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INTERVIEW

‘Je kunt de tijd van een kind 
         maar één keer gebruiken’

“Alles wat ik in de afgelopen 38 jaar heb gedaan komt hier bij elkaar.” Cees Huijben, 
oud-leerkracht, logopedist, adjunct-directeur, ambulant begeleider en revalidatie-
therapeut-CI beëindigt zijn rijke loopbaan bij Kentalis. De cirkel is rond. Niet alleen voor 
hemzelf, ook voor ‘de zaak’ waar hij voor stond: aanvankelijk de dove leerlingen, later 
de jonge CI-dragers. “Ik vertrek door de voordeur”, zegt Huijben, met een knipoog naar 
de naderende afscheidsreceptie. Op de achtergrond torent het majestueuze Kentalis-
hoofdkwartier boven hem uit.  

H
ij praat met grote bezieling over zijn vak, de 

bijna 63-jarige Cees Huijben. Als een denkbeel-

dige eerste potloodstreep in januari 1973 de aan-

zet tot een cirkel markeert, dan brengt Huijben deze op 1 

april met een vloeiende beweging tot een afronding. Begin 

en eind van het arbeidzame leven raken elkaar. “In een pre-

sentatie gebruikte ik ooit de titel ‘Van AV naar AV’”, zegt 

de communicatieman, “voor mij komt dat overeen met de 

ontwikkeling die ik heb zien plaatsvinden. Van Auditief-

Visueel naar Auditief Vertrouwd.” Huijben wil er mee 

aangeven dat hij in een tijdvak actief was, waarin enorme 

ontwikkelingen zich voltrokken. Voor hemzelf begon dat 

als leraar - en later logopedist - bij dove kinderen van de 

Mariaschool en De Vlonder; de loopbaan eindigt op 1 april 

als revalidatietherapeut bij CI-dragers. “Zowel in de begin-

jaren als daarna stond ik voortdurend met beide benen in 

de geluidswereld”, zegt de vertrekkende communicatie-

man.

Zijn vakbekwaamheid deed Huijben op in verschillende 

posities. Als nieuwbakken leraar ondervond hij al snel dat 

interactie met dove leerlingen wel zeer speci�eke vaar-

digheden vraagt. “Het is een bijzonder vak, dat enige tijd 

vergt eer je het in de vingers krijgt. Waar het vooral om 

gaat is: ben ik écht in gesprek met de leerling? Pas als je dat 

hébt, kun je beginnen. Door al die jaren heen is dat niet 

veranderd”, zo analyseert Cees Huijben. “Je ziet dat som-

mige mensen zich juist om die reden terugtrekken uit dit 

werk, en anderen die er voor altijd mee verbonden  blijven. 

Ik hoor duidelijk bij de laatste soort”, lacht de gewezen 

logopedist.

‘Ik heb een kleine bijdrage kunnen leveren. Dat 

voelt goed!’

De komst van Cees Huijben naar het toenmalige 

Instituut voor Doven bracht hem direct in aanraking 

met de uitgangspunten en het gedachtegoed van priester, 

psycholoog en leermeester Antoine van Uden. Van Uden 

propageerde een ‘leer’ met een centrale rol voor spreken en 

spraakafzien. Huijben haalt er een oude (uit de zeventiger 

jaren) wens van Van Uden bij en transformeert die naar 

de huidige wereld. De brug van toen naar nu. Van Uden: 

“Het is te hopen, dat er eens methoden voor spreken leren 

ontdekt worden, die meer aansluiten bij dit (…) onbewuste 

reageren, dit ontlokken en vasthouden ….’. Volgens Cees 

Huijben heeft de cochleaire implantatie die hoop bewaar-

heid. “Het onbewust reageren is binnen handbereik geko-

men”, legt Huijben uit, “de auditieve feedback ligt met de 

CI veel meer bij het kind. De ontwikkelingslijn gaat meer 

parallel lopen met die van horenden.” De cirkel is rond 

kortom. “En daar heb ik een kleine bijdrage aan mogen 

leveren. Dat voelt goed.” 

Cees Huijben is een bevlogen man als hij praat over 

zijn werk. Pogingen hem tijdens het gesprek fasen uit de 

carrière afzonderlijk te laten belichten lopen dankzij zijn 

enthousiasme steevast uit op de verrichtingen van de laatste 

tien jaar. De jaren in direct contact met cliënten en ouders. 

