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Voorwoord

Luisterinspanning is een belangrijk aandachtsge-
bied in hoorzorg. In dit nummer dan ook weer veel 
aandacht voor de combinatie van geluidsversterking, 
-bewerking én –verwerking.

Meer comfort, vooral in rumoerige en lastige luistersituaties, zorgt 
voor een vlottere aanpassing en makkelijkere acceptatie van het hoor-
toestel. De verbinding tussen de noise management algoritmen zoals 
directionaliteit en ruisonderdrukking, en de compressie-unit biedt de 
hoortoestelgebruiker een betere (eerste) luisterervaring. 
ELU verduidelijkt het matchen van de spraakinput met fonologische 
kenmerken dat in de hersenen onder ideale luisteromstandigheden 
snel en geautomatiseerd verloopt. Een door ruis of gehoorverlies 
verstoord inputsignaal veroorzaakt misverstaan en vraagt extra werk-
geheugen voor fonologische verwerking of inzet van het semantische 
langetermijngeheugen (LTM). Dit mechanisme kost meer tijd, maar 
kan worden tegengegaan door de kwaliteit van het binnenkomende 
spraaksignaal te verbeteren. Het ELU-model laat zien dat afname 
van de reactietijd een aanwijzing is voor veranderingen in de luisterin-
spanning. 

Op het jaarlijkse audiciencongres heeft 2x een volle zaal geluisterd 
naar presentaties die zeker de moeite van het nalezen waard zijn. 
Hoe zat het ook alweer met REM en waarom is het belangrijk? Hoe 
horen wij eigenlijk? Wat doen collega’s met probleemgevallen? Wat is 
de impact van slechthorendheid? Hoe zit het nu met privacygevoelige 
informatie en hoe staat het met een nieuw bestuur voor AudiNed?
Het is maar een greep uit de onderwerpen waar De Audiciens 
antwoord op geeft en die je kunt lezen op een moment dat het jou 
uitkomt. 

Veel leesplezier en een mooie zomer!
De redactie

Foto cover: Luisterinspanningsmodel (ELU) van  Rönnberg et al. (2013) 

augustus 2018 De Audiciens het vakblad dat ons versterkt 3

VOORWOORD
INHOUD

4

38

21

26

4 AudiNed
	
5 NVAB:  
 60	jaar	inzet	voor	kwalitatief	goede	hoorzorg

6 AuDidakt audicienscongres 2018 met 
o.a.:  

 -	 Een	nieuwe	rol	voor	StAr	
	 				Rob v.d. Hulst
	 -	 Real	Ear	Metingen:	
	 	 Hoe	gebruik	ik	ze	effectief?	
	 	 A. Knoop/G. Dingemanse 
	 -	 Psychoakoestiek	
	 	 Dyon Scheijen
	 -	 De	audicien	en	zijn	klant	aan	het	woord	
	 	 Nick Montfoort

19 Casus: Ignacio (2)
 Noor	Bremmers

21 Specialiteit van het huis:
 Machine	Learning:	Widex	Evoke	
	 Dynamic	Amplification	Control:	Bernafon	Zerena

26 Gefeliciteerd
 diploma-uitreiking	DHTA	en	Da	Vinci	College	

27 Het roer om: 
 -		 audicien	in	Duitsland,	Bennie Seegers
	 -		 Nu	Online!,	Michel Makker 

30 Belang preventie gehoorschade
 NVAB

30 Gehoor in beeld 

31 Onderzoek CI

33 Casus: DFNAH9 
 Stéphanie	Hoogstede

35 Horen + cognitie = luisteren 
 Christianne	Nijzink	en	Taco	Drok

38 Je wordt ouder, pappa
 In	gesprek	met	prof.	Andrea	Maier

40 Gegevensbescherming zonder overdrijving
 Paul	Valk

43 Persoonsgegevens
 Column	DWVV,	Paul	Valk	

45 ‘Potjeslatijn’
 Reactie	van	Wouter	Dreschler

46 Agenda en colofon



AUDINED NIEUWS

AudiNed Nieuws 

Naast alle gebruikelijke activiteiten rondom Hoorprotocol, scholing, regelgeving en vakblad is de 
website www.Audined.com aangepakt. Er is een goed begin gemaakt met het aanpassen van de inhoud. 
Er kan niet meer worden ingelogd. Informatie van het beveiligde deel, inschrijving en persoonlijke 
gegevens zijn uitsluitend via het secretariaat op te vragen via email, en onder vermelding van naam 
en lidnummer. Jaargangen van vakblad De Audiciens zijn digitaal voor iedereen toegankelijk, met 
uitzondering van het meest recente nummer. Dat ontvangen AudiNed-leden per post. 

EEN STERK BESTUUR!
Het AudiNed-bestuur is weer op volle sterkte met een aantal kandidaat-bestuursleden die op de 
eerstkomende ALV officieel worden geïnstalleerd. Ook in het afgevaardigden-bestand zijn wijzigingen. 
In de Raad van Advies (StAr) zitten namens AudiNed Kees Slop (zelfstandigen) en Ed Tol (ketens). Ed 
is ook beschikbaar voor een plaats in het bestuur dat verder is aangevuld met Anoek van Dijk, Viran 
Chaivan, Sebastiaan van de Werf en Michelle Kunst. Er zijn nog geen functies verdeeld binnen het 
nieuwe bestuur.

Sebastiaan van de WerfEd Tol

Contributiefacturen
Per	abuis	heeft	het	administratiekantoor	dat	
voor	het	eerst	onze	facturen	afhandelt	ook	
leerlingen	een	contributienota	gestuurd.	
Via	het	secretariaat	is	er	een	mail	uitgegaan	
naar	alle	aspirant-leden	om	dit	recht	te	
zetten.	5	mailadressen	bleken	onjuist.	Ben	
je	(leerling-)audicien	en	lid	van	AudiNed	

en	heb	je	geen	contributie-mail	ontvangen,	
controleer	dan	of	je	adresgegevens	juist	zijn.	
Stuur	een	mail	naar	info@audined.nl.	

Zegt het voort…
Het	ledental	groeit	gestaag.	Op	het	
AuDidakt-congres	werden	nieuwe	leden	in-
geschreven	en	ook	daarna	bleven	audiciens	

zich	per	mail	aanmelden.	Zijn	je	collega’s	
geen	lid?	Als	je	niet	meespeelt	kom	je	ook	
niet	aan	zet!	Via	onze	vakvereniging	kunnen	
we	met	elkaar	wat	betekenen	binnen	het	vak-
gebied.	En	met	ons	vakblad	De	Audiciens	
kunnen	we	elkaar	en	anderen	inspireren	en	
op	de	hoogte	houden	van	hetgeen	belangrijk	
is	voor	ons:	de	audiciens	die	het	moeten	
waarmaken!	
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NVAB: 
60 JAAR INZET VOOR 

KWALITATIEF GOEDE 

HOORZORG

Column Meindert Stolk

Gehoorverlies is een probleem 

van alle tijden en vrijwel net 

zo lang wordt er gezocht naar 

manieren en technieken om 

dat verlies zo veel mogelijk te 

compenseren. Gedurende 

die jaren is de audicien uitge-

groeid tot een professionele, 

goed opgeleide zorgverlener. 

In	1670	ontwikkelde	Samuel	Moreland	de	
eerste	echte	hoortrompet.	Een	koperen	
gevaarte	van	meer	dan	een	meter	lang	en	
dat	het	geluid	gericht	versterkte.	In	de	loop	
der	jaren	werden	er	meer	hulpmiddelen	
ontwikkeld	en	in	1800	startte	Frederick	Klein	
in	Londen	de	eerste	commerciële	onderne-
ming	in	hoorhulpmiddelen.	Hij	fabriceerde	
hoortrompetten,	spreekbuizen	en	mechani-
sche	geluidsversterkers	voor	in	kerken.	

In	1902	vond	Dr.	Miller	Reese	Hutchison	
het	eerste	elektrische	hoortoestel	uit.	Hij	
noemde	dit	apparaat	de	Acoustic	Hearing	

Aid.	Hutchison	vond	trouwens	ook	de	
claxon	uit.	Later	werd	spottend	gesugge-
reerd	dat	hij	deze	uitvinding	deed	om	meer	
kandidaten	te	creëren	voor	zijn	hoortoestel.
De	laatste	decennia	zijn	de	technologische	
ontwikkelingen	in	een	forse	stroomversnel-
ling	geraakt.	Toestellen	worden	steeds	
kleiner,	geavanceerder	en	beter.	En	hoewel	
gehoorverlies	nooit	volledig	kan	worden	
weggenomen,	slaagt	de	hoorzorg	er	in	men-
sen	steeds	betere	oplossingen	op	maat	te	
bieden.	

De	enorme	ontwikkelingen	in	de	hoorzorg	
betreffen	niet	alleen	de	techniek,	ook	in	de	
structuur	en	organisatie	van	de	sector	zijn	
enorme	stappen	gezet.	Door	de	ontwik-
kelingen	kwam	het	beroep	van	audicien	in	
opkomst	en	verschenen	de	eerste	winkels	
waar	mensen	terecht	konden	voor	adviezen	
en	de	aanschaf	van	hoorhulpmiddelen.	Al	
in	1958	besloot	een	aantal	van	deze	onder-
nemingen	de	krachten	te	bundelen	en	een	
eigen	brancheorganisatie	op	te	richten:	de	
Nederlandse	Vereniging	van	Audicienbe-
drijven.	

Ter	gelegenheid	van	het	60-jarig	bestaan	
van	de	NVAB	werd	mij	onlangs	in	een	inter-
view	gevraagd	naar	de	belangrijkste	hoogte-
punten	in	de	hoorzorg	in	die	periode.	Uiter-
aard	kan	ik	maar	een	zeer	beperkte	periode	
van	al	die	jaren	overzien,	maar	als	antwoord	
heb	ik	twee	punten	genoemd.	In	de	eerste	
plaats	heb	ik	gewezen	op	de	technologische	
ontwikkelingen	waardoor	slechthorenden	
veel	beter	geholpen	kunnen	worden.	

Als	tweede	punt	–	en	eigenlijk	is	dat	min-
stens	zo	belangrijk	–	is	dat	de	enorme	pro-
fessionalisering	van	het	vak.	Audiciens	zijn	
goed	opgeleide	professionals	die	voldoen	
aan	hoge	kwaliteitseisen.	Door	de	ontwikke-
ling	van	een	eigen	keurmerk	(StAr)	en	vaste	
protocollen	weten	zorgconsumenten	dat	zij	
bij	een	erkende	audicien	altijd	kunnen	reke-
nen	op	goede	hoorzorg,	waar	en	bij	welke		
winkel	zij	ook	binnenlopen.	

Natuurlijk	is	hoorzorg	nooit	“af”.	Er	kunnen	
en	moeten	altijd	zaken	verder	ontwikkeld	
en	verbeterd	worden.	De	hoorzorg	heeft	de	
afgelopen	zestig	jaar	laten	zien	dat	er	door	
samenwerking	en	door	investeringen	in	
kwaliteit,	heel	veel	bereikt	kan	worden.	Daar	
mag	de	branche	ook	best	eens	trots	op	zijn	
en	wellicht	is	dat	wel	de	grootste	uitdaging	
voor	de	komende	periode:	kijkend	naar	
gemeenschappelijke	belangen	investeren	in	
samenwerking.	

De	NVAB	heeft	haar	bestaansrecht	afgelo-
pen	zestig	jaar	ruimschoots	bewezen.	Een	
mooie	stimulans	om	ons	ook	de	komende	
jaren	te	blijven	inzetten	voor	goede,	betaal-
bare	en	toegankelijke	hoorzorg	voor	alle	
slechthorenden.	

Meindert Stolk, 
Voorzitter NVAB
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In plenaire sessies werd inzicht geboden in 
het hoe en waarom van Real Ear Measure-
ment en de waarde hiervan in de praktijk. 
Ook was er ruimte voor de rol van de audi-
cien en concrete casuïstiek naast aandacht 
voor meer belevingsgerichte aspecten van 
het gehoor in workshops door fabrikanten. 
Volgens dagvoorzitter Marijke Roskam een 
‘uitgelezen gelegenheid om het vak te vie-
ren’.

AudiNed
Beide	dagen	was	AudiNed	met	een	stand	
aanwezig	in	de	centrale	hal.	Hier	konden	
AudiNed-leden	bijvoorbeeld	adreswijzigin-
gen	doorgeven	en	niet-leden	konden	zich	
inschrijven	bij	onze	vakvereniging.	
Voor	professionals	is	het	zinvol	lid	te	zijn	
van	een	beroepsorganisatie.	Steeds	meer	
audiciens	beseffen	het	belang	van	inspraak	
in	de	inhoud,	uitvoering	en	kwaliteit	van	
ons	vak.	Met	input	vanuit	het	werkveld	kan	
AudiNed	audiciens	uit	alle	geledingen	verte-
genwoordigen	binnen	NOAH,	Audiciensre-
gister,	Raad	van	Advies	van	StAr,	AuDidakt,	
Stuurgroep	Horen	en	alle	andere	plaatsen	
waar	dat	nodig	is.	Het	ledental	neemt	nog	

steeds	gestaag	toe.	Aan	alle	nieuwe	leden:	
Welkom!

GGMD
Op	maandag	was	ook	de	GGMD	(Geeste-
lijke	Gezondheidszorg	en	Maatschappelijke	
Dienstverlening)	present.	Zij	zijn	er	voor	
doven,	slechthorenden,	plots-	en	laatdoven,	
doofblinden,	mensen	met	tinnitus,	méniere	
of	andere	hoorproblemen,	horende	naasten,	
kinderen	van	dove	ouders,	verwijzers	én	
professionals	-	zoals	wij,	audiciens.
Siska	Ursem	is	doof.	Als	maatschappelijk	
werker	is	ze	verbonden	aan	de	GGMD.	Met	
haar	tolk	gaf	ze	relevante	informatie	over	
praktische	problemen	waar	mensen	tegen-
aan	lopen.	In	de	stand	was	veel	informa-
tiemateriaal	verkrijgbaar	over	diverse	hoor-
problemen.	Informatie	die	de	audicien	kan	
gebruiken	om	aan	de	klant	te	geven.	

Kijk	eens	op	www.ggmd.nl	naar	de	mogelijk-
heden.	

Op zaterdag 26 mei en maandag 

28 mei kwamen 925 audiciens en 

ca. 70 partners en stakeholders 

naar Spant! in Bussum voor het 

jaarlijkse audiciencongres. Het 

inmiddels vertrouwde ‘marktplein’ 

werd druk bezocht. Daar konden 

collega’s elkaar ontmoeten, 

kijken en luisteren bij fabrikanten, 

inspiratie opdoen en genieten van 

een hapje en een drankje.  

