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You owe me for the years – not the minutes!
Dat antwoordt Scarlett Darbyshire, social media en
marketing consultant, aan mensen die menen dat ze
te veel rekent voor een klus. “Want”, zo zegt ze, “als
ik iets afwerk in 30 minuten dan is dat omdat ik 10
jaar heb geleerd hoe ik dat in 30 minuten moet doen.”
Herkenbaar? Als je te duur bent voor het budget van
je klant, moet je niet de prijs verlagen maar minder
aanbieden voor hetzelfde geld. Dat kan en gebeurt al
steeds vaker als product en diensten niet afhankelijk
zijn van één tarief.
Dat biedt audiciens de kans zich op andere manieren te profileren en andere keuzes
te maken in product, diensten en serviceverlening. Dit is één van de aspecten die
AudiNed onderzoekt in de Toekomstverkenning.
EUHA: The place to be
Jaren geleden was de EUHA ‘the place to be’ vanwege de vele noviteiten op ons
vakgebied die daar werden gelanceerd. Die ‘primeurs’ waren vervolgens ook te zien op
de Amerikaanse tegenhanger AAA.
In de loop van 2019 introduceerden veel fabrikanten vol trots en met de nodige
ophef nieuwe producten die het leven van slechthorenden, hun omgeving én
audiciens aanmerkelijk moeten verbeteren. Daarmee is duidelijk dat technologische
ontwikkelingen en innovaties niet langer onder de pet worden gehouden om op een
internationale beurs te worden gelanceerd. Toch is een bezoek aan de EUHA zeker de
moeite waard. We waren in Neurenberg en hebben van alles voor je op een rij gezet.
AudiNed actief
Het is belangrijker dan
ooit om verenigd op te
kunnen treden en tijdig
op een juiste manier
in te spelen op lange
termijn ontwikkelingen
in de toekomst. Een
sterke vakvereniging
kan hierbij sturend en
regulerend optreden.
Lees in AudiNed Nieuws
waar jouw vakvereniging
mee bezig is. Het gaat
over veel meer dan alleen
hoortoestelaanpassing. EUHA is een vakvereniging die wij voornamelijk kennen van de
beurs, maar ook daar gaat meer om dan je denkt. De Audiciens sprak met voorzitter Beate
Gromke, Sabine Stübe-Kirchof (pers en communicatie) en ‘bestuurslid internationalisering’
Tom Aerts. Zeer inspirerend voor AudiNed: we hebben nog een lange weg te gaan!
Via AudiNed laat je je stem horen en bepaal je mede je eigen toekomst. Draag de
boodschap uit onder collega’s. Lid worden is eenvoudig: stuur naam en adresgegevens naar
info@audined.nl. Voor de contributiekosten van €35 per jaar hoef je het niet te laten!
De redactie
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AudiNed Nieuws

AUDINED NIEUWS:
Toekomstverkenning AudiNed

leg in december. Daar wordt de beroepsgroep
vertegenwoordigd door Adriaan Wolter.

De vervolgnotitie op de presentatie ‘Strategische verkenning’ (ALV 27 maart/www.audined.com/publicaties) maakt o.a. duidelijk
dat AudiNed niet zonder de inbreng kan van
producenten en aanbieders van hooroplossingen. Goede en brede samenwerking is
niet alleen belangrijk voor het project, maar
ook om de toekomst van de audicien te
borgen.
Inmiddels is contact gelegd met AudiNedleden die mogelijk deel gaan uitmaken van
de Gideongroep. Paul Valk heeft als adviseur
van AudiNed en portefeuillehouder van het
onderzoek Audicien 2025 de regie om te
praten over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van ons vak. Op basis alle input
kan verder beleid worden uitgezet.

AudiNed-bestuurslid René Groen was betrokken bij het tot stand komen van het rapport ‘Maatschappelijke impact leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland’
dat op 18 september werd aangeboden aan
de directeur-generaal Curatieve Zorg van
het ministerie van VWS. Het rapport geeft
een overzicht van feiten en cijfers van leeftijdsgerelateerd gehoorverlies vanuit het
maatschappelijk perspectief: om hoeveel
mensen gaat het, wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van gehoorverlies
en hoorzorg, en voor welke toekomstige
uitdagingen staan we als maatschappij? Het
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van
Specsavers.

Nieuwsbrief september
Het is altijd prettig als gereageerd wordt op
onze nieuwsbrief! Dit keer heeft de oproep
tot het controleren van de contributieafdracht veel positieve resultaten opgeleverd!
Een aantal leden heeft achterstallige contributie alsnog voldaan, adreswijzigingen
doorgegeven of duidelijk gemaakt welke niet
naspeurbare betalingen van hen afkomstig
waren.
Dit laatste is een belangrijk punt: vermeld
bij betalingen altijd duidelijk de naam en/of
het lidnummer van degene waarvoor contributie wordt afgedragen. Alleen dán kan
de penningmeester de betaling koppelen
aan het betreffende AudiNed-lid. Zo kan de
contributie-inning in 2020 nóg beter verlopen en dat scheelt onze penningmeester
een heleboel (vrije) tijd!
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De uitkomsten van deze rapporten kunnen medebepalend zijn voor ons als audiciens, zowel in opleiding, vakinhoud
en –uitvoering. Voor de toekomst is het
dan ook van groot belang dat audiciens
binnen de branche en aanpalende
terreinen vertegenwoordigd blijven als
beroepsgroep!

AudiNed was er bij
Zorginstituut Nederland publiceerde het Zinnige Zorg-project ‘Oor- en gehoorklachten’
(ZZOOR-rapport) en het screeningsrapport
Systematische analyse Oor- en gehoorklachten (13 augustus 2019), een systematische beoordeling of diagnostiek en (therapeutische)
interventies op een patiëntgerichte, effectieve
en doelmatige manier worden ingezet. Opvattingen over goede zorg in richtlijnen en wetenschap worden afgezet tegen de uitvoering
in de praktijkwaardoor o.a. eventuele verbeterpunten inzichtelijk worden. AudiNed is een
van de betrokken partijen.
Deze rapporten, en het ‘Wat Werkt-dossier –
Preventie van gehoorschade’ van Veiligheid.nl
worden o.a. besproken binnen het AudiNedbestuur ter voorbereiding van het NOAH-over-

Namens de beroepsgroep waren ook bestuursleden en AudiNed-afgevaardigde
binnen het StAr-bestuur Conny Polleunis
aanwezig op het mini-symposium van Audicienregister over uitkomstmaten. Begin 2020
verwachten we hierover meer te kunnen
berichten.

Illustratie uit rapport ontwikkeling
uitkomstgerichte zorg 2018-2022

AudiNed Nieuws

Samen sterker

Op uitnodiging van De KwaliteitsAudiciens
sprak een AudiNed-delegatie met DKA
over een aantal onderwerpen die mede
van belang zijn voor onze toekomst, zoals
marktontwikkelingen, stand van zaken
rond het hoorprotocol, verslaglegging op
de werkvloer en de AudiNed notitie ‘Audicien 2025’.
Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met andere
organisaties i.v.m. de noodzakelijke professionalisering en financiering van AudiNed.
DKA is ongerust over de ontwikkelingen in
de branche en het vakgebied als gevolg van
beleid van zorgverzekeraars om de tarieven voor hoorhulpmiddelen nog verder te
verlagen. Zij stuurden hierover afgelopen
maand een mede door Hoormij ondertekende brandbrief naar ZN en VWS. Dit
heeft tot reactie geleid bij beide partijen die
nu vragen om nadere toelichting.
AudiNed heeft ter ondersteuning van deze
actie eveneens een brief gestuurd waarin
o.a. wordt aangegeven dat kwaliteitsnormen die de Stichting Audicienregister
stelt aan hoorzorg ernstig lijden onder de
steeds verder opgevoerde prijsdruk door
de zorgverzekeraar, en verwaarlozing van
de gevolgen ervan op o.a. kwaliteit en
dienstverlening. In november wordt het
Algemeen Overleg Hulpmiddelen in de
Tweede Kamer gevoerd. Tot die tijd wordt
er alles aan gedaan om overtuigend aan
te geven dat het uithollen van hoorzorg
door grotere prijsdruk niet samengaat met
toegankelijke, verantwoorde en kwalitatieve
hoorzorg en op de lange termijn zeker
geen besparing oplevert van (hoor)zorgkosten gerelateerd aan slechthorendheid .
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BRANDBRIEF
AudiNed verstuurde de afgelopen weken aan WVS, NZA en diverse andere
instanties een brief m.b.t. de zorgelijke prijs- en kwaliteitsontwikkeling hoorzorg:
‘Zorgverzekeraars draaien audiciens de
duimschroeven aan. De gemiddelde prijs van
een hoortoestel is al gedaald van € 1.000 in
2010 tot € 550 in 2019 en voor 2020 eisen
grote zorgverzekeraars een verdere prijsdaling
met percentages die oplopen tot 30%. Dat
lijkt goed nieuws voor slechthorenden en het
lijkt ook een knappe beteugeling van zorguitgaven. De effecten van deze buitenproportionele prijsdruk zijn echter hoogst nadelig voor
slechthorenden en voor audiciens. AudiNed,
de beroepsorganisatie van audiciens in Nederland, maakt zich dan ook grote zorgen.
Ogenschijnlijk gaat alles goed
De meeste audicienbedrijven zijn nu nog in
staat om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnormen die de Stichting Audicienregister
stelt aan hoorzorg. Een enkel bedrijf is blijkbaar nog in staat om de eigen bijdrage van
klanten voor zijn rekening te nemen. Maar
nu al zijn er bedrijven die geen contract
meer aangaan met zorgverzekeraars en nu
al worden meer geavanceerde hoorhulpmiddelen niet meer aangeboden binnen het door
zorgverzekeraars geaccepteerde en vergoede
pakket.
Minder tijd voor klanten
De grootste zorgverzekeraar legt audicienbedrijven voor 2020 een verdere prijsverlaging
op van maar liefst 30%. Audicienbedrijven
worden hierdoor gedwongen om vestigingen
te sluiten, het assortiment aan hoorhulpmiddelen te beperken en audiciens te stimuleren
minder tijd te besteden per klant. Audiciens
ervaren die tijdsdruk nu al, juist nu veel klanten om meer tijd en aandacht vragen omdat
ze alle mogelijkheden van ‘slimme’ connectieve hoorhulpmiddelen willen verkennen
en benutten, of juist omdat ze kampen met
beginnende of al gevorderde cognitieve beperkingen, om nog maar te zwijgen van klanten
met een complex hoorprobleem.
Sturing op het goedkoopste hulpmiddel
De een-na-grootste zorgverzekeraar contracteert een en dezelfde prijs voor alle toestelcategorieën. Audiciens worden hierdoor
geprikkeld om de slechthorende op pad te
sturen met het goedkoopste hoortoestel uit
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het assortiment. Vooral van minder geïnformeerde klanten zullen geen klachten te horen zijn, omdat ze niet weten welke rehabilitatievoordelen met betere hoorhulpmiddelen
te behalen zijn.
Innovaties in Nederland later beschikbaar
dan elders
De hoge prijsdruk heeft tot gevolg dat hoortoestelinnovaties in Nederland pas na jaren
instromen in het verzekerde pakket. Nederlandse slechthorenden zijn hierdoor slechter
af dan hun lotgenoten in andere Europese
landen. Nu al wordt 20 tot 30% van alle
hoortoestellen in Nederland aangeschaft
zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet. Dit probleem wordt groter nu de
technische ontwikkelingen in hoorhulpmiddelen in een stroomversnelling raken.
Ook bij hoorhulpmiddelen is software inmiddels belangrijker dan de hardware. Geldkostende updates die uitbreiding of een wezenlijke verbetering bieden van de prestaties van
het hoorhulpmiddel worden niet alleen niet
vergoed door de zorgverzekeraar, maar mogen bij veel zorgverzekeraars niet eens worden aangeboden aan slechthorenden die al
beschikken over een vergoed hoorhulpmiddel.
Zorgplicht en toegankelijkheid in het
geding
Audiciens betwijfelen of zorgverzekeraars nog
wel voldoen aan hun zorgplicht. Er is sprake
van een toenemend onevenredige machtsbalans tussen aanbieders en inkopers van hoorzorg. Dat gaat ten koste van het binnen het
basispakket beschikbare assortiment, van de
tijd en aandacht die aan individuele zorgvragers kan worden besteed en van de toegankelijkheid van hoorzorg. Slechthorenden met
een wat meer complexe zorgvraag worden
eerder verwezen naar een audiologisch centrum. Verdere toename van de prijsdruk leidt
onvermijdelijk tot bedrijfssluitingen en tot het
verdwijnen van vakbekwame audiciens. Die
audiciens zullen we nog hard nodig hebben
om de slechthorenden te helpen die nu nog
niet geholpen worden of die pas veel te laat
een beroep doen op hoorzorg.”
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AudiNed Nieuws

Hoorprotocol 2.0
Behalve de hoorvragenlijst lijken
audiciens geen tastbare versie
te hebben van het HP 2.0. Nog
steeds is er in de beroepsgroep
veel onduidelijkheid en is nooit
gehoor gegeven aan de wens
voor onderricht in het afnemen
en interpreteren van de anamnese n.a.v. een vragenlijst. De Hoorvragenlijst is wellicht indicatief,
maar voor de uitvoerend audicien
geen transparant instrument voor
de categoriebepaling. In de praktijk wordt de vragenlijst dan ook
lang niet altijd volgens protocol
ingevuld waardoor ook het belang hiervan wordt ondermijnd.
Het bijbehorende Portaal is sinds
2012 nog steeds niet gerealiseerd. Van de Stichting Protocol
Hoorhulpmiddelen kregen we
een korte update:
Bij de ontwikkeling en realiseren van het
Hoorprotocol zijn audiciensbedrijven, audiologen, cliënten en verzekeraars betrokken.
Sinds 1 januari 2019 wordt door de zorgverzekeraar een toeslag per gedeclareerd toestel uitbetaald aan de audicien. Ook audiciens zonder contract, die wel declareren bij
de zorgverzekeraar, moeten deze afdragen
aan de Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen. Hierover ontvangen de audiciens(bedrijven) begin 2020 nader bericht.

Een van ons..
AudiNed-lid Roland Zweers is verwoed
verzamelaar van hoortoestellen. Zijn collectie behoort tot de top 3 van de wereld,
en dat ontdekte ook NEMO Science
Museum in Amsterdam. In NEMO kun je
zien hoe ons leven al eeuwenlang wordt
beïnvloed door nieuwe uitvindingen. In de
nieuwe tentoonstelling Humania over de
ontwikkeling van de medische technologie is een klein gedeelte ingericht voor de
ontwikkeling van het hoortoestel door
de jaren heen. De collectie van
Roland neemt bezoekers
mee aan de hand van de
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De stichting is op 1 september 2019
van start gegaan. Er is een bestuurder
benoemd op voordracht van de audicienbedrijven: Kees van Kranenburg. De Stuurgroep Horen gaat verder als Kwaliteitsraad
van de stichting, en adviseert de bestuurder over de besluiten. Het gaat daarbij om
de vakinhoudelijke aspecten van het protocol. In de Kwaliteitsraad zijn audiciensbedrijven, audiologen, zorgverzekeraars en
cliënten vertegenwoordigd.

De Raad van Toezicht controleert de bestuurder. Ze bestaat uit drie leden: uit de
audicienswereld Wim Benschop, uit de
kring van de zorgverzekeraars Dion van
Bommel en John Arkes uit de cliëntengroep.
Op dit moment worden de laatste juridische punten op de i gezet met de leveranciers van de vragenlijst, de rekenmodule
en de database: de drie pijlers waar het
protocol op wordt gebouwd. Begin 2020,
mogelijk iets eerder, verwacht de stichting een planning van de activiteiten voor
de komende jaren te kunnen geven. De
komende maanden zullen in het teken
staan van ontwikkeling en bouw van een
portaal, waarbinnen het protocol gebruikt
kan worden. De werkwijze die bij de Pilot
is gehanteerd kan niet veilig op grotere
schaal worden ingezet.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Kees van Kranenburg via info@sphhm.nl

casus ‘stel je leefde in 1850 en je gehoor
werd minder: wat had je dan aan hulpmiddelen?’ Naast de objecten van Roland
Zweers zijn er gehoorobjecten tentoongesteld van Rijksmuseum Boerhaave. Ga
het zien! De tentoonstelling opent op 23
november voor publiek.
Wie er héél snel bij is kan zich opgeven
voor de Sneak Previewavonden op 15 en
16 november via
nemosciencemuseum.nl/sneakpreview. Meer weten?
www.nemosciencemuseum.
nl/humania

ZORG:
Bezuinigen op zorg is niet nieuw,
maar op een zeker moment loopt
onvermijdelijk de kwaliteit van
zorg terug omdat het nu eenmaal
uit de lengte of de breedte
moet komen. De Nederlandse
zorg was goed georganiseerd,
op hoog niveau, uitgebreid en
toegankelijk, maar uiteindelijk ook
duur. Het invoeren van functioneel
voorschrijven met het oog op
kostenbesparing werd breed
gedragen. Marktwerking moest
verder de kosten terugdringen.
Juist dit laatste heeft geleid tot
een verschuiving van machten en
invloed op zorguitvoering door
economische in plaats van (para-)
medisch ter zake kundige partijen.
De laatste tijd luiden steeds meer
beroepsorganisaties de noodklok.
De Nederlandse Beroepsvereniging voor
Kraamverzorgenden waarschuwde deze
zomer voor gezondheidsrisico’s door een
tekort aan kraamverzorgers. Daarnaast
voorzien zij ook dat dit zal leiden tot hogere
zorgkosten. Dit jaar moesten ziekenhuizen
hun deuren sluiten, moesten ambulances uitwijken wegens plaatsgebrek of het
ontbreken van de juiste medische teams en
konden patiënten niet terecht in het ziekenhuis; door een te lage vooraf gemaakte
inschatting van het aantal behandelingen
trapte een zorgverzekeraar op de rem. Al
veel eerder trokken o.a. ook de fysiotherapeuten en logopedisten aan de bel, net als

Zorg: wat mag het kosten?

