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Wilt u spraak optimaal verstaan? 
Laat uw toestel objectief afstellen!

De juiste afstelling van een hoortoestel is voor iedereen anders en hoort met zorg te gebeu-

ren. Het afstellen kan gedaan worden op basis van meetgegevens vlak bij het trommelvlies, 

of op basis van wat de hoortoesteldrager zelf aangeeft goed of niet goed te horen. Monique 

Boymans en Wouter Dreschler van het AMC in Amsterdam vergeleken deze twee methodes 

van fijnafstelling om erachter te komen bij welke methode de hoortoesteldrager uiteindelijk 

het meest tevreden is. En wat blijkt: hoortoesteldragers hebben meer baat bij een objec-

tieve afstelling met Insertion Gain, dan op basis van wat zij als goed ervaren. Wel is er soms 

een periode nodig om te wennen aan geluiden die men eerst niet (meer) hoorde. 
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De klassieke benadering van een hoortoestelaanpas-
sing gaat uit van een eerste aanpassing met behulp 
van het computerprogramma behorende bij het 

hoortoestel met een bepaalde rekenregel. Deze rekenregel 
(in het hoortoestel) geeft aan wat de instelling zou moeten 
zijn bij een bepaald gehoorverlies. 
Vervolgens is er een fijnafstelling, gebaseerd op subjectieve 
reacties, indrukken van de slechthorende zelf en zaken die 
hij tegenkomt in de proefperiode. Op basis van de klachten 
wordt het toestel door de audicien bijgesteld. Een probleem 

hierbij is dat het heel lastig is voor de hoortoesteldrager om 
duidelijk aan te geven in welke situatie er welke problemen 
werden ervaren. En wat moet de audicien dan doen? 

Interactieve aanpassing
Met een interactieve aanpassing, eventueel per programma, 
zou dit duidelijker kunnen worden, omdat de audicien gelijk 
weet of de slechthorende de nieuwe instelling als beter 
ervaart. Bij een interactieve aanpassing selecteert de audi-
cien videofragmenten met geluiden die de (persoonlijke) 
dagelijkse praktijk van de slechthorende zo goed mogelijk 
simuleren. Bijvoorbeeld een gesprek op kantoor, vogelge-
luiden in een park, tikkend bestek, enzovoorts. De geluiden 
komen vanuit verschillende richtingen, zodat het zo rea-
listisch mogelijk lijkt. De slechthorende beoordeelt deze 
videofragmenten aan de hand van bijbehorende vragen in 
zes dimensies (spraak in stilte, spraak in achtergrondgeluid, 
spraak in galm, zachte en harde geluiden en de kwaliteit 
van het geluid). Na de aanpassing worden dezelfde video-
fragmenten beoordeeld met hoortoestellen. Op grond van 
de beoordeling kan er voor een ander hoortoestel gekozen 
worden, of voor een andere instelling binnen hetzelfde 
hoortoestel. Het voordeel van deze aanpassing is dat deze 
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meer gestructureerd is en dat de slechthorende niet steeds 
zelf op pad moet om te ervaren hoe het met het hoortoestel 
gaat (ook al kan de proefperiode nooit helemaal worden 
overgeslagen).

Vergelijking
In het onderzoek Audiologist-driven versus patient-driven fine 
tuning of hearing instruments van Monique Boymans en Wouter 
Dreschler, waaraan meerdere audiologische centra en gere-
gistreerde audiciens deelnamen, is een interactieve aanpas-
sing (met videofragmenten) vergeleken met een objectieve 
aanpassing met behulp van een Insertion Gain-meting (IG) 
om te kijken welke beter is. 
Een Insertion Gain-meting is een objectieve meting waarbij 
er via een klein slangetje vlak bij het trommelvlies gemeten 
wordt hoeveel het toestel versterkt wanneer er bijvoorbeeld 
spraak of achtergrondruis wordt aangeboden. Er wordt 
naar de versterking per frequentie gekeken (toonhoogte). 
Ook hier wordt dan gebruikgemaakt van een rekenregel om 
de mate van versterking af te stemmen op de mate van het 
gehoorverlies. Door de meting met een slangetje in het oor 
uit te voeren, wordt niet alleen naar het hoortoestel geke-
ken, maar ook naar de effecten van het oorstukje (het stukje 
dat in het oor zit) en de gehoorgang. Als de versterking 
afweek van de uitkomst behorende bij de rekenregel, werd 
het toestel bijgesteld door het Audiologisch Centrum. 

Proefperiode en testen 
In een groep van 74 hoortoesteldragers zijn deze twee 
methoden van fijnaanpassing (interactief of met Insertion 
Gain) onderling vergeleken. Iedere deelnemer heeft de bij-
behorende instellingen in twee achtereenvolgende perioden 
van enkele weken met elkaar vergeleken. De helft is gestart 
met de instelling van de interactieve aanpassing op basis van 
video’s die overeenkwamen met de dagelijkse praktijk van 
de deelnemer, gevolgd door de instelling op basis van een 
IG-meting. De proefpersoon kende de volgorde niet.
Na iedere proefperiode werden er tests gedaan om het 
spraakverstaan te meten in stilte en in achtergrondgeluid 
(bijvoorbeeld geroezemoes) vanuit verschillende richtingen. 
De proefpersonen gaven hun mening in verschillende situ-
aties via vragenlijsten. Daarnaast zijn ook weer de video’s 
gebruikt, waarbij de proefpersonen weer vragen beant-
woordden. Aan het einde van de tweede proefperiode werd 
er een directe vergelijking uitgevoerd door de slechthorende 
met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. 