AUDIDAKT: 

AUDICIENCONGRES 2018
Foto’s: Audicienscongres/presentaties: Co Bliekendal
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EEN NIEUWE ROL

Audicienregister en AuDidakt zijn aan het veranderen. AuDidakt gaat aan 
de slag met het scholingsdossier en zal in de toekomst een aantal nieuwe 
taken vervullen op het gebied van na- en bijscholing. 

Dorothé van den Aker, directeur van Au-
Didakt legt uit dat iedere audicien een 
persoonlijk digitaal scholingsdossier krijgt. 
Dit nieuwe systeem, PE-online, omvat o.a. 
een kalender met het aanbod van na- en 
bijscholing voor audiciens, registratie van 
scholingsactiviteiten die de audicien kan 
uploaden worden automatisch na deelname 
gekoppeld aan scholingspunten. Inmiddels 
is al een groot aantal audiciens opgenomen 
in PE-online, en is de afronding in zicht. De 
website krijgt meer FAQ (veel gestelde vra-

gen) en een inlogmogelijkheid op PE-online.

Met	betrekking	tot	de	taakverdeling	schuift	
Audicienregister	scholingstaken	af	naar	Au-
Didakt	dat	scholing	van	audiciens	zelf	gaat	
aanpakken	en	ook	het	jaarlijkse	congres	blijft	
organiseren.	Uitgangspunt	daarbij	is	dat	het	
aanbod	aan	na-	en	bijscholing	niet	alleen	
een	toegevoegde	waarde	voor	het	vak	moet	
betekenen,	maar	dat	het	ook	leuk	moet	zijn	
om	je	als	audicien	te	blijven	ontwikkelen	bin-
nen	ons	vakgebied.	

Hoe luister je tussen 
       de regels door?
Jan	van	Setten,	spreker,	auteur	en	expert	in	
gedragsverandering,	klantgerichtheid	en	
(persoonlijk)	leiderschap	sloot	de	presenta-
ties	af	met	zijn	aangenaam	confronterende	
stijl,	humor	en	energie.

AuDidakt

Wie zit er in AuDidakt?
Een	afgevaardigde	namens	de	audiciensbedrijven.	Dit	was	Funs	Janssen	(voorzitter),	maar	hij	heeft	na	het	congres	afscheid	genomen.	Een	
nieuwe	voorzitter	is	nog	niet	bekend.	Namens	het	beroepsonderwijs	zit	Co	Bliekendaal	(Da	Vinci	College)	in	AuDidakt.	Audiciens	worden	
via	AudiNed	vertegenwoordigd	door	Ria	Harks.	Dorothé	van	den	Aker	is	directeur.	Het	bestuur	wordt	ondersteund	door	een	secretariaat.	

Jan van Setten:
“Het is belangrijk 
om niet altijd direct 
antwoord te geven 
op vragen. Je moet 
vooral dóórvragen”

“Het enige dat de klant wil, 
is geholpen worden.”

“Met ieder contactmoment met de klant kun je de relatie beïnvloeden. 
Stop er wat opbouwende energie in!”

Dorothé van den Aker
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Alle gesprekken.
Alle mobiele 
telefoons.
Alle vrijheid van 
oplaadbaarheid.

Oplaadbaar Tv Connector
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AuDidakt

9

“Hebben wij bij u misschien een manier ontdekt die niet werkt? Doen we het anders..”

“Vraag naar het beslissingsmoment: wanneer bedacht je je dat je een keer naar de 
audicien moest gaan?”

“Hoe fijn is dat?”

Dagvoorzitter Marijke Roskam had 
zich goed ingelezen in de materie en 
goed geluisterd. Ze weet nu dat het vak 
een enorm pakket aan vaardigheden 
vereist; technisch, sociaal, warm en 
gevoelig, psychologisch, commercie 
en zorg, en dat allemaal verenigd in 
één persoon die ook nog eens heel 
goed moet kunnen luisteren naar 
de klant en wensen, tekortkomingen 
en mogelijkheden moet combineren 
met het juiste toestel met de juiste 
instellingen. 
We moeten er ‘In en tussen de oren’ 
gewoon het beste van maken! 
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DOE MEE OF LEG UIT!
ROB VAN DER HULST - BESTUURSLID STAR

Stichting Audicienregistratie (StAr), HET keur-
merk voor hoorzorg, heeft per 1 januari 2018 
het Handboek 3.0 officieel in werking laten 
treden. Hoe komt zo’n handboek nu tot stand 
en wie bepalen wat daar in moet staan?
Is StAr er voor de audiciens, of bepalen audio-
logen en KNO-artsen wat er moet gebeuren in 
hoortoestellen-land?

StAr is van de audiciens en 
          voor de audiciens.	

StAr	werkt	alleen	in	opdracht	van	de	audiciens.	
Dat	is	terug	te	zien	in	het	StAr	bestuur	waarin	
2	bestuursleden	de	ketens	vertegenwoordigen	
en	een	bestuurslid	namens	AudiNed	aanwezig	
is.	De	patiëntenvereniging	Hoormij	is	sinds	
2018	weer	volledig	aan	boord	bij	het	bestuur.	
De	voorzitter	van	StAr	is	een	volledig	neutraal	
persoon	en	ziet	vooral	toe	op	het	feit	dat	
alle	procedures	correct	verlopen.	De	huidige	
voorzitter	heeft	een	enorme	ervaring	in	de	
gezondheidszorg.	Ook	zijn	een	audioloog	en	
een	KNO-arts	als	bestuurslid	aanwezig.	Zij	
hebben	geen	belang	bij	het	commerciële	aspect	
van	hoortoestellenverkoop.	Alle	bestuursleden	
vertegenwoordigen	hun	achterban	(behalve	de	
neutrale	voorzitter)	en	kunnen	ruggenspraak	
houden	met	deze	achterban.	De	directeur	
van	het	StAr-bureau	is	ook	altijd	aanwezig	en	
draagt	zorg	voor	alle	uitvoering	van	genomen	

Rob van der Hulst

AuDidakt

beslissingen.	Als	toehoorder	is	ook	de	voorzitter	
van	de	Raad	van	Advies	(RvA)	aanwezig	bij	elke	
vergadering.	Hij	heeft	geen	stemrecht.	De	RvA	
geeft	gevraagd	of	ongevraagd	inhoudelijk	advies	
aan	het	bestuur.	De	RvA	is	samengesteld	uit	
mensen	uit	het	veld,	op	persoonlijke	titel,	bij-
voorbeeld	op	basis	van	hun	uitgebreide	know-
how.	Het	gaat	dan	om	audiciens	(van	AudiNed,	
van	een	keten	en	van	een	solist),	een	audioloog,	
een	KNO-arts	en	een	opleider	van	DHTA.

In	juni	2016	is	–	via	een	symposium	op	
uitnodiging	–	gestart	met	het	introduceren	van	
nieuwe	eisen	voor	het	toekomstige	handboek.	
Een	langdurige	inspraakperiode	is	daarop	
gevolgd.	Het	bestuur	van	StAr	is	van	mening	
dat	bij	het	correct	aanpassen	van	hoorhulpmid-
delen	bepaalde	objectieve	controlemomenten	
aanwezig	moeten	zijn.	Deze	zogenaamde	
output	criteria	moeten	de	patiënt,	de	audicien	
en	de	geldverstrekker	(de	verzekering)	kunnen	
overtuigen	dat	de	aanpassing	een	optimale	
aanpassing	is.	Daartoe	is	het	gebruik	van	de	
COSI	vragenlijst,	REM	verificatie-metingen,	
spraakverstaan	testen	in	3	luidheden	en	de	
MPO-controle	verplicht	gesteld	vanaf	bepaalde,	
vooraf	aangekondigde,	data.	Daarnaast	dient	
de	triage-audiometrieruimte	te	voldoen	aan	
bepaalde	geluidseisen.

Is	dit	nu	een	verzwaring	van	het	werk	van	de	
audicien?	Ja,	in	het	begin	misschien	wel.	Velen	
zijn	al	vertrouwd	met	al	deze	metingen,	som-
migen	moeten	zichzelf	hierin	(laten)	trainen.	
Uiteindelijk	zal	het	echter	de	aanpassing	
doeltreffender	maken,	voor	alle	partijen	ook	
adequater	en	is	de	verwachting	dat	klachten	

van	de	cliënt	eerder	en	sneller	kunnen	worden	
verwerkt.	Moeten	al	deze	metingen/controles	
nu	exact	zo	worden	uitgevoerd?	Nee,	StAr	stelt	
wel	de	eisen,	maar	geeft	ook	de	vrijheid	om,	
onderbouwd,	met	andere	gevalideerde	technie-
ken	hetzelfde	doel	te	bereiken.	Dat	noemen	we	
‘doe	mee	of	leg	uit’,	‘comply	or	explain’.

En	dan	de	audits.	Een	audit	is	nooit	een	wil-
lekeurige	controle,	maar	is	vooraf	strikt	vastge-
legd.	Alle	bedrijven	worden	op	dezelfde	manier	
ge-audit.	Hiervoor	bestaan	vaste	protocollen	en	
normeringen	waar	we	niet	mee	kunnen	rom-
melen.	Ieder	bedrijf	wordt	op	dezelfde	manier	
bezocht	door	een	neutrale	auditeur	en	door	
een	‘niet-gebonden	audicien’.
Jazeker,	je	kunt	‘bukken’	en	alles	op	het	laatste	
moment	nog	rechtzetten.	Maar	je	kunt	ook	fier	
overeind	gaan	staan	bij	een	audit	en	trots	laten	
zien	hoe	je	alles	aanpakt.	De	auditeurs	zien	
veel,	maar	niet	alles.	Audits	zijn	ervoor,	om	de	
branche	op	een	goed	niveau	te	houden,	zodat	
alle	belanghebbenden	zich	verzekerd	weten	van	
een	optimale	kwaliteit.	Verzekeraars	zullen	bij	
een	goed	functionerend	keurmerk	(StAr!)	zelf	
minder	controles	willen	uitvoeren	en	meer	aan	
ons	zelf	overlaten.	

Soms	lijkt	het	gras	bij	de	buren	groener,	maar	
uiteindelijk	groeit	het	StAr-gras	al	vele	jaren	ge-
staag	door	tegen	weer	en	wind.	En	dat	kunnen	
‘de	buren’	nog	niet	zeggen…	
Audits	zijn	altijd	aan	veranderingen	onderhe-
vig,	en	moeten	dat	ook	zijn,	bijv.	door	digitali-
sering.	Voorlopig	zal	StAr	geen	aanpassingen	
meer	voorstellen.	De	branche	heeft	enige	rust	
op	het	front	wel	verdiend	inmiddels.	
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REAL EAR METINGEN - HOE GEBRUIK IK ZE EFFECTIEF?
BEWERKING VAN DE PRESENTATIE VAN A. KNOOP/G. DINGEMANSE

Voor een audicien zijn er veel keuzemomenten in het proces van een hoortoestelaanpassing. Er kan 
bijvoorbeeld twijfel zijn over wat een juist oorstukje is. Of een cliënt klaagt over te scherp geluid waarbij 
de audicien zich afvraagt of er te veel versterking is of dat de cliënt gewoon moet wennen. En wat als 
de spraakscores voor links beter zijn dan voor rechts terwijl de software aangeeft dat in beide oren de 
versterking juist is. En is een cliënt die alsmaar terugkomt een notoire klager of is er echt iets over het 
hoofd gezien…. Bij veel keuzes is het antwoord: meet het en je weet het! 

Gert-Jan DingemanseAllart Knoop

Systematisch aanpak
Niet	iedereen	heeft	dezelfde	aanpak.	Niet	bij	
een	hoortoestelaanpassing,	maar	ook	niet	
bij	het	in	elkaar	zetten	van	een	IKEA	meubel.	
Er	zijn	doeners	en	denkers.	In	het	geval	
van	het	IKEA	meubel	gaat	de	doener	direct	
aan	de	slag	in	de	hoop	dat	het	goed	gaat,	
de	denker	bestudeert	eerst	de	instructies.	
Als	het	bij	de	doener	in	één	keer	lukt,	is	de	
denker	wellicht	langer	bezig,	maar	dat	is	dus	
lang	niet	altijd	het	geval!	Zo	is	het	ook	bij	
de	hoortoestelaanpassing.	De	audicien	kan	
informatie	verzamelen	met	metingen	en	uit	
datalogs	om	systematisch	en	gestructureerd	
te	zoeken	naar	eenvoudige	oplossingen	voor	
moeilijke	problemen.	Real	Ear	metingen	
(REM)	zijn	daarvoor	een	zeer	geschikte	tool.	
Het	advies	is	om	altijd	een	REM	uit	te	voe-
ren	bij	de	start	van	de	aanpassing.	Hiermee	
komen	basisproblemen	in	de	aanpassing	
aan	het	licht.	Als	er	bij	de	eerste	evaluatie	
klachten	zijn,	kijk	dan	naar	de	REM.	Hebben	
wijzigingen	niet	het	gewenste	effect,	doe	

dan	een	REM	en	gebruik	specifieke	metin-
gen	bij	klachten	over	luidheid,	occlusie	enz..

Casus
Een	man	van	70	jaar	oud,	al	jaren	slechtho-
rend	maar	heeft	nog	nooit	een	hoortoestel	
gedragen.	De	motivatie	dit	nu	wel	te	doen	
komt	vooral	uit	de	omgeving.	De	audicien	
kiest	voor	een	subjectieve	benadering	en	
gaat	direct	aan	de	slag.	Het	audiogram	laat	
zien	dat	een	microschaaltje	waarschijnlijk	
de	beste	keus	is,	maar	dat	moet	gemaakt	
worden.	Daarom	besluit	de	audicien	om	
de	klant	voorlopig	te	laten	wennen	met	een	
open	dome.
Bij	de	eerste	controle	klaagt	de	man	over	
een	veel	te	hard	geluid	–	alle	geluiden.	De	
hoge	tonen	worden	wat	teruggedraaid	en	
het	advies	is	nog	maar	even	vol	te	houden	
en	te	wennen	aan	het	geluid.	Bij	de	tweede	
controle	geeft	de	man	aan	dat	het	geluid	
niet	meer	te	hard	is,	maar	dat	het	spraakver-
staan	niet	goed	is.	Om	dit	te	verhelpen	krijgt	

hij	een	tulipdome.	
Bij	een	derde	bezoek	vertelt	de	man	heel	
veel	te	horen.	De	eigen	stem	klinkt	verve-
lend,	maar	daar	kan	hij	wel	aan	wennen.	De	
omgeving	klaagt	minder.	Uitgaande	van	het	
gegeven	dat	beter	spraakverstaan	wel	komt	
met	gewenning	wordt	de	proef	afgesloten.
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Bestuurslid zijn van een jonge vakvereniging vraagt de nodige discipline. Taken moeten 
worden uitgevoerd om de zaak verder uit te bouwen en op de rails te houden, AudiNed moet 
vertegenwoordigd zijn in overlegstructuren, standpunten innemen, belangen behartigen, positie 
verdedigen en een vakblad uitbrengen. Dat betekent investeren met tijd en energie.  
Op alle fronten kan het bestuur ondersteuning gebruiken. Gelukkig is er een aantal afgevaardigden 
dat ons op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen binnen StAr, zowel vanuit het Bestuur als vanuit de 
Raad van Advies, AuDidakt, de Scholingscommissie, Stuurgroep Horen en NOAH. 

