met Dove leeftijdsgenoten is zeer belangrijk om zich 

‘normaal’ te voelen. Dit is een belangrijke emotionele sterkte. Academisch succes, waar de disability-

beweging naar verwijst, is niet voldoende (Bragy, 2001). Het sluiten van dovenscholen betekent het 

wegnemen van alternatieven voor dove leerlingen en het wegnemen van een culturele institutie voor 

de Dovengemeenschap (Marschark, 2007). 
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3.2. Dovengemeenschap als culturele etnische minderheidsgroep? 
Petersen (2000) en Lane (2005) tonen in hun onderzoek aan dat de Dovengemeenschap beschikt over 

een aantal eigenschappen die overeen komen met die van een cultureel etnische groep: 

1. Collectieve naam: In het gebruik van gebarentaal hebben leden van de dovengemeenschap 

een collectieve naam nl. Dovenwereld.  

2. Gemeenschapsgevoel: Doven hebben een sterk getrouwheidsgevoel met de Dovenwereld. 

Deze biedt hen een gemakkelijke manier van communiceren, een positieve identiteit enz. Ze 

bezitten een zekere trots en identiteitsgevoel t.o.v. andere mensen buiten de groep. Een 

bepaalde graad van gehoorverlies is geen voldoende criterium om lid te zijn van de 

Dovengemeenschap (Munzen-Baell & Ruiz, 2006). Men moet eerst zijn lidmaatschap 

bewijzen (Bragy, 2001; Padden & Humphries, 2005).  

3. Normen die het gedrag reguleren: De Dovenwereld beschikt over allerlei normen om het 

gedrag van zijn leden te reguleren bijv. bij het nemen van beslissingen is consensus de regel. 

Dit betekent niet dat iedereen zich ook strikt aan deze regels houdt, maar dat is ook niet het 

geval in de horende wereld. Het zijn normen die bestaan, richtlijnen, waar ze kunnen naar 

leven, maar die niet afgedwongen worden. 

4. Duidelijk te onderscheiden waarden: Er zijn enkele waarden belangrijk in de Dovenwereld nl. 

huwelijk binnen de gemeenschap, zichzelf definiëren in relatie tot de cultuur, het gebruik van 

de taal koesteren enz. 

5. Kennis: Doven hebben kennis over belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de 

Dovenwereld. Ze weten wanneer ze gebarentaal moeten gebruiken en een variant ervan. Ze 

weten hoe ze zich moeten gedragen in situaties met horende mensen enz.  

6. Eigen gebruiken: De Dovenwereld heeft zijn eigen gebruiken in het introduceren van iemand 

en afscheid nemen, in het voeren van een conversatie. De Dovenwereld heeft ook zijn eigen 

taboes.  

7. Sociale structuur: Er zijn verschillende soorten organisaties in de Dovenwereld nl. sociale, 

politieke organisaties, sportverenigingen enz. Deze organisaties worden gestuurd door 

charismatische leiders. 

8. Taal: De Dovengemeenschap beschikt over een eigen unieke taal. Taal is het middel bij 

uitstek om authenticiteit uit te stralen en dit door te geven over generaties heen. 

9. Kunst: De Dovengemeenschap beschikt over vele kunstvormen die allen de taal 

gemeenschappelijk hebben nl. verhalen vertellen in gebarentaal, humor, woordspelingen enz. 

Theater en visuele kunsten zijn een belangrijk element van de Dovenwereld. 

10. Geschiedenis: Doven hebben een rijke geschiedenis die voorkomt in literatuur, films enz. 

11. Verwantschap: Het land of territorium van de Dovenwereld, bestaat vaak onder de vorm van 

residentiële scholen. Het is immers op die plaatsen dat de Dovencultuur doorgegeven wordt 

en de Dovengemeenschap ontstaat. Binnen de Dovengemeenschap ligt verwantschap iets 
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anders dan bij andere etnische groepen. De Dovencultuur wordt in vele gevallen niet 

doorgegeven via familiebanden. Dove kinderen worden vaak vrij laat gesocialiseerd nl. 

wanneer het Dove kind een ander Doof kind leert kennen binnen residentiële scholen.  

12. Etnische grenzen: Hoe meer Doven hun cultuur en taal vieren, hoe sterker zij de grenzen 

tussen zichzelf en de horende wereld aftekenen. De Dovenwereld engageert zich voor zo veel 

mogelijk activiteiten. Ze delen een aantal verantwoordelijkheden met de horende wereld zoals 

bijv. religieuze missies. Daarnaast laten ze zeer brede verantwoordelijkheden zoals wettelijke 

aangelegenheden over aan de horende wereld. 

 

Op basis van voorgaande punten besluiten Peterson (2000) en Lane (2005) dat de Dovengemeenschap 

gezien kan worden als een etnisch, culturele minderheidsgroep. Belangrijk hierbij is het element 

cultuur. De Dovengemeenschap beschikt over een eigen Dovencultuur. De Dovengemeenschap 

beschikt over een unieke taal met eigen vocabularium en grammatica. Daarnaast delen ze een aantal 

ervaringen die kenmerkend zijn voor hen alleen, ze delen een geschiedenis en beschikken over 

specifieke instituten zoals scholen, clubs, sportcompetities enz (Munoz-Baell & Ruiz, 2006). Sparrow 

(2005) stelt in zijn onderzoek twee benaderingen van cultuur voor. Vanuit deze twee benaderingen, 

bekijkt hij de problematiek rond CI en de argumentatie van de tegenstanders (zie 3.3).  

1. Het liberale model 

Lidmaatschap van een cultuur is een belangrijk ethisch goed, omdat het essentieel is voor de 

zelfbeleving van elk individu. Individuen zijn in staat een positieve zelfbeleving te ontwikkelen, 

wanneer ze geloven in de keuzes die ze maken en wanneer die keuzes bevestigd en als waardevol 

geacht worden in de cultuur waarin ze leven. Taal is een belangrijk element daarin. Taal is de manier 

om normen, praktijken en waarden door te geven van de ene generatie op de andere. Cultuur is in die 

zin een instrumenteel goed. Het individu moet, binnen deze benadering, de mogelijkheid krijgen om te 

kiezen tussen zo veel mogelijk verschillende levensstijlen. 

2. Het communautair model. 

Culturen spelen voor individuen een belangrijke rol in het bereiken van een positieve zelfbeleving. 

Maar het individu ervaart een positieve zelfbeleving in het bereiken van specifieke doelen en culturele 

rollen. In tegenstelling tot het liberale model, is het krijgen van keuzes en het ontdekken van 

alternatieven binnen het communautaire model niet zo belangrijk. Elke cultuur heeft volgens dit 

model verschillende mogelijke goeden. 

 

3.3. Dovencultuur vs. CI 
De Dovengemeenschap presenteert een aantal argumenten tegen het plaatsen van een CI, zowel op 

individueel als op collectief niveau. 
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Op individueel niveau gaan zij er van uit dat de verhouding kosten-baten van implantatie onbekend is. 

Ten eerste vinden zij implantatie een onnodige en onethische ingreep. Er zijn heel wat risico’s 

verbonden aan het implanteren van een CI bijv. bacteriële meningitis, gezichtsverlamming, kans op 

lekken van cerebraal vocht enz. (Lane, Hoffmeister & Bahan, 1996; Christiansen & Leigh, 2002; 

Padden & Humphries, 2005). Bragy (2001) argumenteert dat deze stelling weerlegd kan worden door 

artsen en wetenschappers. Er zijn risico’s verbonden aan de operatie. Dit wordt ook aangegeven door 

de producenten, maar de negatieve gevolgen die aan de operatie verbonden zijn, komen niet 

regelmatig voor. Vele mensen vinden de operatie, ondanks de risico’s waard. Dove personen moeten 

dit aanvaarden. 

 

Vervolgens argumenteren tegenstanders dat geïmplanteerde jongeren niet functioneren zoals hun 

horende leeftijdsgenoten (Marschark, 2007). Ze hebben een leesniveau dat ver onder het gemiddelde 

ligt van horende leeftijdsgenoten. Hun spraak is, na vaak intensieve therapie, nog onverstaanbaar. De 

intensieve spraaktherapie en het vermijden van gebarentaal, zorgt ervoor dat de jongeren een lange tijd 

geen toegang krijgen tot taal (Lane et al., 1996). Dit heeft gevolgen voor het vinden van een geschikte 

job en verdere scholing. De relatie met de ouders is in vele gevallen onvoldoende, door een 

gebrekkige communicatie. De onderdrukking die deze jongeren ondervinden, wordt geïnternaliseerd. 

In sommige gevallen kan dit leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, een identiteitscrisis, zelfhaat en 

geestesziekte (Ladd, 2005). Bovendien zijn de gevolgen op lange termijn op het gebied van sociale 

identiteit, psychologische aanpassing, geestelijke gezondheid, enz. nog onbekend (Lane et al., 1996). 

 

Daarnaast vinden zij – als reactie op vroege implantatie – het ethisch onverantwoord dat de beslissing 

tot implantatie door de ouders genomen wordt, zonder geïnformeerde toestemming van het kind. Vele 

kinderen zijn immers nog veel te jong wanneer ze geïmplanteerd worden om zelf deze beslissing te 

kunnen nemen. Vaak is er sprake van gebrekkige communicatie tussen horende ouders en doof kind. 

Daarnaast zijn de kinderen zo jong dat ouders onmogelijk kunnen weten wat hun kind wil. Tenslotte is 

er nog het probleem van ‘informed consent’. Ouders gaan in vele gevallen niet te rade bij Dove 

volwassenen voor ze de beslissing tot implantatie nemen. Op die manier kunnen ze ook geen 

geïnformeerde beslissing nemen (Lane et al., 1996; Christiansen & Leigh, 2002). 

 

Op collectief niveau argumenteert de Dovengemeenschap dat ingrepen zoals CI schade brengen aan 

een traditionele cultuur. Ingrepen zoals CI betekenen volgens hen een daling van het aantal leden van 

de Dovengemeenschap. Door Doven te zien als een disability-groep en dit te willen verhelpen door 

het gebruik van technische middelen, daalt het aantal potentiële leden van de Dovengemeenschap.  

“It is not the cochlear implant that threatens the Deaf. It is the either/or mode of thinking and 

the collectivistic ethic that threatens sign language, Deaf culture, the school of the Deaf, deaf 
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instruction en deaf children’s future.” (Enerstvedt, 1999, Hintermain & Albertini, 2005, p. 

190) 

Recent wordt dit argument binnen de Dovengemeenschap wat getemperd (Christiansen & Leigh, 

2002). De Dovengemeenschap vindt dat haar cultuur al dan niet bedreigd wordt door ingrepen zoals 

CI, afhankelijk van de achterliggende visie. Indien een CI geplaatst wordt vanuit de idee dat mensen 

hun doofheid willen opheffen en wensen dat dove personen niet bestonden, dan is dit inderdaad een 

bedreiging voor de Dovencultuur. Voorstanders van een CI gaan er in die visie immers van uit dat 

mensen die in de horende wereld functioneren een ‘beter’ leven leiden. Dit is een belediging voor de 

Dovengemeenschap, die trots is op de Dovencultuur. Indien technische middelen gebruikt worden 

vanuit die idee, betekenen zij een bedreiging voor de Dovencultuur en –gemeenschap (Bragy, 2001).  

 

Wanneer de CI echter geplaatst wordt uit appreciatie voor geluiden, om gemakkelijker te kunnen 

praten, dan is het voor die persoon nog steeds mogelijk te functioneren in de Dovengemeenschap 

(Padden & Humphries, 2005). De meeste CI-dragers functioneren immers op het niveau van een 

slechthorende persoon. Zij ondervinden nog veel voordeel uit de manier van communiceren en de 

gebruiken binnen de Dovengemeenschap (Bragy, 2001). Indien de Dovengemeenschap openstaat voor 

deze mensen, zou zij groeien. CI op zich vormt namelijk geen bedreiging voor de Dovencultuur. De 

Dovenwereld heeft dove personen veel te bieden, zonder zich te moeten afzetten tegen andere 

(horende) visies. De bedreiging is er pas, wanneer de Dovengemeenschap systematisch mensen 

weigert die gebruik maken van hoorapparaten of CI’s (Bragy, 2001).  

 

In deze discussie staan twee ethische aspecten in conflict met elkaar (Sparrow, 2005): 

Ten eerste gaat het in de discussie over het kiezen van een CI om het recht van horende ouders om een 

culturele identiteit voor hun kinderen te kiezen. 

Ten tweede zijn er een aantal verschillen tussen de Dovencultuur en andere culturele groepen. Je 

wordt in de Dovencultuur ‘geboren’ op een meer letterlijke manier dan bij gelijk welke andere cultuur. 

Om tot de Dovengemeenschap te behoren moet je niet alleen doof zijn, maar ook gebarentaal kunnen. 

Daarnaast bestaat het ‘probleem’ dat 90% van de dove kinderen geboren wordt bij horende ouders. 

Deze kinderen zijn potentiële leden van de Dovengemeenschap. De culturele transmissie gebeurt in 

specifieke instituten of via rolmodellen, verschillend van de ouders en niet volgens de klassieke 

manier van ouder op kind (Lane et al., 1996; Christiansen & Leigh, 2002). Wanneer potentiële leden 

geen gebarentaal leren en niet naar culturele instituties gaan, zal de Dovencultuur langzaam uitsterven. 

 

Gebaseerd op de twee benaderingen van cultuur – het liberale en het communautaire model – volgens 

Sparrow (2005) kunnen we de CI, zoals die nu bestaat verwerpen. Een CI is tot op heden een 

imperfecte technologie. Door het gebruik van een CI bestaat het risico dat een kind beroofd wordt van 
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de kans tot één van beide culturen te behoren. CI biedt nog steeds niet te mogelijkheid om perfect te 

horen. Daarnaast is het vroeg plaatsen van CI vaak motivatie om vroeg te starten met het stimuleren 

van horen en spreken en wordt gebarentaal genegeerd. Hierdoor wordt het kind beroofd in zijn kans 

om volledig lid te worden van zowel de horende als de Dove cultuur. Vanuit beide modellen is hier 

protest aan te tekenen. 

 

Toch mogen we ouders niet verantwoordelijk stellen voor het kiezen van een technologie die reeds 

beschikbaar is. Horende ouders hebben geen verantwoording af te leggen aan de Dovengemeenschap. 

Zij zijn er immers geen lid van. Bovendien hebben zij het recht hun cultuur door te geven aan hun 

kinderen. Ouders kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor het kiezen van een CI. De 

discussie moet gevoerd worden op een hoger niveau, namelijk dat van het publieke 

gezondheidssysteem dat dit mogelijk maakt (Lane et al., 1996; Sparrow, 2005). 

 

Sparrow (2005) argumenteert dat wanneer de overheid het onderzoek naar de ontwikkeling van betere 

technologieën - die onvermijdelijk zullen leiden tot het uitstreven van een bepaalde cultuur – 

stimuleert en ondersteunt, dit een waardeoordeel impliceert. De overheid geeft een boodschap aan de 

minderheidscultuur dat zij deze als minderwaardig beschouwt. Het is een gebrek aan respect voor deze 

cultuur. Het (horende) individu is geen verantwoording verschuldigd aan de Dovencultuur, maar de 

maatschappij en haar overheid wel.  

Het publieke karakter dat het steunen van onderzoek heeft, is niet van hetzelfde niveau als dat van 

ouders die gebruik maken van de technologie, eenmaal die beschikbaar is. Dit leidt tot de vraag naar 

de relatie tussen de Dovengemeenschap en de horende gemeenschap. De Dovencultuur wordt 

duidelijk bedreigd door de komst van een betere technologie zoals bijv. het bionische oor. De horende 

cultuur daarentegen wordt niet bedreigd wanneer dit er niet komt. Publieke steun naar het onderzoek 

van het bionische oor is dus een gebrek aan respect voor de Dovencultuur, maar het niet steunen ervan 

is geen gebrek aan respect voor de horende cultuur.  

