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MENS & MAATSCHAPPIJ

Na de hersenvliesontsteking...
Hoe Preshant Somaroe zijn gehoor terugkreeg 

Vijf jaar geleden kreeg de vijfjarige Preshant
Somaroe van het een op het andere moment
een hersenvliesontsteking. Nadat hij genezen
was van meningitis, klaagde hij over “rare din-
gen die gebeuren in zijn oren”. Gehoortesten
bij de kno-arts wezen uit dat Preshant opeens
helemaal doof was geworden. Vader Somaroe
liet het niet hierbij. Hij zou hemel en aarde be-
wegen om zijn zoon weer laten horen. 
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“W
e gaan
moeite
voor je
doen”,
beloof-

de vader Prediep Somaroe
zijn oudste zoon die niets
meer hoorde. Voor een se-
cond opinion ging hij naar
de Kennedyschool voor do-
ven en slechthorenden. Zij
weten alles af van mensen
die niet goed horen, dus dan
maar bij hun voor advies, re-
deneerde hij. Maar ook bij
de Kennedyschool kreeg hij
de trieste diagnose: “uw
zoon is nu doof”. 
Door een gelukkige samen-
loop van omstandigheden
ontmoette hij daar klinisch
fysicus-audioloog Peter Kraft
die voor een werkbezoek in
Suriname was. Kraft infor-
meerde de vader dat Pres-
hant mogelijk wel geholpen
zou zijn met een cochleair
implantaat; een technolo-
gisch hulpmiddel dat dove
en slechthorende mensen
geluid kan laten waarne-
men. Het is een apparaat dat
in het binnenoor wordt
geïmplanteerd, wat een ope-
ratie noodzakelijk maakt.
Een dergelijke operatie
wordt niet in Suriname ver-
richt, maar wel in Neder-
land. Maar destijds kostte
een dergelijke ingreep hon-
derdduizend euro, vertelt
vader Somaroe. Nu wordt
het cochleair implantaat
(CI) door de verzekering in
Nederland gedekt en de kos-
ten voor de apparatuur zijn
ongeveer 20.000 euro.

Hulp
Dat kon de familie Somaroe
niet ophoesten. Van zijn
voormalige werkgever Van
Alen kreeg hij het advies om

bij het Staatsziekenfonds
aan te kloppen voor hulp.
Het SZF wilde echter de be-
vestiging dat een dergelijke
ingreep mogelijk was. Dok-
ter Kraft verleende zijn me-
dewerking. Maar ook de mi-
nister van Volksgezondheid
destijds Rakhieb Khudabux
wilde het naadje van de kous
weten over deze nieuwe
techniek. In het laatste jaar
van de Regeling Laagfre-
quente aandoeningen (RLA)
werd Preshant geholpen. 

Het SZF zou alleen de me-
dische kosten dekken. Voor
verblijf en andere kosten,
sprong neef Soedesh Chabi-
le in. “Hij heeft me de moed
gegeven om dit te doen. Hij
en dokter Kraft zijn net als
God voor me. Ook meneer
Van Alen heeft me geld ge-
geven dat ik naar Nederland
kon gaan. Ik ben deze men-
sen echt dankbaar.”
Een jaar na de ontdekking
van zijn doofheid konden
Preshant en zijn vader afrei-
zen naar Nederland. In het
UMC ziekenhuis in Utrecht
boorde de kno-arts een tun-
nel van zo'n drieëneenhal-
ve centimeter bot achter zijn
linkeroor en bracht elektro-
den langs de gehoorzenuw
zijn binnenoor in. Hij hol-
de een klein putje uit in zijn
schedel van ongeveer drie
kwartjes diep en klikte het
implantaat erin. Vijf weken
later kon het cochleair im-
plantaat voor het eerst wor-
den aangesloten.
Het ziekenhuis verzamelde
fondsen voor het natraject,
omdat Preshant behalve een
goede afstelling van zijn ap-
paraat ook logopedische be-
geleiding nodig had. Im-
mers Preshant begon reeds
zijn normale spraak kwijt te

raken (omdat hij zijn eigen
stem niet hoorde...red) en
werd steeds meer afhanke-
lijk van gebaren.

Hoe eerder
Logopediste Eefje Van den
Broek zat in het team dat
Preshant heeft begeleid. Zij
was onlangs in Suriname
voor het verzorgen van gast-
colleges voor de opleiding
Logopedie in Suriname en
heeft jarenlange ervaring in
de begeleiding van doven
en slechthorenden. “Het eer-
ste dat ik met Preshant heb
geoefend, is zijn naam.”
Voor elke slechthorende of
dove persoon is het een
ontluikend moment als zij
weer geluid kunnen waar-
nemen, vertelt ze. Maar
eerst moest hij nog spraak
leren horen met zijn appa-
raat. Langzaamaan begon
Preshant te wennen aan
het nieuwe geluid. Het
klinkt anders dan het ge-
luid waar hij voorheen aan
gewend was. Iemand met
een CI kan ook niet horen

waar het geluid vandaan
komt. Hij kan wel waarne-
men dat er een geluid
wordt gemaakt. Waar een
persoon met een CI ook
nooit last van zal hebben,
zijn harde geluiden. Het
geluid zal nooit harder
aankomen dan de geluids-
sterkte waarop het CI is af-
gesteld. Preshant staat ook
gewoon erbij als er vuur-
werk wordt afgestoken. 