Alle	leden	ontvangen	een	digitale	nieuwsbrief.	
Mocht	dit	niet	het	geval	zijn,	check	dan	of	het	
in	de	spam-box	terecht	is	gekomen!	Geef	bij	
voorkeur	je	privé	(mail)adres	op	voor	toezending	
van	Nieuwsbrief	en	vakblad.	Wijzigingen	kunnen	
worden	doorgegeven	aan	het	secretariaat	via	
info@audined.nl,	of	door	het	aanmaken	van	een	
‘nieuw	lid’-account	op	www.audined.com.	(Nb.	
Als	je	al	lid	bent	wordt	het	géén	dubbel	lidmaat-
schap.		Wel	kun	je	met	een	nieuwe	account	inlog-
gen	op	de	site	en	je	eigen	gegevens	beheren)	

De	Raad	van	Advies	heeft	het	Handboek	onder	
handen	genomen.	Inhoud	wordt	niet	alleen	

bekeken	op	noodzakelijkheid	en	relevantie,	maar	
ook	op	een	duidelijke	eenduidige	formulering.

Actueel	is	de	ondertekening	van	NOAH-4	door	
betrokken	partijen.	Er	is	nog	geen	consensus	en	
AudiNed	pleit	voor	het	weer	opnemen	van	een	
urenbepaling	voor	de	uitvoerende	werkzaam-
heden.	Op	de	werkvloer	laat	het	huidig	beleid	
zijn	sporen	na.	Van	onze	leden	ontvangen	we	
berichten	dat	vooral	tijdsdruk	de	arbeidsvreugde	
negatief	beïnvloedt.	Het	is	verontrustend	dat	het	
voor	een	aantal	van	hen	reden	is	geweest	om	
het	audiciensvak	te	verlaten.
StAr	en	AuDidakt	organiseren	begin	decem-

ber	een	onderwijsconferentie.	Bart	Wendrich	
(DHTA)	geeft	in	dit	nummer	van	de	Audiciens	
zijn	visie	op	onderwijs	en	ziet	voor	de	opleiding	
van	audiciens	graag	een	lange	termijn	visie	
waarbij	duidelijk	is	wat	de	eisen	zijn	om	ook	
in	de	toekomst	audiciens	van	hoog	niveau	‘af	
te	leveren’.	En	natuurlijk	is	AudiNed	ook	dáár	
vertegenwoordigd.

Ook een stem hebben in ontwikkelingen op ons 
vakgebied?

Word lid van AudiNed en doe mee. Zie www.
audined.com

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.

AudiNed
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Dezelfde casus objectief  
         benaderd
Ook	hier	wordt	in	eerste	instantie	op	
basis	van	het	audiogram	besloten	dat	een	
microschaaltje	is	aan	te	bevelen	maar	mag	
de	klant	eerst	wennen	met	een	open	dome.	
De	aanpassing	wordt	nagemeten	met	REM.	
Daaruit	blijkt	dat	geluid	alleen	wordt	ver-
sterkt	in	de	hoge	frequenties	–	daar	zal	de	
man	niet	aan	wennen!	Besloten	wordt	om	te	
wachten	op	het	microschaaltje	alvorens	het	
toestel	uit	te	leveren.
Bij	de	eerste	controle	is	de	instelling	veel	te	
hard	en	heeft	de	man	last	van	alle	geluiden.	
Uit	de	gegevens	van	het	datalog	blijkt	dat	
het	toestel	nauwelijks	is	gedragen.	De	mo-
menten	dat	de	man	het	toestel	wel	gebruikte	
was	het	een	spraak-in-rumoer	situatie.	Dat	
zet	de	klacht	in	een	ander	daglicht.	De	man	
krijgt	uitleg	over	het	belang	van	het	dragen	
van	het	hoortoestel	gedurende	de	hele	dag	
en	er	wordt	een	REM	gedaan.	Hieruit	blijkt	
dat	de	versterking	van	de	luide	input	wat	
minder	mag,	vooral	in	de	lage-	en	

middentonen,	voor	comfortabeler	verstaan.	
Bij	de	tweede	controle	geeft	de	man	aan	dat	
het	geluid	niet	meer	te	hard	is	maar	het	ver-
staan	niet	goed	is.	Het	toestel	is	wel	meer	
gedragen.	De	versterking	wordt	verhoogd	
richting	NAL-NL1	en	gecontroleerd	met	
REM.
Als	de	klant	weer	komt	geeft	hij	aan	veel	te	
horen.	De	eigen	stem	klinkt	wat	vervelend.	
Een	occlusietest	wijst	uit	dat	er	geen	oc-
clusieproblemen	zijn,	dus	daar	kan	hij	aan	
wennen.	
Uit	metingen	blijkt	dat	met	het	microschaal-
tje	een	veel	gelijkmatiger	curve	wordt	geme-
ten	dan	met	domes;	minder	pieken	en	dalen	
en	dichter	bij	de	target.	Het	advies	is	om	het	
toestel	eerst	nog	een	paar	weken	met	deze	
instellingen	te	dragen,	om	de	gewenning	
een	kans	te	geven

REM bij uitlevering, waarom?
Wat	je	als	audicien	wil	weten	is	het	effect	
van	je	aanpassing	op	het	aantal	decibellen	
achter	het	oorstukje.	Zorg	vanaf	het	begin	

voor	een	goede	outputcurve	van	het	hoor-
toestel.	Het	volume	van	de	gehoorgang	is	
niet	bij	alle	oren	hetzelfde	en	er	zijn	variaties	
in	stijfheid	van	het	trommelvlies.	Als	dit	
direct	wordt	meegenomen	in	de	eerste	aan-
passing	begint	de	proef	met	een	optimale	
configuratie.	Met	REM	meet	je	objectief	wat	
het	hoortoestel	doet	in	het	oor	van	de	klant.	
Informatie	over	de	diepte	van	hoortoestelin-
sertie	en	effect	van	het	oorstukje	worden	
opgeslagen	en	zijn	zo	nodig	direct	beschik-
baar.	Als	iemand	terugkomt	met	klachten	
kun	je	die	beter	plaatsen.

Meten én interpreteren 
Interpretatie	is	een	persoonlijk	berede-
neerd	oordeel	over	de	betekenis	van	iets.	
Interpretatie	van	metingen	vraagt	een	
beredeneerd	oordeel	over	de	gemeten	
curve:	wat	vertelt	de	gemeten	curve	mij,	is	
het	volgens	verwachting?	Zo	niet,	kan	ik	
een	verklaring	vinden	voor	de	onverwachte	
bevinding?
Er	zijn	6	deelmetingen:	Kalibratie,	Spraak-
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spectrum,	Unaided,	Occluded,	Aided	en	
MPO-meting.	Na	de	metingen	is	het	nodig	
om	de	uitkomsten	in	een	breder	kader	te	
plaatsen.	Komen	de	bevindingen	overeen	
met	de	resultaten	van	de	spraakaudiome-
trie?,	En	kun	je	de	bevindingen	en	de	op-
merkingen	van	de	klant	met	behulp	van	de	
metingen	vertalen	naar		toestelinstellingen.	
De	targetinstelling	is	niet	altijd	de	juiste	
voor	deze	specifieke	klant.	Meten	is	weten,	
maar	naast	inzoomen	op	wat	er	in	het	oor	
gebeurt	is	ook	beleving	een	gegeven	en	
daar	kan	de	software	niet	bij	helpen.	Dat	is	
expertise	van	de	audicien,	de	uitdaging	van	
het	vak!

1. Kalibratie
Kalibratie	van	verschillende	onderdelen	
van	het	systeem	is	een	onderdeel	van	de	
aanbevolen	procedure	van	het	merk	van	
de	meetapparatuur.	De	luidspreker	hoeft	
maar	af	en	toe	gekalibreerd	te	worden	
(Loudspeaker	calibration	[MedXr]/Room	
calibration	[Freefit]).	Dat	zorgt	er	voor	dat	
het	spectrum	bij	aanvang	van	de	meting	zo	
vlak	mogelijk	is.
De	slangkalibratie	is	wel	belangrijk	om	elke	
keer	uit	te	voeren	en	voorwaarde	voor	een	
nette	meting.	Het	kan	het	beste	worden	
gedaan	bij	ieder	nieuw	slangetje.	Houd	de	
microfoons	op	ca.	50	cm	van	de	luidspre-
ker.	Het	is	belangrijk	dat	de	curve	over-
eenkomt	met	de	verwachting.	Is	dat	niet	
het	geval,	dan	is	er	iets	fout.	Is	de	goede	
kant	gemeten?	Is	het	slangetje	lek?	Zit	het	
slangetje	niet	goed	voor	de	referentiemicro-
foon?	Bij	verschillende	merken	wordt	het	
op	verschillende	manieren	en	met	verschil-
lende	signalen	gedaan.	Niet	alle	software	
geeft	een	kalibratiegrafiek.	Een	controle	kan	
dan	worden	uitgevoerd	met	het	vastleggen	
van	het	spraakspectrum.

2. Spraakspectrum
Laat	het	slangetje	aan	de	referentiemicro-
foon	en	meet	het	spraakspectrum	met	een	
spraakruis	(IF	noise,	ICRA:	kunstmatige	
ruis	bestaande	uit	signalen	met	spectrale	
en	temporale	karakteristieken	van	interna-
tionale	spraak).	Meet	zonder	hoortoestel	
zodat	je	weet	dat	het	meetsysteem	klopt	en	
hoe	een	onversterkt	spraakspectrum	eruit	
ziet.	Het	is	circa	57	dB	bij	500	Hz.	Daarbo-
ven	neemt	het	af	tot	40	dB	bij	4	kHz.	Zie	je	
deze	curve	niet,	dan	is	er	iets	niet	in	orde	
met	de	kalibratie	of	het	slangetje.	

3. Unaided
De	derde	meting	is	de	unaided	response	
meting.	Die	kan	worden	gerelateerd	aan	
de	gehoordrempel	zonder	hoortoestel.	
In	sommige	software	kun	je	de	unaided	
response	alleen	meten	als	unaided	Gain.	
Andere	software	laat	wel	de	meting	zien	als	
Response.	Het	voordeel	van	de	response	
meting	is	dat	zichtbaar	wordt	in	hoeverre	
onversterkte	spraak	nog	boven	de	gehoor-
drempel	uitkomt.	Dat	kan	worden	gebruikt	
om	e.e.a.	uit	leggen.	Een	meting	in	het	oor	
doet	onbewust	ook	iets	tússen	de	oren.	Het	
geeft	de	klant	vertrouwen	dat	de	audicien	
controle	heeft	en	deskundig	is.	
Afwijking	in	de	unaided	responsemeting	
doet	conductief	verlies	vermoeden.	Een	
afwijkende	REUR	kan	worden	veroorzaakt	
door	conservatieve	radicaalholte,	exotosen	
of	trommelvliesperforatie.	

4. Occluded
Bij	de	zogenaamde	Occluded	conditie	is	het	
hoortoestel	in	het	oor	geplaatst	maar	uitge-
schakeld.	Deze	stap	wordt	vaak	overgesla-
gen,	maar	dat	is	ten	onrechte.	Deze	meting	
geeft	in	luttele	seconden	veel	relevante	
informatie	over	je	venting,	verzwakking	
door	het	oorstukje	(handig	bij	feedback-
problemen)	en	de	oorsprong	van	bepaalde	
pieken.	
Het	frequentiegebied	waarin	de	venting	de	
versterking	zal	beïnvloeden	is	zichtbaar.	De	
audicien	kan	dan	in	dat	gebied	de	verster-
king	in	de	software	wel	verhogen,	maar	dat	
zal	niet	het	gewenste	effect	hebben.	

5. Aided
De	vorige	metingen	geven	inzicht	in	de	
effecten	van	het	oor	en	het	oorstukje.	De	
aided	response	meting	laat	zien	wat	het	
hoortoestel	doet.	Meet	met	het	hoortoestel	
in	het	oor	en	ingeschakeld.	Gebruik	het	
International	Speech	Test	Signal	(ISTS)	
gedurende	enige	tijd,	en	middel	minimaal	
15	sec..	Meet	bij	55,	65	en	75	dB	zonder	
wijzigingen	aan	te	brengen	aan	de	hoortoe-
stelinstelling.	Deze	niveaus	komen	overeen	
met	zacht-normale	(vertrouwelijk	gespro-
ken)	tot	luide	spraak.	
55	dBSPL	is	meestal	boven	de	compressie-
drempel	van	het	hoortoestel.	Bij	50	dBSPL	
is	dat	minder	zeker.	75	dBSPL	is	passend	bij	
luide	spraak	zoals	die	voorkomt	in	achter-
grondrumoer	(vanwege	het	Lombardef-

fect).	80	dBSPL	is	een	schreeuwniveau	dat	
minder	relevant	is.	Bij	spraakaudiometrie	
met	hoortoestellen	worden	ook	stappen	van	
10	dB	gebruikt.

Lombard	was	een	Franse	onderzoeker	
die	in	1911	als	eerste	publiceerde	over	de	
verhoging	van	het	geluidvermogen	door	een	
spreker:	stemverheffing.	Om	de	verstaan-
baarheid	te	vergroten	gebeurt	dit	als	vanzelf	
in	een	rumoerige	omgeving.	We	kennen	ook	
de	termen	cocktailparty-effect	of	café-effect,	
maar	die	worden	juist	gebruikt	voor	het	ho-
ren	en	verstaan	in	een	lawaaiige	omgeving.

Het	gebruik	van	open	aanpassingen	is	vaak	
aan	de	orde.	Dat	heeft	consequenties	voor	
de	uitvoering	van	de	REM.	Versterkt	geluid	
komt	gemakkelijk	uit	het	oor	naar	buiten	en	
bereikt	de	referentiemicrofoon	die	vlak	voor	
het	oor	hangt.	Dit	risico	bestaat	vooral	in	
hogere	tonen.	De	referentiemicrofoon	meet	
het	(extra)	versterkte	geluid	en	de	appara-
tuur	verlaagt	het	volume	van	het	meet-
signaal.	Je	meet	daardoor	bij	een	te	laag	
inputsignaal.
Voor	kalibratie	van	de	open	fit	zit	het	hoor-
toestel	in	het	oor	maar	staat	uit.	Vervolgens	
wordt	het	hoortoestel	aangezet	en	wordt	
gemeten	met	hetzelfde	signaal.	Let	hierbij	
goed	op	dat	de	klant	het	hoofd	goed	stil	
houdt	en	in	dezelfde	positie!	Is	dit	niet	het	
geval	dan	moet	de	meting	opnieuw	worden	
gedaan.	