 

Er moet nog meer onderzoek gebeuren naar de rol van de staat en de mate van betekenis van 

individuele belangen in het overleven van een cultuur, om tot een besluit te komen. Wat hier wordt 

aangetoond, is dat het moet gaan over de ethiek om zulk onderzoek te steunen i.p.v. de ethiek om 

gebruik te maken van de technologie, eenmaal die voor handen is. Het recht van minderheidsgroepen 

op gelijke mate van respect binnen een multiculturele samenleving, geïnspireerd door de 

communautaire filosofie, geeft de beste vooruitzichten in de verdediging van de unieke eigenschappen 

van de Dovencultuur (Sparrow, 2005).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 2: Kwalitatief onderzoek 
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4. Onderzoeksmethodologie 
Onderzoek met betrekking tot CI beperkt zich in vele gevallen tot de verwerving van gesproken en 

geschreven taal. Zelden worden de dove jongeren zelf betrokken in het onderzoek. Ik kies er binnen 

dit onderzoek voor de jongeren zelf aan het woord te laten. Ik kies voor kwalitatief onderzoek en sluit 

mij aan bij een postmoderne benadering van kennisconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de 

constructieve aard van de kennis die gecreëerd wordt door de interactie tussen de partners die 

deelnemen aan een gesprek (Kvale, 1996). Volgende onderzoeksvraag staat centraal: Hoe beleven 

dove jongeren, die dovenonderwijs volgen, hun CI en welk effect heeft dit op hun zelfbeleving? 

 

4.1. Doel van het onderzoek 
In dit onderzoek bevraag ik de belevingswereld van dove jongeren met een CI, die dovenonderwijs 

volgen. Ik wil de jongeren een stem geven en luisteren naar hun verhaal. Ik ga na welke argumenten 

ervoor zorgen dat deze jongeren al dan niet kiezen voor een CI, hoe zij het dragen van hun CI beleven 

en welk effect dit heeft op hun beleving als ‘dove jongere’. Ik wil luisteren naar wat het voor hen 

betekent om als dove jongere met CI school te lopen in het dovenonderwijs, samen met andere 

slechthorende en dove jongeren.  

 

Zoals blijkt uit de literatuurstudie, merken we de voorbije jaren een sterke toename in CI. Steeds meer 

dove personen komen in aanmerking voor een CI. Bovendien worden kinderen op alsmaar jongere 

leeftijd geïmplanteerd. Over vroegtijdige implantatie bestaat een hele discussie met voor- en 

tegenargumenten. Eveneens blijkt dat onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove 

jongeren met een CI weinig voorkomt. De resultaten zijn vaak inconsistent en de dove jongeren zelf 

komen zelden aan het woord. Nochtans is onderzoek naar de sociaal-emotionele en 

identiteitsontwikkeling van deze jongeren zeer belangrijk om de langetermijneffecten van CI te 

begrijpen. Dit onderzoek wil hieraan een bijdrage leveren door na te gaan hoe dove jongeren hun CI 

beleven.  

 

4.2. Onderzoeksopzet 
Aangezien ik in dit onderzoek de beleving van jongeren in kaart wil brengen, kies ik voor kwalitatief 

onderzoek. Binnen kwalitatief onderzoek zijn er verschillende manieren om data te verzamelen. Het 

kan gaan om analyses van documenten, brieven enz (Schuyten, 2004). De data kan verzameld worden 

in groep of individueel. Ik heb overwogen binnen dit onderzoek data te verzamelen via focusgroepen. 

Ik zou gewerkt hebben via focusgroepen op het internet. Het gaat om jongeren tussen 12 en 18 jaar. 

Deze manier van werken zou hen waarschijnlijk meer aanspreken dan een persoonlijk interview. De 

focusgroepen via het internet hebben als voordeel dat je informatie kan verzamelen bij verschillende 
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personen tegelijk, zonder dat deze zich hoeven te verplaatsen. Voor deze jongeren zou dit misschien 

een minder intimiderende manier zijn om hen te bevragen. Daarnaast kunnen ze hun mening geven 

over bepaalde stellingen. Door de interactie tussen de jongeren kan er een discussie ontstaan en 

kunnen verschillende gezichtspunten aan bod komen. Om een aantal redenen die voornamelijk te 

maken hebben met de specificiteit van de doelgroep, heb ik uiteindelijk niet met focusgroepen gewerkt 

(zie 4.2.1). 

4.2.1. Doelgroep 
Aangezien het onderzoek zich richt op dove jongeren tussen 12 en 18 jaar met een CI, die 

dovenonderwijs volgen en geen bijkomende beperkingen hebben, gaat het per definitie om een 

beperkte groep. Uit onderzoek van de commissie ontwikkeling en Research ten aanzien van personen 

met een Auditieve handicap, werkgroep Cochleaire Implantatie (coRA-CI) blijkt, dat er anno 2007 38 

leerlingen Buitengewoon Secundair Onderwijs type 7 volgen (De Raeve, 2007). Ruim de helft van 

deze leerlingen heeft bijkomende beperkingen. Dit impliceert een mogelijke participantengroep van 

nauwelijks 20 leerlingen.  

Na contacten met BuSO Sint-Gregorius en BuSO Emaüs, bleek dat veel van deze dove jongeren 

slechts een beperkte kennis hadden van het Nederlands. Het was voor hen moeilijk zich correct uit te 

drukken in het Nederlands. Bovendien bleken een aantal van deze jongeren allochtoon te zijn. Voor 

hen was het Nederlands een derde of vierde taal, naast gebarentaal en hun gesproken moedertaal. De 

beperkte kennis van het Nederlands maakte een bevraging van deze dove jongeren via focusgroepen 

op het internet onmogelijk.  

4.2.2. Het fenomenologisch interview 
Al deze overwegingen in acht genomen, kwam ik tot het besluit dat het kwalitatief interview de beste 

methode zou zijn om informatie te verzamelen. 

Het kwalitatief interview is een goede methode om bepaalde thema’s uit het dagelijks leven van 

individuen te bevragen van uit hun persoonlijk perspectief (Kvale, 1996; Schuyten, 2004). De 

structuur van het interview ligt dicht bij een conversatie uit het dagelijks leven. Toch gaat het bij 

kwalitatief onderzoek net iets verder dan een gewone conversatie. Het interview verloopt volgens een 

bepaalde leidraad en focust zich op een aantal thema’s die vooraf door de interviewer bepaald zijn. De 

interviewer speelt in op de antwoorden van de geïnterviewde door een specifieke vraagstelling te 

hanteren naar bepaalde onderwerpen. De vragen hebben als doel inzicht te verwerven via het verhaal 

van de betrokkenen (Kvale, 1996).  

 

In het theoretisch kader van Habermas valt kwalitatief onderzoek – meer specifiek de 

fenomenologische methode van interview – onder de hermeneutische benadering (Karlsson, 1993). De 

fenomenologische methode beoogt een beschrijving van de dingen in hun complexiteit van 

verschijnen. In tegenstelling tot de klassieke natuurwetenschappelijke visie, stelt de fenomenologie de 
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subjectieve ervaring boven een natuurwetenschappelijke interpretatie van dingen. Het gaat om het 

perspectief op dingen van binnenuit. Door zo open mogelijk te staan tegenover de informatie die men 

krijgt, probeert de fenomenologie de leefwereld zo kritisch mogelijk te onderzoeken in plaats van deze 

als gegeven aan te nemen (Karlsson, 1993).  

 

Om te kunnen spreken van een kwalitatief onderzoeksinterview moet worden voldaan aan een aantal 

voorwaarden. Ten eerste moet de leefwereld van het individu bevraagd worden. Het doel is het 

beschrijven en begrijpen van de centrale thema’s en de ervaringen van het individu. Ten tweede gaat 

het om betekenis. Het kwalitatief onderzoeksinterview probeert de betekenisgeving van het individu 

aan bepaalde thema’s te begrijpen. Vervolgens gaat het om kwalitatieve gegevens. Binnen het 

kwalitatief onderzoeksinterview ligt de focus op genuanceerde beschrijvingen die de diversiteit, de 

verschillen en variëteiten van een bepaald fenomeen weergeven. Specificiteit is een volgend belangrijk 

kenmerk. Het is belangrijk specifieke situaties te beschrijven. Algemene opinies worden niet bevraagd. 

De interviewer moet zich een bepaalde mate van naïviteit eigen maken. De interviewer moet 

nieuwsgierig zijn, voeling hebben voor wat gezegd wordt en kritisch zijn over zijn eigen vooroordelen 

en hypotheses tijdens het interview. Tijdens het kwalitatief interview gaat het om focussen op 

bepaalde thema’s. Het is aan de geïnterviewde om binnen de thema’s naar voor te brengen wat hij of 

zij belangrijk vindt. Ambiguïteit is iets wat de interviewer moet uitsluiten. Het is zijn/haar taak om uit 

te maken of tegenstellingen te wijten zijn aan een slechte communicatie binnen het interview of 

effectieve tegenstrijdigheden representeren. Bij het kwalitatieve onderzoeksinterview treden 

interviewer en geïnterviewde met elkaar in relatie. Zij beïnvloeden elkaar wederzijds. De interviewer 

moet rekening houden met deze wederkerigheid, wanneer de gegevens van het interview geanalyseerd 

worden (Kvale, 1996).  

 

Binnen dit onderzoek maak ik gebruik van het fenomenologisch interview. Het fenomenologisch 

interview laat mij toe uit te gaan van een sociaal-culturele benadering van Doofheid. Doofheid wordt 

in die benadering gezien als een unieke manier van leven. Via het fenomenologisch interview doe ik 

recht aan deze benadering en laat ik de participanten zelf aan het woord. Ik wil het met hen specifiek 

hebben over hun beleven van doofheid en CI en de relatie met andere slechthorende en dove jongeren. 

Het is een open bevraging van hun belevingen en ervaringen. Ik zal inspelen op de antwoorden die zij 

geven en via specifieke vragen peilen naar de onderwerpen waar ik meer wil over weten. Ik selecteer 

op voorhand de onderwerpen die ik wil bespreken in het interview, maar de vragen en antwoorden 

liggen niet van op voorhand vast. Op die manier kan ik de jongeren toch hun eigen verhaal laten doen, 

zonder me al te zeer te laten leiden door vooroordelen.  
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4.2.3. Participanten 
In het kader van dit onderzoek ging ik op zoek naar dove adolescenten tussen 12 en 18 jaar. Omdat het 

gaat om een specifieke doelgroep, nl. jongeren die les volgen in het dovenonderwijs, contacteerde ik 

de vijf dovenscholen in Vlaanderen nl. Sint-Gregorius te Gentbrugge, Spermalie te Brugge, Emmaüs 

te Antwerpen, KIDS te Hasselt en Kasterlinden te Sint-Agatha-Berchem. In eerste instantie verstuurde 

ik brieven11 naar deze scholen. Op die manier kwamen deze bij de juiste jongeren en ouders terecht en 

konden zij mij contacteren wanneer zij wilden meewerken aan het interview. Na weinig reactie, ging 

ik de scholen telefonisch contacteren. Uiteindelijk waren vier scholen bereid mee te werken. Enkel van 

Kasterlinden kreeg ik geen reactie. De toestemming van de ouders – aangezien het in de meeste 

gevallen gaat om minderjarigen – werd geregeld via de school.  

Naast de dovenscholen, contacteerde ik het ‘Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire 

Implantatie’ (ONICI). Zij verwezen mij door naar de ‘Vlaamse Ouders van Kinderen met een 

Cochleaire Implant’ (VLOK-CI). Alle afgevaardigden per provincie stuurden de brieven digitaal door 

naar hun leden. Daar kreeg ik weinig reactie, aangezien de meeste van deze jongeren les volgden in 

het gewoon (lager) onderwijs.  

Dovenscholen 

Ik heb er voor gekozen de dovenscholen op te nemen in mijn bespreking, omdat ik er van overtuigd 

ben dat de cultuur en het klimaat van de school belangrijk zijn voor de interpretatie van de gegevens. 

Elke school heeft een eigen klimaat en stelt persoonlijke doelstellingen voorop die invloed hebben op 

heel de werking. Dit werkt onrechtstreeks door op de leerlingen.  

 

Uit de visieteksten12 van Sint-Gregorius, KIDS, Emmaüs en Spermalie, blijkt dat alle scholen 

ongeveer dezelfde accenten leggen. Alle scholen werden gesticht rond 1850 als dovenscholen. Alle 

scholen willen een taalkundig rijke omgeving aanbieden van gesproken Nederlands en/of Vlaamse 

Gebarentaal13. Toch leggen de scholen andere accenten. 

 

BuSO Sint-Gregorius, Gentbrugge 

In Sint-Gregorius wordt uitgegaan van de taal(modaliteit) van het kind. Alle medewerkers moeten 

communiceren in de taal die voor de jongeren het meest toegankelijk is. In sommige gevallen is dat 

                                                      

11 zie bijlage 1 en 2 
12 http://www.sint-gregorius.be, geraadpleegd op 04/04/2008; http://www.kids.be/, geraadpleegd op 04/04/2008; 

http://www.koca.be/, geraadpleegd op 04/04/2008; http://www.ki-spermalie.be/, geraadpleegd op 04/04/2008 
13 In het vervolg van de tekst gebruik ik de afkorting VGT 

 

http://www.sint-gregorius.be/
http://www.kids.be/
http://www.koca.be/
http://www.ki-spermalie.be/
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het gesproken Nederlands, in andere gevallen VGT. Naast kennis van het Nederlands is ook kennis 

van gebarentaal essentieel voor medewerkers. 

 

Een belangrijke peiler is de samenwerking met Dove volwassenen. Zij fungeren als rolmodel voor de 

jongeren en brengen de Dovencultuur in de voorziening. Bij mijn bezoek aan de school is het duidelijk 

dat er zowel door leerkrachten als door leerlingen gebarentaal gebruikt wordt. In de school voor 

buitengewoon lager onderwijs – waar Sint-Gregorius mee samen werkt – zijn er meer kinderen die 

uitsluitend in gesproken taal communiceren en een CI of hoorapparaten dragen.  

 

BuSO KIDS, Hasselt 

BuSO KIDS vindt het aanbieden van VGT, naast gesproken Nederlands en de medewerking van Dove 

volwassenen ook belangrijk. Toch leggen zij enkele accenten, die hen meer doen aansluiten bij de 

horende wereld. Zij vinden een vroege aanpassing van hoorapparaten een belangrijk aspect in het 

opvoedingsproces van dove kinderen. Zij geven aan, in samenwerking met de universitaire centra en 

ziekenhuizen, een grote kennis en ervaring opgebouwd te hebben i.v.m. de revalidatie en begeleiding 

van kinderen en jongeren met een CI. Bij mijn bezoek aan  KIDS was het duidelijk dat steeds meer 

jonge dove kinderen worden geïmplanteerd. In een leefgroep van ongeveer 15 kinderen uit het lager 

onderwijs, zaten er slechts 2 kinderen zonder CI. Er wordt vanuit de school dus duidelijk nadruk 

gelegd op het gebruik van CI. In het secundair onderwijs zijn er echter maar drie leerlingen met een 

CI. 

 

Emmaüs, Antwerpen 

Ook in Emmaüs is er aandacht voor communicatie in zowel gesproken Nederlands als VGT. Hoewel 

zij in hun visie niet aangeven aandacht te besteden aan CI en hoorapparaten, werd het bij mijn bezoek 

duidelijk dat de nadruk meer gelegd werd op gesproken Nederlands dan op VGT. Er waren zeven 

jongeren met een CI en heel wat andere jongeren droegen hoorapparaten. 

 

Spermalie Brugge 

Ook in Spermalie blijkt communicatie een belangrijk punt in hun visie. Toch bieden zij geen VGT 

aan, enkel gesproken Nederlands en Nederlands met gebaren. Dovencultuur wordt sinds enkele jaren 

aangeboden als vak in het schoolcurriculum. De school sluit blijkbaar sterk aan bij de horende cultuur.  