Voorkeur
De resultaten laten zien dat er bij de hoortoestellen die 
interactief zijn aangepast minder versterking was dan bij 
dezelfde hoortoestellen die aangepast zijn met behulp van 
IG-metingen. De hoortoesteldrager kiest dus als hij het 
zelf voor het zeggen heeft (in eerste instantie) voor minder 
versterking dan met de objectieve aanpassing. Maar na een 
proefperiode blijkt dat het spraakverstaan toch significant 

Het goed aanpassen van een hoortoestel is nog een hele kunst.

Na iedere proefperiode werden er 

tests gedaan om het spraakverstaan te 

meten in stilte en in achtergrondgeluid 

vanuit verschillende richtingen
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beter is met de objectieve aanpas-
sing en uiteindelijk kiest 67% voor de 
objectieve aanpassing, 18% kiest voor 
de interactieve aanpassing en 15% 
heeft geen voorkeur. 
De resultaten van alle tests, dus ook 
van de vragenlijsten en van de video-
fragmenten, wijzen uit dat de objec-
tieve aanpassing met behulp van de 
IG significant beter is dan interactieve 
aanpassing. 

Advies
Het is dus belangrijk om als hoor-
toesteldrager in ieder geval te vragen 
om een proefperiode met een instel-
ling die op een objectieve manier is 
beoordeeld, want hiermee kan worden 
veiliggesteld dat het spraakverstaan 
maximaal is. Wanneer u deze instel-
ling niet krijgt aangeboden, weet u 
ook niet wat u mist en wordt er blijk-
baar vooral op comfort gelet. 
In het begin kan het best zo zijn dat 
deze instelling wat scherper klinkt dan 
de andere instellingen. Opeens wor-
den er ook geluiden gehoord waar u 
niet op zit te wachten, maar die er wel 
zijn. Maar dat is niet vreemd, want er 
is altijd geruime tijd nodig om aan een 
hoortoestel te wennen en ook aan een 
andere instelling van een hoortoestel 
(vandaar die proefperiode). Hierna 
kan er een weloverwogen keuze 
gemaakt worden. 
Wanneer u als hoortoesteldrager het 
echt helemaal niet prettig vindt, zal u 
geen proefperiode willen starten. In 
dat geval moet het hoortoestel in ieder 
geval voldoende worden bijgesteld 
om wel een proefperiode te starten. 
De versterking kan ook in stappen 
worden opgebouwd. Dit hoeft op zich 
niet veel tijd te kosten. De eerste aan-
passing zou dan met een IG moeten 
gebeuren, zodat bekend is waar naar 
toegewerkt moet worden. Deze instel-
ling moet worden bewaard. Daarna 
begint de audicien met een wat zach-
tere instelling en bouwt deze lang-

zaam op, totdat de juiste instelling is 
bereikt. In principe hoeft er dan niet 
steeds een IG gedaan te worden. Dit 
zal minder tijd kosten dan op de hui-
dige manier waarbij de bijstellingen 
minder gestructureerd zijn en er een 
objectieve controle op het resultaat 
ontbreekt. 

Betrokken
Tijdens het onderzoek is gebleken dat 
vele hoortoesteldragers het positief 
vinden als zij actief betrokken zijn bij 
de fijnafstelling van het hoortoestel. 
De videofragmenten zouden gebruikt 
kunnen worden als aanvulling op de 
Insertion Gain-meting. De videofrag-
menten kunnen bijvoorbeeld gebruikt 
worden bij de instelling voor harde 

geluiden (bijvoorbeeld het dicht-
slaan van een deur). Daar voldoet de 
interactieve aanpassing wel goed. De 
videofragmenten kunnen ook gebruikt 
worden bij het instellen van ruisonder-
drukking en de richtinggevoeligheid 
van de microfoon, want daar zijn geen 
rekenregels voor en dit is erg van de 
situatie afhankelijk. 
Het goed aanpassen van een hoortoe-
stel is nog een hele kunst. Maar het is 
de moeite waard, want alleen met een 
goede aanpassing wordt een optimaal 
resultaat bereikt. Dit vraagt vakman-
schap van de audicien (of in complexe 
gevallen van de audioloog op het 
Audiologisch Centrum) en geduld en 
doorzettingsvermogen van u als hoor-
toesteldrager. 

Als de hoortoesteldrager het voor het zeggen heeft, 

kiest hij in eerste instantie voor minder versterking 

dan met de objectieve aanpassing.

Monique Boymans (links) geeft op een congres uitleg over het onderzoek.
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Kinderen genieten van de zomer en zullen vroeg of laat in het water willen plonzen. 
De IP57** waterbestendigheid score van de Nucleus 5 Sound Geluidsprocessor geeft 
uw kind alle vrijheid in het spelen en plonzen in het zwembad, doorheen waterfonteintjes 
te lopen, met waterballonnen te gooien en zoveel meer. Met dank aan de prestaties en het 
comfort van de kleine achter-het-oor geluidsprocessor.

Met dank aan de prestaties en het comfort van de kleine achter-het-oor geluidsprocessor.
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Spelen in het zwembad
Cochlear™ Nucleus® 5 Geluidsprocessor  –  
De bewezen waterbestendige* achter-het-oor geluidsprocessor.

*  Bij gebruik van een oplaadbare batterijmodule is de Nucleus 5 geluidsprocessor (CP810) beschermd tegen vuil en stof 
volgens klasse IP57. Bij gebruik van de standaard batterijmodule (met Zink-lucht batterijen) is de Nucleus 5 geluidsprocessor 
beschermd tegen vuil en stof volgens klasse IP44.

**  Onderdompeling tot max 1m in stilstaand water gedurende max 30 minuten.  Niet bedoeld voor zwemmen en douchen. 
    Met herlaadbare batterijmodule.
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