Voor Preshant bleek het
CI een goed apparaat, maar
niet voor iedereen is het erg
geschikt, weet Van den
Broek. Het is alleen voor de-
genen bij wie het slakken-
huis in het oor niet goed
werkt. “Als je nooit hebt ge-
hoord, krijg je het niet als je
ouder bent dan vijf jaar. Om
het geluid te kunnen inter-
preteren, is meer nodig dan
alleen het geluid waarne-
men. De hersenen zijn ook
betrokken bij het verstaan.
Op vijfjarige leeftijd zijn de
hersenen dan niet meer zo
flexibel. Ze gaan wel horen,
maar niet verstaan.” Het be-

ste dat in dat geval kan ge-
beuren is dat er meer tijd
wordt gestoken in gebaren-
taal, zegt Van den Broek.
Voor heel jonge kinderen
werkt het CI perfect. Sinds
enkele jaren worden alle ba-
by’s in Nederland getest op
hun gehoor. Want hoe eer-
der je erbij bent, hoe beter.
“Als het kind rond een jaar
het CI krijgt – in Amerika ge-
beurt het veel eerder – heeft
dat minder nadelige effec-
ten op de taalontwikkeling.
“Het kind zal zich vrij nor-
maal ontwikkelen. Maar het
zal wel altijd doof blijven.”

Normaal
Preshant moest na de eerste
zes maanden nog twee keer
afreizen naar Nederland
voor afstelling van het ap-
paraat en logopedische be-
geleiding. Een keer in de zes
maanden moet het appa-
raat opnieuw worden afge-
steld.   Op dit moment
wordt naar mogelijkheden
gekeken om via het internet
het CI af te stellen.

Nu functioneert Preshant
vrijwel normaal. Hij doet
met alle activiteiten mee,
maar moet oppassen met
water, omdat zijn apparaat
niet nat mag worden. In de
afgelopen vijf jaar heeft hij
wel een achterstand opge-
lopen, waardoor hij nu pas
in de eerste klas van de ba-
sisschool zit. “Hij heeft
laatst een tien gekregen”,
zegt zijn zusje trots. Vader
Somaroe is eveneens trots

op zijn zoon. “Hij zou op de
Kennedyschool gaan en wat
zou er van hem worden? Nu
kan hij gewoon als alle kin-
deren naar school. We zijn
weer gelukkig.” Waar hij
overtuigd van is, is dat “de
regering meer kinderen
moet sturen voor zo'n ap-
paraat”. Onmogelijk is de-
ze wens niet, omdat derge-
lijke ingrepen ook in Co-
lombia en Venezuela wor-
den gedaan.-.

Hoe werkt Preshants implantaat?

Hoortoestellen maken geluiden harder. Maar als het
slakkenhuis kapot is, dan heeft het versterken van
geluid geen zin. Het leidt niet tot beter horen. Een coch-
leair implantaat (CI) maakt het geluid niet harder,
maar zet het geluid om in elektrische signalen die wor-
den doorgegeven aan de hoorzenuw. Dove mensen
kunnen zo weer geluiden waarnemen, maar hetgeen
zij horen is (heel) anders dan wat horende mensen ho-
ren. Maar hoe klinkt een cochleair implantaat dan?

Ieder cochleair implantaat werkt theoretisch hetzelf-
de. Geluiden worden opgevangen door een microfoon
en het implantaat berekent welke pulsen er moeten
worden verzonden. Zo wordt de kwaliteit van het ho-

ren als het ware be-
grensd door de vin-
dingrijkheid van soft-
ware programmeurs.
Continu wordt er on-
derzoek gedaan naar
nieuwe technieken die
de geluidservaring
voor dove mensen (ver-
der) verbeteren. 
Zoals eerder aangege-
ven produceren hoor-
toestellen een (ver-
sterkt) geluid, en coch-
leair implantaten elek-
trische signalen. Deze
signalen kunnen niet
waargenomen worden
door mensen zonder
implantaat. Daarom is
het bij het instellen
hiervan van belang dat
gebruikers zelf kunnen
aangeven wat ze horen. 
Er bestaan wel simula-
ties hoe mensen met
een cochleair implan-
taat vermoedelijk ho-
ren. Via geluidsfrag-
menten kan er beluis-
terd worden hoe
spraak en muziek
klinkt. Op de website
van de Hearing Acade-
my hoor je een pop- en
jazzfragment voor ie-
mand die normaal ho-
rend is, en een die een
cochleair implantaat
heeft. Om te weten hoe
het klinkt, bezoek dan
www.hearingacade-
my.com/index.php?id
=54&name=Media 

Studenten van de opleiding Logopedie van het Instituut voor de opleiding van Leraren kijken toe, terwijl de Nederlandse logopediste Eefje van den Broek 
en de tienjarige Preshant Somaroe in gesprek zijn. Preshant is de enige in Suriname die met een cochleair implantaat rondloopt. 

Hij raakte zijn gehoor kwijt na een hersenvliesontsteking. Door het cochleair implantaat kan hij weer horen.

        