 

Alle scholen vinden communicatie in zowel gesproken Nederlands als VGT voor deze jongeren 

belangrijk. Toch zien we dat bepaalde scholen meer aansluiten bij de horende cultuur en andere meer 

aansluiten bij de Dovencultuur.  
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Participanten 

Van de mogelijke participantengroep van ongeveer 20 jongeren, namen er negen deel aan het 

onderzoek. Twee van de negen interviews waren echter onbruikbaar. Ze gebeurden met behulp van 

een gebarentaaltolk, maar dan nog bleken er problemen in de communicatie. De jongeren konden niet 

antwoorden op mijn vragen. Ofwel lag dit aan het niveau van de vragen, ofwel aan hun kennis van 

VGT. Ik heb deze interviews dan ook niet opgenomen in mijn analyse.  

 

Bram 

Bram is een jongen van 13 jaar. Hij werd geboren in een horend gezin. Bram werd slechthorend 

geboren, maar als gevolg van een hersenvliesontsteking is hij doof geworden. Zijn eerste CI aan zijn 

linker oor, kreeg hij toen hij 10 jaar was, zijn tweede CI kreeg hij een jaar later. Voor de CI gebruikte 

Bram een klassiek hoorapparaat met echter weinig effect. Bram heeft tot in het derde leerjaar les 

gevolgd in het buitengewoon onderwijs. Hij is daarna naar een horende school gegaan. Hij volgt het 

middelbaar onderwijs opnieuw in het buitengewoon onderwijs, type 7. Bram speelt in zijn vrije tijd 

voetbal en heeft veel vrienden thuis en in de buurt, vrijwel allemaal horend.  

 

Aïsha 

Aïsha werd 14 jaar kort na de afname van het interview. Ze werd doof geboren in een horend gezin. Ze 

kreeg een CI toen ze 8 jaar was. Aïsha volgde steeds les in het buitengewoon onderwijs, type 7. Op het 

moment van het interview zat het in het 1e jaar BuSo, OV3. Voor ze een CI kreeg, droeg ze 

hoorapparaten.  

 

Piet 

Piet is een jongen van 19 jaar. Hoewel hij net boven de leeftijdsgrens zit die ik voorop gesteld had, 

vond ik het interessant hem te interviewen. Piet komt uit een gezin van alleen horende personen en 

werd doof geboren. Hij had zijn CI nog maar 6 maanden op het tijdstip van het interview. Voor zijn CI 

droeg hij hoorapparaten. Hij had hier enig effect van. Nu hij een CI heeft, draagt hij aan zijn linkeroor 

nog steeds een hoorapparaat. Piet heeft altijd les gevolgd in het buitengewoon onderwijs, type 7 en 

vervolledigde op het ogenblik van het interview zijn laatste jaar als assistent in onderhoud. In zijn vrije 

tijd gaat hij tennissen en volleyballen. Piet heeft meer dove vrienden.  

 

Tom 

Tom is een 17-jarige jongen die doof geboren werd. Hij heeft een oudere zus die ook doof is en een 

oudere broer die horend is. Zijn beide ouders zijn horend. Tom heeft twee CI’s. Een oude CI ‘Laura’ 

en een ‘Dekluis’. De Laura draagt hij echter bijna nooit. Zijn eerste CI kreeg hij toen hij 8 jaar was. 

Zijn tweede CI kreeg hij op zijn 14e. Tom heeft altijd les gevolgd in het buitengewoon onderwijs, type 
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7. Hij volgt de richting houtbewerking. Op het ogenblik van het interview had hij een integratieweek 

achter de rug. Men is de overgang naar het gewoon onderwijs aan het overwegen. Tom is lid van een 

dovenclub.  

 

Leila 

Leila is een 16-jarig meisje. Ze werd horend geboren, maar na 3 jaar is ze slechthorend geworden. Een 

paar maanden later was ze doof. Leila draagt 2 CI’s. Ze werd geïmplanteerd toen ze nog zeer jong 

was, waarschijnlijk rond 5-jarige leeftijd. Ze is geboren in een horend gezin en heeft geen enkel doof 

familielid. Leila volgt sinds ze drie jaar oud is buitengewoon onderwijs, type 7. Ze zat op het ogenblik 

van het interview in het 4e jaar BuSO en studeert voor bakker. Leila heeft zowel horende vrienden, van 

vroeger op de scouts, als dove vrienden van op school. Haar vrienden op school zijn vooral 

slechthorend. 

 

Thomas 

Thomas is een jongen van 18 jaar. Hij werd doof geboren en kreeg zijn eerste CI toen hij 6 jaar was. 

Thomas werd geboren uit horende ouders, maar heeft een dove broer. Zijn dove broer draagt ook een 

CI. Thomas heeft ondertussen zijn 3e CI gekregen. Hij droeg er telkens één tegelijk. Thomas heeft 

gewoon secundair onderwijs gevolgd, maar is  recent teruggekomen naar het buitengewoon onderwijs 

om persoonlijke redenen. Op het ogenblik van het interview, volgt Thomas niet echt les, maar plant 

VLOD14 te doen en te studeren voor opvoeder. Thomas heeft uit zijn vorige school een aantal horende 

vrienden overgehouden, maar heeft meer dove vrienden in zijn huidige school.  

 

Caroline 

Caroline is een 17-jarig meisje uit een horend gezin. Ze werd doof geboren en droeg voor haar CI 

gewone hoorapparaten. Haar implant heeft ze sinds de lagere school. De precieze leeftijd kan ze zich 

niet meer herinneren. Met haar gezin gebruikt ze gebaren (vooral met zus en mama) of praat ze (vooral 

met papa). Caroline volgt tuinbouw, schilderen en houtbewerking en zat op het ogenblik van het 

interview in het voorlaatste jaar. Hoewel Caroline op school een aantal dove vrienden met een CI 

heeft, heeft ze meer horende vrienden. 

4.2.4. Interviewleidraad 
Ik begon het interview15 met een voorstelling van mezelf. Daarna stelde ik een aantal gerichte vragen 

die mij nuttige contextgegevens boden zoals bijv. de exacte leeftijd van de jongere, de leeftijd waarop 

ze geïmplanteerd werden, of ze dove familieleden hebben enz. Deze vragen boden mij een beeld van 

                                                      

14 Thomas plant een opleiding in het volwassenenonderwijs als opvoeder. 
15 zie bijlage 3 
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de jongere en gaven mij een aantal nuttige contextgegevens die ik ook in de interpretatie van de rest 

van het interview kan betrekken.  

Vervolgens ging ik in op een aantal specifieke thema’s. Ik startte met het bevragen van het proces dat 

vooraf ging aan de implantatie. Ik wilde te weten komen wat er zich allemaal heeft afgespeeld voor de 

eigenlijke beslissing van implantatie werd genomen. Ik wilde weten hoe ze in aanraking gekomen zijn 

met CI, wat hun eerste reacties waren, wat familieleden er van vonden enz. Vervolgens ging ik in op 

de voorbereidende onderzoeken. Ik wilde weten hoe de jongeren deze ervaren hebben, welke 

informatie ze gekregen hebben, wie belangrijk was om hen bij te staan in de beslissing, of ze veel 

twijfels gehad hebben enz. Daarnaast ging ik in op de eigenlijke operatie en de fittings. Ik wilde te 

weten komen hoe de jongeren de operatie beleefd hebben, wat ze vonden van de fittings enz. 

Vervolgens had ik het over hun zelfbeleving na de implantatie. Ik wilde weten of zij zichzelf anders 

bekeken na de implantatie, of ze de indruk hadden dat mensen anders reageerden, hoe de reactie van 

vrienden en familieleden was enz. Daarnaast vond ik het belangrijk in te gaan op het thema vrienden. 

Ik wilde weten wat hun vrienden vonden van hun CI, of er een verschil is tussen de reactie van dove 

en horende vrienden, of ze meer horende of meer dove vrienden hebben enz. Ten slotte wilde ik het 

kort met de jongeren hebben over hun toekomstvisie en de plaats die hun CI daar inneemt. 

4.2.5. Dataverzameling, -verwerking en –analyse 
Aangezien het in de meeste gevallen gaat om minderjarigen, werd eerst de toestemming van de ouders 

gevraagd, alvorens het interview te laten plaatsvinden. De school contacteerde de ouders en liet hen 

een brief16 ondertekenen die ik opgesteld had. Eenmaal de toestemming van de ouders verkregen was, 

liet ik de keuze van de plaats van het interview over aan de jongeren zelf, dit om het hen zo 

comfortabel mogelijk te maken. De meeste interviews werden afgenomen op school, behalve het 

interview van Piet vond thuis plaats. Ik bood de mogelijkheid van een tolk aan. Twee jongeren 

maakten hier gebruik van. Het interview van Bram en Aïsha gebeurde tijdens de les logopedie. Bij het 

interview van Piet was mama aanwezig om bepaalde dingen te vertalen. De interviews duurden 

gemiddeld 45 minuten, afhankelijk van de beschikbare tijd en het uithoudingsvermogen van de 

jongeren zelf. Veel jongeren gaven aan dat het voor hen vermoeiend was zo lang aandachtig te zijn. 

Alvorens met het eigenlijke interview van start te gaan, stelde ik mezelf voor en gaf wat meer uitleg 

over het doel van dit interview. Ik trachtte het gesprek in het begin informeel te houden om de 

participanten zoveel mogelijk op hun gemak te stellen. Ik legde uit dat het gesprek zou worden 

opgenomen op band en benadrukte de anonimiteit bij de verwerking van de gegevens. Een ‘informed 

consent’ werd ondertekend en ik liet ook ruimte voor de jongeren om zelf vragen te stellen. 

De interviews werden na afname zo snel mogelijk uitgeschreven. Daarbij heb ik getracht de vragen die 

gesteld werden en de gegeven antwoorden steeds zo letterlijk mogelijk uit te schrijven. Met letterlijk 

                                                      

16 zie bijlage 1  
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bedoel ik hier niet fonologisch. Wanneer er tijdens het gesprek belangrijke pauzes waren, duidde ik dit 

aan door middel van [...].  

Voor de analyse van de interviews maakte ik gebruik van de fenomenologische analysemethode van 

Giorgi en Giorgi (2003). Ik analyseerde de gegevens volgens de vijf stappen die aangegeven worden 

door Kvale (1996) en Giorgi en Giorgi (2003). In een eerste fase las ik elk uitgeschreven interview 

meermaals door. Op die manier kreeg ik een globaal beeld van wat er gezegd werd in de verschillende 

interviews. Vervolgens las ik elk interview opnieuw door en weerhield ik de relevante tekstfragmenten 

voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag, om het geheel voor mezelf overzichtelijk te maken. 

Daarna werden de tekstfragmenten opgesplitst in betekenisgehelen. Zo kwamen een aantal thema’s 

naar voor. In een vierde stap trachtte ik mijn eigen interpretaties toe te voegen en deze in een 

abstractere betekeniscontext te plaatsen. Als laatste probeerde ik deze interpretaties op een 

gestructureerde wijze te integreren en presenteren.  

4.2.6. Betrouwbaarheid en validiteit 
Binnen wetenschappelijk onderzoek zijn de concepten betrouwbaarheid en validiteit fundamenteel. Ze 

worden gebruikt om de kwaliteit van het onderzoek te bepalen (Smith, 2003). Binnen dit kwalitatief 

onderzoek sluit ik mij aan bij de postmoderne visie op informatieverzameling. Deze benadering 

verwerpt de idee van universele waarheden en gaat er vanuit dat kennis geconstrueerd wordt door 

interpersoonlijke relaties aan te gaan. De nadruk ligt op de heterogeniteit en de contextgebondenheid 

van kennis (Kvale, 1996). 

Betrouwbaarheid binnen kwalitatief onderzoek betekent de herhaalbaarheid van de tussen- en 

eindresultaten. Feitelijke herhaling is niet mogelijk, omdat de onderzochte situatie uniek en 

veranderlijk is. Daarom moet virtuele herhaalbaarheid nagestreefd worden. Dit kan door het hele 

onderzoeksproces uitgebreid te rapporteren. We kunnen twee onderdelen van betrouwbaarheid 

onderscheiden. Interne betrouwbaarheid betekent dat er een consensus is tussen leden van het 

onderzoeksteam (Maso & Smaling, 2004). Binnen dit onderzoek is er echter weinig sprake van een 

‘team’. Ik heb geprobeerd tegemoet te komen aan deze tekortkoming en de interne betrouwbaarheid te 

verhogen, door regelmatig met prof. Loots de resultaten en interpretaties te bekijken. Externe 

betrouwbaarheid verwijst naar de virtuele herhaalbaarheid van heel het onderzoek (Maso & Smaling, 

2004). Ik heb dit nagestreefd door het verloop en de resultaten van het onderzoek zo duidelijk 

mogelijk te rapporteren.  

Het concept validiteit kan opgesplitst worden in interne en externe validiteit. Interne validiteit verwijst 

naar argumenten en redeneringen. Deze moeten vrij zijn van systematische vertekeningen. Men kan dit 

bekomen door overleg met medeonderzoekers, vragen naar reacties bij de participanten en het vragen 

naar reacties van buitenstaanders (Maso & Smaling, 2004). Wegens tijdgebrek was het binnen dit 

onderzoek onmogelijk om de reacties van de participanten te vragen. Wel heb ik de resultaten naar hen 

doorgestuurd, zodat zij het onderzoek konden nalezen. Van medeonderzoekers was er niet echt sprake, 
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het overleg met prof. Loots komt tegemoet aan deze tekortkoming. Buitenstaanders werden wel 

betrokken door hen de resultaten en interpretaties te laten nalezen.  

Externe validiteit gaat over generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten naar andere situaties, 

personen enz. (Maso & Smaling, 2004). Binnen dit onderzoek heb ik geprobeerd recht te doen aan de 

uniciteit van het fenomeen, nl. de zelfbeleving van jongeren met een CI in het dovenonderwijs. Zoals 

blijkt uit de resultaten is de zelfbeleving van jongeren afhankelijk van verschillende factoren, waarin 

persoonlijke ervaringen een rol spelen. Het zal duidelijk zijn dat generaliseerbaarheid niet mogelijk is, 

aangezien elke jongere over andere ervaringen en achtergrondvariabelen beschikt, die allen het proces 

van zelfbeleving beïnvloeden. 

 

De concepten betrouwbaarheid en validiteit ontstonden vanuit een moderne positivistische 

wetenschapsvisie. Willen we deze concepten bekijken binnen de postmoderne visie van 

kennisconstructie, dan moeten deze anders ingevuld worden (Kvale, 1996; Smith, 2003).  

Smith (2003) geeft drie principes aan, waardoor de kwaliteit van kwalitatief onderzoek bepaald kan 

worden. Ten eerste is er gevoeligheid voor de context. Dit uit zich op verschillende manieren. Het 

verrichten van een uitgebreide literatuurstudie, kan helpen zich bewust te maken van de context. 

Daarnaast kan de illustratie van data een belangrijk hulpmiddel zijn. Deze twee punten komen in dit 

onderzoek aan bod. Ik heb mij verdiept in de literatuur rond drie onderwerpen die in mijn onderzoek 

naar voor kwamen – cochleaire implantatie, zelfbeleving bij dove jongeren en dovengemeenschap –. 