De	doelcurve	van	de	aided	meting	vertelt	
ons	wat	de	klant	nodig	heeft.	Je	kunt	het	ver-
gelijken	met	het	bereiden	van	een	gerecht:
-	 de	doelcurve	is	het	recept;	het	schrijft	de	

hoeveelheid	voor	van	elk	ingrediënt
-	 het	eindresultaat	(‘het	gerecht’)	is	het	

verbeteren	van	waarneming	en	commu-
nicatie,	participatie	in	de	maatschappij

-	 de	benodigdheden	moeten	volgens	
recept	goed	afgewogen	worden.	Real	
Ear	Metingen	zijn	als	de	weegschaal.	Je	
meet	ermee	of	alle	frequentiegebieden	in	
de	juiste	verhouding	(volgens	het	recept	
van	de	doelcurve)	aanwezig	zijn.

Er	zijn	meerdere	doelcurves	en	het	is	be-
langrijk	om	gevalideerde	en	bewezen	regels	
te	gebruiken.	Voor	NAL-NL1,	NAL-NL2	en	
DSL5.0	is	het	meeste	bewijs	voorhanden.	
Bedenk	wel	dat	niemand	een	gemiddeld	
oor	heeft.	Er	kunnen	heel	goede	redenen	
bestaan	om	(2-6	dB)	af	te	wijken	en	dat	de	
aanpassing	dan	toch	een	schot	in	de	roos	
kan	zijn.
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In	de	linker	grafiek	is	de	versterking	of	Gain	
zichtbaar.	De	grijze	lijn	is	de	NAL-NL2	tar-
get,	de	rode	lijn	de	gemeten	versterking.	Dit	
ziet	er	best	goed	uit.	Misschien	kan	er	nog	
enige	versterking	bij	1200	Hz.
Kijkend	naar	de	aided	response	ligt	de	out-
put	van	het	hoortoestel	(de	dikke	rode	lijn)	
voor	alle	frequenties	net	onder	de	gehoor-
drempel.	Alleen	de	pieken	van	de	spraak	
komen	boven	de	gehoordrempel.	Die	zijn	
luider	dan	het	gemiddelde.	De	dunne	rode	
lijn	geeft	hier	aan	tot	waar	de	luidste	pieken	
komen.	Het	spraaksignaal	fluctueert	en	
heeft	pauzes.	Zo	ontstaat	de	spraakbanaan.	
Kennelijk	hoort	deze	persoon	alleen	de	lui-
dere	delen	van	de	spraak.	Mogelijk	helpt	het	
om	de	versterking	nog	wat	te	verhogen!
De	vraag	rijst	of	aanpassoftware	dezelfde	
rekenregel	moet	gebruiken	als	de	gebruikte	
REM-apparatuur.	Belangrijk	te	weten	is	dat	
de	meeste	fabrikanten	geen	versterking	
voorschrijven	die	sterk	afwijkt	van	NAL.	
Afwijkingen	worden	vaker	veroorzaakt	door	
ontbrekende	gegevens,	zoals	conductieve	
component,	leeftijd	en	geslacht.	Het	is	van	
groot	belang	om	de	juiste	akoestische	para-
meters	aan	te	geven.

6. MPO- meting
Ten	slotte	kan	een	Maximum	Power	Output-
meting	worden	uitgevoerd.	Gebruik	hiervoor	
het	EUHA-signaal	en	percentiel	analyse.	Dit	
is	ISTS	op	55	dB	met	daarin	sinustonen	van	
90	dB	en	250	ms.	Het	99%	percentiel	geeft	
de	maximale	output	van	het	hoortoestel.	
Het	is	een	verificatiemethode	om	objectief	
vast	te	stellen	wat	de	intensiteit	is	van	plot-

selinge	harde	geluiden	wanneer	de	meeste	
versterking	wordt	gegeven.	Denk	er	wel	aan	
dat	validatie	of	de	cliënt	bepaalde	geluiden	
als	onaangenaam	hard	ervaart	ook	nodig	
blijft.	Kijk	altijd	ook	naar	de	ervaring	van	de	
klant	tijdens	deze	meting	en	bereid	hem	
voor	op	de	meting	zodat	hij	niet	schrikt	als	
ineens	een	hard	geluid	wordt	aangeboden.	
Het	is	een	meting	die	met	enige	voorzichtig-
heid	moet	worden	uitgevoerd.

Relateer meetresultaten 
         aan bevindingen en wensen 
         van de cliënt
Een	vaak	gehoorde	opmerking	is	dat	men-
sen	een	aanpassing	met	REM	niet	prettig	
vinden.	De	klacht	betreft	doorgaans	de	luid-
heid.	Op	het	AMC	is	onderzoek	gedaan	naar	
’subjectief	vs.	objectief’.	Monique	Boymans	
bekeek	de	Audiologist-Driven	(AD)-benade-
ring	met	REM	en	de	Patient-Driven	(Sub-
jectieve)	ervaring.	Zo	bleek	dat	met	de	AD-
benadering	de	spraakverstaanscores	hoger	
zijn.	Het	comfort	is	met	de	AD-benadering	
niet	lager.	Harde	geluiden	zijn	bij	AD	en	PD	
even	onaangenaam.	
Toch	is	het	belangrijk	om	ook	goed	te	
luisteren	naar	de	ervaringen	van	de	cliënt.	
De	persoonlijke	beleving	is	een	belangrijke	
factor.	Scherp	geluid	betreft	vaak	hogere	fre-
quenties.	Een	hol	geluid	is	meer	gerelateerd	
aan	het	laag-		en	middengebied.
Beoordeel	de	occlusie.	Let	op	onnatuurlijke	
versterking	in	het	oor	van	de	eigen	stem	
via	beengeleiding.	Dit	betreft	vooral	de	
lage	tonen	en	laat	bij	meting	meer	dB’s	in	
het	oor	zien	dan	er	voor.	Een	langgerekte																		

/ie/	is	goed	voor	een	occlusiemeting.	Is	de	
versterking	in	het	oor	groter	dan	voor	het	
oor,	dan	is	er	sprake	van	occlusie	en	moet	
het	oorstukje	worden	aangepast.

Waarom zijn REM-metingen 
         effectief?
Zonder	REM	weet	je	niet	wat	je	aan	het	
doen	bent;	er	zijn	te	veel	verschillen	in	
instelling	en	oren.	REM	is	voor	doeners	en	
denkers.	Als	bijvoorbeeld	de	meting	van	het	
spraakverstaan	uitwijst	dat	het	aan	een	kant	
minder	is,	kan	de	REM	laten	zien	waarom.
De	essentie	van	REM,	unaided,	aided,	gain,	
response	insertion,	VSM,	LSM	en	andere	
metingen	is	dat	gemeten	wordt	bij	het	trom-
melvlies	in	dBSPL.	Gebruik	waar	mogelijk	
een	responsemeting.	Gebruik	hiervoor	het	
ISTS-signaal,	middel	de	meting	voldoende	
over	het	signaal	en	zorg	dat	gehoordrempel	
zichtbaar	is.	Weet	waar	je	bent	in	het	dyna-
misch	bereik.
Meetprotocollen	zijn	beschikbaar	voor	o.a.	
Interacoustics	Affinity	en	MedRx	Avant	op	
de	site	www.erasmusmc.nl/

Interpreteer	iedere	meting!	Geef	een	berede-
neerd	oordeel	op	basis	van	wat	je	verwacht	
en	wat	je	ziet.	Laat	versterking	binnen	ca.	6dB	
van	de	doelcurve	zijn,	tenzij	er	goede	rede-
nen	zijn	om	af	te	wijken.	Vergelijk	uitkomsten	
met	spraakaudiometrie.	Relateer	de	REM-uit-
komst	aan	het	functioneren	van	de	cliënt.	

Meten is weten – het is een investering die 
het dubbel en dwars waard is. Je kunt er veel 
(goed) mee doen!

5.	Aided:	Gain vs	Response
Aided Gain Aided Response

Voor de Aided meting heeft de response weergave voorkeur boven Gain. 
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Het	wordt	al	snel	duidelijk	dat	dit	vakge-
bied	zich	niet	beperkt	tot	alleen	geluids-
waarneming.	Ook	andere	zintuigen	spelen	
een	rol.	Tussen	het	aanbieden	van	een	
auditieve	stimulus	en	het	ervaren	geluid	
zit	een	complex	auditief	systeem.	Om	
dit	systeem	te	ontrafelen	en	te	begrijpen	
wordt	gezocht	naar	relaties	tussen	aange-
boden	geluid	en	hetgeen	men	uiteindelijk	
waarneemt.	Wát	iemand	hoort	is	altijd	
subjectief	en	wordt	vaak	aangeduid	met	de	
technische	term	‘sensatie’.	Een	persoonlij-
ke	beschrijving	van	wat	wordt	gehoord	met	
‘eigen	oren’.	Door	proefpersonen	bijvoor-
beeld	luidheid	of	toonhoogte	te	schatten	
of	door	geluid	te	vergelijken	met	een	ander	
geluid	kunnen	verbanden	worden	gelegd	
tussen	fysische	kenmerken	en	subjectieve	
ervaringen.	Deze	kennis	draagt	er	toe	bij	
dat	we	steeds	beter	in	staat	zijn	de	conse-
quenties	van	gehoorstoornissen	te	meten	
en	te	beoordelen.

Horen is meer dan enkel oren
Dyon	Scheijen	is	klinisch	fysicus-audio-
loog	bij	Audiologie	&	Communicatie	
Adelante	in	Hoensbroek.	Al	sinds	zijn	
opleiding	is	hij	in	de	ban	van	de	kunst	van	
het	horen.	Van	het	perifere	horen	weten	
we	inmiddels	al	heel	veel,	maar	over	het	
verwerkingsproces	in	het	brein	is	nog	veel	
onbekend	en	zeer	complex.	In	zijn	presen-
tatie	op	AuDidakt	2018	gaf	hij	vele	voor-
beelden	over	verschillen	in	waarneming	
van	hetzelfde	geluid	door	verschillende	
mensen.	Voorbeelden	die	laten	zien	hoe	
ons	brein	en	vooral	onze	zintuigen	functi-
oneren.	De	complexiteit	en	genialiteit	van	
de	materie	werd	door	de	aanwezige	audi-
ciens	aan	den	lijve	ervaren	met	optische	
en	akoestische	illusies.	De	psychoakoes-
tiek	verklaart	hoe	geluid	wordt	waargeno-
men	door	subjectieve	beleving	van	objec-
tieve	natuurkundige	aspecten,	met	name	
geluid	te	staven	met	metingen.	

Wetenschapsgebieden als 

fysica, anatomie en fysiologie 

beschrijven allen delen van 

het auditieve systeem. De 

psychoakoestiek of psychofysica 

is een op zichzelf staande 

methode om het volledige 

traject van horen tot verstaan te 

onderzoeken. Het gaat om de 

beschrijving van wat en hoe wij 

geluid waarnemen en de relatie 

tussen subjectieve waarneming 

(psychologie) en objectieve 

natuurkundige aspecten 

(akoestiek) van klank. 

PSYCHOAKOESTIEK: 

HOE HOREN WIJ? 

Bewerking van de presentatie van Dyon Scheijen

AuDidakt
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“Ons	auditief	systeem	is	meer	dan	enkel	
de	oren.	Het	perifere	oor-systeem	zet	een	
geluidstrilling	om	in	een	neurofysiologi-
sche	stimulus	die	het	brein	in	de	auditieve	
cortex	kan	waarnemen	als	een	geluid.	Je	
trommelvlies,	de	hamer,	aambeeld,	stijg-
beugel,	het	orgaan	van	Corti,	de	binnenste	
en	buitenste	haarcellen,	de	gehoorzenuw,	
de	kleine	hersenstam,	al	die	knooppunten	
in	je	brein,	de	auditieve	cortex,	al	dit	maakt	
dat	je	geluiden	uit	je	omgeving	kunt	horen.	
Maar	wat	gebeurt	er	in	dat	brein?	Wat	doen	
we	met	geluid?	Welke	interpretaties	geven	
we	hieraan?”

Laurel en Yanny

Het	was	een	hit	op	internet,	een	filmpje	
waarin	de	namen	Laurel	en	Yanny	tegelijk	
worden	aangeboden	en	de	één	duidelijk	
Yanny	hoort	en	de	ander	enkel	Laurel.	Het	
heeft	te	maken	met	frequentiegevoeligheid.	
De	‘Yanny’	is	meer	hoogfrequentspecifiek	
waardoor	mensen	boven	een	bepaalde	leef-
tijd	‘Laurel’	horen	en	de	wat	jongeren	horen	
‘Yanny’.	
Ook	persoonlijke	achtergrond,	taalgevoe-
ligheid	en	meer	spelen	een	rol.	Daardoor	
kan	ook	een	jong	iemand	enkel	‘Laurel’	
horen	en	kan	zelfs	iemand	die	eerst	‘Yanny’	
hoorde	en	later	de	‘Laurel’	de	‘Yanny’	niet	
meer	horen.	

Optische illusie
Het	Hermann	rooster	(The	Hermann	grid)*	
laat	zien	dat	receptoren	in	ons	visuele	

brein	vooral	gevoelig	zijn	voor	contrasten.	
De	overgang	van	zwart	en	wit	nemen	we	
alleen	waar	als	tijdelijk	de	tussenliggende	
receptoren	worden	uitgeschakeld.	Zo	niet,	
bijvoorbeeld	door	de	focus	te	verleggen,	
dan	ontstaan	zwarte	vlekken	waar	het	wit	
behoort	te	zijn.	Onze	ogen	hebben	tijd	no-
dig	om	te	wennen	aan	het	nieuwe	beeld.	Als	
die	tijd	te	kort	is	om	het	beeld	weer	actueel	
te	maken	ontstaan	in	de	beweging	vlekken.	
Dit	gebeurt	ook	in	de	Pacman	illusie	van	Je-
romy	Hinton*.	Vertraging	in	de	reactie	van	
de	receptoren	in	het	oog	geeft	de	illusie	van	
een	beweging	van	een	stilstaand	beeld.
Scheijen	noemt	ook	Maurits	Cornelis	Es-
cher	als	meester	van	de	optische	illusies:	
“Hij	speelde	met	de	ruimte.	Hij	maakte	

tekeningen	die	voor	het	brein	niet	te	begrij-
pen	waren.	Optische	illusies	die	vanuit	de	
wiskunde	en	natuurkunde	onmogelijk	leken	
te	zijn.	Hoofdbrekers	dan	ook	voor	vele	wis-	
en	natuurkundigen.”
Wiskundigen	vader	en	zoon	Penrose	zagen	
Escher’s	tekeningen	en	waren	nieuwsgie-
rig	naar	de	wiskundigheid	hierachter.	Wat	
maakte	deze	figuren	nu	onmogelijk?	Zo	
ontdekten	zij	de	oneindige	trap	en	de	on-
mogelijke	driehoek	waarop	Escher	twee	van	
zijn	meest	beroemde	kunstwerken	baseer-
de:	Klimmen	en	dalen	(1960)	en	Waterval	
(1961).