WAT MAG HET KOSTEN?
de huisartsen, de mantelzorg en nu dus ook
de audiciens.

Niet het aanpassen van een hoortoestel
moet centraal staan, maar de mens in zijn
context. De audicien is hierbij de behandelaar van meer dan een hoorprobleem.

Gezondheidsrisico’s nemen toe als aan
de ene kant wordt verwacht dat mensen
méér zelf doen, hulp zoeken in de directe
omgeving van familie en vrienden/buren
en langer zelfstandig blijven wonen zónder
dat hier kwaliteitseisen worden gesteld aan
deskundigheid, mantelzorg, huismiddelen
en leefomstandigheden. Dit ondermijnt onze
kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg.
Met name ouderen zonder sociaal netwerk
van leken-‘deskundigen’ om op terug te kunnen vallen, kunnen vereenzamen zonder dat
iemand het in de gaten heeft.
Er zijn onderzoeken die slecht horen en
slecht communiceren relateren aan sociale
isolatie en mogelijk bijdragen aan het ontstaan van dementie. Audiciens beschikken
over technologisch hoogwaardige producten, kennis en vaardigheden die dit kunnen
tegengaan. In de vakliteratuur is ook veel
gepubliceerd over dit soort (bijkomende)
problematiek zodat de audicien dit kan
herkennen en aanpakken.

Slecht horen betekent dat mensen zich
anders gaan gedragen. Misverstaan geeft
misverstanden, onzekerheid en vermijding van sociale situaties. Het kan zelfs
leiden tot een soort paranoia. De onderzoeksresultaten naar slechthorendheid en
gedrag liegen er niet om: het is een belangrijke factor in het ontstaan van sociaal
isolement, dementie en Alzheimer.

Wat mag je verwachten voor
een dubbeltje?
Als zorgverzekeraars voor een dubbeltje op
de eerste rang willen zitten kan en mag niet
worden verwacht dat de audicien als hoor-

zorgprofessional een hooroplossing biedt
die naast het aanpassen hoortoestel bestaat
uit voorlichting, aanpassing, counseling,
ondersteuning en service. Er is een verschil
tussen het aanschaffen van een hoortoestel
en hoorzorg om daar ook optimaal van te
profiteren.
Hoortoestellen zijn wondertjes van technologische innovaties op de vierkante millimeter
en fabrikanten blijven nieuwe technologie
ontwikkelen, verbeteren en verduurzamen.
Een hoortoestel moet geluid versterken, maar
dan wel zodanig dat het ‘natuurlijk’ blijft klinken. Dat vraagt nogal wat van de signaalbewerking van een toestel en van de mogelijkheden in signaalverwerking van de gebruiker.
Ook de geluidsverwerking in het brein wordt
met datzelfde hoortoestel ondersteund en
hoe beter dat gaat, hoe minder luisterinspanning en cognitieve belasting wordt gevraagd
van de slechthorende. Dat maakt ieder hoortoestel een technologisch huzarenstukje.

Wat verkoop je?
Er zijn al initiatieven waarbij product en
diensten van de audicien apart worden
benoemd en beloond. Het totale hoorzorgpakket bestaat immers uit meerdere delen.
Grof gezegd is dat enerzijds het hoortoestel
en anderzijds de aanpassing en nazorg. De
vraag is dus wát je als audicien aanbiedt en
hoe uitgebreid het pakket is aan service en
mogelijkheden naast het hoortoestel.
Het hoortoestel wordt ‘gebruiksklaar’ gemaakt, geheel aangepast aan de behoeften
van die ene specifieke cliënt. Vervolgens
kan die cliënt met het moderne ‘zelflerende’
hoortoestel veel zelf. Dat bespaart kosten,
maar er zijn altijd vragen, problemen, omstandigheden waarbij een goed advies en
aanvullende apparatuur nodig zijn. Maatwerk, aanvullingen voor thuis en op het werk,
van brandpreventie tot akoestiek, van familiediner tot vergaderen, informatie, begeleiding
en hoortraining, dát is waar een audicien een
grote meerwaarde kan leveren. Deze diensten
kunnen dan betaalde diensten worden.

Bezuinigen zonder toekomstplan

gebeurt dit momenteel in Nederland. Het
lijkt alsof er geen weg meer terug is – het
hangt van lapmiddelen aan elkaar en werken
in de zorg, ook de hoorzorg, trekt een zware
wissel op de zorgprofessional. Het huidige
systeem is niet transparant. Bovendien
nemen zorgverzekeraars op economische
basis óók vakinhoudelijke besluiten die grote
impact hebben voor zowel de zorgverleners
als de zorgvragers.
Stemmen gaan op om het oude ziekenfondssysteem weer in te voeren, zodanig dat de
daarbij optredende tweedeling tussen fondsen particulier verzekerden wordt vermeden.
Het ziekenfonds was duidelijk, transparant
en bood iedereen een betere basiszorggarantie dan nu.
Tegenwoordig betalen verzekerden een forse
premie, dragen zij een behoorlijk eigen risico
maar kunnen door prijsafspraken tussen
zorgverleners en ziektekostenverzekeraars
niet altijd terecht bij de gewenste zorgverlener, of zelfs niet worden behandeld in de
eigen regio.
Door hoge werkdruk en administratieve
rompslomp haken zorgverleners af. Er zijn
al grote tekorten in allerlei medische disciplines, het krijgen van thuishulp is een
probleem. Ook in onze beroepsgroep haken
audiciens af terwijl de vraag groot is. Jongeren besluiten vroegtijdig uit de branche te
stappen en daarnaast heeft de beroepsgroep
te maken met een vergrijzingsgolf.

Ieder zijn vak
Ondertussen lijken de zorgverzekeraars het
goed te doen – als er niemand is om het geld
aan uit te geven, wordt dat alleen maar beter.
Door hun invloed op vakinhoudelijk functioneren in de gezondheidszorg gaan zij voorbij
aan alle expertise en vakkundigheid die juist
die zorgverleners hebben. Dat geldt ook voor
de audiciens. Zorgverzekeraars gaan niet
uit van de hulp die nodig is voor de cliënt,
maar van de zorg die zíj nodig achten voor
de cliënt. Dat is een kwalijke ontwikkeling. Zij
hebben hopelijk verstand van verzekeren, laten wij dan de cliënten verzekeren van goede
hoorzorg – en dan kan dat in een aantal
gevallen ‘een onsje meer’ zijn.

Bezuinigen is niet effectief als het leidt tot
kosten die je daarmee wilde vermijden. Toch
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MINI SYMPOSIUM
STAR
KWALITATIEVE EVALUATIE IN DE HOORZORG

• NOAH protocol met veldnorm
• Handboek van StAr
• Hoorprotocol 2.0
• ISO 8253-1
• EN 15927

Op 3 september kwam een aantal genodigden bijeen voor een
mini-symposium van StAr over
uitkomstmaten. Ook AudiNed
was aanwezig. De samenkomst
beoogde onderlinge discussie om
vanuit verschillend perspectief
en de stand van zaken te inventariseren. Audiciensregister heeft
hiermee een eerste stap gezet in
een proces dat gaandeweg meer
vorm moet krijgen. De discussiepunten, meningen en ingenomen
standpunten worden verwerkt
om in een later stadium (2020)
te dienen als basis voor concreet
beleid. We houden jullie op de
hoogte.

Kwalitatieve evaluatie in
de hoorzorg
De discussie werd voorafgegaan door een
voordracht van Wouter Dreschler, klinischfysicus audioloog: ‘Kwalitatieve evaluatie in
de hoorzorg’.

Evaluatie in de hoorzorg is gebonden aan
een aantal randvoorwaarden:
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Deze evaluatie kan worden gedaan door
steekproeven te nemen. Daarbij kan dan
gekozen worden of dat gebeurt op basis
van individuele resultaten, of dat er gekeken wordt op groepsniveau.
Er zijn drie domeinen waarin de evaluatie
kan worden uitgevoerd:
1. Performance: metingen van unaided en
aided metingen van de drempels voor
smalbandige signalen en/of spraakaudiometrie, met of zonder achtergrondruis.
2. Objectief: Technische metingen van
het hoortoestel in een testbox of REMmetingen. De REM-metingen zijn op dit
moment goed geïmplementeerd en zijn
sturend bij de aanpassing van hoortoestellen.
3. Subjectief: Vragenlijsten zoals COSI.

• Spraakaudiometrie
• Richtinghoren
• Lokalisatie
• IG-metingen
• GHABP / vragenlijsten, zoals de AVL/AVAB
(de Amsterdamse Vragenlijst)

Spraakaudiometrie
Vrije veld spraakaudiometrie wordt veel
gebruikt als meting voor de kwaliteit van
een hoortoestelaanpassing. Uit dergelijk
onderzoek is ook gebleken dat een binaurale
aanpassing gemiddeld leidt tot een toename
van 8% in de score voor het spraakverstaan.
Belangrijk bij de meting van de CVC-score
is dat er wordt vergeleken met de maximale spraakdiscriminatie die behaald is
met de meting onder de hoofdtelefoon.
Een kwaliteitscriterium is dat de scores met
hoortoestel minimaal net zo hoog zijn als de
maximale discriminatie score, gemeten met
hoofdtelefoon. Helaas is uit ouder onderzoek
(2005) gebleken dat bij een groot deel van
aanpassingen de CVC-score in het vrije veld
achterblijft bij de score onder de hoofdtelefoon. Mede dankzij de kwaliteitsslag die de
audicien sindsdien heeft gemaakt, verwachten wij dat dit verschil kleiner is geworden.
Nieuw onderzoek zal dit moeten bevestigen.

Luidheid

Daarbij is de vraag of de resultaten van
objectieve en subjectieve metingen met elkaar overeenkomen. Betekent een tevreden
klant op basis van een vragenlijst ook dat
de aanpassing volgens IG-meting correct is?
Of andersom, betekent een IG-meting die
precies op de doelcurve uitkomt ook dat de
klant tevreden is?

Elke aanpassing van een hoortoestel leidt
tot een meer of minder grote verbetering
van het horen. Dat is meestal niet zo moeilijk
te bereiken. De klacht die bij veel hoortoesteldragers daarbij echter optreedt, is de
luidheid van harde geluiden. Die wordt in
het algemeen als te luid ervaren. In dit kader
is het belangrijk om er voor te zorgen dat bij
het gebruik van hoortoestellen de UCL pas
wordt bereikt bij een aangeboden luidheid
vanaf 90 dB, terwijl de MCL ligt bij signalen
met een sterkte van 50 – 80 dB. Waarbij dient
opgemerkt te worden dat meting van de
waardering van de luidheid (via bijvoorbeeld
ACALOS) voor de audicien nog lastig is uit
te voeren en vooralsnog beter kan worden
overgelaten aan de audiologische centra.

Omdat het de taak van StAr is om het werk
van de audicien kwalitatief te toetsen,
moet er een kwaliteitssysteem ontwikkeld
worden. Daarbij staat de vraag centraal hoe
wij een dergelijk systeem zo inrichten dat dit
systeem de audicien ook kan ondersteunen
bij zijn werk. Gedacht kan worden aan de
volgende onderzoeken:

Uitkomstmaten die in het Hoorprotocol
2.0 worden genoemd zijn:
• Toonaudiometrie en spraakaudiometrie
• HOORvragenlijst pre en post hoortoestelaanpassing
• COSI pre en post hoortoestelaanpassing
• HRIU en PRIU op basis van de AVL/

Mini
symposium
StAr
Snel en zelfstandig
leren
spraakafzien

AVAB pre en post hoortoestelaanpassing.
Waarbij de AVAB natuurlijk ook gebruikt
wordt voor de categorisering van de klant
bij de keuze van een hoortoestel.
• IG-metingen
• Spraak in het vrije veld.
• PREM, een doorontwikkeling van de
CQI, ter meting van de ervaringen van de
patiënt.

Tools voor het bepalen van de
kwaliteit:
✔ Performance measures
Hierbij moet bedacht worden dat er niet
alleen verbetering van de drempels gecontroleerd moet worden. Ook moet gecontroleerd worden wat het effect van een
hoortoestelaanpassing is op het spraakverstaan en op de ervaring van de UCL.
✔ Objectieve metingen
Hierbij wordt dan vooral gedacht aan REM.
Deze metingen zijn vooral van belang voor
de kwaliteit van de individuele hoortoestelaanpassing. Voor algemene kwaliteitsmetingen op groepsniveau zijn deze metingen
niet goed geschikt te maken.
✔ Subjectieve metingen
Subjectieve informatie kan het beste
worden verkregen door vragenlijsten die
worden ingevuld door de klant. Er is een
meerwaarde voor het afnemen van vragenlijsten, niet alle resultaten kunnen gemeten
worden met performance metingen of
objectieve metingen. Daarnaast kan met
een vragenlijst individueel bepaald worden
in welke situaties een hoortoestel gebruikt
moet worden en wat de doelstellingen zijn
bij de hoortoestelaanpassing, om zo de
keuze van een hoortoestel te bepalen.
Bij de huidige vragenlijst die gebruikt wordt
(AVL/AVAB) is er een beperking in de vragen
die gesteld worden. Dat is het geval bij elke
vragenlijst van dit type (zoals bijvoorbeeld
ook bij APHAB).
Het voordeel is dat dit wel een duidelijke
structuur geeft. Het geeft ook de mogelijkheid om te leren van de ervaringen van de
grote groep die deze vragenlijst invullen.
Hiermee kan men een start maken om meer
‘evidence based’ te gaan werken.

Vragenlijsten
Vragenlijsten zijn er in verschillende vormen:
• Generiek of Specifiek voor een
bepaalde ziekte

• Gericht op het individu of gericht
op groepen
• Met vooraf vastgestelde vragen of met
de mogelijkheid om de vragen te
individualiseren.
Eén zo’n vragenlijst is de IOI-HA. Door het
internationale karakter hiervan kan er een
internationale vergelijking worden gemaakt
naar de benefit van de hoortoestel-aanpassing en naar de omvang van de resterende
beperkingen.
Wat betreft het gebruik van het hoortoestel
doet Nederland het beter dan de rest van de
landen waar deze lijst gebruikt wordt. Bij alle
andere landen is het gebruik ongeveer gelijk.
Als gekeken wordt naar de resultaten van de
IOI-HA die afgenomen is op momenten dat
Hoorprotocol 2.0 gebruikt werd bij klanten
waar Hoorprotocol 2.0 was gebruikt, dan
blijkt dat bij de overgang van HP 1.0 naar HP
2.0 er een extra verbetering van het resultaat is opgetreden (ten opzichte van de rest
van de wereld). Daaruit kan geconcludeerd
worden dat het hoorprotocol dus een positief
effect heeft, en dat de scores in Nederland
beter zijn dan in het buitenland.
Zoals al eerder gezegd, vragenlijsten zijn
nodig omdat veel belangrijke klachten niet
anders te meten zijn.
Maar een veel gehoorde klacht is dat vragenlijsten vaak erg lang zijn en veel vragen
bevatten. Het is echter niet makkelijk om
vragenlijsten op een verantwoorde wijze
in te korten. Het kost veel moeite om dat te
doen. Ook is er dan een noodzaak tot nieuwe
validering, ook een tijdrovende zaak.
De veel voorkomende opmerking dat de
vragen van de AVL/AVAB te moeilijk blijken te
zijn voor veel slechthorenden, is (gedeeltelijk)
opgelost door de introductie van de HOORvragenlijst van HP 2.0
Deze aanpassing is uitgevoerd op basis van
de input van de audiciens. Deze input blijft
ook noodzakelijk om de HOORvragenlijst zo
goed mogelijk te maken.
Een andere veel gehoorde opmerking, dat
een aantal vragen niet relevant is, is opgelost
door, naast de AVL/AVAB de COSI-vragenlijst
toe te voegen.
COSI kan heel erg individueel worden ingevuld, precies op de situatie van de klant.. Dit
heeft echter als nadeel dat het hierbij heel
moeilijk en bewerkelijk is om de gegevens
die hier uitkomen op groepsniveau te analyseren.
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Ander gebruik van vragenlijsten
Bijvoorbeeld met COSI kan een vragenlijst
goed gebruikt worden voor kwaliteitsonderzoek bij individuele aanpassing. Daarnaast
kan een vooraf afgenomen vragenlijst een
voorspellende waarde hebben over de
mogelijk te bereiken doelen bij een hoortoestelaanpassing. Deze kennis kan worden
gebruikt bij de counseling om reële verwachtingen bij de hoortoesteldrager te creëren en
als doelstelling bij het te behalen resultaat.
Een andere mogelijkheid om vragenlijsten te
gebruiken is als benchmark om de kwaliteit
van de audicien/audicienwinkel te meten
ten opzichte van andere audiciens/winkels/
filialen te meten. In Zweden wordt een dergelijk systeem al toegepast. Hierbij worden
– strikt anoniem - overzichten gegeven van
de uitkomsten van deze vragenlijsten. De
audicien heeft een code die alleen hij weet,
zodat hij naar aanleiding van deze resultaten
kan zien hoe hij presteert ten opzichte van
de collega’s. Dit leidt in het algemeen tot een
verhoging van de overall kwaliteit, omdat
een dergelijke rangordening veel audiciens
stimuleert om zich te verbeteren.