Daarnaast heb ik mijn interpretaties uit het onderzoek geïllustreerd aan de hand van citaten uit de 

verschillende interviews. Een tweede principe is transparantie en coherentie. Dit verwijst naar de 

manier waarop de verschillende fases van het onderzoek uitgeschreven worden. In dit onderzoek heb 

ik geprobeerd de verschillende stappen die ik ondernomen heb, duidelijk uit te schrijven. Omdat de 

interviews anoniem werden afgenomen, kan ik de tekst ervan niet bijvoegen. Toch heb ik door het 

bijvoegen van mijn boomstructuur en het illustreren van de interpretatie van de gegevens aan de hand 

van citaten, geprobeerd het hele proces duidelijk te beschrijven. Een derde principe is dat van impact 

en belangrijkheid. Een belangrijke uiting van validiteit is of het onderzoek iets nieuw en bruikbaar 

vertelt over een bepaald onderwerp. Binnen dit onderzoek bekijk ik de zelfbeleving van jongeren met 

een CI in het dovenonderwijs. Omdat er nog maar weinig onderzoek gevoerd werd naar de sociaal-

emotionele ontwikkeling van dove jongeren met een CI, heeft dit onderzoek een duidelijke impact en 

meerwaarde. De jongeren zelf komen aan het woord en de complexiteit van cochleaire implantatie 

binnen het dovenonderwijs wordt bekeken.  
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5. Resultaten 
De zelfbeleving van deze jongeren is een complex en dynamisch gegeven. Dit blijkt uit een 13-tal 

thema’s17 die in de interviews naar voor kwamen nl. oorsprong van het gezin, manier van 

communiceren, Dovencultuur vs. CI, voordelen CI, nadelen CI, aanpassing CI, motivatie CI, belang 

van mening, twijfels, info over CI, wensen, zelfbeeld en reacties vrienden. Ik laat deze thema’s aan 

bod komen door een aantal gelijkenissen en verschillen weer te geven. Ik plaats bepaalde thema’s in 

een viertal dichotomieën. Deze dichotomieën worden geïllustreerd a.d.h.v. opmerkelijke citaten. De 

citaten van twee verschillende personen binnen eenzelfde thema worden van elkaar onderscheiden 

door drie sterretjes (***). Twee citaten van eenzelfde persoon, op verschillende momenten in het 

interview, worden van elkaar gescheiden door een blanco regel. Ik kies voor deze vorm van 

presenteren, omdat deze recht doet aan de dynamiek, het complex gegeven van tegenstellingen, 

contrasten en spanningsvelden binnen en tussen de interviews. 

 

5.1. Gelijkenissen 
Al deze jongeren werden geboren in een horend gezin. Enkel Tom en Thomas hebben respectievelijk 

een dove zus en een dove broer. De rest van deze jongeren heeft geen doof familielid. Bijna alle 

jongeren hebben uitsluitend buitengewoon onderwijs gevolgd, telkens type 7. Bram bracht een deel 

van de lagere school door in het gewoon onderwijs en Thomas heeft een aantal jaren les gevolgd in het 

gewoon secundair onderwijs. Al deze jongeren hebben voor hun CI gebruik gemaakt van 

hoorapparaten. De jongeren – met uitzondering van Tom – geven aan dat ze graag horen en drukken 

deze wens ook uit. De meeste van de jongeren hebben meer dove vrienden. Aïsha, Caroline en Bram 

zijn hierop een uitzondering. Aïsha geeft aan evenveel horende als dove vrienden te hebben. Bram en 

Caroline hebben meer horende vrienden uit de buurt en op school. Met betrekking tot de CI, gaven alle 

jongeren aan dat ze angst hadden voor de operatie. Die angst was van verschillende aard nl. angst dat 

er iets zou mis lopen, angst dat het pijn zou doen enz.  

 

5.2. Verschillen 
De jongeren werden geïmplanteerd tussen de leeftijd van 5 en 18 jaar. Sommige van deze jongeren 

zien zichzelf als doof, zoals Piet, Tom, Aïsha en Caroline. Thomas zag zichzelf dan weer als horend en 

Leila zag zichzelf als slechthorende persoon. De redenen waarom de jongeren naar zichzelf verwezen 

als ‘doof’, ‘slechthorend’ of ‘horend’, verschilden sterk van aard. Piet, Aïsha en Caroline verwijzen 

naar het medische aspect, terwijl Tom zichzelf Doof vindt in de culturele zin. Thomas ziet zichzelf als 

                                                      

17 Zie bijlage 4 
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horende persoon, omdat hij vindt dat hij alles kan doen wat een horende persoon kan. Leila ziet 

zichzelf als slechthorende, omdat ze wel kan horen, maar niet alles.  

Piet, Leila, Thomas en Aïsha drukken de wens uit om in de toekomst nog beter te kunnen horen. 

Horen is voor hen een duidelijk toekomstperspectief. Met betrekking tot de CI, valt op dat er heel wat 

verschillen bestaan tussen de jongeren in de hoeveelheid informatie die zij gekregen hebben over de 

CI.  

 

5.3. Dichotomieën 
Hieronder bespreek ik de vier dichotomieën die ik abstraheerde uit de analyse van de gesprekken met 

de jongeren. Het gaat om tegenstellingen die zowel binnen een interview naar voor komen als 

tegenstellingen tussen de verhalen van de verschillende jongeren.  

5.3.1. CI als opgelegde beslissing vs. CI als eigen keuze.  
De leeftijd waarop de jongeren hun CI kregen, verschilde sterk per individu. Leila, Tom, Caroline en 

Thomas waren zeer jong. Ze werden weinig betrokken in de keuze voor een CI. Het was voornamelijk 

een beslissing van de ouders. 

Geen van de jongeren blijkt spijt te hebben van die beslissing. Leila geeft aan dat ze tevreden is over 

haar CI, hoewel ze niet alles kan horen. Leila wil graag horen en is blij dat ze een CI heeft.  

I: Wat verwachtten je ouders van die CI, toen ze dat beslist hebben? 

L: Ik weet niet veel. Zij hoopten dat ik terug horende zou worden, maar dat is niet zo. Ik ben 

wel tevreden over mijn hoorapparaat. 

 

Thomas is aan zijn derde CI toe. Zijn eerste CI was een Laura. De dokters beslisten, naarmate de 

technologie vorderde, dat hij beter een Dekluis zou dragen. Deze Dekluis werkte echter niet zo goed. 

Daarom heeft Thomas op 13-jarige leeftijd besloten om hem opnieuw te laten implanteren. Hoewel 

Thomas zeer jong was toen hij zijn eerste CI kreeg, heeft hij geen spijt van de beslissing die zijn 

ouders maakten. De mening van zijn ouders speelde wel een belangrijke rol bij het nemen van de 

beslissing, maar hij koos zelf voor een derde CI.  

I: Wie was betrokken bij deze beslissing? 

Th: De derde keer heb ik zelf gekozen. Ik heb er met mijn ouders wel over gepraat, maar ik 

wou een andere CI, want de vorige werkte niet zo goed. 

 

Aïsha en Bram werden op 11-jarige leeftijd geïmplanteerd. Zij hadden de leeftijd waarop zij over de 

mogelijkheden beschikten om mee te beslissen over hun CI. Beide jongeren kregen de informatie over 

hun CI van hun ouders. Toch blijkt er een verschil tussen deze jongeren. Bram mocht zelf kiezen of hij 
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de CI wou. Aïsha daarentegen geeft aan dat de beslissing volledig in de handen van haar ouders lag. 

Ze werd niet betrokken bij de onderzoeken en kreeg van de artsen geen informatie over de ingreep. 

Alles gebeurde via haar ouders.  

I: Wanneer heb je beslist om zelf een CI te nemen? 

A: Ik denk mijn mama en papa. 

 

I: Herinner je nog iets van de onderzoeken en de operatie? Wat gebeurde er toen? 

A: Weet ik niet. Alleen mijn mama en papa waren er. 

 

I:  Hebben de dokters jou uitgelegd wat er zou gebeuren? 

A: Over wat, de operatie of de implant? 

I: Allebei. 

A: De dokters hebben niets tegen mij gezegd, altijd tegen mijn mama en papa. 

 

De motivatie van de ouders voor het kiezen van een CI is voor de meeste kinderen duidelijk. Allen 

geven zij aan dat hun ouders voor een CI gekozen hebben, in de hoop dat de jongeren beter zouden 

horen en dat de communicatie tussen hen en de ouders zou verbeteren. Bijna alle kinderen werden 

namelijk in een gezin geboren van uitsluitend horende personen. Tom geeft in het interview ook aan 

dat hij zich kan vinden in de motivatie van zijn ouders.  

I: Je hebt een CI. Hebben je mama en papa daarvoor gekozen of heb jij ervoor gekozen? 

T: Ik was toen 5 jaar. Dat hebben mijn mama en papa gewild dat ik een implant zou dragen, 

want het helpt wel omdat ik goed kan horen en goed praten. Als ik geen implanten draag, dan 

kan ik niet goed praten en niet goed horen, zoals andere doven, die geen apparaten hebben.  

 

De jongeren geven aan dat hun ouders of zijzelf kozen voor een CI omdat ze beter zouden kunnen 

horen en communiceren. Tom koos voor een tweede CI, eerder uit praktische overwegingen. De eerste 

CI die Tom kreeg, was een Laura. Hij geeft aan dat die CI niet gemakkelijk was, aangezien hij een 

lange draad had en altijd een heuptasje moest dragen. Hij had liever een model met oorhanger. Ook 

Bram koos voor een tweede CI uit praktische overwegingen. Zijn oude CI beperkte hem in zijn 

bewegingsvrijheid. 

I: En de andere implant aan je linker oor, heb je die zelf gekozen? 

T: Ja die heb ik zelf gekozen. Maar mijn ouders hebben eerst aan mij gevraagd of ik die 

implant wou. Maar ik heb nagedacht en zou het misschien beter doen, want ik vind de implant 

met de draad vervelend. Ik wil die met de draad minder gebruiken en meer de draadloze 
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gebruiken. Dat is gemakkelijker voor mij. Daarom heb ik besloten mij te laten opereren voor 

een nieuwe implant. 

 

I: Waarom heb je er voor gekozen om die CI te dragen? 

T: Omdat ik liever draadloos heb. 

*** 

I: Waarom is dat goed voor jou? 

B: Omdat ik hem goed kan dragen. Hij is gemakkelijker. Want met de draad is dat niet 

gemakkelijk. 

 

Voor de meeste van deze jongeren was het krijgen van een CI geen bewuste keuze. Hoewel een aantal 

jongeren betrokken werden in de beslissing, kwam het initiatief meestal van de ouders. Indien de 

jongeren zelf kozen voor een (tweede) CI, was dit uit praktische overwegingen.  

Piet vormt hier op een uitzondering. Piet is 18 jaar, wanneer hij er voor kiest een CI te laten plaatsen. 

Hij getuigt in zijn interview dat hij de keuze voor een CI zelf gemaakt heeft. Zijn ouders hebben met 

hem de mogelijkheid besproken. Zij hebben zich bereid gesteld om de kosten op zich te nemen, indien 

Piet dit wou. Piet geeft in het interview aan dat hij bij het kiezen voor een CI beroep gedaan heeft op 

zijn ouders en familieleden om te komen tot een beslissing. De mening van zijn familie was voor hem 

heel belangrijk. 

I: Waarom heb jij voor een CI gekozen? 

P: Omdat ik met een CI kan ik beter horen. Papa heeft ook gezegd dat als ik later alleen woon, 

als ik dan een CI wil, dan moet ik dat zelf betalen. Papa heeft gezegd dat ik nu nog thuis woon 

en dat als ik een CI wil, hij dat wou betalen, daarom.  

 

Het financiële aspect dat hier wordt aangehaald door Piet, komt ook naar voor in het interview van 

Tom. Hij geeft aan dat hij een tweede CI genomen heeft, uit praktische overwegingen. Hij vermeldt 

daarbij ook dat ze hiervoor konden rekenen op terugbetaling van de verzekering, wat niet het geval 

zou zijn, indien hij twee dezelfde CI’s zou hebben.  

I: Heb je daar lang moeten over nadenken? 

T: Bah, niet zo lang We hebben aan de dokter gevraagd voor een implant. Je moet een jaar 

afwachten. Daarna, een jaar later, hebben we het opnieuw gevraagd. En dan zeiden ze ‘je 

moet een jaar wachten’. En dan hebben wij gezegd ‘ja maar, we zijn vorig jaar al komen 

vragen om een CI te krijgen’. Daarna hebben de dokter en de professoren met elkaar 

besproken of ik een CI zou krijgen. Ze hebben dan besloten om mij te opereren. Maar gelukkig 

 



Resultaten  40 

is er de verzekering. We hoefden niet te betalen. Maar als je twee dezelfde implanten wil, dan 

moet je wel bijbetalen. 

 

Het is opvallend dat bij alle jongeren de ouders een zeer grote rol spelen in het beslissingsproces. 

Ofwel hebben de ouders gekozen voor een CI en werden de jongeren zelf niet betrokken. Dit is het 

geval bij Leila, Tom, Caroline en Thomas. Zij kunnen zich bijna niets van het beslissingsproces 

herinneren. Ofwel namen de jongeren zelf de beslissing, wat het geval was bij Tom, Bram en Piet. 

Tom en Bram hebben zelf gekozen voor een CI uit praktische overwegingen en hadden reeds een CI 

voor ze besloten een nieuwe te nemen. Bram en Aisha waren al op een leeftijd dat ze zelf konden 

beslissen. Toch blijken ouders het initiatief genomen te hebben en in het geval van Aisha werd alles 

boven haar hoofd beslist. Piet is de enige die op latere leeftijd gekozen heeft voor een CI. Ook hier 

spelen de ouders een belangrijke rol in het beslissingsproces. Financiële aspecten blijken ook een 

belangrijke factor voor Piet.  

5.3.2. CI als communicatiemiddel vs. CI als technisch hulpmiddel 
Alle jongeren werden geboren in een horend gezin. Orale communicatie is voor hen belangrijk. Zowel 

ouders als jongeren kozen voor een CI, in de hoop gemakkelijker te kunnen communiceren met 

horende familieleden en vrienden. De jongeren geven aan dat ze meer kunnen horen dan met gewone 

hoorapparaten. Caroline vertelt dat ze bijna alles kan horen. Piet vertelt dat hij nu heel wat meer 

geluiden hoort dan vroeger. Hij hoort dingen, waarvan hij vroeger niet wist dat ze lawaai maakten. 

Bram vertelt dat hij door zijn CI naar muziek kan luisteren.  

I: Wat kan je nu allemaal horen met je CI? 

P: Een uurwerk, het getik, als mama aan het strijken is ‘psst psst’. Als ik dan aan de tafel zit 

en mama staat daar te strijken, dan hoor ik goed ‘psshhhht’. Water kan ik goed horen, een 

toetsenbord, knipperen van een balpen, je jas aandoen, wrijven met de handen. Ik wist niet dat 

dit allemaal lawaai maakte. 

 

Gesprekken met horende personen lukken bij al de jongeren beter dan voorheen. Tom legt uit dat hij 

dankzij zijn CI niet alleen mensen beter kan horen, maar ook zelf zijn eigen stem kan gebruiken. Ook 

Aïsha geeft aan dat haar CI haar meer mogelijkheden biedt om te praten. 

I: Wat vind je goed aan je CI? 

T: Wat vind ik goed aan de implanten? Ik ben blij dat ik beter kan horen dan niets. Dat is 

nodig. Zo kan ik gemakkelijker communiceren tegen horenden of met mijn stem praten i.p.v. 

gebaren. Als ik niet kan horen, dan moet ik altijd volgen via liplezen. Dat is niet altijd 

gemakkelijk. Bijv. als mensen aan het praten zijn achter mijn rug, achter mijn hoofd, dan kan 
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ik niet liplezen. Als ik kan horen, dan kan ik horen wat hij zegt. Maar als je tegen elkaar praat 

dan kan ik dat gemakkelijker verstaan. 

*** 

I: Wil je graag horen, waarom? 

A: Omdat als je horend bent, dan kan je juiste zinnen zeggen. Als je doof bent, dan spreek je 

de zinnen anders uit tegen een persoon. Bijv. Een persoon is horend, die zegt de zinnen juist, 

maar ik ben doof, dus ik zeg een zin anders. Ik vind het moeilijk. Want sommige andere 

personen zeggen dat ik rare zinnen zeg.  

 

Hoewel er vooruitgang is op het gebied van gesproken taal, geven de jongeren aan dat de 

communicatie in gesproken taal niet altijd vlot verloopt met een CI. Tom, Thomas en Piet vertellen dat 

het horen en spreken tijd vraagt en het een langzaam proces is.  

I: Toen jouw implant aangezet werd, hoe voelde dat? 

P: Toen voor het eerst de CI aanstond, hoorde ik plots een raar geluid. Ik vroeg me af ‘hoe 

komt dat?’. Ik wist het niet. Een mevrouw zei dat het van de airco was. Zij was er zeker van. 

Maar als ik thuis kwam, hoorde ik nog altijd geruis. Ik was een beetje ongerust. Enkele dagen 

later moest ik terug naar Antwerpen. De dokter heeft gezegd ‘ik denk dat je het nog niet 

gewoon bent, binnen een maand zal het beter zijn’. En nu is het beter, gelukkig.  