Auditieve illusie
De	verbinding	tussen	deze	optische	illusies	
en	auditieve	illusies	is	Roger	Shepard	die	
zich	afvroeg	of	ook	andere	zintuigen	dan	

het	oog	voor	de	gek	gehouden	konden	wor-
den,	zoals	het	oor.	Hij	ontdekte	eind	1964	
een	toon	die	steeds	omhoog	lijkt	te	gaan	
zonder	dat	er	een	eind	aan	komt.	De	zo-
genaamde	Shepardtoon.	Het	is	een	geluid	
dat	bestaat	uit	een	aantal	gelijktijdige	to-
nen,	verdeeld	over	het	hoorbare	spectrum,	
precies	een	octaaf	uit	elkaar.	Als	vervolgens	
de	grondtoon	van	de	samenklank	opwaarts	
of	neerwaarts	beweegt,	ontstaat	de	illusie	
van	een	alsmaar	stijgende	of	dalende	toon.

Scheijen	noemt	nog	een	andere	interes-
sante	auditieve	illusie:	het	McGurk-effect.	
Hierbij	wordt	de	auditieve	waarneming	
beïnvloed	door	de	visuele	ondersteuning,	
waarbij	de	visuele	prikkel	het	sterkst	is.	
“Als	iemand	Bar,	Bar,	Bar	zegt	en	Far,	Far,	
Far	de	visuele	prikkel	is,	dan	hoor	je	Far,	
terwijl	de	auditieve	input	Bar	is.	Zelfs	als	
alle	twee	de	visuele	prikkels	naast	elkaar	
worden	getoond	kan	de	focus	van	de	een	
naar	de	ander,	meteen	die	perceptie	ver-
anderen.	Daarom	is	visuele	ondersteuning	
bij	een	slechthorend	iemand	ook	van	groot	
belang,	het	aflezen	van	het	mondbeeld	kan	
heel	veel	informatie	geven.”

Psychoakoestiek op het
         audiologisch spreekuur
We	leven	in	een	tijd	waarin	steeds	meer	
gevraagd	wordt	van	ons	auditief	systeem.	
Informatieoverdracht	wordt	steeds	snel-
ler	en	complexer.	Vergelijk	maar	eens	een	
Polygoonjournaal	van	jaren	geleden	met	
een	uitzending	van	De	Wereld	Draait	Door.	
Met	Mathijs	van	Nieuwkerk,	de	snelst	
sprekende	presentator	van	Nederland,	
heeft	een	normaalhorende	al	af	en	toe	
moeite	om	hem	te	verstaan,	laat	staan	een	
slechthorend	iemand.	
Ook	het	risico	op	gehoorproblemen	door	
luide	geluiden	lijkt	een	steeds	groter	pro-
bleem	te	worden.	Bij	een	beroep	zoals	
geluidstechnicus,	piloot,	brandweer,	poli-
tie,	arts	enz.	is	gehoor	essentieel	om	goed	
te	functioneren	maar	steeds	meer	mensen	
ervaren	problemen	in	het	uitvoeren	van	
hun	beroep	ten	gevolge	van	gehoorklach-
ten.	Naast	gehoorverlies	zijn	er	ook	klach-
ten	als	tinnitus,	hyperacusis,	overgevoelig-
heid	voor	geluid,	misofonie	(hierbij	geven	
specifieke,	meestal	eetgeluiden	extreme	
gevoelens	van	woede,	walging	of	haat	die	
veel	verder	gaan	dan	ergernis	of	irritatie.)	
en	andere	aan	het	gehoor	gerelateerde	
klachten.	Klachten	die	niet	in	het	perifere	

Wat hoor je? Wil je weten hoe dit komt? Zie ‘opgelost met wetenschap’: 
https://youtu.be/yDiXQ17grPQ
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deel	van	ons	auditief	systeem	ontstaan,	
maar	in	het	brein.

In	het	neurofysiologisch	model	van	Jast-
reboff	vinden	we	een	beschrijving	over	
tinnitus	en	hyperacusis.	Het	helpt	om	de	
complexiteit	uit	te	leggen	van	wat	er	in	ons	
brein	gebeurt:	de	psychoakoestiek.	Met	het	
blokkenschema	is	dit	complexe	van	ons	
horen	heel	eenvoudig	te	beschrijven	en	uit	
te	leggen	aan	een	patiënt.
Met	voorbeelden	uit	de	dagelijkse	praktijk	
schetst	Scheijen	de	complexe	werking	van	
ons	brein.	
Bijvoorbeeld	de	werking	van	een	auditief	
filter.

“Stel	je	bent	op	een	feest,	gezellig	met	men-
sen	in	gesprek.	Overal	om	je	heen	zijn	nog	
meer	gesprekken	gaande,	maar	jij	kunt	je	
focussen	op	het	gesprek	waar	jij	bij	betrok-
ken	bent.	Echter,	op	het	moment	waarop	
in	een	van	de	gesprekken	naast	je	jóuw	
naam	wordt	genoemd,	gaat	de	aandacht	
als	vanzelf	even	naar	dat	gesprek	toe.	Om	
te	luisteren	wat	daar	over	jou	verteld	wordt.	
Dan	heb	je	het	moment	om	daarop	te	rea-
geren	of	je	focus	weer	te	verleggen	naar	het	
gesprek	waar	je	mee	bezig	was.”
Een	ander	voorbeeld	is	de	reactie	op	en	
geluid	in	verschillende	omstandigheden.	
Een	krakende	houten	vloer	kan	verontrus-
tend	zijn	als	je	denkt	alleen	te	zijn.	Je	gaat	
in	de	luisterhouding,	bent	op	je	hoede.	
‘Verdachte’	geluiden	worden	sterk	waarge-
nomen	en	geanalyseerd.	Totdat	je	hoort	dat	
een	sleutelbos	op	tafel	wordt	gegooid	en	je	

hoort	dat	je	partner	is	thuisgekomen.	Dan	
is	de	krakende	vloer	weer	het	geluid	dat	er	
gewoon	thuishoort.	Overigens	de	uitdruk-
king	“Dat	hoort	daar	thuis”	kan	op	meer	
van	toepassing	zijn	dan	enkel	geluid.	Dat	
horen	daarin	dan	het	werkwoord	is?

“Al	deze	reacties	worden	door	twee	belang-
rijke	zenuwsystemen	aangestuurd.	Het	
Limbische	systeem	waarin	emotie	speelt,	
of	we	iets	mooi	vinden,	een	goed	gevoel	bij	
hebben,	angstig	zijn,	geïrriteerd	of	geraakt	
door	worden.	Het	Autonome	zenuwsysteem	
zorgt	voor	de	aansturing	van	automatische	
lichamelijke	functies,	hartritme,	pupilgroot-
te,	bloeddruk,	spijsvertering,	kleine	spiertjes	

bij	de	haren	op	je	arm.
Deze	twee	staan	heel	nauw	in	verbinding	
met	de	auditieve	filters.”
Als	voorbeeld	hiervan	noemt	Scheijen	het	
oude	schoolbord	en	het	krassende	nagels.	
Alleen	al	de	herkenning	van	het	geluid	geeft	
kippenvel.	Dat	betekent	dat	het	Limbisch	
systeem	en	het	autonoom	systeem	worden	
geprikkeld	enkel	door	in	gedachten		dat	
geluid	op	te	halen.	

Met	kennis	over	wat	het	brein	allemaal	
doet	met	geluid	kunnen	we	ons	bewuster	
zijn	van	andere	facetten	dan	enkel	de	tech-
niek.	Horen	is	meer	dan	enkel	oren.	Dat	
maakt	samenwerking	vanuit	het	netwerk	in	
de	regio	van	groot	belang	bij	complexere	
casuïstiek	van	tinnitus,	hyperacusis,	overge-
voeligheid	en	misophonia,	maar	ook	ARBO-
gerelateerde	slechthorendheidsklachten.	
Scheijen	geeft	aan	dat	hiervoor	vaak	meer	
tijd	nodig	is	dan	de	audicien	kan	geven.	Sa-
menwerking	met	een	audiologisch	centrum	
kan	in	deze	gevallen	uitkomst	bieden.

Casus
Een	patiënte	in	een	van	de	tinnitusgroepen	
bij	Adelante	in	Hoensbroek	gaf	zelf	duidelijk	
aan	voorheen	last	te	hebben	gehad	van	een	
hyperacusis.	Bij	nader	onderzoek	bleek	er	
een	hoogtonenverlies	aanwezig	te	zijn	van	
net	geen	35	dB.	Een	hoortoestelproef	was	
nog	niet	geprobeerd,	mede	omdat	patiënte	
overtuigd	was	dat	een	hoortoestel	geen	
oplossing	zou	bieden	voor	haar	klacht:	het	
zou	enkel	alles	versterken	en	daarmee	luide	
geluiden	nog	luider	maken.	
Maar	gebaseerd	op	huidige	kennis	weten	
we	dat	zij	meer	last	heeft	van	een	beperking	
in	spraakverstaanbaarheid	t.g.v.	haar	ge-
hoorverlies	dan	van	een	echte	hyperacusis.	
Als	zij	inzicht	krijgt	in	het	werkelijke	pro-
bleem,	haar	verwachting	wordt	bijgesteld	en	
zij	vertrouwen	krijgt	om	onder	begeleiding	
een	proefaanpassing	te	overwegen,	biedt	
dat	nieuwe	mogelijkheden.	De	proef	bleek	
een	succes.	Patiënte	deelt	in	de	groep	hoe	
zij	dit	heeft	ervaren	en	het	hoortoestel	biedt	
haar	een	duidelijke	verbetering	in	de	spraak-
discriminatie.

*	De	hele	presentatie	en	de	optische	illusies	
nog	eens	terugzien?	Kijk	op	http://blog.
dyonscheijen.nl/2018/05/28/psychoakoes-
tiek/	of	lees	de	column:	http://blog.dyon-
scheijen.nl/2018/05/25/horen-is-meer-dan-
enkel-de-oren/

Diana	Deutsch,	hoogleraar	psychologie	aan	
de	Universiteit	van	Californië	in	San	Diëgo	
(VS)	doet	veel	onderzoek	naar	auditieve	
illusie	en	is	wereldwijd	bekend	om	haar	
ontdekkingen	van	muzikale	illusies	en	para-
doxen.	Zie	www.dianadeutsch.ucsd.edu	
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Met Mathijs van Nieuwkerk, de 
snelst sprekende presentator van 

Nederland, heeft een 
normaalhorende al af en toe 

moeite om hem te verstaan, laat 
staan een slechthorend iemand.
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men	met	de	klant	onderneemt.	De	klant	
voelt	dat	hij	bij	jou	aan	het	juiste	adres	is.	
Maar	ook	richting	AC	kun	je	aan	de	hand	
van	de	meting	verklaren	waarom	de	instel-
ling	is	zoals	hij	is.	Als	de	instelling	afwijkt	
van	de	doelcurve	kun	je	onderbouwen	
waarom	je	deze	keuze	hebt	gemaakt,	wat	
ervoor	zal	zorgen	dat	het	AC	je	keuze	be-
grijpt.”

Casus 1
Na	een	eerdere	aanpassing	bleef	de	klant	
last	houden	van	een	onnatuurlijk	scherp	ge-
luid	en	een	slecht	spraakverstaan.	Wanneer	
er	geen	REM	wordt	uitgevoerd,	is	de	kans	
groot	dat	een	keuze	wordt	gemaakt	om	de	
hoge	frequenties	te	reduceren.	Nu	werd	na	
het	uitvoeren	van	een	REM	duidelijk	dat	de	
middenfrequenties	te	weinig	werden	ver-
sterkt.	Door	deze	frequenties	te	versterken	
werd	snel	een	goed	resultaat	bereikt.	

Casus 2
De	betreffende	klant	is	al	sinds	zijn	jeugd	
slechthorend.	Een	instelling	van	een	nieuw	
hoortoestel	die	geheel	volgens	het	boekje	
wordt	uitgevoerd	blijkt	niet	te	werken.	Na	
de	First	Fit	is	het	resultaat	niet	naar	tevre-
denheid	en	het	geluid	wordt	als	onprettig	
ervaren.	Maar	waarom?
Om	een	verklaring	te	vinden	werd	gevraagd	
de	oude	hoortoestellen	mee	te	nemen.	Bij	
het	doormeten	hiervan	was	er	veel	verster-
king	in	de	lage-	en	middenfrequenties.	Het	
nieuwe	toestel	werd	zo	aangepast	dat	het	
meer	overeenkwam	met	de	oude	situatie.	
Voor	de	klant	was	het	geluid	direct	herken-
baar	en	dat	stelde	hem	tevreden.	Zonder	
deze	meting	zou	de	audicien	erg	lang	bezig	
zijn	geweest	om	de	instelling	optimaal	
te	krijgen!	Dit	betekent	niet	dat	het	met	
aanpassen	van	een	nieuw	toestel	om	her-
kenning	gaat	van	wat	men	gewend	was,	
maar	het	kan	in	uitzonderlijke	situaties	wél	
ondersteuning	bieden.	

“Je moet remmen om te kunnen 
        versnellen”
REM	is	essentieel	in	dagelijkse	praktijk.	
Zonder	REM	is	het	minder	duidelijk	waar	je	
precies	mee	bezig	bent.	Het	biedt	een	snel-
le	en	mooie	analyse	van	de	instellingen	en	
sneller	een	juiste	instelling	voor	de	klant.	
Tip	van	Nick:	”Omarm	de	techniek	om	een	
optimale	relatie	met	je	klant	te	hebben	en	
ga	het	allemaal	gebruiken!”

Noonan syndroom
Het	Noonan	syndroom	is	een	erfelijke	
aandoening.	Noonan	heeft	vaak	gevolgen	
voor	het	skelet,	het	hart	en	het	gezicht.	De	
oorzaak	is	een	verandering	in	het	erfelijk	
materiaal	en	de	kenmerken	verschillen	per	
persoon.	Zoals	de	meeste	mensen	met	het	
Noonan	syndroom	is	ook	Jan	klein	van	stuk.	
Daarnaast	is	het	kenmerkend	dat	de	ogen	
vaak	verder	uit	elkaar,	en	de	oren	wat	lager	
staan.	Sommigen	hebben	problemen	met	
horen	en	zien.	Ook	blauwe	plekken	of	mak-
kelijker	bloeden	komt	voor.

de	optimale	aanpassing	van	zijn	gehoor.	
Jan	vertelt	dat	hij	leefde	in	een	doffe	geluid-
wereld.	Hij	hoorde	wel	klanken	maar	kreeg	
niet	mee	wat	mensen	zeggen.	Nick	voegde	
iets	toe	waardoor	hij	weer	vertrouwen	kreeg	
en	weer	kan	communiceren	met	mensen	
om	hem	heen.	Jan:	“Dat	is	een	enorm	
verschil.	Het	waarnemen	van	geluid	en	
lokaliseren,	daar	ben	ik	heel	blij	mee!”	Nick	
geeft	aan	dat	hij	Jan	heeft	leren	kennen	als	
een	onzeker	persoon	die	uiteindelijk	weer	
vol	vertrouwen	de	deur	uit	gaat.	Daar	zit	de	
audicien	tussen!	Het	geeft	enorme	voldoe-
ning	als	je	zo	duidelijk	iemands	kwaliteit	
van	leven	kunt	vergroten.	Het	voedt	ook	de	
passie	waarmee	Nick	bezig	is	met	het	vak.

