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STELLINGEN HOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

Combining a cochlear implant and
a hearing aid in opposite ears
The best of both worlds
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Elke Devocht
Maastricht, 3 juli 2019

De meerderheid van de mensen die in één oor een cochleair implantaat krijgen, kiezen
er tegenwoordig voor om in het andere oor een akoestisch hoortoestel te blijven
dragen. (dit proefschrift)

De resterende functionele prestaties met het hoortoestel in vergelijking met het
resultaat van het cochleair implantaat maken dat men ervoor kiest om de bimodale
combinatie te gebruiken. (dit proefschrift)
Bimodaal horen levert voordelen op voor de spraakperceptie, zowel op het vlak van
verbeterd spraakverstaan als verminderde luisterinspanning en een vollere
geluidskwaliteit. (dit proefschrift)

Nadere samenwerking en afstemming tussen elektrisch en akoestisch horen kunnen
de complementariteit van beide werelden verder vergroten. (dit proefschrift)
De uitdaging binnen de hoorzorg bestaat uit het bepalen en afleveren van de meest
efficiënte hooroplossing voor elk individu. (dit proefschrift en valorisatie)
Het cochleair implantaat is het eerste door de mensheid geproduceerd apparaat dat
één van de menselijke zintuigen effectief herstelt. (Prof. G. Nossal)

Het belang van communicatie voor de menselijke samenleving wordt al duizenden
jaren erkend, veel langer dan men kan aantonen in de geschiedenisboeken. (Richmond
& McCroskey, 2009)
Gehoorverlies zorgt niet enkel voor invaliderende sociale beperkingen maar vormt
ook een significante kostenpost voor onze maatschappij. (Olusanya et al, 2014)
Een cursus ‘grensarbeid’ kan niet ontbreken in het curriculum van een Master
Audioloog.

10. Kijken naar kunst is als kijken door de ogen van een kind. (Jan Hoet jr.)
Het proefschrift is te lezen op:
www.globalacademicpress.com/ebooks/elke_devocht