 

Piet vertelt dat het niet evident is een CI te dragen. Hij is er van overtuigd dat je gewoon moet zijn om 

hoorapparaten te dragen, wil je de CI gewoon worden en de positieve aspecten ervan leren kennen. Hij 

vertelt dit, omdat hij een vriend heeft met een CI, die hem bijna nooit draagt. Die vriend droeg voor 

zijn CI ook bijna nooit zijn hoorapparaten. Piet is er van overtuigd dat dit de oorzaak is. Je lichaam 

moet immers toch gewoon worden aan het feit dat er een toestel verbonden is aan je hoofd. 

I: Stel, een dove persoon heeft geen CI. Hij zegt ‘ik twijfel over een CI’. Hij vraagt aan jou 

wat jij zou doen. Wat zou je zeggen? 

P: Ik ga niet beslissen. Jij moet beslissen. Maar ik denk als jij veel ervaring hebt met 

hoorapparaten en je begrijpt elkaar en je bent gewoon om met mensen te spreken, dan denk ik 

dat je CI aankan. Maar bijv. als je nooit je hoorapparaat draagt, denk ik dat het niet zal 

lukken.  

I: Waarom niet denk je? 

P: Omdat als je heel klein bent, een kleuter, dan zijn je hersenen nog niet volgroeid. Als jij je 

hoorapparaat niet draagt en je hersenen groeien, en je krijgt plots een nieuw apparaat, dan 

denken je hersenen ‘oh, wat is dat?’. Het zijn rare geluiden, ik ken dat niet. Dan is het moeilijk 

om te blijven dragen.  
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I: Vroeger wist je niet wat CI was. Jij dacht waarschijnlijk ‘als ik een CI heb, zal ik dat en dat 

kunnen’. Nu heb je een CI. Is het zoals je vroeger gedroomd had, is het meer of is het minder? 

P: Vroeger dacht ik dat ik met een CI alles kon horen, maar dat is niet zo. Ik dacht dat ik 

onmiddellijk alles ging begrijpen en dat is niet zo. Ik geloof dat het beter zal gaan. 

 

Het feit dat voor deze jongeren vele geluiden onbekend zijn, zorgt ervoor dat ze soms pijn ervaren als 

ze de geluiden voor het eerst horen. Eenmaal de jongeren hun CI wat gewoon zijn en wennen aan de 

geluiden die op hen afkomen, gaat het beter. Tom, Caroline, Thomas en Piet illustreren dit.  

I: Is dat dan beter gegaan? 

T: Dat gaat wel beter, maar ik vind dat wel een klein beetje vervelend. De scherpe geluiden en 

de zenuw achter mijn nek die een beetje pijn doet. Dan krijg ik hoofdpijn als het te veel is, dan 

gaat het te ver.  

*** 

I: Zijn er situaties waarin het toch niet zo gemakkelijk is om dingen te horen? 

C: Ja, bij lawaai. Als er veel lawaai is, krijg ik hoofdpijn. 

I: Kan je een voorbeeld geven van lawaai? 

C: Bijv. kloppen of boren, dan doet het echt wel pijn. Soms gebeurt het dat ik verschiet en dat 

ik niet goed weet wat ik hoor en dan moet ik kijken. Dan zie ik dat het bijv. een baby is die aan 

het huilen is of dat er iets anders gebeurt. Als ik dat hoor, dan moet ik even zoeken wat het is. 

 

Dat het begrijpen van woorden en zinnen een leerproces is, blijkt uit de ervaring van Piet. Piet heeft 

zijn CI nog maar een aantal maanden op het ogenblik van het interview. Hij heeft al heel wat geluiden 

leren ontdekken, maar geeft aan dat woorden en zinnen moeilijker zijn. Hij heeft het nog moeilijk om 

verschillende klanken te onderscheiden. Hij is er echter wel van overtuigd dat dit op termijn beter zal 

gaan.  

I: Was dat gemakkelijk? Hoor je goed het verschil tussen klanken? 

P: Niet zo gemakkelijk. Als het klanken alleen waren wel, als het woorden waren was het al 

minder. 

I: Woorden moet je nog veel oefenen. Dat is nog niet veel beter dan met je hoorapparaten, of 

wel? 

P: Soms, bijv. a, e, i of o die zijn nog moeilijk. Bijv. Bart en Bert dat is nog moeilijk. 
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Bram, Tom, Caroline, Piet, Leila en Thomas geven aan dat ze met hun CI wel meer horen, maar niet 

alles. Leila geeft aan dat zij en haar ouders verwacht hadden goed te kunnen horen met een CI, maar 

dat dit maar voor de helft waar is. Voor Bram, Tom, Caroline, Piet en Thomas zijn conversaties in 

groep een probleem. Thomas geeft aan dat hij dingen beter kan horen, maar dat hij voor bepaalde 

zaken nog ondersteuning nodig heeft. 

I: Wat vind je goed aan CI? 

T: Wat vind ik goed aan de implanten? Ik ben blij dat ik beter kan horen dan niets. [...] Maar 

als je tegen elkaar praat, dan kan ik dat gemakkelijk verstaan. Maar bij groepen die tegen 

elkaar praten, dat maakt het geluid rommelig. Ik kan dat niet verstaan.  

I: Bedoel je groepen zoals op school? 

T: Ja dat is niet zo gemakkelijk. Het moet elke keer 2 personen zijn of soms 3. Dat gaat een 

beetje. 

I:Maar niet in grote groepen? 

T: Dat is te moeilijk. 

*** 

I: Hoe praat je met mensen van de tennis en op de volleybal? 

P: Soms krijgen we een opdracht van wat we moeten doen, met een grote groep. Wanneer één 

leraar/trainer spreekt, dan kan ik dat niet verstaan. Ik vraag om te herhalen, maar voor mij 

alleen. Wij twee samen, als we spreken in contact, dan begrijp ik het goed. 

*** 

I: Zijn er dingen die je niet zo goed kan horen? 

Th: Ja, de TV. Ik moet altijd teletekst opzetten. Ken je dat? Voor ondertitels. Zonder begrijp ik 

het niet goed en moet ik het altijd luider zetten en dan zeggen mijn ouders dat het stiller moet. 

Ook mensen die niet goed articuleren, kan ik niet goed verstaan.  

 

Soms kan een CI ook gewoon vervelend zijn, omdat je er rekening moet mee houden. Tom en Bram 

hebben bijv. aangegeven dat hun oude CI vervelend was omdat die een lange draad had, die hen 

beperkte in hun bewegingsvrijheid. Nu nog, geeft Tom aan, dat een CI niet altijd gemakkelijk is, 

omdat er momenten zijn waarop je hem gewoon moet uitdoen, om veiligheidsredenen en omdat de CI 

niet beschadigd zou geraken. 

I: Je CI vind je die goed of niet? 

T: Als ik bij dovengroepen ben, vind ik dat niet goed, want het is niet nodig. Zij praten niet. 

Het is een beetje onnozel om implant te dragen dan. Bij horende is het wel nodig natuurlijk. 

Maar ik draag hem wel elke dag. Wanneer het niet nodig is, doe ik hem gewoon uit. 

I: Wanneer is dat? 
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T: Als ik ga sporten of een activiteit, doe ik hem beter uit bijv. bij survivalspelen. Want als hij 

dan valt, dan is hij vuil en dat is niet goed. Dan is hij beter uit.  

 

De jongeren geven aan dat hun CI hen helpt in de communicatie met horende vrienden en 

familieleden. De mate waarin de CI hen helpt deel te nemen aan orale conversaties verschilt sterk. 

Voor Piet heeft zijn CI voorlopig nog een wekfunctie. Voor de andere jongeren lukken één-op-één 

gesprekken met horende personen vrij goed. Een aantal jongeren, zoals Bram, Tom, Caroline en 

Thomas, zijn groepsgesprekken moeilijk om te volgen. Het geluid komt rommelig over, waardoor ze 

moeilijk de conversatie kunnen volgen.  

Piet, Tom en Thomas vertellen dat het gebruik van een CI niet evident is en een leerproces inhoudt. 

Het leren herkennen van klanken, woorden en zinnen neemt tijd in beslag. Piet is er van overtuigd dat 

je gewoon moet zijn hoorapparaten te dragen, wil het aanpassingsproces slagen. Het is volgens hem 

niet evident een CI te dragen, indien je niet gewoon bent gebruik te maken van andere hulpmiddelen. 

Een ander nadeel aan het technische aspect van de CI is dat deze soms pijn veroorzaakt wanneer de 

jongeren scherpe of luide klanken opvangen. Tom, Caroline, Thomas en Piet geven aan in het begin 

soms pijn ervaren te hebben bij het horen van bepaalde klanken. CI is een technisch hulpmiddel. Dat 

betekent dat het een uitwendig deel bevat dat beschadigd kan worden. Ook hier moeten de jongeren 

rekening mee houden bijv. bij het sporten, zoals Tom en Bram aantonen. 

5.3.3. CI als integratie tot de horende gemeenschap vs. CI als segregatie 
van de Dovengemeenschap 

Uit de interviews met de jongeren blijkt dat de belangrijkste motivatie voor het plaatsen van een CI de 

mogelijkheid tot communicatie in de horende gemeenschap is. De kinderen die aangeven over het 

algemeen tevreden te zijn van hun CI, blijken meer oraal te communiceren. Dit zowel met vrienden op 

school – het gaat dan meestal om slechthorende vrienden of vrienden met een CI – als thuis en in de 

vrije tijd. Bram en Piet zijn beide lid van een horende sportvereniging. Leila is lid geweest van een 

horende scoutsvereniging. Aïsha spendeert haar vrije tijd meestal thuis, waar ze gewoon praat met 

haar gezinsleden.  

Piet heeft twee goede vrienden die beide een CI dragen. Daarnaast heeft hij slechthorende vrienden op 

school waar hij gewoon mee praat. Dit is ook het geval bij Leila en Thomas en Caroline. 

I: Hoe praat je met je vrienden op school? 

P: Soms gebaren, soms spreken. Op school zijn er ook slechthorenden. Bijv. Joris spreekt 

altijd zonder gebaren.  

 

I: Heb je veel dove vrienden met een CI? 
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L: De helft wel. Maar ik heb veel slechthorende vrienden met een gewoon hoorapparaat, 

zonder implant. 

 

Alle jongeren geven aan positieve reacties gekregen te hebben van hun horende vrienden op hun CI. 

De vrienden van Thomas, Leila, Bram, Caroline en Piet waren heel geïnteresseerd in hun CI. Ze 

stelden vragen over de CI en de operatie. De jongeren vinden dit positief. De horende vrienden van 

Tom en Caroline waren blij dat ze beter konden horen en speken met hun CI.  

 

Thomas geeft aan dat zijn CI niet alleen belangrijk is op het gebied van gesproken communicatie. Hij 

vindt dat zijn CI hem meer kansen biedt in de samenleving. 

I: Wat betekent het voor jou om te horen? 

Th: Ik vind het heel goed. Het is belangrijk. Bijv. in het verkeer, wanneer je de straat 

oversteekt en je hoort de auto’s niet, dan ... 

 

I: Is er iets veranderd in je leven? 

Th: Ja, door de CI ben ik naar de gewone school kunnen gaan, omdat ik kan horen en praten 

en slim ben.  

 

I: Zou je de CI aanraden aan andere dove jongeren? Waarom (niet)? 

Th: Iemand die aan het twijfelen is? Ik zou zeggen om het toch maar te proberen en zal dan 

wel zien. Bij mij is het goed gegaan, ook een beetje fout. Maar je zal beter kunnen horen, daar 

ben ik zeker van. Door CI krijg je meer kansen. 

I: Meer kansen, leg dat eens uit. 

Th: Je krijgt meer kansen op een normaal leven. Bijv. als je gaat solliciteren en ze vragen kan 

je horen en praten en je zegt ‘neen’, dan zeggen zij waarschijnlijk ‘neen, bedankt’. Als je dat 

wel kan, dan heb je toch meer kansen. 

 

Leila en Piet geven aan dat de CI hun een klein beetje versterkt in hun sociale omgang met horende 

mensen. Hun CI heeft hen onrechtstreeks geholpen meer zelfvertrouwen te krijgen. Zij durven nu meer 

op horende mensen afgaan of antwoorden wanneer horende mensen hun een vraag stellen. Dit was 

minder het geval voor zij een CI hadden.  

I: Merk je tegenover vroeger een verandering in de sociale omgang met mensen of je vrije tijd 

of op school? 
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L: Vroeger was ik altijd zo verlegen als een onbekende persoon met mij praatte. Omdat ik 

doof ben, was ik een beetje verlegen. Maar nu spreek ik wel een beetje met onbekenden. 

I: Komt dat door je CI? 

L: Een klein beetje wel. 

*** 

I: Ben je veranderd omdat je een CI hebt? 

P: Een beetje. 

I: Wat is er dan veranderd door je CI? Is er iets veranderd in je karakter of je leven? 

P: Ik weet het niet.  

T: Ik denk dan bijv. aan ‘ga je gemakkelijker naar horende mensen stappen of ben je nog 

altijd een beetje bang?’ 

P: Een beetje, maar als het een vreemde persoon is, dan is het niet gemakkelijk. Maar als het 

een horende persoon is die mij kent of bijv. op de volleybal, die weet dat ik doof ben, dan... 

Iedereen moet mooi spreken, dan gaat het contact gemakkelijk. 

 

Deze jongeren zijn niet alleen doof, ze dragen een CI en lopen school in een dovenschool. Zij komen 

regelmatig in contact met Doven en de Dovengemeenschap. Piet en Tom geven aan dat ze soms 

opmerkingen krijgen van Dove personen. Piet vertelt dat er in de dovenclub mensen zijn die duidelijk 

aangeven dat ze geen CI willen.  

I: Hoe praat je met mensen in de dovenclub? 

P: Niet zo gemakkelijk. Als zij moedertaal gebarentaal hebben en ik heb moedertaal 

gesproken Nederlands, dat is niet zo gemakkelijk, want ik kan niet zo professioneel gebaren. 

Soms in de dovenclub gaan de gebaren te snel en dan heb ik het niet zo goed verstaan. 

I: Wat vinden de mensen in de dovenclub van jouw CI? 

P: Sommige mensen zijn er wel tegen. 

I: Zeggen zij iets tegen jou over je CI? 

P: Neen. Maar niemand zegt ‘je mag je CI niet aandoen’. Maar mensen zeggen wel ‘ik wil zelf 

geen CI’, omdat ze een beetje bang zijn voor de magneet. Ze hebben schrik dat het zwaar zal 

zijn in je hoofd. Sommige zeggen dat ze bang hebben dat de magneet hen zal meeslepen aan 

een metalen bord.  

 

Tom vertelt dat hij vroeger gepest werd door andere Dove leerlingen op school. Zelf kan hij dit gedrag 

relativeren en geeft hij aan dat dit enkel in het begin was. Hij wordt nu niet meer gepest omdat hij een 

CI draagt. Tom heeft duidelijk inzicht in het verschil tussen de visie van horende mensen op een CI en 

de mening van sommige dove personen over CI. Voor Tom betekent zijn CI geen afscheiding van de 
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Dovengemeenschap. Tom ziet het nut van zijn CI op het vlak van communicatie met horende 

personen. Zelf gaat zijn voorkeur eerder uit naar de Dovengemeenschap en de Dovencultuur.  

I: En je vrienden? 

T: Vrienden, bah, je hebt eigenlijk twee verschillende. Mijn horende vrienden vonden het goed 

dat ik beter kan horen dan met de apparaten, maar dove vrienden hebben eigenlijk een haat 

t.o.v. implanten. Zij hebben niet graag dat die magneten vastzitten aan het hoofd. Maar ik 

begrijp dat wel. Het is niet leuk voor hen. Zij willen dat niet. Zij hebben liever gewoon, niets 

horen, ze gebruiken liever gebarentaal voor dovencultuur. Maar ik kan dat allebei. Ik kan 

gebaren goed en ik kan goed praten. Maar doven die geen apparaten hebben, kunnen niet 

goed praten en wij wel.  