Waarom extra tools?
Audiciens	passen	hoortoestellen	aan	terwijl	
de	techniek	in	hoog	tempo	verder	ontwik-
kelt.	Aanpassingen	doen	op	afstand	is	geen	
toekomstmuziek	meer	en	de	mogelijkheden	
van	hoortoestellen	zijn	zeer	geavanceerd.	
Toch	is	hetgeen	zich	in	het	oor	afspeelt	niet	
direct	duidelijk.	Daarin	kan	REM	uitkomst	
bieden	en	waardevolle	toegevoegde	infor-
matie	verschaffen.	
Stel	een	klant	komt	terug	van	het	Audio-
logisch	Centrum	en	wil	zijn	toestel	laten	
bijstellen.	Het	geluid	is	te	scherp	en	mag	
wat	zachter.	REM	zal	ervoor	zorgen	dat	
dergelijke	bijstellingen	minder	vaak	voor-
komen.	Het	aanleren	en	uitvoeren	van	
REM	kost	tijd,	maar	de	audicien	die	hierin	
investeert	tijdens	de	aanpasperiode	ervaart	
dat	het	uiteindelijk	leidt	tot	een	kortere	
proefperiode.
Nick:	“Je	vertrekt	vanuit	de	doelcurve	en	
komt	met	REM	sneller	tot	een	optimale	
instelling.	Dat	is	overigens	niet	per	se	de	
doelcurve!	Het	is	een	zoektocht	die	je	sa-

De audicien in dit geval is Nick Montfoort, 
sinds 4,5 jaar audicien bij Beter Horen. Hij 
deed de HBO-opleiding Audiologie en ver-
trok naar Leuven voor zijn Masteropleiding. 
De daar ontwikkelde wetenschappelijke blik 
neemt hij graag mee in de dagelijkse prak-
tijk. De klant is Jan Koetsier. Jan heeft het 
syndroom van Noonan en vertelt over de ge-
hoorproblemen die daarmee gepaard gaan.

Vertrouwen en rust
De	belangrijkste	opmerking	is	dat	alles	
draait	om	de	klant	en	zijn	zorgvraag.	Kern-
woorden	zijn	/belangstelling/	en	/tijd/.	Dat	
geeft	de	mogelijkheid	voor	de	audicien	om	
samen	met	de	klant	op	zoek	te	gaan	naar	

DE AUDICIEN
EN ZIJN KLANT
AAN HET 
WOORD 
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BEWERKING VAN DE 

PRESENTATIE VAN 

NICK MONTFOORT
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Casus

CASUS: INACIO – VERVANGING HOORTOESTEL
Noor Bremmers
Vijf	jaar	geleden	ging	mijn	eerste	

casus	voor	‘De	Audiciens’	over	

Inacio,	een	beroepsmusicus	(klas-

siek	gitaar)	met	een	perceptief	

hoge	tonen	verlies,	tinnitus	en	hy-

peracusis.	Na	wat	omzwervingen	

kwam	hij	bij	mij	terecht,	tot	mijn	

grote	vreugde	overigens,	want	ik	

speel	zelf	ook	klassiek	gitaar	dus	

dat	spreekt	aan.

Bij	de	aanpassing	bleek	dat	het	soms	nodig	
was	om	juist	dat	te	doen	wat	volgens	‘het	
boekje’	niet	zou	moeten.	Inacio	was,	on-
danks	het	feit	dat	zijn	gehoor	voor	de	lage	
tonen	normaal	was	(en	is),	het	beste	gehol-
pen	met	een	(hol)	maatschaaltje	met	een	
M-receiver,	met	1	mm	ontluchting	en	juist	

wel	wat	versterking	van	de	lage	tonen.	De	
tinnitus	en	de	hyperacusis	verdwenen	door	
het	dragen	van	de	toestellen	naar	de	achter-
grond	en	vormden	geen	probleem	meer.
Maar	zoals	gezegd:	dat	was	vijf	jaar	gele-
den,	tijd	voor	nieuwe	hoortoestellen	dus.	Bij	
de	evaluatie	van	de	huidige	toestellen	bleek	
dat	de	klankkleur,	het	ruimtelijke	geluid	en	
de	langzame	regeltijden	van	de	compres-
sie	belangrijk	waren.	Uiteraard	zei	hij	dat	
laatste	niet	zo,	maar	hij	gebruikt	het	steeds	
zachter	worden	van	de	toon	nadat	deze	
is	aangeslagen	om	de	timing	te	bepalen.	
Neem	je	dan	een	hoortoestel	met	snelle	
regeltijden,	dan	wordt	de	versterking	naar-
mate	de	tonen	zachter	worden	steeds	wat	
hoger,	waardoor	die	tonen	ongeveer	even	
luid	blijven	klinken,	totdat	ze	uiteindelijk	
zijn	uitgedoofd.	Het	was	dus	essentieel	een	
toestel	te	kiezen	waarbij	de	regeltijden	lang-
zaam	of	in	elk	geval	te	beïnvloeden	waren.

Inmiddels	geeft	Inacio	geen	les	meer	op	het	
conservatorium;	sinds	een	jaar	is	hij	met	
vervroegd	pensioen.	Hij	heeft	nu	veel	meer	
tijd	om	zelf	te	spelen	én	veel	meer	tijd	om	
nieuwe	stukken	in	te	studeren	en	bekende	

stukken	verder	te	perfectioneren.	De	weer-
gave	van	zijn	hoortoestellen	luistert	nu	dus	
net	zo	nauw	als	toen	hij	nog	les	gaf.
Uiteraard	kozen	we	voor	ons	allernieuwste	
toestel,	dat	net	de	week	daarvoor	was	geïn-
troduceerd.	Er	waren	nieuwe	maatschaaltjes	
met	M-receivers	gemaakt,	met	dezelfde	
ontluchting	als	in	de	vorige	schaaltjes.	Het	
basisprogramma	was	meteen	goed,	sterker	
nog:	Inacio	vond	de	weergave	van	spraak	
beter	dan	die	van	zijn	oude	toestellen.	
Dit	nieuwe	toestel	werkt	met	z.g.	sound	
classes:	er	zijn	ruim	700	geluidssamples	
opgenomen	en	geclassificeerd,	het	pa-
troon	daarvan	is	geanalyseerd,	waarna	elke	
sample	is	ondergebracht	in	een	bepaalde	
categorie,	bijv.	rustig,	stad	of	muziek.	Het	
toestel	scant	voortdurend	de	omgeving	en	
bepaalt	dan	in	welke	sound	class	deze	om-
geving	het	beste	past.	Per	sound	class	wis-
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Casus

selt	niet	alleen	de	hoeveelheid	versterking	
of	de	mate	waarin	bepaalde	frequenties	bijv.	
worden	onderdrukt,	de	instelling	van	de	ver-
schillende	features	kan	ook	verschillen.	In	
de	sound	class	muziek	wordt	de	microfoon-
karakteristiek	bijvoorbeeld	vanzelf	omni,	
terwijl	deze	in	de	sound	class	party	vanzelf	
adaptief	richtinggevoelig	wordt.	In	feite	
schakelt	het	voortdurend	zelf	het	meest	
geschikte	luisterprogramma	in.	Omdat	mu-
ziek	dus	automatisch	wordt	ingedeeld	in	de	
sound	class	muziek	zou	een	extra	program-
ma	eigenlijk	niet	nodig	moeten	zijn,	maar	
er	zijn	natuurlijk	muziekliefhebbers	die	niet	
willen	dat	bij	een	iets	lagere	onderbreking	
een	ander	luisterprogramma	wordt	gekozen	
door	het	hoortoestel.	

Uiteraard	kreeg	Inacio	een	afzonderlijk	
muziekprogramma.	Dat	muziekprogramma	
maakt	echter	zelf	onderscheid	tussen	klas-
sieke	muziek	en	popmuziek.	Bij	popmuziek	
worden	langzame	in-	en	uitregeltijden	
toegepast	omdat	het	volume	weliswaar	kan	
wisselen,	maar	vaak	niet	van	de	ene	se-
conde	op	de	andere	en	weer	terug,	de	dyna-

miek	is	vrij	constant.	Bij	klassieke	muziek	
zijn	de	intensiteitsverschillen	niet	alleen	
vaak	groter,	maar	ze	komen	ook	veel	vaker	
voor.	Om	de	zachte	componenten	hoorbaar	
en	de	luide	componenten	niet	te	luid	te	
laten	zijn,	worden	voor	klassieke	muziek	
daarom	automatisch	snelle	regeltijden	toe-
gepast.	En	dat	wil	Inacio	nou	net	niet.	Het	
grappige	is	dat	hij	niet	eens	hoeft	te	zeggen	
of	het	toestel	doet	wat	hij	nodig	heeft,	dat	
merk	je	als	toehoorder	zelf	wel,	omdat	zijn	
spel	dan	mooier	of	juist	minder	mooi	wordt.

Ik	meldde	al	dat	de	regeltijden	in	het	mu-
ziekprogramma	automatisch	worden	inge-
steld,	dus	het	‘officiële’	muziekprogramma	
was	nu	geen	optie.	Maar	die	regeltijden	
verschillen	per	sound	class	en	daarom	heb	
ik	de	sound	class	‘party’	veranderd	in	een	
muziekprogramma	voor	Inacio.	In	deze	
sound	class	zijn	de	in-	en	uitregeltijden	
langzaam,	omdat	het	geluidsniveau	con-
stant	is.	Zou	dat	niet	zo	zijn,	dan	wordt	een	
andere	sound	class	ingeschakeld.	Verder	
waren	er	wel	wat	aanpassingen	nodig:	ik	
heb	de	versterking	–	zeker	voor	de	lagere	

frequenties	–	meer	richting	lineair	gezet,	
door	de	versterking	van	de	zachte	geluiden	
wat	te	verlagen	en	die	van	de	luide	geluiden	
juist	te	verhogen.	De	microfoonkarakteris-
tiek	heb	ik	op	vast	rondomgevoelig	(omni)	
gezet,	zodat	ook	‘de	ruimte’,	de	reflecties	
worden	opgevangen	en	weergegeven.	De	
lawaaionderdrukking	ging	op	‘uit’,	de	te-
rugkoppelingsonderdrukking	op	‘muziek’	
(zodat	er	geen	anti-signaal	wordt	gemaakt	
als	er	fluitsignalen	hoorbaar	zijn)	en	ik	
heb,	voor	het	eerst	voor	Inacio,	de	high	
frequency	boost	ingeschakeld.	Hiermee	
krijgen	de	frequenties	boven	6000	Hz	extra	
versterking,	zodat	ze	indien	het	gehoorver-
lies	dat	toelaat	beter	hoorbaar	worden.	In	
feite	breidt	je	het	frequentiebereik	uit	in	de	
hoge	tonen.

En…	zijn	spel	veranderde	weer	van	de	ene	
seconde	op	de	andere.	Ineens	was	zijn	mu-
ziek	veel	meer	‘doorleefd’,	had	meer	diep-
gang.	En	dat	niet	alleen:	ook	de	klank,	de	
toon	zogezegd,	die	hij	maakte	veranderde.	
Dat	laatste	gebeurde	niet	van	de	ene	op	
de	andere	seconde,	dat	duurde	iets	langer.	
Inacio	moest	wel	even	wennen	aan	dat	voor	
hem	grotere	frequentiebereik.	In	een	eerste	
reactie	noemde	hij	het	zelfs	metalig,	maar	
na	langer	te	hebben	gespeeld	bleek	dat	toch	
niet	zo	te	zijn.	Het	was	gewoon	meer	en	dat	
heeft	qua	gewenning	even	tijd	nodig.	
Inmiddels	is	hij	helemaal	gewend.	Zijn	
vrouw,	die	ook	gitariste	is,	zegt	dat	zijn	toon	
aanmerkelijk	is	veranderd.	In	de	positieve	
zin.	Ik	neem	aan	dat	de	extra	informatie	
van	de	high	frequency	boost	daartoe	heeft	
geleid:	als	je	iets	niet	hoort,	weet	je	ook	niet	
wat	het	effect	is	als	je	de	snaren	op	een	an-
dere	manier	raakt	met	je	nagels,	alles	klinkt	
immers	hetzelfde.
Tenslotte	heb	ik	Inacio	gewezen	hoe	hij	met	
de	app	die	bij	dit	toestel	hoort	eventueel	
zelf	één	of	meer	muziekprogramma’s	zou	
kunnen	maken	als	hij	dat	zou	willen.	Gis-
teren	heb	ik	hem	een	mailtje	gestuurd	om	
daarnaar	te	informeren	en	zojuist	schreef	hij	
terug	dat	hij	volkomen	tevreden	is	met	zijn	
‘party-muziekprogramma’.	Hij	gebruikt	de	
app	wel	om	bijvoorbeeld	van	programma	te	
wisselen,	of	om	in	gezelschap	de	directiona-
liteit	van	de	toestellen	te	veranderen.	
Het	lijkt	erop	dat	Inacio	voorlopig	weer	even	
vooruit	kan!	
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Specialiteit van het huis! 

Machine Learning: Intelligent 
today, smarter tomorrow

In	The	Penguin	All	English	Dictionary	
staat	tussen	evocation -	tending	to	revive	
memories,	past	emotions	etc.	en	evolution	
-	gradual	development,	progressive	series	
of	changes,	het	woord	evoke:	Call	forth,	
summon	up,	call	up	from	the	past,	elicit-	
dus	eigenlijk:	teweegbrengen,	aan	het	licht	
brengen.
Dat	is	precies	wat	Widex	beoogt	met	een	
nieuwe	hoortoestel	dat	weer	een	flinke	stap	
voorwaarts	betekent	in	hoortechnologie.	
Op	4	juni	werden	in	het	uit	1450	daterende	
Oude	Stadhuys	van	Gouda	160	audiciens	
bijgepraat	over	de	Widex	Evoke,	‘s	werelds	
eerste	‘machine	learning	hearing	aid’.	