“Logisch”, volgens Huijben, “want die periode brengt alle 

draadjes bijeen.” Gedreven als hij eenmaal is kijkt Huijben 

over zijn vertrek heen. Ten behoeve van zijn clientèle, als 

advies voor zijn collega’s.  “Als wij het goed doen, dan kan 

er bij een CI-kind straks ook sprake zijn van incidental 

lear ning. Dan hoeft een kind niet voortdurend op het 

puntje van de stoel te zitten met maximale aandacht de les-

sen te volgen en vervolgens uitgeput thuis te komen.”  

Als Huijben praat over deze ‘hoorbelevingssituaties’ 

dan twinkelen zijn ogen. Voor hem zijn dat de momenten 

waarop hij ziet dat kinderen vertrouwd raken met een CI. 

“De CI is geen bril die je opzet en dan weer afneemt”, 
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vertelt hij, “het kost anderhalf tot twee jaar om de signalen 

die het kind laat zien goed te interpreteren en functioneel 

te maken. Dat vergt inspanning van ouders. Dat vergt een 

nauwgezette aanpak vanuit ons team.” Revalidatietherapeut 

Huijben wil ermee zeggen dat nóg ver�jnder naar kinde-

ren gekeken en geluisterd kan worden.

Het samenspel tussen de direct betrokkenen rondom een 

kind met een CI is van geweldig groot belang.  “Je kunt 

de tijd van een kind maar één keer gebruiken. Dat dient 

daarom al vooral planmatig te gebeuren. Wij weten inmid-

dels dat je met hooguit vier helder geformuleerde doelen 

voor de korte termijn moet werken. Dat heeft e$ect. Zo 

neem je mensen mee in het  ontwikkelingsproces dat kin-

deren doormaken.” 

Bijna helemaal uit het niets onderbreekt Cees Huijben 

een antwoord op weer een vraag met een pardoes: “Dit 

is een baan uit duizenden!” Hij arriveerde bij zijn laat-

ste werkstation eind jaren negentig, de veelbelovende en 

onstuimige eerste CI-periode. Zijn grote ervaring in het 

dovenonderwijs en de logopedie aan doven kwamen hem 

zeer van pas. De uitgangspunten immers bleven gelijk, zo 

legt hij uit. “Het spreken moet ingebed zijn in de gehele 

communicatie”, zegt Cees Huijben nu. “Als logopedist was 

het de kunst je te laten leiden door wat het kind bracht 

en daar de therapie aan toe te voegen. Ook nu volg je het 

kind en blijf je zoeken naar de  best passende aanpak.” 

Cees Huijben beëindigt zijn rijke loopbaan bij Kentalis

"HET SPREKEN MOET INGEBED ZIJN IN DE GEHELE COMMUNICATIE"

Kinderen kunnen de gevoelswaarde in een stem 

leren ontdekken

Volgens Cees Huijben is er veel winst te behalen bij 

CI-dragers. “Dan denk ik aan het leren ontdekken van 

gevoelswaarden achter een stem. Daarmee bedoel ik dat 

een kind niet alleen weet wát het hoort, maar ook hóe 

het die stem hoort, wat het ervan vindt. Daar liggen veel 

mogelijkheden.” Eenmaal op dreef meldt Huijben dat er  

meer in de voorwaardensfeer kan gebeuren. “Ja, als we het 

hebben over communicatie, dan mag je zeker verwachten 

dat er verspreid door het land geïnstitutionaliseerde cur-

sussen NmG komen.” Kort voor zijn vertrek breekt de 

revalidatietherapeut en communicatieman nog een lans 

voor video-interactie. “Juist bij kinderen met CI is de basis-

communicatie zo essentieel, zoals oogcontact, ontvangst-

bevestiging, beurtgedrag, waarin  ouders getraind kunnen 

worden via video. 

Zijn beroep ziet Cees Huijben als meer dan zijn werk. Als 

voorbeeld haalt hij een telefoontje aan. Dat zorgde ervoor 

dat hij op een eerste Pinksterdag naar ouders toog, die  

- door toevallige omstandigheden geholpen - op de hoogte 

werden gebracht dat hun kind daags erna kon worden 

geopereerd. “Het is toch geweldig dat ouders daarna melden 

dat het een van de mooiste dagen van hun leven was. Dat 

voor hun kind een wereld vol met kansen openging.” 

WILLEM GEURTS