I: En jouw dove vrienden hebben niet graag een CI? 

T: Neen, zij vinden dat vies. 

I: Vies, waarom? 

T: Geen idee. Maar het is ook een beetje volgen. Een dove vriend zegt ‘ik wil niet’ en de 

andere zegt ook ‘ah ik wil ook niet’. Dat is na-apen. Ook bijv. ik heb gehoord, je hebt hier ook 

doven van vroeger bijv. Jurgen, wou vroeger zo graag een implant, maar is nu al gestopt. 

Waarom? Omdat doven hem pestten omdat hij een implant droeg. Daarna was hij bang en 

liep hij altijd zonder implant. Hij heeft hem weggeworpen. Hij bleef altijd koppig geen implant 

dragen. Hij wil graag in de groep blijven, zoals anderen, om plezier te maken. 

I: Je dove vrienden, wat zeggen zij dan tegen jou? 

T: Vroeger, lachten ze mij soms uit dat ik een implant had. Vroeger, maar niet altijd. Dat was 

een klein beetje, maar nu niet meer. Dat was al lang geleden, zeker 4 jaar geleden, maar nu 

niet meer. Dat was een kort moment, dat is nu niet meer. Ze zijn dat al gewoon en dat is 

gestopt, Het is geen probleem. Zij zijn al gewoon dat ik een implant heb. 

I: Vind je het belangrijk wat je vrienden over je CI zeggen? 

T: Maar als ik tegen mijn dove vrienden spreek, dan heb ik eigenlijk mijn CI niet nodig. Dat 

doe ik gewoon zonder. Maar tegen horende doe ik hem beter wel aan, want soms is dat achter 

mijn rug en dat kan ik dan niet horen. Als ik mij dan omdraai wat hij zegt, dan kan ik dat wel 

horen. Dat is dan beter. 

 

I: Heb je veel horende vrienden of meer dove vrienden? 

T: Allebei. Voor mij is het gemakkelijker om te communiceren bij doven. Dat is normaal. Want 

ik ken zelf al veel dove mensen, kennis maken met dovencultuur, dan met horende cultuur. Die 

is niet hetzelfde. 

I: Wat is het verschil tussen horende cultuur en dove cultuur? 
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T: Bij dovencultuur is het plezanter, de gebarentaal, het communiceren in gebaren. Het is 

grappiger om gebaren te gebruiken en bij praten is het alleen de mond, geen andere dingen 

die bewegen. Bij doven is het een beetje toneel, dat is grappig. Dat is leuk. Plus ook bijv. bij 

lawaai is het geen probleem. Als je praat, kan je het niet horen, dan moet je al heel dicht staan 

om het te kunnen horen bijv. in de disco. Bij ons is dat geen probleem, wij hebben geen 

geluiden nodig.  

I: Wat wil je dat er gebeurt in de toekomst? 

T: Voor implant? 

I; Neen, in het algemeen voor jou. 

T: Zou graag later een leuk leven hebben bijv. een lief zodat ik kan zorgen voor een nieuw 

gezin. En beter werken en leuke dingen doen. En ook met doven blijven contact houden. Niet 

dat we elkaar niet meer zien, maar blijven contact houden. Maar later moet ik dat nog zien, 

dat is normaal. 

 

I: Als ik vraag aan jou ‘ben je doof, slechthorend of horend?’ Wat zo jij dan zeggen? 

T: Dat ik zelf ben? 

I: Ja. 

T: Ik ben zelf doof. Ik kan niet horen. Maar als ik implant draag, ben ik doof en horend. Want 

ik kan de gebaren met doven, maar ik kan ook praten zoals met horenden. Dat gaat 

gemakkelijk. Maar mijn eigen smaak, liever bij dovencultuur. Dat is plezanter. Maar horende 

is ook goed hè.  

  

Bram en Caroline geven aan dat ze sinds ze hun CI hebben, meer gebaren gebruiken. Bram geeft aan 

dat zijn CI zeer nuttig is, want dat horende personen niets van gebaren begrijpen. Het feit dat beide 

jongeren meer gebaren gebruiken nu ze hun CI’s hebben, heeft waarschijnlijk te maken met de 

overschakeling naar het buitengewoon onderwijs. 

 

Hoewel al deze jongeren positieve aspecten van een CI kunnen aangeven, vooral op het gebied van 

communicatie met horende personen, wordt het sociaal leven van deze jongeren niet volledig bepaald 

door hun CI of hun doofheid. Aïsha vertelt dat een CI niet betekent dat je door bepaalde groepen 

‘uitgesloten’ wordt. Volgens Aïsha is een CI geen voorwaarde of noodzaak voor het sluiten van 

vriendschappen. Zij geeft aan dat zowel haar dove als horende vrienden haar doofheid niet belangrijk 

vinden. Haar karaktereigenschappen zijn voor hen veel belangrijker. 

I: Wat vinden je dove vrienden van je CI? 
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A: Niets. Maar zij kijken ook naar mijn gedrag. Ik ben nooit stout, ik lieg nooit, ik zeg nooit 

iets anders, ik ben altijd eerlijk. Ik zal altijd zwijgen, als iemand zegt ‘je moet een geheim 

bewaren’, zal ik altijd het geheim bewaren. Ik zal dat nooit verklappen.  

 

I: Wat vinden je horende vrienden van je CI? Vinden zij dat goed? 

A: Ja, maar zij kijken niet naar doof zijn. Zij kijken naar van binnen, naar lief en vertrouwen. 

Niet liegen, maar vertrouwen en lief in gedrag. Zij kijken naar gedrag. In gedrag ben ik wel 

een goed meisje. Je kijkt niet naar handicap of doof zijn of blind zijn of... Je kijkt altijd 

vanbinnen, naar gedrag. Lief, vertrouwen, niets verklappen, alles goed bewaren, dan ben je 

een goed persoon. 

 

Uit de verhalen van Piet en Tom blijkt duidelijk dat de CI sociaal gezien gevoelig ligt in de 

Dovengemeenschap. Jongeren lijken zich te verantwoorden. Hoewel de CI het sociaal leven van deze 

jongeren niet volledig bepaalt, zoals blijkt uit het interview van Aïsha, biedt de CI meer 

mogelijkheden voor deze jongeren om toenadering te zoeken tot de horende wereld. Horende vrienden 

en familieleden blijken de jongeren te prijzen en tevreden te zijn over de prestaties met hun CI. De 

jongeren hebben door hun CI de mogelijkheid om meer te horen en gemakkelijker te kunnen spreken. 

Deze toenadering tot de horende gemeenschap, lijkt ten koste te zijn van een positie in de Dove 

wereld. Tom geeft aan dat hij zijn CI niet gebruikt om met Dove vrienden te spreken en dat hij hem 

ook niet nodig heeft op dat moment. Piet geeft aan dat hij niet zo gemakkelijk communiceert met 

mensen uit de dovenclub. Dit duidt het spanningsveld integratie – segregatie die de jongeren ervaren 

t.o.v. horende en Dove wereld. 

5.3.4. CI als camouflage van doofheid vs. CI als uiterlijk beschamend 
Toen ik aan deze jongeren vroeg of ze zichzelf zouden beschrijven als ‘doof’, ‘slechthorend’ of 

‘horend, waren de meningen verdeeld. Sommige jongeren, zoals Piet, Aïsha en Caroline zien zichzelf 

als dove persoon. Wel geven ze aan graag te willen horen. Tom ziet zichzelf ook als Doof persoon, in 

de culturele zin van het woord.  

I: Als ik vraag aan jou: ‘Ben je doof, slechthorend of horend?’ Wat zou jij dan zeggen? 

T: Dat ik zelf ben? 

I: Ja. 

T: Ik ben zelf doof. Ik kan niet horen. Maar als ik implant draag, ben doof en horend. Want ik 

kan de gebaren met doven, maar ik kan ook praten zoals met horenden. Dat gaat gemakkelijk. 

Maar mijn eigen smaak, liever bij Dovencultuur. Dat is plezanter. 
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Leila ziet zichzelf als slechthorend. Zij geeft aan dat ze met haar CI beter kan horen, maar dat ze niet 

alles hoort. Ze geeft ook aan dat ze zich soms afvraagt waarom ze doof is geworden en dat ze zich daar 

niet zo goed bij voelt. Ik merk uit het gesprek dat ze zich zeer onzeker voelt wanneer ik er naar vraag. 

Ze aarzelt veel en kan niet goed uitleggen wat ze bedoelt. 

I: Vind je ook nadelen aan het dragen van een CI? 

L: Ik wil niet ... Ja, soms denk ik ‘waarom ben ik doof geworden?’. En als je implant hebt, 

soms ben ik zo ... Ik wil graag horen, maar ... Ik denk dan zo raar aan het worden. Maar, ... 

 

Thomas is de enige die zichzelf als horende persoon ziet. Toch blijkt uit het gesprek dat dit voor 

Thomas een complex gegeven is. De grens tussen horend, slechthorend en doof is voor Thomas zeer 

groot. Dat geeft hij aan wanneer hij vertelt dat hij het er moeilijk mee had, toen bleek uit de testen die 

vooraf gingen aan de operatie dat hij doof was i.p.v. slechthorend – wat hij altijd gedacht had –.  

I: Had dit effect op hoe je naar jezelf keek? 

Th: Ja, in het begin dacht ik dat ik slechthorend was, maar uit de onderzoeken bleek dat ik 

doof was. Er zijn meer slechthorende als dove kinderen, dus ik voelde mij wel anders. Als kind 

kon ik niet horen zonder hoorapparaat. Na de CI heb ik dat wel geleerd, dat is anders.  

 

I: Ben jij veranderd? 

Th: Ja, ik voel me normaler. Ik was een doof kind dat niet kon praten en horen. Nu kan ik 

dingen doen zoals anderen. 

I: Hoe zie jij jezelf: als dove, slechthorende of horende persoon? 

Th: Zelf voel ik mij horend, omdat ik de meeste dingen kan doen die een gewone mens ook 

kan. Maar soms als ik dingen niet zo goed kan horen, dan voel ik mij wel een beetje doof, 

meestal horend. 

 

Voor de meeste jongeren is CI dus geen middel om hun doofheid te ontkennen. Ze beseffen dat ze 

doof zijn en dat hun CI enkel een hulpmiddel is. Enkel Thomas en Leila lijken het moeilijk te hebben 

met hun beperking. Tom staat daar haaks tegenover. Hoewel hij de voordelen van zijn CI kan inzien, 

verkiest hij de Dovengemeenschap en Dovencultuur boven de horende gemeenschap.  

 

Hoewel de meeste van de jongeren hun doofheid niet ontkennen, willen ze graag horen. Ze geven aan 

dat hun CI soms belemmert zich zo te voelen, aangezien hij zo opvallend is. Piet is er van overtuigd 

dat mensen nu meer naar hem kijken, aangezien het duidelijker is dat hij doof is. Hij lijkt dit echter 

niet vervelend te vinden en is er ook niet van overtuigd dat mensen zich anders tegenover hem 

gedragen. Ook Caroline geeft aan dat haar horende vrienden vragen of ze het niet erg vindt dat haar CI 
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zichtbaar is. Zelf zegt ze dat ze zich niet schaamt als je haar CI kan zien. Dit blijkt ook wanneer ze 

vertelt over mensen die haar aanspreken. Dan antwoordt ze dat ze doof is en dat ze het niet goed 

begrijpt. Ze lijkt hier geen probleem mee te hebben. 

I: Hoe praat je met je vrienden buiten de school? 

C: Het gebeurt dat ik moet zeggen ‘sorry, ik ben doof en het is misschien niet zo duidelijk’. 

Dan vragen ze of ik kan liplezen en antwoord ik ‘ja, soms is het duidelijker’. Soms als ze me 

iets zeggen, zeg ik ‘sorry, ik begrijp het niet, ik ben doof’. Of als ze me de weg vragen, dan kan 

ik eigenlijk niet antwoorden. Als ze mij heel duidelijk de beweging bijv. zwemmen bijtonen 

‘waar is het zwembad’, dan kan ik antwoorden. 

 

I: Wat vinden jouw vrienden van je CI? 

C: Oh, dat is gemakkelijk.  Het is beter, je begrijpt het beter. Je ziet het ook meer. Mijn 

vrienden vragen mij of ik het goed vind. Ze vragen mij of ik het plezant vind omdat je het zo 

hard ziet. Maar ik heb lang haar, dus dat is er onder verstopt. Ik schaam mij niet als ze het 

zien, maar sommige hier op school schamen zich wel, omdat het zo zichtbaar is. En dan 

denken de mensen misschien van ‘oei, wat is dat?’. Maar ik vind dat niet zo erg. 

  

Aïsha is een 14-jarig meisje. Op die leeftijd zijn meisjes hard bezig met hun uiterlijk. Ze vertelt dat ze 

liever hoorapparaatjes had, omdat die veel kleiner waren. Toch blijkt ze het moeilijk te hebben met de 

reacties van mensen in het algemeen. Ze is er van overtuigd dat mensen naar haar kijken en voelt zich 

dan niet normaal. Ze wil graag horen. 

I: Vind je dingen goed aan je CI? 

A: Goed, maar ik vind het niet leuk dat iemand naar mij kijkt. Dat je het kan zien. 

 

I: Vinden jouw mama en papa het nu beter dan met de gewone apparaten? 

A: Ik weet niet. Maar een gewoon hoorapparaat is klein en niemand kan dat zien. Maar een 

implant is groot en iedereen kan dat zien. Ik vind dat niet leuk. 

 

I: Denk je dat mensen anders naar jou kijken nu je een CI hebt? 

A: Jij kijkt naar mij met apparaat en met implant, allebei. Ik vind dat vervelend. Ik wil 

normaal horen.  

 

Tom koos voor een tweede CI, omdat die draadloos zou zijn. Hij geeft daarbij aan dat hij het 

vervelend vond dat iedereen kon zien dat hij doof was. Maar zelfs met de oorhangers, is de CI nog 
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altijd zichtbaar. Daarom laat Tom zijn haar lang. Ook Thomas zegt dat hij zijn haar lang laat, omdat 

hij het niet leuk vindt dat de CI zo zichtbaar is en dat mensen naar hem kijken.  

I: Heb je getwijfeld over CI? 

T: Ja ik heb getwijfeld, want vroeger droeg ik ook niet graag een implant. 

I: Waarom niet? 

T: Eigenlijk, ik kan het niet goed verdragen dat mensen of andere vreemdelingen kijken naar 

mij. Dat is soms erg opvallend. Niet altijd, soms wel. Dat is vervelend. Daarom had ik die CI 

vroeger ook minder graag.  

I: Nu is dat beter? 

T: Ja, want hij is draadloos. 

I: En mensen kunnen dat dan minder zien? 

T: Kan jij mijn implant zien? 

I: Neen, eigenlijk niet. Maar je haar is lang. 

T: Bij mij is dat eigenlijk geen probleem, want ik heb altijd lang haar. 

I: Is daarom je haar lang, omdat je het niet zou zien? 

T: Ik heb zelf liever lang haar om dat te verbergen. Dat is beter, minder opvallend. 

*** 

I: Wat zijn de nadelen van het dragen van een CI? 

Th: De CI zelf. In het begin had ik geen last, maar ik werd ouder en groter, dan wel. Ik had 

het gevoel ‘Waarom kijken mensen altijd naar mij?’. Ik vind dat een beetje vervelend. Daarom 

heb ik ook lang haar, om de CI een beetje te verbergen. 

 

Uit de verhalen van de jongeren blijkt dat hun CI enige invloed heeft op hoe ze hun doof zijn beleven. 

Een aantal jongeren beseffen dat ze ondanks hun CI doof blijven. Zij verwijzen dan vooral naar de 

audiologische beperking. Anderen, zoals Tom, zien hun CI als middel om soms ook ‘horend’ te zijn. 