Afsluitend
Transparantie en meetbaarheid van de
resultaten zijn belangrijk en passen ook bij
de trends dat wij de kwaliteit van ons werk
moeten verantwoorden. Niets doen is slecht
voor de branche.
Met dank aan Wouter Dreschler en
René Groen

Afkortingen:
ACALOS: Adaptive Categorical Loudness Scaling
APHAB: Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit
AVAB: Amsterdamse Vragenlijst voor Auditieve Beperkingen
AVL: Amsterdamse Vragenlijst
COSI: Cliënt Orientated Scale of Improvement
CQI: Consumer Quality Index
CVC: Consonant - Vocaal - Consonant.
EN 15927: Europese norm
GHABP: Glasgow Hearing Aid Benefit profile
HRIU: Human Related Intended Use
IG: Insertion Gain
IOI-HA: International Outcome Inventory for Hearing Aids
ISO 8253-1: Internationale standaard
MCL: Meest comfortabele luidheidsniveau
NOAH: Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen
PREM: Patient Reported Experience Measures
PRIU: Product Related Intended Use
REM: Real Ear Measurements
UCL: Oncomfortabele luidheid
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EUHA, EEN VERENIGING
EUHA is een begrip. De

beroepsuitvoering van

Duitse vakvereniging vindt

audiciens leidden in 2016 tot

haar oorsprong in 1960 in

het besluit de verenigingsnaam

een werkgeversorganisatie:

opnieuw aan te passen en het

Union der Hörgeräte Akustiker.

belang van de audiciens als

Vanwege steeds strenger

schakel tussen product meer

wordende wet- en regelgeving

te onderstrepen: Europaïsche

in de Europese Unie werd in

Union der Hörakustiker. EUHA

2003 de E toegevoegd om ook

is groot en is AudiNed in jaren

‘Hörakustiker in den vreemde’

ver vooruit. Daar kunnen wij

te blijven vertegenwoordigen.

van leren: tijd dus voor een

Veranderingen in de

goed gesprek.

V.l.n.r. Tom Aerts, Beate Gromke en Sabine Stü
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gehoor geven

Onbehandeld
gehoorverlies
EUHA, een
vereniging

ketens gaan vaak naar hun eigen events. Op
de beurs zien we ze natuurlijk wél.”
Op de openingsdag van de beurs is ook
de ledenvergadering. Leden vinden het
belangrijk hier hun gezicht te laten zien en
zo het ‘Präsidium’ te ondersteunen, aldus
Tom. Omgekeerd is het voor het bestuur
een uitdaging om de leden te laten zien
hoeveel uur werk in de vereniging wordt
gestoken en ‘dat we niet zo maar een beetje
mooi weer spelen’. Bestuursfuncties zijn, net
als bij AudiNed, onbezoldigde functies die
naast de reguliere werkzaamheden worden
uitgevoerd. Op de ledenvergadering wordt
de input per bestuurslid dan ook volledig
getoond: vergaderuren, besprekingen,
reistijd, deelname aan werkgroepen, bezoek
aan seminars - tot in detail kunnen leden
zien hoeveel tijd en energie wordt gestoken
in hún beroepsmatig welzijn!

übe-Kirchhof

Het is allemaal vrijwilligerswerk!
“Audiciens zijn vandaag meer
dan ooit de doorgang naar een
digitale toekomst. Zij verbinden mens
en techniek en zorgen ervoor dat
mensen met gehoorverlies kwaliteit
van leven behouden en aan het leven
kunnen deelnemen.”
EUHA-voorzitter Beate Gromke.

Op EUHA-tv laat ieder bestuurslid zien
wat hij of zij gedaan heeft. Tom:
“Als je iets goed doet, dan moet je dat
ook tonen.”

Dat vele werk kan alleen worden gedaan als
de groep goed op elkaar is ingespeeld en
afgestemd. Het huidige verjongde bestuur
weet elkaar goed te vinden. Iedereen heeft
een eigen zaak en is dus niet altijd beschikbaar. Daarom zijn de rollen wel verdeeld
maar is afgesproken het samen te gaan

doen, meer dan vroeger het geval was.
Bestuursleden schuiven aan bij (leden)vergaderingen van andere organisaties. Zo zit
degene die bij de BIHA-vergadering zit (van
oudsher het gilde van audiciens) ook bij
bestuursvergaderingen van ziekenfondsen.
Tom: “Er is een goede ‘vibe’ en iedereen
vecht voor elkaar. Het zijn doorgaans de
ondernemers zelf die in het bestuur zitten
en dat zijn meestal niet de profielen die
veel tijd hebben. Ook andere afdelingen,
zoals zichtbaarheid op Social media, worden
door vrijwilligers ingevuld. Zelf bezoek ik de
internationale congressen en hou me bezig
met internationalisering. Overal is iedereen overtuigd dat in eigen land de beste
audiologie is, maar vaak leer je veel meer
als je openstaat voor invloeden van andere
landen. Daarin probeer ik de luis in de pels
te zijn en iedereen alert te maken: kijk toch
eens over de landsgrenzen heen! Je kan
daar heel wat van leren en gaat sneller naar

Leden
Leden van EUHA zijn bijna allemaal ondernemer-audiciens. Duitsland heeft kleine
en grote zelfstandigen met 20, 50 of 100
winkels, en die zijn allemaal aangesloten,
mét hun werknemers. Internationale ketens behoren niet tot de doelgroep. Tom
Aerts, Vlaming én lid van het EUHA-bestuur:
“EUHA is ontstaan als een werkgeversorganisatie en dat voel je nog altijd in alle
gelederen. Als we iets organiseren willen we
natuurlijk niemand uitsluiten, maar grote

Tom Aerts
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Sabine Stübe geeft de laatste instructies
aan de fotograaf
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organiseert kan FGH inschakelen. Die
komen met een bestelbus vol spullen. Ze
zijn neutraal en daardoor toegankelijker
voor het publiek. In de bus kan onafhankelijk gehooronderzoek plaatsvinden. Leden
kunnen intekenen om die leads te mogen
opvolgen. Het zijn vaak kleine zelfstandigen die dat doen, ketens hebben hun eigen
concepten. Zo kan EUHA kleine ondernemers ondersteunen, hoortesten afnemen
en informatie verstrekken. Ook voor instanties die daarom vragen is er neutraal
informatiemateriaal over het gehoor en
hoortoestelaanpassingen.”
een hoger niveau komen. Dingen die je niet
voor mogelijk dacht zie je in een ander land
gebeuren. Goede ideeën, opportuniteiten
en invloeden van bedreigingen ga je ook
sneller herkennen omdat je ze in een ander
land al hebt zien gebeuren.”
Bestuursleden spreken ook in binnen- en
buitenland op uitnodiging op congressen
en seminars. Mochten wij in Nederland
meer willen weten over de door EUHA opgestelde Richtlijnen, dan komt de ‘Leitlinienexpert’.

Samenwerken in hoorzorg
EUHA richt zich op de beroepsgroep en
onderhoudt daarin goede samenwerking
met de industrie. Het Deutches HörgeräteInstitut (DHI) is een bureau dat alle hoorapparaten uitmeet en waar je als fabrikant je
technische fishes kunt laten controleren.
DHI kijkt onafhankelijk naar features en
mogelijkheden van het hoortoestel en
publiceert dat op de website.
EUHA is altijd met een stand aanwezig op
het grote KNO-congres in Mannheim waarbij de focus ligt op het belang van de audicien. KNO-artsen krijgen bijv. uitleg over het
belang van het gebruik van een oorstukje,
verificatie, gehoorbescherming en meer.
De informatie is volledig neutraal. Er wordt
altijd gesproken vanuit de algemene belangen van de EUHA.
EUHA staat ook voor onafhankelijk onderzoek, onafhankelijke PR, branche-neutrale
reclame en ondersteuning van het beroep
van audicien, i.s.m. Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) en Stiftung Forschungsgemeinschaft Deutscher Hörgeträte-Akustiker
(FDHA). Aangesloten audiciens en audiologen kunnen o.a. voor eigen events materiaal
aanvragen.
Tom: “Een audicien die eigen hoordagen
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Vernigingsblad
Verenigingsblad EUHA-magazine is recent
gestopt. Reden: een overkill aan reclame
waardoor de inhoud niet meer tot zijn recht
kwam. EUHA wil onafhankelijk vakinhoudelijke informatie publiceren, het beroep
van audicien promoten en de belangen van
de beroepsgroep vertegenwoordigen. Dat
doen zij nu met Hörprofil, een gratis vakblad, exclusief voor de leden en.... zonder
adverteerders. Zuiver gericht op inhoud,
zoals een vaktijdschrift moet zijn.

Alleen naar de Expo?
Gemiste kans!
“De meeste internationale bezoekers missen
de Kongresstreff, een gigantisch leuke feestavond van alle verenigingen samen en de
ideale plaats om te netwerken”, vertelt Tom.
“Het is ons grootste event in de avond en ik
zie daar bijna nooit Belgen of Nederlanders

De FGH-Bus
Tom Aerts
omdat die het gewoon niet weten maar
het is bedoeld voor iedereen!! Het thema
was dit jaar Rock and Roll. Je kunt verkleed

komen maar dat hoeft niet.
Ook de General Assembly is zeer de moeite
waard. Het thema van de Key note speech
is dit jaar de snel veranderende toekomst.
EUHA wil haar leden en de branche ondersteunen en bewustmaken van de exponentiële effecten van AI op het leven in het
algemeen en de veranderingen die nu al op
ons vakgebied zijn ingezet. Daarvoor is een
toekomstwetenschapper uitgenodigd die
ook gesprekken voert met topindustriëlen
die weten waar zij mee bezig zijn voor de
volgende 6 -10 jaar en met 80% zekerheid
een realistische voorspelling voor de toekomst geeft.”

Duits, Engels, Nederlands?
Nederland staat in de top 10 van bezoekers
van de EUHA. De lezingen worden simultaan vertaald in het Duits-Engels. Om nog
meer publiek te treken zou Tom graag zien
dat hier talen aan worden toegevoegd, en
dat kan ook Nederlands zijn.
“We hebben ooit bewust een overstap gemaakt van UHA naar EUHA en dat Europese
karakter mag verder worden uitgebouwd.
Future Friday was geheel in het Duits. We
willen internationaliseren maar hebben
ook een beperkt budget, dus doen we dit
bij voorkeur op basis van vraag vanuit het
publiek.” Tom roept op om wensen kenbaar
te maken welke onderdelen van het congres
je zeker zou bezoeken als deze in het Engels,
of zelfs Nederlands gehouden zouden worden. Geef het door: info@audined.nl.

Tom Aerts: “AudiNed moet de inzet van
bestuur en afgevaardigden gebruiken
voor ledenwerving. Mensen die organiseren die moet je bewonderen. Die doen
alle moeite óm het te doen. Als je niks
doet kun je ook geen fouten maken.”

Gedeelde doelstelling
AudiNed en EUHA hebben hetzelfde doel:
audiciens die een optimale partner willen
zijn voor mensen met een gehoorverlies in
hun revalidatie met technische middelen
en in de kwaliteit van de zorg naast een
verantwoordelijke professionele mening en
professionele eer. Hoe sterker de vereniging,
hoe meer onderwerp-specifieke problemen
kunnen worden behandeld in kleinere
werkgroepen van deskundigen waarvan
de resultaten van groot belang zijn voor de
gehele beroepsgroep. Op regionale bijeenkomsten, seminars en landconferenties
biedt EUHA praktische informatie en verdere
ontwikkeling van specialistische kennis. Ook
bedrijfskundige vragen op het gebied van
gehoorakoestiek worden hier besproken en
zo mogelijk opgelost.
AudiNed is gestart met een Strategische
verkenning naar de ontwikkeling van ons
vak. Zodra hier meer inzicht in is worden
regiobijeenkomsten voorbereid die worden
uitgevoerd door de zg. Gideongroep: AudiNed-leden met hart voor de zaak bespreken regionaal door het bestuur aangereikte
onderwerpen en geven terugkoppeling als
basis voor het ontwikkelen van toekomstvisie en beleid. Het valt niet mee om een vereniging op poten te zetten en uit en bouwen
naar een solide organisatie. Tom moet even
lachen als onze contributie ter sprake komt:
E 35 en 4x een vakblad per jaar!

zich te nemen. Er zijn altijd bevlogen mensen nodig als doelen, taken en contacten binnen andere geledingen worden uitgebreid.
Toch is het van groot belang dat het werk
wordt voortgezet. AudiNed is de enige Nederlandse vertegenwoordiging van audiciens
als beroepsgroep. De enige vertegenwoordiger van ónze belangen die namens de
beroepsgroep deelneemt aan overlegstructuren, informatiebijeenkomsten en onderzoeksprogramma’s.
Misschien moet AudiNed, net als EUHA,
steven naar een bredere
intensieve samenwerking
met andere organisaties.
Maar één ding mag niet
veranderen: de kwaliED
DIN
teit, professionaliteit en
AU
MET
beroepsautoriteit van de
audicien als hoorzorgprofessional. Daarvoor
staat AudiNed.

met vrijwilligers en zeer beperkte middelen.
Het is een nog altijd groeiende vakvereniging die inmiddels wordt gezien als serieuze
gesprekspartner als het gaat om vakinhoudelijke en -technische ontwikkelingen, uitvoerbaarheid en kwaliteit van ons vak.”
Het is moeilijk om leden te vinden die naast
een fulltime baan tijd en energie willen en
kunnen investeren om bestuurlijke taken op

EUHA-voorzitter Beate Gromke: “lidmaatschap is de beste investering voor de
toekomst! Stilstand is achteruitgang,
vandaag zelfs meer dan ooit!”

AudiNed moet nog groeien
AudiNed kan met het toekomst-onderzoek
richtlijnen opstellen voor de (verdere) professionele ontwikkeling van de Nederlandse
audicien. AudiNed-voorzitter Viran Chaivan:
“Wij zijn pas opgericht in 2012 en werken

november 2019 De Audiciens, jouw vakblad!

DOE

MEE

13

EUHA 2019
Het 64e Internationale Audiciens Congres

Good was yesterday- today will
be even better

vond plaats van 16 tot en met 18 oktober
in Neurenberg. Vorig jaar in Hannover
bezetten ‘de Nederlanders’ de 8e plaats
op de internationale bezoekerslijst. Ook
nu waren we er - met circa 8000 andere
bezoekers uit meer dan 80 landen - om
een ‘kijkje in de toekomst te nemen die
letterlijk al voor de deur staat.

‘Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen’ (Heraclitus) en ‘Het betere is de vijand
van het goede’ (Voltaitre). Deze uitspraken
werden aangehaald door Dr. Stefan Zimmer,
voorzitter van de Duitse hoorindustrie-vereniging (BHVI) m.b.t. nieuwe sprekers, nieuwe
exposanten, innovatieve producten en diensten én Future Friday. Voor de internationale

HOE VERANDERT
Key note speaker op deze 64e EUHA is futuroloog Kai Arne Gondlach M.A.. Artificiële
Intelligentie is niet nieuw maar wordt omgeven door vele mythen - met recht, meent
Gondlach. Enerzijds is AI-technologie geheel
geïntegreerd in ons dagelijks leven zonder
dat mensen zich daar van bewust zijn. Alexa,
Siri of Google’s spraak-assistent leren van de
conversatie met hun menselijke gebruikers en
bieden ondersteuning in het leven van alledag.
Het assortiment in veel supermarkten wordt
op basis van beperkte big data algoritmen
optimaal afgestemd op de behoeften van de
lokale klant. De logistieke route van goederen
van producent naar de schappen verloop in
hoge mate geautomatiseerd.
Anderzijds suggereren berichten in de relevante media dat de meest moderne (computer)progamma’s al ‘intelligent’ zijn en
marketingafdelingen leveren met veel plezier
een bijdrage aan deze aanname door allerlei
soorten ‘slimme’ apparaten te verkopen.
Maar wat is de werkelijke situatie op dit moment? Welke basisbegrippen en laatste ijkpunten moet je weten? Welke ontwikkelingen
staan ons in de nabije toekomst te wachten
en hoe kunnen we daarvan profiteren? Neem
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bezoekers zou het nóg beter hebben gekund
als de (gratis) lezingen en workshops niet
alleen in het Duits zouden zijn gepresenteerd.
Puntje voor 2020?

Wetenschapper, audicien
en leverancier
EUHA-voorzitter Beate Gromke ziet een
belangrijke toekomst weggelegd voor Kunst-

AI ONZE TOEKOMST?

een kijkje op youtube: Zukuftforscher Kai
Gondlach: So leben und arbeiten wir in der
Zukunft.

