Heeft u moeite met horen en verstaan, zelfs met de meest
krachtige hoortoestellen?
Slechthorendheid kan een grote impact hebben op uw dagelijkse leven. Het kan zijn dat
u gesprekken en gezelschappen gaat mijden, dat er moeilijkheden ontstaan in uw werk-,
studie- of verenigingsleven. Het gehoorverlies kan zodanig ernstig zijn dat zelfs de zwaarste
hoorapparaten niet meer volstaan. Dan is het misschien wel tijd voor een andere oplossing:
een cochleair implantaat, afgekort CI.
CI is een bewezen hulpmiddel en wordt in Nederland al 25 jaar geimplanteerd in academische
ziekenhuizen. CI is geschikt voor alle leeftijden.

Informatiebijeenkomsten
Wilt u meer weten over slechthorendheid en over de mogelijke oplossingen als hoorapparaten
alleen niet meer volstaan? Bent u benieuwd naar cochleaire implantatie en heeft u vragen aan
CI gebruikers? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst hierover. De
bijeenkomsten zijn gericht op brede, neutrale voorlichting over CI, zodat u vervolgens met deze
kennis uw vervolgkeuzes kunt maken. Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden.
U wordt verwelkomd door één of meer ervaringsdeskundigen die een CI dragen, een
gespecialiseerde HoorProfs vakaudiciën en een expert van Cochlear. Bij hen kunt u met al uw
vragen terecht. De ervaringsdeskundigen vertellen over hun leven met CI, de verbeteringen en
mogelijke valkuilen. Waar kunt u terecht voor onderzoek, wat kunt u verwachten? Verder is er
volop ruimte om uw vragen te stellen en ervaringen te delen met andere aanwezigen

Datum, plaats en voorzieningen
Op woensdag 9 november 2016 wordt de informatiebijeenkomst gehouden bij Engelsman
Optiek & Auditiek in Winsum, van 19:00 tot 21:00 uur. U kunt hier gebruikmaken van de
ringleiding en de schrijftolk. Koffie en thee staan uiteraard voor u klaar.

Aanmelden
Als u wilt deelnemen aan deze informatiebijeenkomst, kunt u zich aanmelden bij Aida Tursic,
Cochlear audiologie specialist, telefoonnummer: 06 27 34 71 87, mail: atursic@cochlear.com.
Wilt u daarbij ook aangeven met hoeveel personen u wilt komen?