Leila ziet zichzelf dan weer als slechthorend. Ze geeft toe dat ze niet alles kan horen, maar noemt 

zichzelf ook niet ‘doof’. Hoewel dit niet letterlijk in het interview gezegd wordt, heb ik de indruk dat 

Leila het moeilijk heeft met haar doof zijn. Ze drukt ook uitdrukkelijk de wens uit horend te zijn. Dit 

is ook het geval bij Thomas. Hij ziet zichzelf als horende persoon, hoewel hij een CI draagt. Thomas 

ontkent zijn doofheid en heeft het daar duidelijk moeilijk mee. Hoewel de jongeren de indruk geven 

zich soms goed te voelen als (slecht)horende, blijkt de zichtbaarheid van hun CI hen zorgen baart. 

Enkel voor Piet en Caroline lijkt dit geen probleem. 
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6. Discussie 
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de zelfbeleving van jongeren met een CI die naar school 

gaan in het dovenonderwijs niet te herleiden is tot een aantal categorieën. Tom, Thomas, Piet, 

Caroline, Aïsha, Leila, en Bram zijn elk unieke individuen. Tussen hen bestaat er een grote diversiteit. 

Dit uit zich niet alleen in de context en achtergrondvariabelen, maar ook in hun ervaringen met CI, de 

sociale relaties die ze aangaan en hun zelfbeleving. Bepaalde jongeren werden bijv. op zeer jonge 

leeftijd geïmplanteerd, terwijl Piet zijn CI nog maar 6 maanden had. Twee jongeren hebben een doof 

gezinslid, terwijl de andere jongeren allen uit een horend gezin komen. Deze variabiliteit kleurt 

uiteraard de zelfbeleving en het psychologisch welbevinden van de jongeren. Bepaalde jongeren lijken 

zich goed in hun vel te voelen, zoals Bram, Tom en Caroline. Thomas en Leila lijken eerder gemengde 

gevoelens te hebben.  

 

Uit de gesprekken blijkt duidelijk dat de CI een impact heeft op het sociaal-emotioneel functioneren 

van deze jongeren. Het is meer dan een middel ter bevordering van communicatie. De CI alsook hun 

doof zijn beïnvloeden verschillende aspecten van de zelfbeleving. Ik probeer hier een overzicht te 

geven.  

 

Met betrekking tot de keuze voor een CI zijn een aantal verschillen terug te vinden. Sommige jongeren 

werden op zeer jonge leeftijd geïmplanteerd, zoals Leila, Tom, Caroline en Thomas. De keuze voor CI 

gebeurde door de ouders. Bram en Aïsha daarentegen werden geïmplanteerd op 11-jarige leeftijd. 

Toch zien we ook hier een verschil in het keuzeproces. Beide jongeren kregen de informatie over CI 

van hun ouders. Bram kreeg de keuze voor CI, terwijl Aïsha zowel bij de beslissing als bij de 

onderzoeken niet betrokken werd. Piet werd geïmplanteerd op 18-jarige leeftijd. Hij geeft aan zelf 

voor een CI gekozen te hebben. Toch speelden zijn ouders een belangrijke rol in het overleg en de 

beslissing.  

Hoewel uit de interviews blijkt dat de ouders een belangrijke en vaak beslissende rol gespeeld hebben 

in de keuze voor CI, leken Leila, Aïsha, Tom, Caroline en Thomas zich te kunnen vinden in de 

beslissing van hun ouders. Geen van de jongeren leek spijt te hebben van die beslissing. Het argument 

van de Dovengemeenschap, die zegt dat kinderen niet de kans krijgen zelf te kiezen voor een CI, 

wordt hier bevestigd (Lane, Hoffmeister & Bahan, 1998; Christiansen & Leigh, 2002). Uit het 

onderzoek blijkt dat kinderen in weinig gevallen, zelfs wanneer ze oud genoeg zijn om zelf een keuze 

te maken, weinig of niet betrokken worden. Het feit dat deze kinderen niet betrokken worden bij de 

beslissing, leidt tot de vraag of dit verantwoord is. Toch blijkt dat een opgelegde beslissing, niet 

betekent dat deze jongeren zich onmiddellijk slecht voelen bij de keuze voor een CI.  
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De motivatie voor CI bleek voor alle jongeren dezelfde namelijk. het bevorderen van auditieve 

communicatie. Auditieve communicatie speelt een belangrijke rol in het leven van deze jongeren. 

Slechts twee van deze jongeren gebruiken thuis af en toe gebaren met een aantal gezinsleden. De 

jongeren die later voor een tweede CI kozen, deden dit eerder uit praktische overwegingen. Zowel bij 

Tom als bij Piet bleken ook financiële aspecten een rol te spelen. Daarnaast bleek uit de getuigenis van 

Thomas dat hij ervan overtuigd is dat zijn CI hem meer mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt. Dit 

staaft de bevindingen uit het onderzoek van Archbold et al. (2006), die aantonen dat de toegang tot 

gesproken taal en de hoop op betere communicatie tussen horende ouder en doof kind, niet de enige 

motivatie is om een CI te plaatsen. Kansen op de arbeidsmarkt en veiligheidsoverwegingen blijken 

ook doorslaggevende argumenten. 

 

Alle jongeren geven aan dat de CI hun meer toegang biedt tot auditieve communicatie. De mate 

waarin de jongeren meer toegang krijgen tot gesproken taal, verschilt sterk. Dit is een bevinding die 

ook in de literatuur naar voor komt (Archbold et al., 2006). Voor Piet heeft zijn CI voorlopig eerder 

een wekfunctie dan een communicatieve functie. De andere jongeren geven aan dat één-op-één-

gesprekken lukken, maar dat groepsgesprekken een probleem vormen. Tom, Caroline, Piet en Thomas 

geven aan dat het geluid rommelig overkomt, waardoor groepsgesprekken moeilijk te volgen zijn. 

Voor Tom, Thomas en Aïsha heeft hun CI ook een functie in het gebruik van hun stem. Piet, Tom en 

Thomas geven aan dat het aanpassingproces een leerproces is. Het duurt even voor deze jongeren alle 

klanken, woorden en zinnen kunnen herkennen. Piet is er van overtuigd dat het slagen van dit proces 

bepaald wordt door de mate waarin de persoon voor zijn CI hoorapparaten gedragen heeft.  

 

Uit de interviews blijkt dat de toegang tot gesproken taal de sociale relaties van de jongeren 

beïnvloedt. Eerst en vooral is er het onderwijs. Bram en Thomas kregen door de effecten van hun CI 

de kans school te lopen in het regulier onderwijs. Al deze jongeren zaten, op het ogenblik van het 

interview in een dovenschool. Sommige van hen gedurende heel hun schoolloopbaan. Ook dit heeft 

een invloed op hun sociale relaties. Het betekent immers dat deze jongeren de kans krijgen in contact 

te komen met andere dove jongeren met en zonder CI. De zeven jongeren geven aan op school dove 

en/of slechthorende vrienden te hebben. Dit blijkt een belangrijk aspect in de vorming van een 

positieve zelfbeleving (Israelite et al., 2002; Polat, 2003; Bat-Chava, 2003; Skelton & Valentine; 

Foster & Kinuthia, 2003; Jambor & Elliott, 2005; Nikolaraizi & Hadjikakou, 2006). Toch wordt in de 

interviews deze stelling ontkracht door een aantal jongeren. Aïsha en Leila geven bijv. aan dat ze 

zichzelf niet zien als ‘normaal’ omdat ze niet kunnen horen. 

De cultuur van de school speelt een belangrijke rol in de mate waarin deze jongeren in contact komen 

met de Dovengemeenschap en in het vormen van een identiteit. Voor ik het onderzoek begon, 

verwachtte ik dat deze jongeren zouden aansluiten bij de Dovengemeenschap en dat hun identiteit een 

culturele dimensie van doofheid zou bevatten. Dit is echter niet het geval.  
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‘De Dovenidentiteit’ zoals die in de literatuur beschreven wordt, is bij deze jongeren niet aanwezig. 

Dit komt overeen met het onderzoek van Skelton en Valentine (2006) en Israelite et al. (2002). Enkel 

Tom ziet zichzelf als Dove persoon in de culturele zin van het woord. Hij geeft aan zijn CI niet nodig 

te hebben bij zijn Dove vrienden. Zijn CI is nuttig in een context met horende personen. Hij vindt 

gebarentaal leuk en wil in de toekomst blijven contact houden met zijn Dove vrienden. De andere 

jongeren houden er een ander idee van identiteit op na. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een 

aantal factoren. Ten eerste zitten de andere jongeren op scholen die sterker oraal gericht zijn. Piet geeft 

aan dat er op zijn school ook slechthorende jongeren zitten, waar hij gewoon mee praat. Caroline geeft 

aan dat er weinig dove jongeren zonder CI op haar school zitten. Indien ze geen CI hebben, dragen ze 

hoorapparaten. School en sociaal contact met andere jongeren hebben een belangrijke invloed op de 

zelfbeleving van deze jongeren. Ten tweede zijn er heel wat verschillen in de gezinssituatie van de 

jongeren en in de mate waarin ze in hun vrije tijd met dove en horende jongeren in contact komen. 

Leila is bijv. lid geweest van een horende scoutsgroep. Bram en Piet zijn nog steeds lid van een 

horende sportclub. Sommige van de jongeren zoals Caroline, hebben meer horende vrienden, anderen 

hebben vooral slechthorende vrienden of dove vrienden die ook een CI dragen. 

 

De jongeren blijken van horende vrienden vooral positieve reacties gekregen te hebben. Alle jongeren 

geven aan dat hun horende vrienden nieuwsgierig waren naar hun CI. Ze stelden vragen en de 

jongeren apprecieerden dit. Daarnaast blijken de horende vrienden van deze jongeren tevreden te zijn 

met de resultaten van de CI. Allen geven aan meer te kunnen horen en dit wordt ook geuit door de 

horende vrienden. Dit bevestigt de resultaten uit het onderzoek van Kent & Smith (2006), die stellen 

dat positieve reacties van vrienden belangrijk zijn voor de integratie van doofheid in de zelfbeleving. 

De reacties van dove vrienden zijn dan weer verschillend. Tom en Piet kregen op school en in de 

dovenclub tegenkanting met betrekking tot hun CI. Tom werd gepest door zijn vrienden op school. 

Piet geeft aan dat jongeren in de Dovenclub hem vertelden waarom ze geen CI wilden. Deze jongeren 

lijken zich verantwoorden tegenover hun Dove vrienden. Piet geeft echter aan dat zijn dove vrienden 

op school wel positief reageerden. Dat ze zijn keuze begrepen. Ook Caroline, Bram, Leila en Aïsha 

kregen geen negatieve reacties van dove vrienden. Sommigen waren onverschillig, anderen waren 

nieuwsgierig.  

 

De mate waarin deze jongeren zichzelf zien als ‘D/doof’, ‘slechthorend’ of ‘horend’ hangt af van een 

aantal factoren. Eerst en vooral blijkt de reactie van horende vrienden een belangrijke factor. 

Daarnaast blijkt de hoeveelheid horende en dove vrienden een belangrijke factor. Ten tweede blijkt de 

cultuur van de school een rol te spelen in dit proces. Sommige van de dovenscholen leunen sterk aan 

bij een horende visie. De leerlingen van deze scholen zijn dan vaak slechthorende leerlingen of dove 

leerlingen met een CI, die meer gebruik maken van orale communicatie dan van gebaren. De manier 
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van communiceren thuis lijkt dit proces ook te beïnvloeden. Zo blijkt uit het gesprek van Tom dat hij 

thuis gebaren gebruikt met zijn zus. De CI van deze jongeren neemt ook een plaats in hun identiteit als 

‘D/doof’, ‘slechthorend’ of ‘horend’. Zo geeft Leila aan dat ze zich slechthorend voelt, omdat ze kan 

horen, maar niet alles. Thomas voelt zich dan weer horend, want hij kan bijna alles wat andere 

horende personen ook kunnen, dankzij zijn CI.  

 

Een ander belangrijk element in de zelfbeleving van deze jongeren is het uiterlijk aspect van de CI. 

Tom, Thomas en Aïsha geven aan het vervelend te vinden dat hun CI zo zichtbaar is. Ze hebben lang 

haar om hun CI te verbergen. Caroline geeft aan dat haar CI soms zichtbaar is, maar lijkt hier minder 

moeite mee te hebben. Ook Piet is er van overtuigd dat mensen zich niet anders gedragen, ondanks het 

feit dat de CI zichtbaar is.  

 

Uit het onderzoek van Elke De Ryck (2006) bleek dat een aantal jongeren met een CI in het gewoon 

onderwijs hun CI als sociaal redmiddel ervaren hebben. Een aantal van die jongeren voelden zich voor 

hun implantatie buitengesloten en eenzaam. Door het krijgen van hun CI zijn ze open gebloeid. 

Hoewel jongeren in dit onderzoek aangeven meer toegang te krijgen tot de horende gemeenschap als 

gevolg van hun CI, heb ik niet de indruk dat hun persoonlijkheid hierdoor veranderde.  

 

Het zal duidelijk zijn dat de zelfbeleving van deze jongeren een complex en dynamisch veld is, waarin 

een viertal dichotomieën naar voor komen, die tegemoet komen aan de dynamiek en de veelheid van 

de zelfbeleving. De jongeren blijven zich zeer dynamisch positioneren binnen dit veld. Er lijken 

weinig problemen aanwezig te zijn in de zelfbeleving van deze jongeren, ondanks het dynamisch en 

complex gegeven.  

 

Ik heb binnen dit onderzoek een stem proberen geven aan zeven jongeren met een CI die 

buitengewoon onderwijs volgen. Dit onderzoek kan gesitueerd worden als een vervolgonderzoek op 

dat van Elke De Ryck (2006). Zij werkte met dezelfde leeftijdsgroep, maar het ging om jongeren die 

les volgenden in het gewoon onderwijs. Ook in haar onderzoek blijkt de zelfbeleving van de jongeren 

een complex gegeven te zijn, waar de CI een duidelijke invloed op heeft. Het belangrijkste verschil 

met dit onderzoek is, zoals eerder aangehaald, dat de CI bij de jongeren die buitengewoon onderwijs 

volgen, minder impact heeft op hun identiteit, daar waar dit wel het geval leek te zijn bij de jongeren 

die het gewoon onderwijs volgen.  

 

Hoewel dit onderzoek een beeld schept over de zelfbeleving van dove jongeren met een CI, in de 

dovenschool, heeft dit onderzoek een aantal beperkingen. Ten eerste gaat het om een vrij beperkte 

participantengroep. De mogelijke participantengroep bestaat uit een 20-tal leerlingen. Het zal duidelijk 

zijn dat deze jongeren al overbevraagd zijn voor deelname aan onderzoek. Het was dus niet eenvoudig 
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medewerking te krijgen van deze jongeren. Een grotere participantengroep had waarschijnlijk nog 

meer informatie opgeleverd, waardoor nog andere aspecten – naast de bevindingen van dit onderzoek 

– aan bod zouden komen. 

Methodologisch kunnen een aantal kritieken gegeven worden op dit onderzoek. Een van de jongeren 

werd geïnterviewd in aanwezigheid van zijn moeder. Dit kan zijn antwoorden enigszins beïnvloed 

hebben. Ten tweede werden alle interviews, behalve één, opgenomen op band en door mezelf 

uitgeschreven. In het uitschrijven van interviews gaat er onmiddellijk informatie verloren, namelijk de 

intonatie waarop dingen gezegd worden, mimiek van de persoon enz. Vervolgens zijn een aantal 

interviews afgenomen met behulp van een gebarentaaltolk. Ook hier kan informatie verloren zijn 

gegaan, aangezien het niet altijd duidelijk was of de tolk letterlijk vertaalde wat de jongere vertelde. 

Een tweede belangrijk aspect van het werken met deze doelgroep is het feit dat het gesproken 

taalniveau van deze jongeren niet zo hoog ligt. Sommige van de vragen bleken voor de jongeren 

moeilijk te beantwoorden, zelfs in de aanwezigheid van een tolk. Tenslotte gebeurden de analyses van 

de interviews grotendeels door mezelf. Dit zorgt ervoor dat een aantal bias aanwezig kunnen zijn. In 

de mate van het mogelijke werd geregeld overlegd met de promotor en waar nodig aanpassingen 

gedaan. 