Actieplan
De ruime omschrijving van AI is ‘het automatiseren van intelligente systemen’, maar die
systemen kunnen haperen. Transparantie is
van belang als het gaat om toepassingen die
gedrag of fraude voorspellen. In Nederland
is vorige maand een Actieplan Artificiële
Intelligentie ingegaan dat vooral gericht is
op ethisch en maatschappelijk verantwoord

gebruik van zelflerende technologie. Daarin
is veel nieuw onderzoek opgenomen naar de
maatschappelijke impact terwijl de wereld
om ons heen al volop gebruik maakt van de
nieuwe technologie. Het lijkt voor de hand te
liggen dit goed te reguleren, maar een groot
aantal bestaande wetten en regels is gewoon
van toepassing op deze nieuwe technologie.
Een voorbeeld is aansprakelijkheid: door AI
veroorzaakte schade kán worden verhaald op
de eigenaar van de technologie.

Oorcomputer
De Europese Commissie hanteert als definitie: ‘AI verwijst naar systemen die intelligent
gedrag vertonen door hun omgeving te
analyseren en - met een zekere mate van
zelfstandigheid - actie ondernemen om
specifieke doelen te bereiken.’
Ziedaar het moderne hoortoestel: de oorcomputer! Het toestel dat taken uitvoert die
een zekere intelligentie vereisen die eerder
alleen aan mensen werd toegedicht.
Audiciens moeten zich bewust zijn van de
invloed van AI in het dagelijks leven om de
veranderingen binnen onze markt te herkennen.

matige Intelligentie, digitalisering en maximaal gebruik van netwerken. Daar was ook
het lezingenprogramma op toegespitst. Dat
maakt een bijeenkomst als deze een uitgelezen gelegenheid om je persoonlijke expertise
te updaten. Audiciens kunnen terecht voor de
laatste innovaties, technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten in gehoorondersteuning, innovatieve service- en dienstverlening.
Op de Expo kan hierover worden (na)gepraat,
naast meer persoonlijker gesprekken waar je

‘thuis’ niet aan toekomt. Maar het is vooral
inspirerend en prettig om te ervaren hoe fabrikanten bereid zijn tot meedenken over mogelijke oplossingen.
Voor leveranciers is de EUHA een unieke gelegenheid om in korte tijd een grote hoeveelheid
(potentiële) klanten te informeren en kennis
te laten maken met je product in een mooie
stand met de beste audio-visuele middelen.
Het is ook een goede manier om jezelf te
positioneren en te profileren in de markt door

op een andere manier in contact te treden met
bestaande en nieuwe klanten.

Op de EUHA kan een fabrikant duidelijk
maken waar hij voor staat, wat hij doet en
waarom, waar de prioriteiten liggen en wat
de voordelen zijn van het product voor
zowel de audicien als de eindgebruiker.

EXPO: DE VLOER OP
Op de ruime en mooi ingerichte
stands komen de producten optimaal tot hun recht. Bezoekers
kunnen meestal in de eigen taal
praten met de productspecialisten
en met uitgekiende audiovisuele
middelen kan de bezoeker zien
én ervaren wat wordt beloofd.
Dat is wat meer dan alleen een
datasheet.
De expo biedt een overzicht van de laatste
trends en geeft daarmee de richting aan
waarin de markt zich beweegt. Voor de goede
observator kan dit een leidraad zijn om bijvoorbeeld veranderingen door te voeren in
bedrijfsvoering, assortiment en/of dienstverlening. De hoofdonderwerpen van dit jaar: Artificial intelligence, moderne sensor technologie
en digitalisatie.

Nürnberg, here we come
Veel spectaculaire noviteiten waren er dit
jaar niet, maar audiciens hadden ook andere
redenen om af te reizen naar Neurenberg.

Uit gewoonte; “Omdat we dat elk jaar doen”,
nieuwsgierigheid, verdieping, een-op-een gesprekken met productspecialisten, netwerken,
een korte vakantie….

Wouter de Wolf en Ed de Geus

Starkey’s Thrive challenge: een ludieke
manier om zichtbaar te maken dat de
hoortoesteldrager zonder extra’s ook
beweging kan monitoren - en bewegen is
gezond! Het is wetenschappelijk bewezen
dat dagelijks bewegen de fysiek gezondheid positief beïnvloed.
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Wouter de Wolf: “Het heeft meer verdieping
en diepgang dan in de winkel en het is een
goede netwerkgelegenheid.” Voor Ed de Geus
is het een efficiënte manier om fabrikanten
en importeurs te screenen en te spreken: “Je
krijgt op de stand een gevoel bij een merk, bovendien spreek je mensen die je anders nooit
spreekt.” Rudi Struijk is op zoek “naar iets
voor mijn winkeltje dat niet iedereen heeft” en
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Livio update ontgrendelt
nieuwe mogelijkheden
Auto Aan/Uit (alleen voor Livio AI 2400)

De hoortoestellen kunnen automatisch aan- en
uitgeschakeld worden door ze neer te leggen.

Herinneringen

Stel spraakherinneringen in en vergeet nooit meer een
afspraak of uw medicatie.

Android Streaming Hearing Aids (ASHA)

Nu ook direct streaming voor Android phones vanaf
Android OS versie 10.

Andere wijzigingen

‘Hoorzorg waar u ook bent’ voor
een snel verzoek naar de audicien,
OS geluiden en meer.

SHT Table Microphone*

Slimme tafel microfoon met o.a.
touchbediening, spreker prioriteit
en TV streaming mogelijkheid.

* De externe microfoon zal later dit jaar in Nederland
en België beschikbaar zijn voor de verkoop.

Lees meer over Livio AI op www.starkey.nl
Starkey Hearing Technologies - KIND HOREN - Distributeur voor Nederland en België

+31 (0)55 360 2111

info@kindhoren.nl

www.starkey.nl

KIND HOREN is lid
van vereniging GAIN

Onbehandeld gehoorverlies
AuDidakt

Erwin en Bianca Weegels

en zal zeker de doelgroep aanspreken.
De babyboomer groeide op met Philips’
radio’s, beeldbuizen, broodroosters, staafmixers, scheerapparaten en meer. Nu is
het een hoortoestel dat de kwaliteit van
leven moet verbeteren en zowel gericht is
op verbetering van het horen en spraakverstaan als op gezondheid. Het hoortoestel als dataverzamelpunt, betrouwbaar
en ondersteunend in een nieuwe fase van
het leven.

Erwin Weegels zoekt naar betaalbare alternatieven voor disposable onderdelen - “We zijn
toch ook ondernemer!” – maar de Chinezen
bieden geen uitkomst.

Guillaume Lapere van Starkey Benelux.
Starkey introduceerde op de EUHA de SHT Table Microphone die later dit jaar op de markt
komt. Compatible met alle Livio en Livio AI
hoortoestellen en voorzien van 8 microfoons
met de volgende functies:
Automatic mode: automatische keuze welke
spreker prioriteit krijgt. Storend geluid van
de overige microfoons wordt weggefilterd.
Manual Mode: met een tip touch kan de gebruiker zelf kiezen op welke spreker hij zich wil
richten. Remote Microphone Mode: Als deze
met de bijgeleverde neklus om de nek van een
spreker gedragen wordt kun je de microfoon
gebruiken om een enkele spreker te volgen.
TV Streamer en Wired Headphone: met de
bijgeleverde nieuwe oordopjes kun je deze microfoon ook zonder hoortoestellen gebruiken.
Oók handig als je goedhorend bent.

WIDEX: Enjoy
‘Andere tijden’ – met dank aan Ronald
Zweers.

STARKEY: Goed horen is gezond!
Erik Lodewijk

Erik Lodewijk is al 20 jaar audicien en voor
het eerst op de EUHA. “Fabrikanten komen
langs om alles te vertellen maar hier spreekt
ik mensen waar ik niet veel contact mee heb.
Ik ben lekker aan het netwerken. Alle producten die niet regelmatig aan bod komen
staan hier bij elkaar. Verder ben ik er voor de
punten, lezingen en dingen die je bij ons niet
tegenkomt.” Roland Zweers vindt het een
mooie plek om iedereen een handje te geven.
Het is leuk en je kunt goed netwerken. Hij
maakt zich geen illusies dat er nieuwigheidjes
te zien zijn, maar is benieuwd naar Philips.
Angelique Dekker-de Wit zoekt voor Specsavers vooral naar hoorzorg met toegevoegde
waarde voor de consument. “Voegt het wat
toe?”, is de vraag die zij zichzelf én de aanbieders van noviteiten stelt.

De combinatie horen en gezondheid staat bij
Starkey hoog in het vaandel en aan de Livio AI
zijn dan ook weer nieuwe functies toegevoegd.
De Livio AI 2400-hoortoestellen die uit het oor
worden gehaald en op een plat oppervlak gelegd worden, gaan na 15 minuten automatisch
uit. Zodra de hoortoestellen weer opgepakt
worden, gaan ze automatisch weer aan. Vanaf
1 november is Android Streaming beschikbaar
voor rechtstreeks streamen vanaf een Android
telefoon.
Ook de Thrive app is uitgebreid met o.a. een
herinneringsfunctie. ‘Het hoortoestel waarschuwt met een gesproken boodschap dat het
tijd is voor bijv. medicatie-inname, artsbezoek
of het ophalen van een herhaalrecept”, vertelt

Philips: Terug van de reservebank
Na lange tijd betreedt Philips opnieuw de
arena van de hoorindustrie on combinatie
met de Demant-groep; een sterke combinatie van medisch-technologische kennis,
hoortoesteltechnologie en verkoop. Een
complete serie premium Philips HearLink
hoortoestellen, accessoires en applicaties
komt in januari op de Nederlandse markt

Suzanne Bus van Starkey vertelt audioloog Thijs Thielemans over de nieuwe
tafelmicrofoon.
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Het is nog vroeg en iedereen staat klaar.
WIDEX lanceert ENJOY, een nieuwe serie op
basis van de EVOKE-chip, maar dan eenvoudiger. De modellen met direct streaming kunnen ook met TV PLAY worden gecombineerd.
ENJOY komt direct beschikbaar in de database
(categorie 2 t/m 5). Het hoogste technologieniveau ENJOY 440 valt buiten de database.
Ook de EVOKE-serie is uitgebreid met nieuwe
modellen, zoals de RIC312D en BTE13D.
Wat betreft de toekomst is remote fit een gebied dat voorzichtig wordt afgetast onder audiciens die met WIDEX werken. De meningen
zijn verdeeld. Veel audiciens vinden het prettig zich te kunnen onderscheiden met een-opeen contact met de klant, vertelt Richard Koelewijn, productmanager van Widex. "Je vangt
dan ook belangrijke non-verbale informatie op
die kan helpen bij een juiste interpretatie van
problemen, omstandigheden en behoeften. In
Nederland zijn de afstanden nooit erg groot
dus bijna iedereen kan wel langskomen. Toch
is het belangrijk nieuwe technieken te omarmen en er je voordeel mee te doen en er je
eigen invulling aan te geven."
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gehoor geven

Phonak Marvel

Liefde op het eerste geluid
Helder, rijk geluid ∙ Directe verbinding smartphones,
tv en meer ∙ Oplaadbaar ∙ Intelligente apps
Het is niet alleen een geweldig hoortoestel.
Het is een multifunctioneel wonder.
Ga voor meer informatie naar www.phonak.nl

t
Het mees
DE
BEKROON
Phonak
el!
hoortoest

Onbehandeld gehoorverlies
AuDidakt

"RADICA AL NIEUW"
Als de situatie moeilijk wordt,
moet je brein heel hard werken.

omgevingsgeluid. In de analyse wordt ook
diffuus lawaai meegenomen en deze wordt
gereduceerd, zelfs tussen de woorden in. Dit
is essentieel, want hoe schoner de auditieve
informatie wordt doorgegeven. Hoe beter de
toegang is tot relevante informatie die het
spraakverstaan ondersteunt en hoe minder
de gebruiker hoeft te puzzelen of te raden
over wat er precies is gezegd.

Een tandje erbij

Donderdag 10.00 uur: OTICON
Tijd voor de jaarlijkse Kafee und Kuchen van Oticon waar de Nederlandse audiciens
door Jasper van Boekel en Remco Don werden bijgepraat over de nieuwste producten
en diensten.
Oticon presenteerde in september de
Xceed & Xceed Play power- en ultrapowertoestellen voor ernstig tot zeer
ernstig slechthorenden van álle leeftijden, waarbij gebruikgemaakt wordt
van Open Soundtechnologie die eerder
werd geïntroduceerd in combinatie met
de Opn S. Dit opent voor deze specifieke doelgroep ongekende mogelijkheden.
Het hoe en waarom werd eerder door

technologie waarvan Oticon verwacht dat
dit levensveranderend is. Het krachtigste
hoortoestel tot nu toe. Met 146 dB SPL
MPO en 87 dB gain biedt de nieuwe serie
hoortoestellen niet alleen voldoende ‘power’, maar ook toegang tot 3600 spraak. De
OpenSound Navigator maakt in combinatie
met de OpenSound Optimizer deze beleving beschikbaar. Deze specifieke doelgroep
behoudt daarmee een zeer relevant contact
met de omgeving waarvan ze doorgaans
veel communicatie missen.

Taco Drok (Training en Educatie) en
Mark Wals (Marketingspecialist) op 28
en 30 augustus in een interactief webinar gedemonstreerd.

‘Levensveranderende
technologie’
Om ook (zeer) ernstig slechthorenden zo
optimaal mogelijk te ondersteunen in de
dagelijkse gang van zaken - die echter nooit
voorspelbaar is - biedt Oticon Xceed nieuwe

Waarom 3600
Voor de beste signaal-ruisverhouding en
toegang tot de spreker leken ernstig slechthorenden altijd het beste af met directionaliteit. Dit kan echter zorgen voor verminderde
betrokkenheid bij de rest van de omgeving.
De nieuwe strategie geeft ook toegang tot
geluid om hen heen. Taco Drok legt uit dat
het toestel ál het geluid analyseert en een
juiste balans aanbrengt tussen spraak en
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Ook een belangrijk aspect voor de groep
ernstig slechthorenden is de mogelijkheid
tot extra en on-demand ondersteuning als
dat nodig is, zoals aan het eind van een –
lange - dag. Met de OpenSound Booster in
de ON App kan de gebruiker zelf bepalen
of hij in een bepaalde situatie een hoger
contrast wil tussen spraak en omgevingsinformatie. Deze instelling werkt alleen voor
rustige en minder complexe situaties. In
moeilijke situaties werkt het systeem altijd
maximaal. (zie ook De Audiciens jrg. 13, nr.
2, pag 29-30 Nieuw van Oticon)

Feedback
Met de versterking die nodig is voor deze
doelgroep neemt de kans op feedback snel
toe. Dat betekent dat gewone dingen als een
sjaal omdoen, knuffelen, gedag zoenen, je
haar kammen of een appel eten hinderlijke
feedback kunnen geven. Om dit tegen te
gaan zijn er feedbackmanagementsystemen
die echter als nadeel hebben dat dit doorgaans gebeurt op het moment dat feedback
optreedt door het signaal kort weg te laten
vallen, waardoor er auditieve informatie
verloren kan gaan. OpenSound Optmizer
herkent de loop die feedback veroorzaakt
en grijpt preventief in zodat feedback wordt
voorkomen. Resultaat is een stabieler geluid
en een hogere feedbackgrens van 6 dB,
voordat feedbackmanagementsystemen
ingrijpen.
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AcouSoft is gespecialiseerd in software voor de
audiologische markt. Is marktleider met haar
audicien assist pakket voor de audiciensbranche
en voor de KNO praktijk met Easi-Data. Full time
bemande support desk met kennis van zaken.
Geïnteresseerd, bel ons voor
een gratis vrijblijvende demonstratie.

AcouSoft Informatisering BV
Leerlooierstraat 4 | 4871 EN Etten-Leur
[ t ] 076 5012336 [ e ] schneider@acousoft.nl
www.acousoft.nl

Audiciens
• Omvat alle benodigde en noodzakelijke processen rondom de audicien activiteiten.
• Prijs en vergoedingsberekening per zorgverzekeraar voor alle zorgproducten.
• Declaraties incl. Retourinformatie met 1 muisklik naar zowel Vecozo , Famed en Optitrade.
• Koppeling met financiële systemen (Exact, Snelstart en anderen).
• Als eerste in Nederland volledig geïntegreerde Noah4 koppeling.
KNO
• Koppelingen met de volgende deelsystemen:
> Noah 4 geïntegreerd.
> HL7 koppelingen (ziekenhuis informatie systemen).
> EPD (elektronische patiënten dossiers) d.m.v. Web views.
• Online stapelen van audiogrammen.