The beginning
In	1956	begonnen	Erik	Westermann	en	
Christian	Tøpholm	een	eigen	hoortoestel-
bedrijf	in	de	kelder	van	Tøpholms	huis	in	
Denemarken.	Machinebankwerker	Tøp-
holm	sr.	maakte	de	mallen	voor	de	kast-
toestellen	die	zij	aan	de	man	brachten.	
Westermann	vertrok	vol	optimisme	met	

4	lunchpakketjes	en	een	3e	klasse	trein-
kaartje	naar	Brussel,	Parijs	en	Stuttgart	om	
de	toestellen	te	verkopen…
In	1956	werd	ook	in	Nederland	een	fami-
liebedrijf	opgericht.	De	heren	Veenhuis	en	
Schuurmans	besloten	zich	in	de	hoorbran-
che	te	begeven	en	richtten	in	een	kamertje	
van	2x3	in	Gouda	een	kantoor	in.	Dit	was	
het	begin	van	Widex	Nederland,	nu	Veen-
huis	Medical	Audio,	waarin	de	3e	generatie	
net	zijn	opwachting	heeft	gemaakt.	“Twee	
eigenwijze	familiebedrijven	met	een	eigen	
koers	en	eigenzinnige	ideeën”	aldus	Marco	
Veenhuis.	Dat	resulteerde	door	de	jaren	
heen	in	een	aantal	zeer	innovatieve	hoor-
toestellen.	En	nu?	Het	batterij-loze	toestel	
op	basis	van	de	Energy	Cell	komt	rond	de	
jaarwisseling	op	de	Nederlandse	markt.	
Ook	dat	zal	heel	wat	teweeg	brengen,	net	
als	nu	de	Evoke.

De basis
Voor	Evoke	is	een	heel	nieuw	E-platform	
gecreëerd;	een	chipset	met	een	gesloten	
versnelde	kern	en	een	flexibele	open	kern-
waarmee	verschillende	aanpasprofielen	

kunnen	worden	toegevoegd.	Dankzij	de	
grotere	rekenkracht	zijn	er	bovendien	
nieuwe	features	toegevoegd	en	zijn	ande-
re	features	verbeterd.	De	rekenregels	zijn	
aangepast.	Er	wordt	nog	steeds	verschil	
gemaakt	tussen	een	open	en	een	gesloten	
aanpassing,	maar	hierbij	moet	de	aanpas-
ser	aangeven	of	de	hoortoestelgebruiker	
al	ervaring	heeft	met	hoortoestellen	of	
niet.
Het	aantal	sound	classes	is	uitgebreid	en	
om	de	sound	class	nog	beter	te	kunnen	
bepalen	is	het	aantal	samples	dat	daartoe	
wordt	gebruikt	meer	dan	verdubbeld.	De	
in-	en	uitregeltijden	van	de	compressie	
wisselen	al	naar	gelang	de	samenstelling	
van	het	signaal.	Dit	levert	een	verbetering	
van	de	signaal-/ruisverhouding	van	2	dB	
op.
De	audicien	past	Evoke	zo	nauwkeurig	
mogelijk	aan	en	voegt	indien	nodig	extra	
luisterprogramma’s	toe.	In	veel	situaties	
zal	deze	instelling	voldoende	zijn.	Maar	is	
dit	in	bepaalde	situaties	niet	zo,	dan	kan	
de	gebruiker	zelf	nieuwe	luisterprogram-
ma’s	toevoegen,	die	worden	samenge-
steld	met	behulp	van	Machine	Learning.	

Er zijn specifieke probleemoplossingen die door fabrikanten zijn bedacht, getest, gedeponeerd 

en gepatenteerd omdat ze kenmerkend en onderscheidend zijn. De specialiteit van het huis! 

Vooruitlopend op de EUHA introduceren we alvast twee specialiteiten: machine-learning van de 

Widex EVOKE en Dynamic Amplification Control van Bernafon. 

SPECIALITEIT VAN HET HUIS! 

“Audiciens worden niet vervangen door technologie, maar diegene 
die het niet gebruikt en begrijpt zal buiten spel gezet worden door 

degene die dat wél doet” 
James Martin

EEN NIEUW LUISTERTIJDPERK
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Word audicien
Als audicien geef je je klanten persoonlijke aandacht en 
garandeer je ze de beste hoorzorg. Je doet professionele 
hoormetingen en voorziet klanten altijd van de oplossing 
die het beste bij hen past. Service en professionaliteit 
staat altijd voorop. Bij Specsavers ben je nooit uitgeleerd. 
We vertellen je er met plezier meer over. Ook brengen we 
je graag in contact met audiciens, zoals Daan, die de stap 
richting Specsavers al hebben gezet.

Daarom werk je bij Specsavers
 � Veel ruimte voor opleiding en persoonlijke  
ontwikkeling via onze Academy

 � Mogelijkheden voor ambulant, loondienst of partnerschap

 � Succesvol en groeiend familiebedrijf

Voor meer informatie neem contact op met Arjen Maarse via 
06-29 04 35 18 of bekijk de vacature op meerdanjebaan.nl

Je bent meer dan je baan
Word audicien bij Specsavers

Daan van Boven
Audicien

Grote passie voor mijn vak
Ik heb destijds heel bewust gekozen voor de functie van 
audicien partner. Niet alleen omdat ik een grote passie 
heb voor mijn vak, maar omdat ik tijd voor mijn gezin 
wilde hebben. 

Het werk is erg gevarieerd met iedere dag weer andere 
klanten. Uiteenlopende wensen maken het een leuke 
uitdaging om voor iedere klant de meest passende 
oplossing te vinden. 

Dankzij de trainingen die aangeboden worden via het 
Specsavers servicekantoor blijf ik altijd op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen.

“ Sommige klanten 
krijgen zelfs tranen 
in hun ogen als ze de 
hoortoestellen voor 
het eerst in krijgen.”

_031MV_2350-11-048 Recruitement MDJB Audicien Advertorial FC 210x297.indd   1 31/10/17   10:57
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Hoe leert een machine?
Machine	Learning	gaat	over	het	herkennen	
van	patronen	op	basis	van	data	waarna	
met	behulp	van	algoritmes	voorspellingen	
kunnen	worden	gedaan.	Om	Machine	Le-
arning	te	kunnen	toepassen	heeft	Evoke	
extra	rekenkracht	nodig	en	daarvoor	wordt	
de	smartphone	gebruikt.	De	persoonlijke	
instellingen	van	de	gebruiker	worden	ano-
niem	wereldwijd	gedeeld	in	de	(Widex)	
Cloud.	

Getting smart(er)
Een	hoortoestel	dat	steeds	beter	voldoet	in	
een	veelvoud	aan	situaties	en	de	gebruiker	
steeds	meer	mogelijkheden	geeft.	Dat	kan	
met	machinaal	leren.	Het	toestel	blijft	zich	
voortdurend	aanpassen	aan	persoonlijke	
omstandigheden	en	voorkeuren.	Het	toe-
stel	wordt	in	het	gebruik	steeds	slimmer	en	
stelt	automatisch	in	op	geluiden	die	wel,	
niet,	sterk	of	weinig	versterkt	moeten	wor-
den	naar	voorkeur	van	de	cliënt.	
Door	middel	van	een	eenvoudige	A/B-
vergelijking	heeft	de	gebruiker	steeds	twee	
keuzes.	Op	basis	van	de	input	voorspelt	
het	toestel	de	voorkeuren	van	de	gebruiker	
en	stelt	een	nieuwe	instelling	voor.	
Na	een	serie	van	20	vergelijkingen	(dit	
mogen	er	ook	minder	zijn)	heeft	het	lerend	
algoritme	het	equivalent	van	2	miljoen	
handmatige	vergelijkingen	uitgevoerd	–	

dat	kan	geen	mens	voor	elkaar	krijgen.	Die	
hoeft	nu	alleen	maar	aan	te	geven	of	de	
voorgestelde	instelling	moet	worden	opge-
slagen	of	niet,	het	hoortoestel	doet	de	rest.

De gebruiker 
Veel	gebruikers	willen	het	liefst	een	vol-
ledig	automatisch	regelend	toestel,	maar	
moeten	toch	voortdurend	compromissen	
sluiten	en	concessies	doen.	Toestellen	
werken	met	aannames	en	die	kloppen	
niet	altijd.	Er	zijn	gevallen	dat	je	wél	om-
gevingsgeluid	wil	horen	dat	door	de	het	
toestel	als	‘ongewenst’	wordt	gelabeld.	
De	audicien	kan	dit	via	fijnafstelling	voor	
elkaar	krijgen,	maar	dan	moet	de	slechtho-
rende	goed	onthouden	en	omschrijven	wat	
hij	wil	in	specifieke	situaties.	Dat	moet	hij	
vervolgens	overbrengen	aan	de	audicien	
die	deze	informatie	moet	interpreteren	en	
omzetten	naar	een	andere	instelling.

Met	Machine	Learning	kan	de	gebruiker	
interactief	en	eigenmachtig,	intuïtief	en	in	
real	life,	de	instelling	van	zijn	hoortoestel	
steeds	verder	verfijnen.	Door	de	minutieu-
ze	analyse	van	geluidsbronnen	past	Evoke	
zich	naadloos	aan	in	dynamische	situaties,	
dankzij	de	Fluid	Sound	Technology.	De	
sound	class	wordt	nu	namelijk	vastgesteld	
op	basis	van	een	bibliotheek	met	meer	
dan	700	samples.	De	sound	classes	zijn	

uitgebreid	met	de	classes	Sociaal	(toege-
spitst	op	verstaan	in	kleine	groepen)	en	de	
splitsing	van	Muziek	in	‘klassiek	en	heden-
daags’.

Aanpassen op afstand of…?
Juist	buiten	werktijd	zit	de	cliënt	in	een	
restaurant	of	bij	een	concert.	Is	het	geluid	
niet	optimaal	dan	is	één	telefoontje	naar	
de	audicien	voldoende	om	de	geluidssitu-
atie	te	beschrijven	en	er	wordt	direct	een	
aanpassing	gedaan	naar	een	andere	inste-
ling.	Maar	ben	jij	24/7	bereikbaar?
Iedereen	heeft	een	andere	beleving	van	
eenzelfde	geluid	en	ook	andere	prioritei-
ten.	In	een	bus	wil	de	chauffeur	ook	de	
motor	horen,	en	de	passagier	wil	praten.	
SoundSense	Learn	past	direct	aan	ín	het	
moment,	gewoon	door	de	cliënt	zelf.	
Die	het	kan	opslaan	als	persoonlijk	pro-
gramma	op	zijn	smartphone,	dus	niet	in	
het	hoortoestel.	Zo	blijven	de	voorkeuren	
bewaard,	worden	de	programma’s	die	de	
audicien	heeft	ingesteld	niet	veranderd	
en	begeleidt	het	toestel	de	cliënt	naar	het	
perfecte	geluid.
Richard	Koelewijn	(Widex)	concludeert:	
“Een	deel	van	het	instellen	wordt	ver-
plaatst	van	het	lab	naar	de	echte	wereld!	
Aanpassingen	in	real	time	zorgen	voor	een	
snellere	afronding	van	een	aanpassing.”	
Dat	is	goed	voor	de	cliënt	én	de	audicien.	
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Nog even op een rijtje… 
De	belangrijkste	functie	van	een	hoor-
toestel	is	het	bieden	van	versterking.	
Gebaseerd	op	verschillende	doelen	en	
theoretische	overwegingen	beogen	de	ver-
schillende	rekenregels	om	zachte	spraak	
hoorbaar	te	maken	en	tegelijkertijd	harde	
spraak	comfortabel	te	houden.	Het	eer-
ste	is	haalbaar	door	compressie	van	het	
dynamisch	bereik;	meer	versterking	voor	
het	zachtste	deel	van	het	spraaksignaal	
verbetert	de	consonanten-discriminatie	
in	stilte.	Compressieversterking	in	ruis	is	
minder	eenduidig.	De	effectiviteit	hangt	af	
van	twee	factoren:	compressieparameters	
en	testsignaal.	Diverse	onderzoekers	sug-
gereren	dat	er	interactie	is	tussen	het	ont-
werp	van	de	compressie-unit	(snelheid	van	
niveaubepaling,	compressieratio	en	aantal	
kanalen)	en	het	type	testsignaal	(SNR	en	
modulatiekenmerken	van	de	maskeerder)	
die	van	invloed	is	op	het	uiteindelijke	
outputsignaal	van	het	hoortoestel.	Wat	
uit	alle	resultaten	steeds	weer	blijkt	is	dat	
compressie	alléén,	de	output-SNR	van	het	
hoortoestel	in	elke	spraak-in-ruissituatie	
verslechtert.	Dat	komt	o.a.	door	de	bepa-
ling	van	het	signaalniveau	waarbij	door	
het	compressiesysteem	geen	onderscheid	
wordt	gemaakt	tussen	spraak	en	ruis.	Bij	
gelijk	niveau	krijgen	beide	signalen	dezelf-
de	hoeveelheid	versterking.	Dit	verschijnsel	
is	beschreven	als	het	‘spraakpauze-effect’;	
de	SNR	van	het	outputsignaal	wordt	slech-
ter	omdat	de	ruis	tussen	de	spraakpauzes	
wordt	geregistreerd	als	zachte	spraak	en	
als	zodanig	wordt	versterkt.	Een	rekenregel	

is	immers	gebaseerd	op	spraak	in	stilte.	
Dynamische	compressie	werkt	uitstekend	
in	situaties	waarvoor	het	werd	ontworpen,	
namelijk	spraak	in	stilte,	maar	heeft	in	
rumoerige	situaties	juist	een	nadelig	ef-
fect	als	het	een	snellere	acceptatie	van	het	
hoortoestel	en	meer	luistercomfort	in	ru-
moerige	situaties	in	de	weg	staat.

Hoe werkt het?
DACTM	is	een	algoritme	dat	het	spraakpau-
ze-effect	als	gevolg	van	dynamische	com-
pressie	aanpakt	met	twee	SNR-analyses	
van	spraak-in-ruis;	een	snelle	(op	foneem-
niveau,	geel)	en	een	langzame	(met	een	
tijdspanne	van	2-3	sec.,	blauw).	Op	het	
moment	dat	geel	boven	blauw	uitkomt,	
weet	het	systeem	dat	spraak	dominant	is.	
Er	wordt	geen	enkele	aanpassing	aan	het	
geluid	gedaan	zodat	de	versterking	blijft	
zoals	die	oorspronkelijk	was	geprogram-
meerd	en	geverifieerd	met	real	ear	measu-
rements.	Op	het	moment	dat	geel	onder	
blauw	schiet,	is	de	SNR	erg	slecht.	Ruis	
is	dominant	en	geeft	het	algoritme	de	op-
dracht	aan	het	compressiesysteem	dat	er	
minder	versterking	nodig	is	om	oververs-
terking	van	ruis	te	voorkomen.	Resultaat:	
de	hoorbaarheid	van	het	spraaksignaal	

blijft	behouden	terwijl	tegelijkertijd	de	ver-
sterking	van	ruis	wordt	verminderd.
	