 

In de toekomst pleit ik voor nog meer onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. De technologie 

maakt steeds vooruitgang. Hoewel uit dit onderzoek blijkt dat de CI een aantal beperkingen inhoudt en 

geen perfecte technologie is, lijkt de medische wereld te streven naar het opheffen van doofheid. Bij 

de komst van het ‘bionische oor’, zal doofheid volledig genezen kunnen worden. De beslissing om al 

dan niet door te gaan met de implantatie, wordt dan een keuze tussen twee culturen. Zonder een 

bionisch oor en met de toegang tot gebarentaal, zal het kind lid worden van de Dovengemeenschap. 

Met een bionisch oor, zal het kind volledig geïntegreerd worden in de horende gemeenschap.  

Als we op deze kwestie het onderzoek van Sparrow (2005) betrekken, komen we tot de volgende 

conclusie. Wanneer we uitgaan van het liberale model van cultuur, moet het kind toegang krijgen tot 

de cultuur waarin het de meeste keuzes krijgt, in dit geval de dominante horende cultuur. Dit zorgt 

voor druk op de schouders van Dove ouders. Belangrijk in dit argument is dat we (?) oog hebben voor 

de impliciete, subjectieve positie van degene die de keuze maakt. Hij/zij zal geen binding hebben met 

de Dovencultuur, anders zou hij/zij de keuzes die voor handen zijn als lid van de horende cultuur 

waarschijnlijk niet als waardevol beschouwen.  

Wanneer een persoon zich sterk identificeert met de Dovencultuur, kan hij misschien geloven dat hij 

een rijker leven leidt en meer keuzes krijgt als lid van de Dovengemeenschap dan als lid van de 

horende gemeenschap. Het is als gevolg van het communautaire argument dat je als horende hier geen 

oordeel kan over vellen. Je eigen culturele betrokkenheid, maakt het onmogelijk om je in de plaats van 

de Dove persoon te stellen. Wanneer we het communautaire standpunt aannemen, dan kunnen we 

begrijpen waarom Dove personen tegen het gebruik van het ‘bionische oor’ zouden zijn.  
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We zouden kunnen stellen dat door het afschaffen van het stimuleren van onderzoek naar het 

bionische oor, de wensen van een kleinere groep namelijk. Doven boven die van de meerderheid 

gekozen worden. Dit wordt problematisch wanneer we het communautaire standpunt innemen, 

aangezien daarbij ook belang moet gehecht worden aan de wensen van horende ouders. Toch is het zo 

ver nog niet. Het bionische oor bestaat nog niet. En tot dan, heeft het argument van de 

Dovengemeenschap dat Doofheid een geboorterecht is, enige waarschijnlijkheid. Wanneer horende 

ouders hun kinderen laten opgroeien in de Dovengemeenschap, zouden ze zien dat deze een rijk en 

bevredigend leven kunnen leiden ondanks – of dankzij – hun Doofheid.  

 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen concentreren op de verhalen van ouders. Uit het onderzoek blijkt 

immers dat ouders een belangrijke rol spelen in de beslissing tot CI. Vervolgonderzoek zou zich 

kunnen concentreren op de rol die ouders spelen in de aanvaarding van de doofheid en zelfbeleving 

van hun kind. In dit onderzoek kwam dit niet aan bod, enkel met betrekking tot de beslissing van een 

CI. Onderzoek waarin gefocust wordt op de onderlinge dynamiek tussen ouders en doof kind kan 

interessante informatie opleveren.  

 

“Children do not need perfection. Perfection is not about children. It’s about our own needs.” 

(Maranto, 1996, p. 276 in Hintermain & Albertini, 2006) 

Ouders en kinderen moeten weten wat ze willen in hun leven. De beslissing voor het al dan niet nemen 

van een CI hangt af van hun visie op kwaliteit van leven. We moeten erkennen dat naast de visie van 

doofheid als beperking er ook nog de visie bestaat van doofheid als culturele beleving. Misschien 

moeten we binnen dit debat niet denken in termen van ‘of – of’ maar in termen van ‘en – en’. Het 

advies van artsen moet dan een coöperatief proces worden samen met de ouders. Samen met ouders en 

kind moet bepaald worden wat voor hen belangrijke aspecten zijn in hun leven. Dromen en wensen 

van het kind en de ouders staan centraal. We moeten ons er van bewust zijn dat kwaliteit van leven 

niet door iedereen op dezelfde manier ingevuld wordt. Er bestaan veel alternatieven (Hintermain & 

Albertini, 2005).  
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Bijlage  II 

Bijlage 1: Brief t.a.v. de ouders 

 
 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Universiteit Gent 

Sint-Pietersnieuwstraat 25 

9000 Gent  

          Gent, januari 2007 

 

 

Beste ouders, 

 

Mijn naam is Evelyne De Keyzer. Ik ben studente orthopedagogiek aan de universiteit van Gent. In 

september startte ik mijn laatste jaar. Om te slagen in dit laatste jaar moet ik een eindverhandeling  

maken.  

 

Via deze brief zou ik willen vragen of uw zoon of dochter tussen 12 en 18 jaar met een CI, zou 

willen meewerken aan mijn onderzoek. De jongeren die bereid zijn mee te werken, zou ik willen 

interviewen. Het interview duurt 1 tot 2 uur en kan plaatsvinden waar uw zoon of dochter dat wenst 

bvb. thuis of op school. De gesprekken worden opgenomen op band. De bandopnames dienen enkel 

voor het onderzoek en zijn voor niemand anders beschikbaar. Ik zou erop willen wijzen dat de 

verwerking van de gegevens volledig anoniem gebeurt, zodat de informatie voor buitenstaanders niet 

herkenbaar zal zijn. Ik hoop dat jullie als ouders de toestemming geven jullie zoon of dochter te laten 

meewerken, want zonder hen is dit eindwerk onmogelijk.  

 

Indien u bereid bent mee te werken, kan u contact opnemen met mij (voor 15 februari 2008) via email: 

evelyne.de.keyzer@hotmail.com of evelyne.dekeyzer@ugent.be . 

 

Met vriendelijke groeten, 

Evelyne De Keyzer 

 

 

 

mailto:evelyne.de.keyzer@hotmail.com
mailto:evelyne.dekeyzer@ugent.be
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Bijlage 2: brief t.a.v. de jongeren 

 
 

Vakgroep ORTHOPEDAGOGIEK 

H. Dunantlaan 2 - B-9000 Gent  

Tel.: ..32 (0)9-264 64 65  

Fax: ..32 (0)9-264 64 91  

 

         Gent,  2008 

 

Beste, 

 

Mijn naam is Evelyne De Keyzer. Ik studeer Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. In september 

startte ik mijn laatste jaar. Ik maak een eindwerk over cochleaire implantatie (CI).  Prof. Gerrit Loots 

is mijn begeleider.   

 

Ik zoek jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar met een CI, die naar een dovenschool gaan. Ik wil 

hen interviewen over hun ervaringen en meningen over CI.  Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. De 

gesprekken worden op band opgenomen. De banden worden alleen gebruikt voor het onderzoek. De 

namen van de deelnemers worden niet vermeld. Je kiest zelf de plaats voor het gesprek (thuis of op 

school). Wanneer je graag een gebarentaaltolk hebt, zorgen wij daarvoor.   

 

Indien je bereid bent mee te werken, kan je contact opnemen met mij (voor 15 februari 2008)  

via email: evelyne.de.keyzer@hotmail.com of evelyne.dekeyzer@ugent.be . (Eén adres gebruiken) 

 

 

 

Beste groeten, 

Evelyne 
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Bijlage 3: Interviewleidraad 

Dit interviewschema dient als leidraad tot de interviews met de jongeren. De vragen die ik hier in stel 

zijn een aantal kapstokken. Het is mijn bedoeling vooral in te spelen op het verhaal van de jongeren. 

Deze vragen dienen dan als leidraad en zijn niet strikt te volgen. Alles hangt af van het verhaal dat de 

jongeren zelf vertellen. De vragen zijn soms zeer specifiek, maar dat is omdat ik rond dat thema dan 

heel wat dingen wil te weten komen. Ik begin dit interview met een voorstelling van mezelf en een 

toestemming tot registratie van de gegevens. Daarna stel ik een aantal korte vragen om de achtergrond 

van de jongeren wat te kunnen kaderen. Hierna ga ik over tot de vragen van het eigenlijke interview.  

 

Voorstelling van mezelf en omkadering van het onderzoek 

Ik ben Evelyne De Keyzer. Ik studeer orthopedagogiek aan de universiteit van Gent en zit nu in mijn 

laatste jaar. Ik heb je gevraagd om aan dit interview mee te werken omdat ik een scriptie moet 

schrijven. Ik ben geïnteresseerd geraakt in CI naar aanleiding van een stage die ik 2 jaar geleden deed 

in Sint-Gregorius. Ik stond daar in het MPI in een leefgroep van dove en slechthorende jongeren. 

Enkele van deze jongeren droegen een CI. Omdat ik graag meer wil weten hierover, heb ik je 

uitgenodigd voor dit interview. Ik zou graag weten wat jouw ervaringen zijn met een CI. Ik zal een 

aantal vragen stellen, maar het is vooral de bedoeling dat ik jouw verhaal hoor.   

 

Ik wil je eerst vragen of je ermee akkoord gaat dat ik het interview opneem op band? Ik wil het 

interview opnemen, omdat ik het dan later beter kan verwerken. Ook kan ik me op die manier volledig 

concentreren op je verhaal, zonder dat ik alles moet opschrijven. Enkel ikzelf en mijn promotor 

(degene die mijn scriptie begeleidt) zullen deze bandopnames beluisteren. Sommige dingen van wat je 

hier vertelt, zullen wel opgenomen worden in mijn scriptie. Maar dit blijft volledig anoniem. Ik zal 

jouw naam  niet vermelden  en niemand zal weten dat jij dat hebt gezegd. Is dit voor jou duidelijk? 

Kan jij hiermee akkoord gaan? 

Ondertekenen van informed consent. 

 

Heb jij nog specifieke vragen naar mij toe, alvorens we het interview starten? 

 

Demografische gegevens: Hier wil ik enkele korte vragen stellen als achtergrondgegevens bij het 

onderzoek. 

• Hoe oud ben je? 

• Wanneer werd de diagnose van slechthorend/doof gesteld? 

• Hoelang heb je een CI? 

• Zijn je ouders/broers of zussen doof of horend? 

• Op welke school zit je? Wat studeer je? Hoeveelste jaar? 
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• Hoe lang zit je op die school? Waarom ben je naar deze school gekomen?  

 

Voorafgaand aan het implantatieproces: Hier wil ik alles te weten komen wat er zich allemaal heeft 

afgespeeld alvorens de eigenlijke beslissing van implantatie werd genomen. 

• Heeft u al andere hulpmiddelen gebruikt, voor de implantatie? 

• Hoe ben je in aanraking gekomen met CI? 

• Wanneer heb je het eerst over CI gehoord? 

• Wie heeft je voor het eerst over CI verteld? 

• Hebben nog jongeren/mensen in je omgeving een CI? 

• Wat was uw eerste reactie bij het horen over CI? 

• Hoe ben je erop gekomen een CI te plaatsen? 

• Wat was het doorslaggevende argument om een CI te plaatsen? 

• Was je op de hoogte van de voor- en nadelen van een CI? 

• Wat waren je verwachtingen naar een CI toe? 

• Wat waren de verwachtingen van je omgeving t.o.v. die CI? 

 

Beslissingsproces: In deze rubriek wil ik te weten komen, wat de doorslaggevende elementen waren 

om een CI te plaatsen. 

• Wanneer heb je ongeveer je definitieve besluit genomen een CI te plaatsen? 

• Wie was betrokken bij deze beslissing (ouders, vrienden, familieleden)? 

• Wiens mening was daarbij vooral belangrijk? 

• Aan wiens mening hechtte je weinig of geen belang? 

• Waren er elementen die je deden twijfelen? Welke? 

• Wat waren de elementen die ervoor gezorgd hebben dat je de beslissing genomen hebt? 

• Hoelang heb je  moeten nadenken, alvorens je de beslissing genomen hebt? 

 

Voorbereiding onderzoek: Hier wil ik te weten komen hoe het onderzoek voor de implantatie in zijn 

werk gegaan is en welke inspanningen dit van de jongere heeft gevergd. 

• Eens je de beslissing genomen had om een CI te plaatsen, wat is er toen gebeurd?  

• Hoe verliepen de onderzoeken voor de eigenlijke operatie? 

• Hoeveel  tijd heeft dit in beslag genomen? 

• Welke informatie kreeg je tijdens deze onderzoeken? 

• Vind je dat je voldoende informatie gekregen hebt? 

• Hebben dokters je duidelijk de voor- en nadelen gemeld? 

 

Fittings: In deze rubriek wil ik te weten komen hoe de eigenlijke fittings in zijn werk zijn gegaan. 
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• Wanneer zijn de fittings precies gebeurd? 

• Hoe ging dit in zijn werk? 

• Wat waren je eerste reacties na de operatie?  

• Had dit effect op hoe je naar jezelf keek? 

• Hoe reageerde je omgeving? 

• Kan je dingen (beter) horen nu? 

• Wat betekende het voor jou te horen? Of Hoe was het voor jou om te horen? 

• Wat zijn  de voordelen van het dragen van een CI?  

• Wat zijn de nadelen van het dragen van een CI? 

• Komen deze voor- en nadelen overeen met je verwachtingen? Op welke manier (niet)? 

 

CI en zelfbeleving: Ik wil aan de hand van een aantal vragen het effect te weten komen die de CI heeft 

op de jongeren zelf en hoe hij/zij zichzelf beleeft. 

• Ga je nu op een andere manier om met mensen? 

• Is er iets veranderd in je leven?  

• Merk je een verandering i.v.m. het studeren, sociale omgang met mensen, je vrije tijd? 

• Ben jij veranderd?  

• Hoe zie jij jezelf nu: als doof, slechthorend of horend? 

• Ben je bij een dovenvereniging of club? 

 

Vrienden: In dit onderdeel wil ik te weten komen hoe de omgeving reageerde op de CI en of dit een 

invloed heeft (gehad heeft) op de jongere zelf. 

• Denk je dat mensen anders tegenover jou staan nu je een CI hebt? 

• Heb je meer horende vrienden of meer dove vrienden? 

• Welke mensen zouden anders tegenover jou staan? Waarom? 

• Hoe reageerden je horende vrienden? 

• Hoe reageerden je dove vrienden? 

• Wat betekende dat voor jou?  

 

Toekomst: Hier wil ik te weten komen, hoe de jongere zijn/haar toekomst ziet en welke invloed CI 

daarop heeft. 

• Hoe zie jij je toekomst? 

• Wat zijn je verwachtingen naar de toekomst toe? 

• Zou je de CI aanraden aan andere dove/slechthorende jongeren? Waarom (niet)? 

 

Bedankt dat ik deze vragen mocht stellen.  
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Bijlage 4: Boomstructuur 

 Horend 

Oorsprong gezin  

 Horend & doof 

 

 

 praten 

 thuis  

  gebaren 

   

  praten 

Manier van communicatie School  

  gebaren 

 

  praten 

 Vrije tijd  

  gebaren 

 

 beter horen 

 

Voordelen CI stemgebruik 

 

 horende school 

 

 pijn 

 

Nadelen CI groepsgesprekken 

 

 praktisch 

 

 pijn 

 

Aanpassing CI geluid 

 

 klanken 
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 pesten 

Dovencultuur vs. CI 

 afwijzen 

 

 beter horen 

 

Motivatie CI beter spreken 

 

 praktisch 

 

 ouders 

Mening CI 

 Vrienden 

 

 

 Angst 

 

twijfels pijn 

 

 complicaties 

 

 ouders 

 

info over CI dokter 

 

 school 

 

 

  werk 

   

  vrienden 

 toekomst 

  gezin 

     

wensen  beter horen 

    

 

 



Bijlage  IX 

 

 horen 

 

 

 doof 

 

zelfbeeld slechthorend 

 

 horend 

 

 

 

  positief 

 horend 

  nieuwsgierig 

 

reacties vrienden 

  nieuwsgierig 

 

  begrip 

 doof 

  onverschillig 

 

  negatief 
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