Onbehandeld gehoorverlies
AuDidakt

Unitron: Coach!
Met de Discover valt veel te ontdekken en het
portfolio is alweer uitgebreid met de Discover
Stride PR(rechargeable) en de Discover Moxi
Jump RT(ringleiding).
Daarnaast kan op de expo iedereen kennismaken met Flex Experience waarbij al op de
eerste afspraak een Flex:trial hoortoestel wordt
aangepast om te wennen aan (nieuw) geluid
en om objectieve data te verzamelen via Log-itall én subjectieve data via Cliënt beoordelingen
die de klant via de app kan geven. Eduard de

Boer van Unitron geeft aan dat dit, vooral nadat de klant lang heeft geaarzeld om iets aan
zijn gehoor te doen, heel prettig is. Hij krijgt
direct iets mee zonder gedwongen te worden
meteen een keuze te hoeven maken, of over
geld te spreken en te moeten wachten op een
start van de proef. Bij de tweede afspraak kan
mede o.b.v. de verzamelde data een keuze
voor het juiste technologieniveau worden
gemaakt die precies past bij de behoeften en
omstandigheden van de klant. Bij de derde

App nu voorzien van een Coach. Een persoonlijke assistent die pro-actief tips en adviezen
geeft, passend bij de fase waarin de cliënt zich
bevindt. Alles wat de audicien heeft verteld,
of had moeten vertellen, weet de Coach. Dat
zorgt dat je minder bezig hoeft te zijn met het
herhalen van instructies aan de klant en meer
gericht kan zijn op hoorzorg. De audicien
moet de klant wel begeleiden in het gebruik
van de app, maar dat gebruik zal gedurende
het proces ook afnemen.

SIGNIA: Míjn eerste hoortoestel

Benjamin den Heijer is een wandelende Signia
Xperience: hij draagt de hoortoestellen om de
gesprekken in het volle geroezemoes van de
expohal goed te kunnen volgen. Zelf behoor ik,

afspraak kan de klant het nieuwe hoortoestel
meekrijgen dat het juiste technologieniveau
heeft, zoals ook in de Flex:trial was ingesteld.
“In een toenemend aantal gevallen is dit ook
al de eindcontrole!”
Nieuw op de EUHA is de virtuele assistent die
de klant helpt beter om te gaan met het hoortoestel. Deze ‘coach’ krijgt ook een toenemend
aandeel in het aanpastraject.
Uit onderzoek blijkt dat een cliënt bij een eerste bezoek veel informatie krijgt. Er zijn wel 111
dingen om te benoemen, van vervangen van
het cerumenfilter tot het oplaadproces. Om dit
allemaal beter te onthouden is de Remote Plus

ClickSleeves voorkomen dat het dopje bij
wisselen in het oor achterblijft. De ovale
vorm volgt de vorm van de gehoorgang
en zit een beetje tussen domes en maatstukjes in.
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op pad voor De Audiciens, qua leeftijd zeker
tot de doelgroep maar tot op heden heb ik
alleen via hoofdtelefoons de voordelen van
hoortoestellen ervaren – en nu mocht ik ze
proberen. Benjamin had extra doompjes bij de
hand die slim zijn vormgegeven en de vorm
van de gehoorgang volgen. Ook werken ze
met een klik-systeem waardoor ze niet kunnen
achterblijven in het oor. Het was een prettig
gesprek en dito ervaring.
Met een nieuwe chip wordt directioneel en

rondom horen gecombineerd. Degene waar je
naar kijkt is goed verstaanbaar zonder dat geluiden uit de omgeving wegvallen. Dat betekent

geen signaalverlies van het eerste stukje tekst
van een spreker die achter je staat. Dat was
ook de uitdaging voor Signia: in een rumoerige
situatie 3600 graden horen en spraakverstaan.
Benjamin: “Voorheen waren we al goed met focussen op een spreker in rumoer. De uitdaging
is als er een tweede of derde persoon bij komt
staan. Herkende het toestel eerst 6 situaties,
nu zijn er 127 verschillende scenario’s voorgeprogrammeerd in het hoortoestel. Het kan dus
nauwkeurig het beste scenario kiezen voor de
betreffende situatie. Zo hoor je wat er voor jou
toe doet: hear what you love.”
Binnenkort wordt aan de app een assistent
toegevoegd die direct reageert op de behoeften
van de gebruiker. Als de gebruiker aangeeft
degene vóór hem niet goed te verstaan, komt
er ogenblikkelijk voor die situatie een nieuwe
instelling in het hoortoestel. Sneller kan het
niet. Dat betekent minder contactmomenten
met de audicien die daardoor efficiënter zijn
tijd kan besteden.
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Hoe onderscheidt
u zich in de markt?
De luisterervaring doorgronden
Transformeer de ervaring van uw cliënten dankzij
Statistieken: een FLEX-oplossing met Log it All en
Beoordelingen. Unitron biedt als enige leverancier
de mogelijkheid om u met Log it All inzicht te geven
in welke luisteromgevingen uw cliënten hun tijd
doorbrengen. In combinatie met de subjectieve data
vanuit Beoordelingen levert Statistieken essentiële
informatie om de meest persoonlijke hooroplossing
te kunnen bieden en uw advies met data te
onderbouwen.
Uitstekend geluid
Met de nieuwe en verbeterde first fit van ons
nieuwste platform Discover kunnen nieuwe
gebruikers profiteren van een superieure start van
hun hoortraject. Een snelle en eenvoudige nieuwe
workflow in Unitron Truefit zorgt ervoor dat alle
benodigde informatie beschikbaar is om de first fit
optimaal te berekenen.

Comfortabel TV kijken
Met de TV Connector kunnen cliënten ontspannen
hun favoriete TV programma’s beluisteren, draadloos
en met hoge kwaliteit stereo-geluid. Dit kan ook met
een laptop, tablet, stereo of andere apparaten.
Toekomstbestendige hoortoestellen
Uw cliënten kunnen de toekomst met vertrouwen
tegemoet gaan, wetende dat zij op elk moment
hun hoortoestellen kunnen upgraden naar
een hoger technologieniveau, mochten de
luisteromstandigheden in de toekomst veranderen.
Praten. Laden. En door.
Het ultieme comfort voor de levensstijl van uw cliënt
met opmerkelijke oplaadtechniek, TV binnen bereik,
handsfree telefoneren,* en media streaming op beide
oren met alle mobiele telefoons.

Afgebeeld hoortoestel is de Discover AHO Stride P R, Li-ion
oplaadbaar. Handsfree bellen met zowel Android™ als
IPhone® mobiele telefoons.

Neem contact op met uw accountmanager of bel 088 - 6008810 voor meer informatie over de nieuwe Moxi Jump R en Moxi Fit
hoortoestellen.

*

Smartphones en traditionele mobiele telefoons met een compatibel Bluetooth- en handsfree-profiel.

AuDidakt Audicienscongres

BERNAFON: SPONTAAN
Dit voorjaar lanceerde Bernafon
de premium hoortoestellenfamilie
Viron 9|7|5. Afgelopen september

technisch als beroepsinhoudelijk met
audiciens is de basis voor optimale hoorzorg voor iedereen, en daar werd tijdens
de EUHA goed gehoor aan gegeven.

werd de Leox 7|3 aan het portfolio
toegevoegd, een superpower/

In het hier en nu

ultrapower hoortoestelfamilie die
voldoende versterking biedt aan de
groep ernstig slechthorenden om
spraak verstaanbaar te maken én
gewaarwording van de omgeving te
behouden.

De campagne om het toestel
heen is: “Ontdek de spontaniteit”.
Wat wordt daar precies mee
bedoeld?
Als ernstig slechthorende is het helemaal
niet vanzelfsprekend om zomaar spontaan iets te doen. Bijna alle activiteiten
buiten de deur moeten zorgvuldig worden
gepland. Denk bijvoorbeeld eens aan
zomaar uit eten gaan. Wanneer je een
zeer ernstig gehoorverlies hebt kan het zo
maar zijn dat je je van tevoren afvraagt: Is
het een druk restaurant? Hoe is de akoestiek daar? Waar kan ik zo gunstig mogelijk
zitten? Naast wie ga ik zitten? Heb ik nog
andere activiteiten voorafgaand aan de
afspraak die ik eventueel op een andere
dag kan doen zodat ik uitgerust naar het
restaurant kan gaan?
Zo zie je dus dat bij ernstige slechthorendheid het zomaar spontaan iets gaan
doen best lastig kan zijn. Bernafon wil
dit gemis met deze campagne zichtbaar
maken. Hoe mooi is het dat een krachtig
toestel dat de luisterinspanning vermindert kan helpen bij de spontaniteit te
(her)ontdekken?! Leox is uitgerust met de
meest waanzinnige audiologische features
en ook zijn beide technologieniveaus in
de ZN-database beschikbaar!
Een partnerschap tussen producent en
gebruiker is één van de kernwaarden van
Bernafon. Het meedenken, zowel bedrijfs-

True Environment Processing™ biedt
een juiste balans tussen de fijne structuur van spraak, lokalisatie van geluiden
en algemeen luistercomfort geeft een
uniform geluidslandschap en de versterking die ernstig slechthorenden kunnen
verwerken.
Dynamic Environment Control System™
(DECS™) is de technologie achter True
Environment Processing™ waarmee
luisterervaringen zo dicht mogelijk bij de
werkelijkheid liggen door in real-time te
reageren op de dynamische omgeving.
Traditionele hoortoestellen versterken
geluiden zonder een duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten
signalen. Versterking is gebaseerd op
een analyse van een luisteromgeving die
reeds gepasseerd is waardoor de geluiden vertraagd en incompleet worden
weergegeven.
Real-time detectie en verwerking maakt
betekenisvolle omgevingsgeluiden
herkenbaarder. Dynamic Amplification
Control™ biedt adaptieve compressie
afhankelijk van de signaal-ruisverhouding, zonder gebruik te maken van
omgevingsclassificatie en verbetert de
signaal-ruisverhouding. De onmiddellijke
gewaarwording van de geluidsbron in de
omgeving en locatie van een geluid ondersteunt de identificatie en biedt meer
luistercomfort in rumoer zonder afbreuk
te doen aan spraakverstaan. Het kunnen verlagen van de luisterinspanning
dankzij deze techniek is vooral voor deze
doelgroep van zeer groot belang.

Kleine dingen voor een groot
verschil
De volumeregelaar van de Leox is in kleinere stapjes dan gebruikelijk te bedienen.
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Normaliter gaat een volumewijziging met
stappen van 2,5 dB, met Leox is het zo in
te stellen dat een stap slechts 1 dB verschil
geeft. Dat lijkt een onbeduidend detail,
maar we weten allemaal dat bij zware
slechthorendheid het dynamisch bereik beperkt is. Dat betekent dat kleine verschillen
in de versterking voor deze groep slechthorenden al een groot effect kunnen hebben.
Het kunnen aanbieden van kleinere stapjes
in de volumeregeling is dan ook geen overbodige luxe.

Kinderen
Specifiek voor ernstig tot zeer ernstig slechthorende kinderen is de Leox uitgerust met
features die voor deze doelgroep van belang
zijn. Goedhorende kinderen luisteren ‘onbedoeld’ mee naar wat er om hen heen wordt
gezegd. Dit niet-gerichte aanbod van spraak
en geluid speelt een belangrijke rol bij het
ontwikkelen van o.a. woordenschat, taalgevoel, ritme en gevoel voor context. Zelfs
met de beste gehoorondersteuning is er
nooit 100% spraakverstaan maar optimale
technologie kan wél helpen om hierin de
spontaniteit terug te vinden.
True Environment Processing brengt het
geluid dicht bij de werkelijkheid met buitengewoon krachtige versterking om het kind
te helpen met gemak en vertrouwen het
leven tegemoet te treden. Goed spraakverstaan ondersteunt de spontaniteit; als je de
ander hoort, doe je makkelijker mee. Als je
de ander verstaat, begrijp je niet alleen wat
er wordt gezegd maar snap je ook de clou,
de essentie van de boodschap.
De Leox leeuw is een krachtige, sterke maar
vooral knuffelbare mascotte die kinderen
meekrijgen. Er is een boekje met onderhoudsinstructies die op en speelse wijze
zijn geschreven en geillustreerd met vrolijke
plaatjes, er is informatie voor de ouders én
een kleine stethoscoop met 3 filters waarmee ouders of leerkrachten kunnen testen
of de toestellen nog naar behoren functioneren.
Het zijn de kleine dingen die het verschil
kunnen maken, en één ervan is de begeleiding in dit hele proces door de audicien.
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GN ReSound: iedereen
direct streaming
Als het gaat om hoortoestellen met
connectiviteit staat GN Hearing hoog
aangeschreven. Samen met Cochlear,
wereldleider op het gebied van implanteerbare hooroplossingen, en Google
wordt sinds 3 september directe strea-

ming van muziek, telefoongesprekken en
ander geluid aangeboden aan mensen
met gehoorverlies. Nu dus ook vanaf
compatibele Android-apparaten, middels Bluetooth Low Energy (BLE). Daarmee is de LiNX Quattro de eerste CIC
met direct streaming van hoge kwaliteit
en laag energieverbruik vanaf Apple én
Android telefoons.

PHONAK: LOVE AT FIRST SOUND
Op de stand maakten bezoekers
kennis met de Audéo M-RT.
De vorig jaar gelanceerde
Marvel-technologie biedt
hoortoesteldragers toegang
tot een ultieme alles-in-één
hooroplossing: Bluetoothconnectiviteit, oplaadbaarheid
met lithium-ion én helder en rijk
geluid. In augustus van dit jaar
werd de volgende generatie
gepresenteerd: Marvel 2.0,
met nog betere hoorprestaties
en meer connectiviteit omdat
twee Bluetooth-audioapparaten
tegelijkertijd gekoppeld kunnen
worden. Aanvullend kan met
de optionele tv-aansluiting
ook high-definition audio van
de tv rechtstreeks naar beide
hoortoestellen worden
gestreamd. Sinds 2013 is
Roger®-technologie de
standaard voor het
verstaan in lawaai
over afstand door
de stem van een
spreker draadloos
rechtstreeks naar
de luisteraar te
verzenden. Alle
hoortoestellen in
het Marvel-portfolio
hebben zonder extra
accessoire toegang
tot RogerDirect. Via een
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gratis firmware-upgrade via hun
audicien hebben huidige Audéo
Marvel-dragers óók toegang tot
de RogerDirect-functie, waarmee
twee van de meest uitdagende
problemen worden aangepakt waar
hoortoesteldragers nog steeds
mee te maken hebben: horen in
lawaai en over afstand.

Phonak dat is ontwikkeld met kunstmatige intelligentie om automatisch te leren,
detecteren en aan te passen voor de beste
luisterervaring in elke luisteromgeving
voor superieure prestaties en vermindering van luisterinspanning in complexe
luistersituaties met meerdere sprekers en
een rijke geluidservaring biedt bij het streamen van audio-inhoud naar beide oren
vanaf elk Bluetooth-apparaat.2

Marvel is een door audiciens en gebruikers
zeer hoog gewaardeerd product dat vanaf
de eerste aanpassing een uitzonderlijke
geluidskwaliteit biedt. Groot voordeel is
ook de combinatie van universele connectiviteit en oplaadbaarheid zonder in te
leveren op geluidskwaliteit.
Alle Marvel-technologie is gebaseerd op
het AutoSense OS 3.0-platform van

In de uitgebreide Marvel-portefeuille werd
ook de Sky M-familie geïntroduceerd om
kinderen alleen het beste te bieden voor
spraak- en taalontwikkeling, spraakverstaanbaarheid en gebruiksgemak. Met een
breed scala aan kleuren en maten en is het
toestel ontworpen om kinderen met een
licht, matig, ernstig en ernstig gehoorverlies te helpen. Sky M biedt het eerste op
maat gemaakte besturingssysteem ontworpen voor kinderen, 24% beter spraakverstaan in lawaai, maximale toegang tot alle
spraakgeluiden en een krachtige oplaadbare batterij die de hele dag meegaat.
Door de consument centraal te stellen, ontstond naast de bestaande
Remote Support en Hoordagboekfunctionaliteit een compleet
nieuwe myPhonak-app die
dragers een verbeterde en gepersonaliseerde luisterervaring
biedt met meer geavanceerde
aanpassingsopties, waaronder
ruisonderdrukking, spraakfocus
en meer. Voor gebruiksgemak
zijn de afstandsbediening van
Phonak Marvel en de aanpassing
op afstand nu volledig geïntegreerd
in de myPhonak-app.

Meditech: appels en peren
de iPod-sleeve. Ook nieuw zijn de klimaatneutrale pluggerz uni-fit verpakkingen met twee
maten.

Ook Alpine was aanwezig

Verschil in technologieniveau en kwaliteit
tussen verschillende toestellen van verschillende merken is moeilijk uit te leggen aan de
klant, tenzij de klant de geluidsbeleving van
verschillende toestellen ter plekke kan ervaren.
Meditech, een bedrijf dat oplossingen biedt
voor ‘geluidswaarneming, communicatie,
spraaktherapie en biofeedback’ kan dit met
Audecom realiseren. Met één druk op de knop
kun je afwisselend 6 hoortoestellen vergelijken
in gesprekken met verschillend achtergrondlawaai, in een restaurantomgeving, telefonerend
in de auto of de trein, op het perron, bij een
muziekuitvoering en meer.
Een willekeurig toestel uit categorie 3 kan
vergeleken worden willekeurig andere toestellen uit dezelfde, een andere of buiten categorie. De klant ervaart de geluidskwaliteit en
kan duidelijk de verschillen waarnemen. Het
is een aardig apparaat om snel tot de juiste
keuze te komen.

Naast het complete scala aan specifieke
audiologische oplossingen en service
voorziet DiaTec met Sanibel ook in de vraag
naar disposable probe tubes in een scherpe
prijs/kwaliteitverhouding. Een aantal audiciens was hiervoor al bij de Chinezen gaan
shoppen maar daar liet de kwaliteit toch te
wensen over… Zo kom je er op de EUHA
achter dat je je boodschappen heel goed
dichter bij huis kunt halen.

Comfoor: Nieuw
Comfoor presenteert de nieuwe deep fit en

DiaTec: Good things come in
Small packages

BB Hearing: glashelder

BB Hearing vertegenwoordigt sinds kort GlasKlar in Nederland en België. Edwin Mellink
van BB Hearing: “Acustica is speciaal voor de
audicien ontwikkeld. Het aanbieden van een
reinigingsspray voor hoortoestellen in een
kleurig customised navulbaar flesje sluit aan
bij de klantbeleving. Zo wordt schoonmaken
leuk.” Daarnaast blijft het bedrijf natuurlijk op
het vertrouwde terrein de audicien bedienen
met o.a. telefonie, tv-luisterhulp en een videootoscoop in een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Eccola: het basismateriaal
is…
Om de natuur in de winkel te brengen
biedt eccola wandversieringen van
mos. De decoraties ondersteunen de
geluidsabsorptie (bijv. in de aanpascabine), zorgen voor een positief klimaat
en weken rustgevend.
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Richtlijn over Risico

©AdobeStock_vegefox.com
Moderne hoorsystemen maken gebruik van Kunstmatige Intelligentie (AI). Getrainde audiciens leggen de basis door
de toestellen zo in te stellen dat ze aansluiten op individuele behoeften en vereisten van de slechthorende.

FUTURE FRIDAY
AT THE EUHA!
Op de laatste dag van de EUHA-Expo konden bezoekers ’s middags
gratis deelnemen aan workshops en presentaties.
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Future Friday at the EUHA!

Future Friday Widex
Het is groot nieuws: het aangekondigde
onderwerp, Energy Cell technology, is
een langlopend project dat voorlopig
is stopgezet. Simon Müller, M.Sc. vertelt
over de moeilijkheden en uitdagingen
van de waterstof batterij en hoe het idee
hiervoor tot stand is gekomen. Het begon
met sir William Grove die in 1839 waterstof en zuurstof samenvoegde. Nu - na
al die jaren - is het van belang voor onze
toekomstige mobiliteit om goed na te
denken hoe de energievoorziening van
de toekomst er uit moet zien. Müller: "De
technologie kan goed werken voor auto's,
netwerken en andere energieconcepten,
maar voor hoortoestellen bouwen we veel
energie op het kleinste oppervlak." Door
de vragen en paradigma's die dit oproept
en de oplossing die nog niet voldoet aan
de hoge kwaliteits- en veiligheids- en
gebruikerseisen van WIDEX, is besloten
het Energy Cell-project voorlopig stop te
zetten. Er zijn inmiddels ook alternatieven
in energievoorziening van hoortoestellen,
zoals Lithium-Ion.

Future Friday Audifon
Met het oog op de toekomst vroeg Audifon meer dan 600 audiciens hoe ze
integratie van digitale dienstverlening
zien op het vakgebied, wat de slechthorende wil en welke diensten deze digitaal
aangeboden zou moeten krijgen en wat is
de ondersteuning die wij audiciens kunnen bieden? Ze zetten dan ook vol in op
nieuwe diensten op basis van moderne
gehoorsystemen die de interactie tussen
audicien en klant verbeteren, de acceptatie en het comfort van hoorsystemen
verhogen en zien tele-audiologie daarbij
als een goede ondersteuning om alles ter
beschikking stellen om het gehoor te herstellen.

Future Friday OTICON
Van ‘horen’ zijn we overgegaan naar ‘auditief cognitieve verwerking’, stelt Jörg
Ellesser in zijn inleiding over cognitief
gestuurde hoorsystemen. De huidige trend
in audiologie is het vermijden van te hoge
mentale belasting. Dat betekent optimaal
ondersteuning om met meer gemak te kunnen horen, maar ook data-verzameling om
mathematische logaritmes in te zetten voor

een nog betere afstemming in hoog complexe luistersituaties.
Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
naar wat er precies gebeurt in het oor, EEGscans en de pathofysiologie in het brein
vormen een nieuwe aanzet tot het audiologisch netwerk. Brainhearing met cognitief
gestuurde hoorsystemen en de meest effectieve signaalbewerking is het resultaat van
een nieuwe visie.

Future Friday STARKEY
Verbinding met het Internet of Things
maakt van universeel gebruik het hoortoestel tot een Multi Purpose device. Met dat
idee opende Starkey vijf jaar geleden ‘the
gateway to wellness and the gateway to
health’. Nieuwe technologie werd ingezet
(connectiviteit, ingebouwde sensoren, machine learning en AI) zonder in te boeten
op uitstekende spraakverstaanbaarheid en
versterking.
Starkey focust in de toekomst op verdere
mogelijkheden om sensoren te gebruiken
om karakteristieken te scannen en verbanden te leggen tussen slechthorendheid en
een aantal fysieke problemen. Daarnaast wil
Starkey ook het beste bieden aan de slechthorenden met streaming van hoge kwaliteit,
de beste kwaliteit in spraak ongeacht waar
je naar luistert.
Het oor als parameter van cardiovasculaire
gezondheid en cognitie is een onderwerp
van brede aandacht. Het is gecorreleerd
aan afname bij slechthorendheid en dat kan
mensen motiveren om deze achteruitgang
te vertragen en hoortoestellen te dragen.
De vernieuwde app heeft nu een persoonlijke assistent. De gebruiker kan (stemgestuurde) vragen stellen of opdrachten
geven. Het antwoord komt direct binnen via
het hoortoestel.

Future Friday UNITRON
Audioloog Michael Luikenga stelde de
vraag: Anamnese 4.0, wat is nieuw? Het is
niet zo dat alles vroeger beter was, maar
wat maakt de anamnese 0.1 oud? Het antwoord is de grote hoeveelheid aan keuzes
die wordt aangeboden. Vroeger kreeg je een
hoorapparaat en er kwam een keuze: analoog of digitaal. De eerste digitale app was
een hebbeding, en in de presentatie werd
het vergeleken met het kopen van een ijsje,
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dat was altijd vanille. En toen kwam er keus:
vanille, chocola en aardbei. En tegenwoordig moet de ijsverkoper de klant precies
uitleggen welke soorten ijs er zijn en wat er
in zit. Dát is de reden om nieuwe vragen en
nieuwe technologie in te zetten bij de anamnese. De argumenten van de cliënt om geen
hoortoestel te willen zijn niet nieuw. Als uit
de anamnese blijkt dat een hoortoestel nodig is, moeten we dat dus anders uitleggen.
Voor de klant kan het afnemen van een
anamnese en het aanpassingstraject waarbij
hij iedere keer naar de winkel moet gedurende een langere periode een langdradig
traject zijn. Dat wil niemand. “We moeten
ándere vragen stellen en in het keuzeproces
zorgen dat de klant plezier houdt. Laat het
ze ontdekken met Unitron’s Flex experience!”

Future Friday PHONAK
Warner Schwarz gaf een inleiding over connectiviteit en e-audiologie, digitalisering
in de hoorakoestiek. Het Marvel-platform
biedt daarvoor een mooi totaalpakket met
daarbij grote potentie in nazorg waar Phonak ook zo goed mogelijk aan wil tegemoetkomen. O.a. met meer connectiviteit en een
app waarin alle functies en processen zijn
gebundeld. Marvel is wereldwijd al omarmd
door een zeer groot publiek en het platform
wordt nog verder uitgebreid. Schwarz: “De
geavanceerde technologie van een nieuw
hoortoestel kan de gebruiker meerwaarde
bieden in connectiviteit, het gemak van de
app en bovenal: liefde op het eerste geluid!
Een specifiek probleem van zwaar slechthorenden m.b.t. afstand en lawaainiveau is telefoneren en spraakverstaan in gezelschap.
Met een sublieme sounddemo kun je binnen 2 minuten laten horen waar het toestel
toe in staat is.” Reden te meer voor bezoekers om de Phonak-stand te bezoeken!

Future Friday Bruckhoff/
Audia Akustik
Design zal belangrijker worden, ook in
beengleiding en een vernieuwde voorhoofdsband voor beengeleidingsaanpassing kan met de vele nieuwe stoffen die op
de markt zijn een aantrekkelijker uiterlijk
krijgen. Een wens van ouders van kinderen
met BCD is verwerking van he hoortoestel
in de band, en bij voorkeur niet herkenbaar
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Future Friday at the EUHA!

als hoortoestel. Er is een band ontwikkeld
met een aparte vibrator en versterker.
Moderne technologie maakt het mogelijk
een ‘onzichtbare’ hoofdband te ontwikkelen
gebouwd waarmee naast goed kan horen
ook mogelijkheden zijn ingebouwd om veel
andere functies te meten.

benaderingen van signaalverwerking en de
dynamische aanpassing van hoortoestellen.
Als dB altijd dezelfde waarde reflecteert is
het uitermate gemakkelijk bij iedere cliënt
met een vergelijkbaar verlies dezelfde instelling te gebruiken. Helaas, iedere audicien
weet dat het verlies hetzelfde kan zijn maar
dat iedere persoon een andere instelling
behoeft. Er zijn dus meer factoren die een
rol die een rol spelen dan alleen de gehoordrempel. Er komt meer bij kijken dan automatisme. Hoortoestellen houden rekening
met een scala aan omgevingsfactoren. Je
hebt een nauwkeurige vaststelling nodig
van de mate van beschadiging, een beeld
van de omstandigheden en behoeften en
moet rekening houden met leeftijd. Groot
gehoorverlies in combinatie met hogere
leeftijd vraagt om een andere signaalbewerking en er zijn andere signaalwaarden
nodig! Wiessner wijst in dit verband op het
belang van het Dynamic Environment Control System (DECS).

m.b.t. de precieze aard van het signaal, de
signaalrichting en de optimale signaal-ruis
verhouding.
Een hooromgeving kent meerdere lagen
naast een directionele laag. Nieuw is de
Signia laagjes-technologie die zorgt voor een
mix in de juiste verhouding waarmee alle
lagen hoorbaar en verstaanbaar zijn. Het
hoortoestel doet deze analyse, zodat alle
spraaksignalen goed worden verstaan en uit
elkaar gehouden kunnen worden. In de toekomst kan de audicien dit allemaal instellen
en afstemmen.

Future Friday GN ReSound

Future Friday SIGNIA

Future Friday AS Audio Service
Sterke en loyale klantenbinding blijft belangrijk en daar kan Audio Service bij helpen
middels een te individualiseren platform
voor individuele marketing en langdurige
acquisitie. De audicien moet weten welke
emoties loyaliteit opleveren en die aanspreken in een gecompliceerde markt. Sterke
en loyale klantenbinding blijft belangrijk en
daar kan Audio Service bij helpen middels
een te individualiseren platform voor individuele marketing en langdurige acquisitie. De
audicien moet weten welke emoties loyaliteit
opleveren en die aanspreken in een gecompliceerde markt en het juiste imago verwerven. Jezelf onderscheiden van de massa zal
in de toekomst belangrijker worden. Op de
stand demonstreren ze ook de nieuwe online scholingstool e-Campus.

Future Friday BERNAFON
Sebastian Wiessner legt uit dat dB niet altijd
dezelfde dB is. Er zijn nieuwe kwalitatieve
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Onder de titel ‘Audiologie in beweging’ werd
ingegaan op het nieuwe platform Xperience
dat tijdens deze EUHA werd gepresenteerd.
Een hoorsysteem dat met een werkelijk
gedefinieerd scenario bepaalt waar iemand
zich ophoud en wat de ondersteuning moet
zijn, zodanig dat meer concrete situaties
kunnen worden gedefinieerd en opgelost.
Xperience heeft een sensor die akoestiek
verbindt aan bewegingstechniek, zodat
het hoortoestel de instelling wijzigt zodra
iemand in de auto stapt of loopt.
Eén spreker snel goed verstaanbaar maken
is anders dan verstaanbaarheid genereren
als meerdere personen allemaal wat zeggen: het systeem herkent de eigen stem en
analyseert de externe stem voor een goede
weergave. De Signia-app omvat alle nieuwe
functies en reageert direct op de situatie

Het mixen van de verschillende laagjes
werd beeldend uitgelegd.

Het jubilerende GN ReSound zette de technologische innovaties van de afgelopen 150
jaar op een rij. Op de stands van ReSound,
Interton en Beltone kon iedereen zelf het
bewijs van al deze innovaties ervaren.
De nieuwste technologie is gebaseerd op een
recent protocol voor audiostreaming naar
hoortoestellen (ASHA) via Bluetooth Low
Energy, wat Google in samenwerking met GN
Hearing and Cochlear heeft ontwikkeld, zodanig dat het batterijgebruik tot een minimum
beperkt blijft. De nieuwe streaming technologie kan de gehele dag worden gebruikt
zonder de gebruiksduur van de hoortoestelbatterijen hinderlijk te beperken. Oplaadbare
toestelversies gaan nog steeds met gemak
een hele dag mee. En dat is een enorme
uitdaging voor toestellen die gebruik maken
van traditionele Bluetooth streaming!
Het streaming protocol is ‘open source’,
waardoor ook anderen in de nabije toekomst
direct audiostreaming kunnen aanbieden.
Vooralsnog zijn de Google Pixel 3, Pixel 3 XL,
Pixel 3a, and Pixel 3a XL de éérste Androids
die direct streaming ondersteunen naar de
ReSound LiNX Quattro en Beltone Amaze.
The nieuwe technologie is bereikbaar via een
update naar Android 10 tezamen met een
firmware update van de hoortoestellen.

Lithium-ion batterij

LITHIUM-ION BATTERIJ
Er is eigenlijk geen moderne draagbare elektronica die niet van energie
wordt voorzien door een oplaadbare
lithium-ion batterij. Het is bij alle merken een aandachtspunt in het rijtje
aanbevelingen naar de eindgebruiker.
De lithium-ion batterij staat momenteel
zeer positief in het nieuws nu de Nobelprijs
voor Scheikunde is toegekend aan wetenschappers John Goodenough (VS), Stanley
Whittingham (GB) en Akira Yoshino (JP) voor
de ontwikkeling van deze batterij en het
belang hiervan voor de ‘oplaadbare wereld’
waarin alle beetjes helpen om de temperatuurstijging van de aarde tegen te gaan.
Voor hoortoestellen betekent het zeker:
milieuvriendelijk, gebruiksgemak, handig
en veilig!

Batterij-indigestie
Om een petieterig hoortoestelbatterijtje te
verwisselen is fijne motoriek nodig. Veel ouderen zeggen het prima voor elkaar te krijgen,
maar iedereen die even over de vloer kijkt
vindt batterijtjes in het (hoogpolig) tapijt of in
een hoekje bij de tafelpoot. Een gevallen batterijtje hoor je vanzelf ratelen in de stofzuiger...
en zo belandt het batterijtje in het milieu. Het
verkeerde milieu.
Maar er is nog een ander gevaar, (klein)kinderen die over de grond kruipen ‘vinden’ ze wél.
Het maakt dan niet uit of verpakkingen van
knoopcelbatterijen een veiligheidssluiting
hebben of niet; ze vallen vooral bij het wisselen. Nieuwe batterijen zijn schadelijker dan
lege. Een ingeslikt batterijtje dat blijft hangen
in de maag of de darmen hoeft niet altijd
direct dramatisch te zijn, tenzij het de slokdarm betreft. Het kind kan dan erg kwijlen en
kuchen, is benauwd of geeft over. De batterij
moet dan zo snel mogelijk verwijderd. Het is

belangrijk te weten dat je het kind niet moet
laten braken, dat kan meer schade geven.
Arts-onderzoeker Hilde Krom doet promotieonderzoek naar de gevolgen van door
kinderen ingeslikte batterijen en schrijft in het
European Journal of Paediatrics op basis van
grootschalig onderzoek in de VS over een wereldwijde toename van het aantal complicaties, waarschijnlijk als gevolg van toenemend
gebruik van lithium-ion. Het gaat gemiddeld
om 4-5 meldingen per maand. Binnen twee
uur na inslikken is de kans op schade nog
gering. In de maag kan vanwege het maagzuur de batterij langere tijd blijven zitten, maar
moet wél worden verwijderd. Blijkt uit röntgenonderzoek dat de batterij zich in de dunne
of dikke darm bevindt, dan is de batterij al op
weg met de ontlasting - daar moeten ouders
dan goed op letten.

HOE GROEN IS HET HOORTOESTEL?
Ed Hawkins is klimaatwetenschapper aan
het National Centre for Atmospheric Science
(Universiteit van Reading, GB). Hij zegt dat er
onzekerheid bestaat over snelheid van temperatuurstijging, maar dat wetenschappers er wel
van overtuigd zijn dat die stijgt en blijft stijgen
als we geen maatregelen treffen. Het kan meeof tegenvallen, en dat dwingt ons voorzichtig te
zijn! Hawkins: ‘Volgens het voorzorgsprincipe
moeten we alles in het werk stellen om te voorkomen dat het allerergste scenario uitkomt.’

"Show your stripe" opwarmingsstrepen
van blauw naar rood geven de gemiddelde
temperatuur op aarde aan van 1850 - 2018
(Ed Hawkins/data UK MET Office)

november 2019 De Audiciens, jouw vakblad!

29

GAIN – dat is winst voor iedereen!

GAIN
Dat is winst voor
iedereen!
GAIN de branchevereniging voor
producenten van hoorhulpmiddelen in Nederland, wil haar taken zo
goed mogelijk uitvoeren en breed
samenwerken. Toegankelijke hoorzorg, snelle behandelingen en een
op maat gemaakte oplossing moet
voor iedereen vanzelfsprekend
zijn. GAIN zet zich daarom in voor
betere samenwerking en kennisdeling in de hoorbranche en deed liet
een enquête-onderzoek onderzoek
uitvoeren onder hun belangrijkste
relaties om uit te vinden welke rol
anderen voor GAIN ziet weggelegd.

De hoorindustrie is over de hele breedte
sterk begaan met de eindgebruiker. Hoortoestelfabrikanten blijven bestaande producten verder ontwikkelen en verbeteren en
steken daarnaast veel tijd, geld en energie in
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor een steeds betere ondersteuning van het gehoor en de signaalverwerking
van zowel toestel als drager door nieuwe
platforms, zuiniger en milieuvriendelijker
toepassingen, comfort en vormgeving om
de slechthorende mens in staat te stellen
verbaal te communiceren en actief en interactief te participeren in de samenleving.
Om dit proces voor alle slechthorenden zo
natuurlijk mogelijk te kunnen laten verlopen
is echter nog steeds een lange weg te gaan.
Het uitgangspunt van de fabrikant om de
slechthorende beter te laten horen is met
voortschrijdend inzicht in het auditieve systeem en een vernieuwende technologische
insteek uitgegroeid tot een andere formulering: de slechthorende beter laten functione-
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ren zodat deze niet meer gehinderd wordt
door de hoorhandicap.
De categorie-indeling binnen het Hoorprotocol bepaalt in hoge mate wat de klant
krijgt. Deze werkwijze is nooit volledig of
naar tevredenheid ingevoerd en ligt al vanaf
het begin in 2012 onder vuur - maar ondertussen accepteert de branche het – noodgedwongen - wel. Zorgverzekeraars merken
dat audiciens hun cliënten netjes indelen
in een van de 5 categorieën, er komen geen
klachten binnen van gebruikers, dus wat
hun betreft gaat het goed. Toch krijgt een
toenemend aantal consumenten in de gaten
dat zorgverzekeraars slechte contracten
afspreken; niet voor zichzelf, maar voor de
patiënt. Het moet alsmaar goedkoper en
binnen steeds sterker afgebakende kaders.
Voor de slechthorenden in Nederland is het
belangrijk dat de audicien kan voorzien in
de vergoedde zorg én niet-vergoedde zorg.
Dat kan met goede producten die aansluiten
bij hetgeen waar mensen naar op zoek zijn.
Een aantal fabrikanten heeft het afgelopen
jaar topmodellen omlaag geschaald zodat
ook binnen categorie 3-5 van de database
nieuwe technologie beschikbaar is voor de
cliënt. Door eerdere topmodellen én versies
van nieuw ontwikkelde technologie toegankelijker te maken voor een grotere groep,
ondersteunt de industrie zowel de audicien
als de klant die binnen de zorgvergoeding
wil blijven.
Zowel audicien als klant profiteert met een
‘beter product’ doorgaans ook van een
snellere aanpassing met minder gedoe en
gezeur. Dat betekent tijdwinst en een tevreden klant.
Met goede producten binnen het protocol
kan de audicien cliënten het beste bieden
terwijl er toch een verschil blijft bestaan met
de vrije markt. Het stelt de audicien ook in
staat om te laten ervaren wat de winst is van
goed horen voor de cliënt: een aangenamer
leven.

VERPLICHTE
gehoorcontrole
Uit recent onderzoek van GAIN blijkt dat
circa 60% van de Nederlanders vindt dat
50-plussers verplicht zouden moeten worden om jaarlijks hun gehoor te laten controleren. 54% van de 55-plussers ziet heil
in een verplichte, jaarlijkse gehoorcontrole
voor 50-plussers. Bij jongeren tot 35 jaar is
dat zelfs 63%.
Dat gehoorproblemen in verband worden
gebracht met kans op dementie is in De Audiciens veelvuldig belicht. Het tijdig controleren op gehoorproblemen is belangrijk. Uit
onderzoek blijkt dat zelfs mild gehoorverlies mogelijk de kans op dementie vergroot.
"Met een hoortoestel kan de kans op dementie met zo’n 33 procent dalen. Naast
het stoppen met roken en drinken, meer
bewegen en leren, is het tijdig dragen van
een hoortoestel een goed recept tegen dementie,” aldus geriater Dr. Kees Kalisvaart
(Spaarne Gasthuis)

9 op de 10 Nederlanders wil dat 50-plussers beter voorgelicht worden over het
vergrote risico op dementie bij slechthorendheid. Helaas weten meer dan 3 op
de 4 Nederlanders niet dat gehoorproblemen mogelijk de kans op dementie
vergroten. Bij 55-plussers is dat zelfs
80%.

Expert roept op tot meer
voorlichting
Kalisvaart stelt dat Nederlanders zich meer
bewust zouden moeten zijn van de gezondheidsrisico’s bij slechthorendheid. “Het is
daarom ook nuttig dat er onderzoek wordt
gedaan naar de mate waarin deze risico’s
bekend zijn bij het grote publiek. Waarom
zou de overheid en de medische sector niet
inzetten op een grote voorlichtingscampagne? Jongeren wordt al langer uitgelegd hoe
ze gezondheidsrisico’s met betrekking tot
het gehoor kunnen voorkomen. Laten we
die tijd en energie nu ook eens investeren
in 50-plussers.”
Daar kunnen audiciens ook heel goed aan
bijdragen!

Preventie en voorlichting hard nodig

Preventie en voorlichting hard nodig
De Hoorstichting, onderdeel van
VeiligNL, ontwikkelt al járen programma’s om gehoorschade te
voorkomen en tijdig te ontdekken.
In het kader van langlopend onderzoek volgden onderzoekers van het
Erasmus MC duizenden kinderen
van vóór de geboorte tot jongvolwassen. Bij circa 3.000 kinderen in
de leeftijd van 9-11 jaar zijn gehoortesten afgenomen en daaruit blijkt
dat 14% van deze kinderen gehoorschade heeft.
Het betreft een leeftijdsgroep die nog
niet toe is aan stappen, concert- of festivalbezoek. Als mogelijke oorzaak lijken
muziekspelers een rol te spelen. De onderzoeksresultaten laten zien dat het risico op
gehoorschade bij kinderen die muziekspelers gebruiken 3x zo hoog is. Het verband
tussen gebruik van koptelefoons en/of
oordoppen bij het luisteren naar muziek
moet nader worden onderzocht.
Zie www.hoorstichting.nl

Het hoeft niet hard te zijn
KNO-artsen waarschuwen voor onherstelbare gehoorschade bij langdurig dragen
van een koptelefoon of oortjes, ook bij niet
harde muziek. Zij zien de problemen met
gehoorschade bij jongeren toenemen en
pleiten voor meer bewustwording van de
gevaren en de gevolgen
Audiciens kunnen (jonge) klanten informeren over preventiemaatregelen. Veel en
vooral jongeren leven met een smartphone
in de hand en dan is het gebruiksgemak van
een hoofdtelefoon of oortjes erg groot. Voor
sommigen maakt het zelfs deel uit van de
outfit. Het volume op koptelefoons, oortjes
en telefoons is begrensd (100 dB!) en er is
een wettelijke verplichting om bij 85 dB te
waarschuwen voor mogelijke gehoorschade,
maar uit allerlei onderzoek blijkt dat een
echt veilige grens eerder ligt op 75 dB en,
niet alle oren zijn even gevoelig.

technologische ontwikkelingen is groot,
maar vooralsnog is het een harde boodschap als je te horen krijgt dat oorsuizen
of een piep niet te genezen is.

Je bent gewaarschuwd..
Apple heeft standaard een gezondheids-app
op iPhones die verschillende activiteiten bijhoudt. Vanaf IOS 13 wordt de app uitgebreid
met informatie over muziekluistergedrag,
vergelijkbaar met je ‘schermtijd-melding’.
De app geeft aan of het volume ‘veilig’ is en
onder 80 dB blijft.
Samsung waarschuwt de gebruiker als het
volume boven een bepaalde waarde wordt
ingesteld en vraagt akkoord om door te
gaan. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid toch bij de gebruiker – en die
is afhankelijk van goede voorlichting: NU
definieert jouw later. Daar ligt voor de gehele
hoorbranche een schone taak!

Preventie is voor jongeren een ‘ver-vanmijn-bed-show’ en daarom moeizaam.
Het vertrouwen in de toekomst en de

GAIN LANCEERT
ADE-CAMPAGNE ‘WATT?!
De meeste mensen onderschatten de langetermijneffecten van te hoge lawaainiveaus.
GAIN ambieert als branchevereniging voor
producenten van hoorhulpmiddelen een meer
verbindende en voorlichtende rol. Zij voegt
de daad bij het woord met een geluidswaarschuwing bij festivals en concerten onder het
motto: ‘WATT?!, Geen gepiep. Gebruik je dop-

pen’. Kijk op www.Geengepiep.nl
In vier podcasts ervaren bekende dj’s én de
luisteraars hoe het is om slechthorend te zijn.
Net als de in de NIX18-campagne waarbij
horeca, sportclubs en supermarkten werden
bewogen om jongeren geen alcohol of tabak te
verkopen, wordt nu een link gelegd naar gehoorschade en (verantwoord) uitgaan.
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H E A R W H AT M AT T E R S T O Y O U .
Met de komst van de nieuwe Pure 312 X introduceren wij
ons nieuwste platform Signia Xperience met YourSound technology.
Dit revolutionaire hoortoestel bevat unieke geïntegreerde akoestische en bewegingssensoren.
Hierdoor is het hoortoestel in staat luistersituaties beter te begrijpen en zich hieraan aan te passen,
zodat de drager datgene hoort wat er voor hem toe doet.
Door de combinatie van onze Own Voice Processing en de volgende generatie ruisonderdrukking,
levert de Pure 312 X de meest natuurlijke hoorbeleving.
Ga voor meer informatie naar www.signia-pro.nl

Column Meindert Stolk

PREVENTIE LOONT….

Ook wanneer het
om je gehoor gaat!
om het roken te ontmoedigen en is er bijna
10 miljoen euro beschikbaar voor projecten
om overgewicht tegen te gaan. Bij alle projecten wordt er extra veel aandacht besteed
aan projecten gericht op jongeren.
In vrijwel alle discussies en debatten over
de zorg, wordt er steeds meer aandacht geschonken aan het belang van preventie. Een
gezonde leefstijl draagt er aan bij dat mensen langer gezond blijven en een hogere
levenskwaliteit ervaren. Bovendien leidt het
er ook toe dat veel zorgkosten voorkomen
of in elk geval uitgesteld kunnen worden.
Onder regie van staatssecretaris Blokhuis
van Volksgezondheid is het afgelopen jaar
hard gewerkt aan de totstandkoming van
het Nationaal Preventie Akkoord. Tientallen organisaties zijn daarbij uitgenodigd
om te overleggen en afspraken te maken
om een gezondere leefstijl te bevorderen.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gezondere
voeding (minder suiker, zout en vet), meer
bewegen, het ontmoedigen van roken en
het tegengaan van problematisch alcoholgebruik. Eigenlijk voor de hand liggende
thema’s wanneer je zuinig wilt zijn op je
gezondheid.
Dat Nationale Preventie Akkoord is inmiddels uitgewerkt in verschillende deelakkoorden, waarbij zowel het bedrijfsleven
als gezondheidsfondsen en consumentenorganisaties betrokken zijn. Afgelopen
week maakte de staatssecretaris bekend dat
hij forse budgetten beschikbaar stelt om die
deelakkoorden uit te voeren. Zo wordt er bijvoorbeeld 8 miljoen euro extra uitgetrokken

Het besef groeit dat belangrijk is om zuinig
te zijn op je gezondheid en daar al jong mee
te beginnen. Binnen de audicienbranche
weten we dat dat ook geldt voor je gehoor.
Zuinig zijn op je gehoor, kan forse en vervelende problemen voorkomen.
Als professionals in de hoorzorg zouden
we prima kunnen aansluiten bij de projecten en initiatieven die nu worden ontwikkeld. Een kwart van de middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs
maakt in 2020 gebruik van ondersteuning
van het project Gezonde School. Daarbij
wordt voorlichting gegeven over gezonde
voeding en het gebruik van alcohol. De
hoorzorg zou daar prima bij kunnen aansluiten met voorlichting over het gebruik
van ‘oortjes’ en de gevolgen van te harde
muziek.

belang van preventie. Maar audicienbe- drijven kunnen ook zelf lokaal aan de slag. Via
de Vereniging Nederlandse Gemeen- ten
worden gemeenten gestimuleerd om ook
lokale afspraken te maken. Audicien- bedrijven kunnen daarbij aanhaken, bij- voorbeeld
door het geven van voorlichting op scholen.
Maar uiteraard gaat het niet alleen om
jongeren. Het gaat ook om voorlichting dat
goede hoorzorg bijdraagt aan de kwaliteit
van leven wanneer er sprake is van gehoorverlies bij het ouder worden. Want goede
hoorzorg draagt bij aan het tegengaan of
vertragen van verschillende andere aandoeningen en negatieve effecten.
Op initiatief van de Nationale Hoorstichting startte er enkele jaren geleden een
campagne “Je hebt maar één paar oren,
wees er zuinig op”. Zeker nu preventie zo’n
actueel thema is, zou het volgens mij een
heel goed idee zijn om gezamenlijk die
campagne weer op te pakken.
Meindert Stolk,
Voorzitter NVAB

Daarnaast gaan middelbare beroepsopleidingen tijdens hun lessen Vitaal Burgerschap gebruik maken van Test Je Leefstijl.
Daarbij zou ook aandacht besteed kunnen
worden aan het bezoeken van festivals en
concerten en het belang om gehoorbeschermers te gebruiken.
Als brancheorganisatie zoeken we voortdurend aansluiting van dit soort initiatieven en organiseren we activiteiten om ook
politici en beleidsmakers te wijzen op het
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Optitrade

OPTITRADE DAY:
SAMENWERKEN WERKT

Op 16 september kwamen bijna 300
klanten en leveranciers van Optitrade naar DeFabrique in Utrecht. Algemeen Directeur Jan Weber maakte
in zijn welkomstwoord duidelijk dat
samenwerking in het DNA van Optitrade zit. Een aantal sprekers deelde
hun visie op de huidige markt.
Bjorn Kuipers (Jumbo/KNVB) combineert
ondernemerschap met scheidsrechter zijn
op het hoogste niveau en werkt in beide
hoedanigheden samen met een team van
specialisten. Om tot een juiste beslissing te
komen is tijd nodig, maar soms is een ‘split
second’ beslissing onvermijdelijk en daar
moet je dan ook niet over twijfelen.
Kees Buur (AS Watson/Kruidvat) ziet veel
in samenwerking met leveranciers op basis
van enkele vaste doelstellingen: omzetgroei,
marge en extra traffic. Vanuit zijn mantra dat
Kruidvat ieder jaar moest groeien wordt naar
zijn mening in de optiek- en audiologiebranche te traag gereageerd. Bovendien maken
de hoge marges optiek en audiologie als
vanzelf interessant voor drogisterijketens.
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Tip van Kees: praat met jongeren. Zij denken en doen alles anders en sneller dan
wij. Leer van andere branches en wees
niet bang om fouten te maken. Als je niet
probeert, leer je ook niets.

Eric Altmann (ABN Amro) gaf een glashelder
inzicht in de achtergrond van de verschillende ketens en leveranciers op de optiek- en
audiologiemarkt en hoe de eigenaren van
deze organisaties, de Private Equity-bedrijven, werken en denken. Omzetgroei is veel
belangrijker dan direct winst genereren en dit
maakt het voor de individuele ondernemer
lastig concurreren.

Tips voor de handhaving van een sterke
positie: samenwerken met en binnen een
retail serviceorganisatie, zorgen dat je de
lokale held bent en een customer excellence creëren.

Karen Kühbauch, manager van de museumwinkel van Singer in Laren, benadrukte het

belang van creativiteit om je als ondernemer
te onderscheiden. Volgens haar moet je continu veranderen om klanten te laten terugkeren. Ze heeft alle recht van spreken. In 10
jaar tijd vertienvoudigde zij de omzet in deze
minder commerciële omgeving.
Ondernemer Erwin Binneveld (Spar University) is het levende bewijs dat je ook
een moeilijke doelgroep als studenten kunt
bewegen om meer te besteden door hen
continu te verrassen en mee te gaan in hun
dagelijkse bezigheden zoals de smartphone,
gezond eten, gratis en snel. “Als je focust op
de shopper en niet alleen op de shop, kun je
ook groeien met een lastige doelgroep. Een
relatief kleine organisatie zoals Spar kan dan
prima concurreren met de grote partijen.”
Pim Föster (Optitrade Retailgroep)geeft aan
dat Optitrade ervan overtuigd is dat zelfstandige ondernemers een belangrijke en
onderscheidende rol op de optiek- en audiologiemarkt kunnen -blijven- spelen, maar het
is noodzaak samen een aantal uitdagingen
aan te gaan. Samenwerking loont o.a. bij het
genereren van traffic, het up-to-date houden
van kennis en het organiseren van de administratie, en daar kan Optitrade bij helpen.

Optitrade

Viron Music
Experience
Op 29 september genoten ruim 100 audiciens en hun slechthorende cliënten van
een optreden van Guido's Orchestra, bekend van onder meer Symphonica in Rosso
tijdens de tweede Viron Music Experience,
georganiseerd door Bernafon. Verschillende
muziekstijlen, lopend van klassieke muziek
tot pop werden hier in muziek en zang ten
gehore gebracht. Sommige stukken hadden
een flinke dynamiek; de aanwezige slechthorenden konden hun nieuwe Viron hoortoestellen 'live' goed beoordelen. Enkele reacties na afloop van het concert: 'het klinkt
heel natuurlijk', 'een geweldige middag', 'de
details zijn goed', 'gewoon schitterend'.

Specsavers Clinical Conference
‘Samen sterk voor betere oogen hoorzorg’
Zo’n 500 oog- en hoorzorgspecialisten waren op 6 oktober in de Utrechtse Jaarbeurs
voor de Specsavers Clinical Conference,
één van de grootste optiek- en audiologieevenementen van Europa. De zorgprofessionals lieten zich inspireren door nationale en
internationale sprekers uit de branche.
Remko Berkel, Directeur van Specsavers

Nederland, gaf in zijn openingswoord aan
trots te zijn ook dit jaar weer honderden professionals uit het vak hebben kunnen inspireren. “Het is ons doel om professionaliteit
binnen de branche te blijven vergroten. Dit
geldt zowel voor onze eigen medewerkers,
als voor specialisten buiten onze organisatie. Door zoveel mogelijk kennis te bundelen
van gerenommeerde specialisten uit ons
internationale netwerk, bieden wij bezoekers
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de mogelijkheid om ontwikkelingen binnen
oog-en hoorzorg op de voet te volgen.”
Er werd vervolgens een gevarieerd programma geboden rondom het thema ‘samen sterk voor betere oog-en hoorzorg’. Op
het gebied van hoorzorg sprak o.a. klinisch
neuropsycholoog Olav Wagenaar over verminderde auditieve patroonherkenning bij
ouderen en de rol van hoorzorg hierin.
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AANDACHT VOOR ACCREDITATIE
StAr heeft een harde deadline voor de
accreditatiepunten: de telling is eind november!
Heb je onvoldoenden accreditatiepunten

behaald, dan is het tot eind november
mogelijk hiervoor een herstelplan in te
dienen. Iedereen met een ernstig puntentekort heeft een mail ontvangen, maar

voor diegenen die slechts beperkt tekort
hebben, moeten zelf actie ondernemen.
Dus: kijk nog even op de website en neem
zo nodig tijdig contact op met StAr.

GAIN-EVENT: Aanmelden kan nog via vereniging GAIN!
“Samen creëren we de beste hoorzorg
voor iedereen.”
Het credo van GAIN is het uitgangspunt voor
een inspirerend en informerend GAIN-event
dat op dinsdag 19 november a.s. van 16.00 tot
19.30 wordt georganiseerd in het FME Auditorium, Zilverstraat 69 te Zoetermeer.
Programma:
• Tinnitus X Kunst:
René van der Wilk praat over neurofysiologie en behandeling van tinnitus.

• Roland Zweers met kunst, hij vertelt, laat
zien en … laat horen.
• Maatschappij X Oren:
o.a. Michael Graste, een bekend fashion- en
portretfotograaf, vertelt aan de hand van zijn
werk zijn inspirerende verhaal over gehoor.
• Brein X Inspiratie:
Henk Jan Honing vertelt met passie, kennis
en gave inzichten over de rol van perceptie,
emotie, geheugen, aandacht en verwachting in het luisteren naar muziek.
• Meetup X Experts:

Dé gelegenheid om de top in technologische hoogstandjes op gebied van horen te
ontmoeten of die prangende vragen te stellen aan de aanwezige experts in de diverse
vakgebieden.
• Podcast X ADE:
WATT?! GAIN heeft zich ten doel gesteld
de jongere doelgroep te bereiken. Handen
ineen om slechthorendheid door lawaai
terug te brengen.
• Muziek X Preventie:
Alle ballen op preventie. Muziek vervoert.

CONSUMENT KIEST VOOR ZORG OP AFSTAND
De deur niet uit hoeven voor een
consult, controle of kleine aanpassing
en per app een vraag voorleggen aan
de zorgverlener is steeds meer gemeengoed. Onderzoek naar wensen
en behoeften van consumenten op
het gebied van digitale zorg - dus niet
specifiek hoorzorg - laat zien dat 40%
van de Nederlanders zegt ‘zeker open
te staan voor zorg op afstand’. Het
besparen van reistijd, laagdrempeligheid en verlagen van de (zorg)kosten
zijn de belangrijkste redenen, aldus het
recent door Medicinfo gepubliceerde
onderzoeksrapport “Consument kiest
voor zorg op afstand” (www.medicinfo.
nl/onderzoek2019).
Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat
de mogelijkheden van zorg op afstand relatief
nog onbekend zijn. Zeker bij een kwart van de
Nederlanders moeten nog twijfels worden weggenomen voordat zij gebruik zullen maken van
digitale zorg. Het is vooral de jongere, gezonde
en hoger opgeleide consument die graag
gebruik wil maken van zorg-op-afstand diensten.
Daarbij moet de behoefte van de consument
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centraal staan.
Medicinfo werkt aan zorg-op-afstand oplossingen en voert deze uit. Met dit onderzoek onder
1012 Nederlanders worden de huidige behoeften
van de Nederlandse zorgconsument in kaart
gebracht.

App-audicien
In de hoortoestelaanpassing is tele-zorg al breed
ingevoerd. De voordelen zijn inmiddels genoegzaam bekend en de hoorconsument maakt wereldwijd goed gebruik van deze mogelijkheden.
Het is bekend dat persoonlijk contact, zeker bij
een eerste aanpassing, een belangrijk onderdeel
kan zijn van het beslissings- en aanpastraject.
In de hoorzorg is door fabrikanten gewaarborgd
dat patiëntgegevens niet toegankelijk zijn voor
derden, een belangrijk punt voor veel mensen.
Daarnaast willen consumenten verzekerd zijn
van dezelfde kwaliteit van zorg als in de reguliere
zorg waar zij mee bekend zijn.

24/7 service, graag
Om erachter te komen wat de doelgroep
kenmerkt die het meest open staat voor zorg
op afstand, werd een clusteranalyse gemaakt.
Hieruit blijkt dat de zogenaamde ‘Gezonde actie
nemende twijfelaar’ het meest positief staat

tegenover zorg op afstand. Deze doelgroep is
voornamelijk tussen de 35 en 55 jaar oud, hoger
opgeleid en gezond. Zij hebben niet vaak een
medische klacht maar áls ze die hebben dan
nemen ze snel actie. Daarbij twijfelen ze dan wel
of ze naar een zorgverlener gaan Ze regelen het
liefst zo veel mogelijk online, verwachten 24/7
service verwacht en gaan snel mee in snel mee
in nieuwe ontwikkelingen. Dát maakt dat deze
groep, méér dan anderen, openstaat voor zorg
op afstand.

Onze doelgroep
Dit laatste is voor onze branche zeker interessant. Het is precies die groep die beginnend
gehoorverlies vertoont en - zo blijkt uit ander
onderzoek - gemiddeld 7 jaar wacht om het
gehoor te laten controleren.
De online hoorchecks van de Nationale
Hoorstichting/VeiligheidNL kunnen hierin veel
betekenen naast andere gehoortesten die online
worden aangeboden. Audiciens kunnen de
doelgroep ‘verleiden’ met goed vormgegeven
gehoortesten op hun websites of het duidelijk
maken in de etalage: kom niet voor een gratis
hoortest maar doe dat eerst even rustig thuis en kom dán langs voor deskundig advies!

DWVV- De Wereld Volgens Valk

LEUNSTOELGEDACHTEN
Om nog iets van de wereld te begrijpen moet ik steeds langer nadenken. Nog niet zolang geleden dacht ik dat je hoortoestellen maar
beter uit het basispakket kon halen, maar nu ben ik zelfs daar niet
meer zo zeker van.

Diep nadenken deed ik vroeger vooral aan
borreltafels. Spiritualiën en spiritualiteit
gaan namelijk goed samen. Tegenwoordig
bezie ik de wereld wat nuchterder en lukt
het denken me beter in een luie stoel, of
achter het stuur. Ik rijd dus – zoals de regering van me wil – geheel ‘mono’. Aan appen
achter het stuur kom ik niet toe, want ik heb
wel wat belangrijkers te doen. Het denken
komt vooral op gang als het wegverkeer tot
stilstand komt. Laatst kreeg ik wel heel veel
denktijd. Ik stond achter een colonne tractoren en – ik kom er rond voor uit – ik ergerde
me. Dat chagrijn sloeg om in verbazing
toen ik zag hoe doorgaans gehaaste vrachtwarenchauffeurs en meestal stug doorfietsende viaductpassanten duimpjes opstaken naar de boeren-in-opstand. Er sprak
saamhorigheid uit, zoiets van ‘wij tegen de
rest’. Blijkbaar huisde die rest in Den Haag,
want daarnaar waren we op weg. Later op
de dag, thuis in mijn luie stoel, kwam ik
erachter dat het protest iets te maken had
met overheidsmaatregelen om de stikstofuitstoot te beperken en weer wat later
begreep ik dat we hier niet te maken hebben
met klimaatontkenners, of moedwillige natuurvervuilers, maar met vreedzame ‘boze
boeren’ die duimpjes kregen van misschien
wel net zo boze burgers. Onze boeren kregen die avond alle aandacht en waardering
aan de stamtafel van Jeroen Pauw. Toen pas
begon het me te dagen – kwartjes vallen bij
mij soms wat laat. Die boze boeren en hun

zwaaiende medestanders, dat zijn ‘gele hesjes’, hardwerkenden voor wie alles minder
wordt, die getroffen worden door de ene na
de andere maatregel uit Den Haag en aan
wie nooit iets is gevraagd. Brave burgers die
jaar na jaar moeten inleveren terwijl de elite
de zakken vult met bonussen.
Zo goed als wereldwijd gaan burgers de
straat op en de aanleiding is soms een
kleinigheid: een geringe verhoging van de
dieselprijzen in Frankrijk, een wat duurder
metrokaartje in Chili, een uitleveringswetje
in Hongkong. Maar pas op: de geringe
aanleiding is vaak het lontje in een kruitvat.
Machthebbers reageren nogal eens op de
ontploffing door het ceremonieel verwijderen van het versmeulde lontje. De dieselprijs gaat weer omlaag, het metrokaartje
krijgt de oude prijs en de uitleveringswet
wordt schielijk ingetrokken. Die kleine
concessies helpen niet. Het kruitvat moet
leeg, want anders is er morgen wel weer
een nieuw lontje.
Gele hesjes delen blijkbaar het gevoel dat
‘de politiek’ hen niet ziet staan. Ze dragen
Europawijd dezelfde oplossingen aan: meer
koopkracht, lagere belastingen, handen af
van de pensioenleeftijd, betere en goedkopere gezondheidszorg, baas in eigen land
en de macht aan het volk, of minstens de
invoering van ‘het’ referendum. Toch is de
wereld ook voor de hesjes nogal complex.
Op het ene gebied moet de overheid meer
doen – de verzorgingsstaat terug – en op
ander gebied juist minder – ‘ze’ regelen alles
dicht en wij mogen hier niks meer. Ik vrees
dat we dit niet met referenda gaan oplossen. Mij verbaast het gemak waarmee boze
burgers altijd weer hun vijanden vinden:
dat is de EU, het zijn de politici (een enkele
populist uitgezonderd) en niet te vergeten
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al die lobbyisten.
Kortgeleden gingen er drie brieven op de
post waarin de hoorzorgbranche alarm
sloeg over de weer lagere prijzen die
zorgverzekeraars afdwingen. Eén zo’n brief
was, namens AudiNed, van mijn hand. Bij
het schrijven ervan bekroop me een gelehesjes-gevoel. De brief was boerenboos en
een echte oplossing stond er niet in. Maar ja
… je moet toch wat. Zo’n brief lucht op en
hij valt goed bij de achterban want je roept
boe tegen de vijand, de zorgverzekeraar.
Ondertussen bedacht ik dat die vijand voor
dezelfde opdracht staat als wij: goede hoorzorg bieden voor ieder die dat nodig heeft.
Wat, zo bedacht ik, zou er nou gebeuren,
wanneer we eens samen hardop gingen
nadenken over een toekomstbestendig
systeem van hoorzorg en even ophouden
met gesteggel over prijsconcessies en over
een alomvattend protocol dat alles oplost?
Misschien moet je vanuit het basispakket wel basale hoorzorg regelen die voor
iedereen zonder bijbetaling te vinden is.
Basiszorg die wordt geleverd aan de hand
van ‘essentiële eisen’ aan de dienstverlening,
met hoorhulpmiddelen die al een tijdje
‘bewezen effectief’ zijn voor de ‘modale’
slechthorende en dat voor een prijs die
wordt bepaald aan de hand van een open
en genormeerde calculatie. Wie meer of
beter wil moet bijbetalen en wie daarop is
aangewezen krijgt meer of beter volledig
vergoed. Wat als we – zorgaanbieders en
-inkopers - elkaar eens als bondgenoten
zouden benaderen en samen wat dieper en
langer zouden nadenken. Dit bedacht ik me
dus en inderdaad: vanuit mijn luie stoel.
Paul Valk
reageren kan: dwvv@xs4all.nl
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Agenda

Met een advertentie in hét vakblad
voor de beroepsgroep bereik je de audicien als hoorzorgprofessional – en
daarmee ook de cliënt. Meer weten?
info@deaudiciens.nl

GAIN-event
19 november, 16.00-19.30 uur
FME Auditorium, Zilverstraat 69 te Zoetermeer Informatie: www.verenigingGAIN.nl

Refereeravond LUMC

Vakblad de Audiciens:
maak het mee!
Het is óns vakblad, dus input van audiciens
is welkom: info@deaudiciens.nl.

14 januari 2020, 19.30-21.30 uur
afd KNO/Audiologie LUMC

NvA-wintervergadering
7 februari 2020
informatie: Ned-ver-audiologie.nl

Afscheidssymposium
Prof. Dr. Ir. W.A. Dreschler

Nog geen lid/vriend van AudiNed?
Meld u aan!
Kijk op www.audined.com of stuur een mail

19 maart 2020

naar info@audined.nl.
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Gezocht:
audiciens
met een missie

Als audicien heb
je bij Specsavers
verschillende
mogelijkheden
 Ambulant
audicien
 Audicien in
vaste dienst
 Je eigen
winkel runnen

De vogels weer horen zingen of een gesprek kunnen voeren in een drukke omgeving – een stukje
kwaliteit van leven teruggeven aan je klanten is waarschijnlijk een van de redenen waarom jij
audicien bent geworden. Bij Specsavers heb je als audicien verschillende mogelijkheden. Zo kun je
als ambulant audicien aan de slag in winkels die jouw hulp goed kunnen gebruiken, kun je bij een of
meerdere winkels in vaste dienst of kun je als ondernemende audicien je eigen winkel runnen.
Welke optie je ook kiest, bij Specsavers richt je je elke dag op onze missie: het toegankelijker maken
van betere oog- en hoorzorg voor iedereen. Specsavers helpt al 31 miljoen klanten wereldwijd,
samen met meer dan 30.000 partners en collega’s. En we zijn altijd op zoek naar collega’s die willen
bijdragen aan deze ambitie en het verschil willen maken.
Kom je eens praten over welke optie het beste bij jou past?
Kijk voor meer informatie op join.specsavers.com of neem contact op met Jeroen Hoeben
via jeroen.hoeben@specsavers.com of 06-50626460.

‘s Werelds krachtigste
hoortoestel met bewezen
minder luisterinspanning

10%
verbetering in helderheid van
spraak – zodat gebruikers
lawaaiige omgevingen beter
aankunnen zonder in te
leveren op spraakverstaan ***

10%
minder luisterinspanning
– zodat de ervaren belasting
van luisteren in lawaaiige
omgevingen wordt verminderd
zonder geluiden buiten te
sluiten***

15%
betere kortetermijnherinnering
– waardoor gebruikers woorden
gemakkelijker herkennen en
gesprekken in lawaaiige
omgevingen kunnen begrijpen***

*** Ng 2019, Oticon Whitepaper

Maak kennis met de open sound ervaring voor power cliënten
Met Oticon Xceed kunnen uw power cliënten nu 360° toegang krijgen tot spraak,
terwijl storende geluiden, feedbackincidenten en gainreducties sterk worden
verminderd.* Oticon Xceed is verkrijgbaar als super en ultra power hoortoestellen en
biedt toonaangevende output en gain.** Bovendien verbindt Oticon Xceed met een
breed scala aan accessoires via 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy technologie.
Open een wereld van power op Oticon.nl/xceed
* Ng & Rumley 2019, Oticon Whitepaper
** Oticon Xceed BTE UP output en gain: 146 dB SPL MPO en 87 dB full-on gain