Hoe is hier onderzoek naar 
gedaan?

Het	effect	wordt	duidelijk	door	de	output-
SNR	van	het	hoortoestel	te	meten,	waarbij	
het	signaal	en	de	ruis	van	opnamen	van	
het	outputsignaal	van	het	hoortoestel	van	
elkaar	worden	gescheiden.	Inversietechniek	
genereert	twee	testsignalen,	een	spraak-	en	
een	ruiscomponent	met	dezelfde	spectrale	
eigenschappen.	Het	eerste	signaal	is	een	
mix	van	de	oorspronkelijke	spraak	en	de	
oorspronkelijke	ruis	(SoNo).	Het	tweede	
signaal	bestaat	uit	de	oorspronkelijke	ruis	
en	geïnverteerde	spraak	(SiNo).	Voor	de	
test	worden	beide	signaalcombinaties	met	
het	hoortoestel	opgenomen.	Vervolgens	
worden	spraak	en	ruis	van	elkaar	geschei-
den	m.b.v.	een	nabewerkingsroutine.	Het	
geschatte	ruissignaal	wordt	verkregen	
door	een	optelling	van	SoNo	en	SiNo,	het	
geschatte	spraaksignaal	wordt	verkregen	
door	SiNo	minus	SoNo.	Tenslotte	wordt	de	
SNR	van	het	outputsignaal	van	het	hoor-
toestel	berekend	als	de	verschillen	tussen	
de	geschatte	signaal-	en	ruisniveaus.	
Deze	methode	is	ook	zeer	succesvol	om	
Wide	Dynamic	Range	Compressie,	ruison-
derdrukking,	directionaliteit	of	een	combi-
natie	van	deze	opties	te	evalueren.

Om	de	SNR	van	het	outputsignaal	te	evalu-
eren	met	DACTM	werden	Zerena	9	miniRITE	
hoortoestellen	op	een	KEMAR	geplaatst	en	

Onlangs publiceerden Christophe Lesimple B.Sc en Julie Tantau (Bernafon) onderzoek dat 

aantoont dat gebruik van Dynamic Amplification ControlTM (DACTM) de luisterinspanning tijdens 

spraak in ruis significant verlaagt t.o.v. de vorige generatie hoortoestellen van Bernafon. 

“LUISTERINSPANNING;
HET BEST BEWAARDE GEHEIM
IN DE HOORBRANCHE”  

Zerena 
Met Zerena zijn zijn cliënten zich meer bewust van 
de omgeving omdat zij geluiden horen van alle 
kanten. Dynamic Directionality en Dynamic Noise 
Reduction zorgen samen voor een optimale signaal-
ruisverhouding in dynamische luisteromgevingen.

Het sportseizoen 
gaat weer beginnen
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aangepast	volgens	de	NAL-NL2	rekenregel	
voor	een	matig	aflopend	gehoorverlies.	
Daarbij	werd	de	voorgeschreven	akoesti-
sche	koppeling	met	een	8	mm	Bass	Dome,	
Double	Vent	en	85-Speaker	gebruikt.	Drie	
luisterprogramma’s	kregen	dezelfde	ver-
sterking	toebedeeld,	maar	met	3	combi-
naties	van	adaptieve	opties.	1(zwart):	met	
directionaliteit	en	DACTM	uitgeschakeld	om	
het	effect	van	enkel	compressie	te	kunnen	
tonen.	2	(roze):	directionaliteit	ingescha-
keld	en	3(rood):	zowel	directionaliteit	als	
DACTM	ingeschakeld.	De	ISTS	spraak-	en	
ruissignalen	werden	gecombineerd	tot	een	
testsignaal	met	elektrische	SNR's	die	in	
stappen	van	5	dB	varieerden	van	-10	tot	
+10	dB	SNR.	

In bovenstaande afbeelding wordt de output-
SNR van het hoortoestel voor alle luistercon-
dities afgebeeld als functie van de geschatte 
SNR ter hoogte van het oor.
	
Aan	de	linkerzijde	is	weergegeven	hoe	de	
spraak	(het	doelsignaal,	in	rood)	en	de	
ruisbronnen	(in	grijs)	ruimtelijk	verdeeld	
zijn	voor	de	metingen	van	de	output-SNR.	
Daarnaast	de	grafiek	van	de	output-SNR	
met	compressie	in	de	drie	verschillende	
configuraties.	De	rechte	lichtgrijze	lijn	
geeft	de	waarden	weer	waarbij	de	input-
SNR	(horizontale	as)	gelijk	is	aan	de	
output-SNR	(verticale	as).
In	geval	van	enkel	compressie	is	er	dui-
delijk	een	verslechtering	van	de	SNR	bij	
positieve	input-SNR	(zwart)	omdat	meer	
versterking	wordt	toegepast	op	de	zachtste	
spraakdelen	die	voor	het	merendeel	uit	
ruis	bestaan	(spraakpauze	effect).
Een	groot	voordeel	van	directionaliteit	is	te	
zien	als	de	de	ruis	spatieel	gescheiden	is	
van	de	spraakbron:	de	roze	kromme	toont	
een	verbeterde	output-SNR.	Echter,	on-
danks	deze	verbetering	zien	we	hetzelfde	

effect	van	verslechtering	als	gevolg	van	
compressie	bij	positieve	input-SNRs	door-
dat	de	kromme	vlakker	wordt	naarmate	de	
input-SNR	toeneemt.
De	output-SNR	van	de	testconditie	mét	
DACTM	is	in	vergelijking	met	de	andere	
testcondities	het	beste	(rood).	Bij	een	
negatieve	SNR	is	de	winst	gelijk	aan	de	
conditie	met	alleen	directionaliteit.	Het	
voordeel	wordt	steeds	duidelijker	bij	toene-
mende	SNR	van	het	inputsignaal	waarbij	
wordt	voorkomen	dat	ruis	die	de	pauzes	in	
het	spraaksignaal	vult,	dezelfde	versterking	
krijgt	als	spraak	van	een	zelfde	niveau.	
Het	is	belangrijk	om	te	beseffen	dat	het	
optimale	SNR-niveau	waarop	DACTM	een	
verbetering	laat	zien	boven	0	dB	ligt.	Ge-

lukkig	hebben	de	meeste	luistersituaties	in	
de	praktijk	een	positieve	SNR!	
	

Reactietijd
Een	verandering	in	output-SNR	kan	niet	
systematisch	voorspeld	en	gemeten	wor-
den	op	basis	van	de	spraakverstaantesten	
(SRT-spraakverstaandrempel	of	foneem-
herkenning),	maar	kan	wel	effect	hebben	
op	andere	aspecten	van	spraakwaarneming	
zoals	acceptabele	ruisniveaus	of	luister-

inspanning	die	via	reactietijden	gemeten	
wordt.
Met	30	ervaren	hoortoestelgebruikers	
met	een	matig	tot	ernstig	gehoorverlies	
werd	de	DACTM-technologie	getest	in	een	
gecontroleerde	omgeving	en	geëvalueerd.	
Binaurale	versterking	werd	toegepast	en	
geëvalueerd	met	REM	om	aanpasdoelen	
volgens	de	NAL-NL2	aanpasregel	te	berei-
ken.	Spraak	en	ruis	werden	via	een	enkele	
luidspreker	van	voren	aangeboden	op	een	
vaste	SNR	van	+5dB	en	een	spraakniveau	
op	65	dB	SPL.	De	test	werd	automatisch	
aangeboden	zodanig,	dat	voor	elk	woord	
de	respons	én	de	reactietijd	werden	vast-
gelegd.	

Het	activeren	van	DACTM	zou	alleen	maar	de	
versterking	van	de	ruiselementen	in	spraak	
moeten	reduceren	terwijl	de	spraak	zelf	on-
gemoeid	blijft.	Als	het	niet	snel	of	nauwkeu-
rig	genoeg	is	kunnen	sommige	spraakdelen	
ook	verzwakt	worden.	Dit	ongewenste	effect	
geeft	een	verminderde	hoorbaarheid	van	de	
spraak	en	mogelijk	negatieve	consequenties	
voor	de	woordherkenning.	Maar,	het	gemid-
delde	verschil	in	woordherkenning	tussen	
beide	testcondities	is	minder	dan	1%	en	sta-
tistisch	niet	significant.	Dit	resultaat	geeft	
aan	dat	de	SNR-analyse	van	DACTM	zodanig	
nauwkeurig	is	dat	de	verzwakking	alleen	
wordt	toegepast	op	het	ruissignaal,	terwijl	
het	spraaksignaal	onveranderd	blijft.
Ook	de	reactietijden	voor	alle	testwoorden	
zijn	gemeten	en	de	gemiddelde	reactietijd	is	
significant	sneller	mét	DACTM	(145	ms,	p	=	
0.03).	Luisteraars	hadden	bij	hetzelfde	ver-
staanbaarheidsniveau	minder	tijd	nodig	om	
te	antwoorden!	En	we	weten	het	allemaal:	
iedereen	heeft	baat	bij	vermindering	van	
luisterinspanning.	

Het volledige artikel is te vinden op 
www.bernafon.com/professional/whitepapers
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GEFELICITEERD!

Op 12 juli ontving een record aantal nieuwe collega’s het diploma. Directeur DHTA Bart Wendrich gaf aan dat het een bijzondere oplei-
ding is in goede samenwerking met het bedrijfsleven en de branche. Veel mensen vinden hier een 2e of zelfs 3e carrière. Op de foto: Karima 
Achouitar, Olaf van Baaren, Leonard van Beeloo, Carmen van Berlo, Esmée Blankenspoor, Hilde Boersbroek, Tamara Brouwer-Bakkenho-
ven, Lydia de Bruin, Heather van Brunschot, Simone Buis-Zaaijer, Grytsje Buursma, Emma Cuijten, Danny Danilovic, Frank Delis, Anneke 
Derksen, Sander Dijkhuizen, Ingela Dodde, Angelica van Gent, Steven Gerdingh, Michiel Goebbels, Rob hagen, Kirsten Heukers, Henk ten 
Hove, Nelleke Jackson, Bas Keijer, Dorien Kremer, Rogier van der Kruis, Janneke de Laat, Dionne van Lambalgen, Renate van der Liende, 
Nadja Ligtenbarg, Zelda Molenaar, Stefan Pas, Evelien Peeters Weem, Michelle Posthuma-de Jong, Jessie Ruiter, Pavel Schoenmakers, Sem 
Schreurs, Alice Sies-Vaandrager, Marco Sijbesma, Jens van der Valk, Lars Versteeg, Bjorn Vogelaar, Karin Voogt, Nancy de Vor, Hilde Vrins, 
Erik Wansink, Ellen van de Warenburg, Koen Weevers, Nicolette van Wijnen, Maike van den Wijngaard, Jessy Wolthers, Floris Yocarini en 
Shirley van Zanten.  Niet op de foto staan: Stephen de Geus, Ellen Olislagers, Kirsten Christensen en Marije Rensink. 

Sinds 1 juni 2018 zijn er weer 4 nieuwe gediplomeerde audiciens 
bij. Tijdens een informele bijeenkomst op de DHTA hebben 
zij het diploma uitgereikt gekregen. De nieuwe audiciens op 
deze foto: Amber Jasmijn Kraaijenbrink, Marcel Bouwmeester, 
Jeroen van Alfen, Sacha Glass.

Ook op het Da Vinci College in Dordrecht werden diploma’s 
uitgereikt. Op 2 juli sloten (vlnr) Roald Schel, Jan v.d. Hurk, 
Nicolette ten Kleij, Sophia v.d. Meer, Hendrik Sleeuw, Fennieke 
Visser, Frank v. Lopik, Mechteld v. Remmen, Johan Mulder, 
Sylvia v.d. Berg, Marianne de Maar, Michiel Goedhart, Philip 
Meerschaert en Elvira Waals met goed gevolg hun opleiding tot 
audicien af.

Er	weden	wijze	woorden	gesproken.	Frank	
Banning	(Beter	Horen)	benadrukte	dat	het	
niet	gaat	om	iets	te	geven	waar	iemand	
om	vraagt,	maar	om	te	geven	wat	hij	nodig	
heeft.	“Niet	alleen	beter	laten	horen,	maar	
ook	beter	laten	leven.’
Remko	van	Berkel	(Specsavers):	“klanten	
veranderen,	de	markt	verandert,	StAr	en	

veldnorm	zullen	blijven	veranderen	en	jullie	
zullen	je	ontwikkelen	en	veranderen.	Het	
vak	is	enorm	in	beweging	en	Nederland	
heeft	jullie	heel	hard	nodig!”	

Vergeet	je	niet	te	registreren	bij	StAr	–	en	
wat	betreft	AudiNed…	als	je	niet	meespeelt	
kom	je	ook	nooit	aan	zet!	Laat	horen	wat	

je	waard	bent,	doe	met	ons	mee.	Audicien	
zijn	is	meer	dan	alleen	maar	hoortoestellen	
aanpassen.	Vakvereniging	AudiNed	wenst	
alle	nieuwe	collega’s	een	mooie	toekomst	
en	veel	plezier	in	hun	carrière.

foto’s : DHTA/Da Vinci College
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Even voorstellen.. 
Bennie	Seegers	werkte	in	de	horeca	tot	een	
ongeval	dat	niet	langer	mogelijk	maakte.	
Een	combinatie	van	dienstverlening	die	
in	zijn	horeca-achtergrond	zit	ingebakken	
en	techniek	leek	hem	wel	wat.	In	het	kader	
van	een	omscholingstraject	begon	hij	in	
2003	de	audicienopleiding	in	Amersfoort	
waar	hij	in	2006	zijn	diploma	behaalde.	
Van	die	carrière-overstap	heef	hij	nooit	een	
moment	spijt	gehad!
Vanaf	het	prille	was	Bennie	op	zoek	naar	
nieuwe	uitdagingen.	Zo	kwam	hij	in	2012	
terecht	bij	audibene,	toen	een	start-up	
bedrijf	uit	Berlijn	en	koos	hij	bewust	voor	
innovatief	bezig	zijn	in	een	veranderende	
hoormarkt.	Als	snel	kon	hij	als	directeur	
vrijwel	zelfstandig	een	geheel	nieuw	con-
sumentenmodel	voor	de	Nederlandse	
hoormarkt	ontwikkelen	en	implementeren.	
Inmiddels	heeft	dit	model	zich	in	de	Ne-
derlandse	markt	bewezen	en	voorziet	in	de	
behoefte	van	de	online	aanwezige	consu-
ment.	Om	het	directe	contact	met	de	klant	
niet	te	verliezen	bleef	hij	ook	zelf	aanpas-
singen	doen.	

Een nieuw hoofdstuk
Bennie	en	zijn	echtgenote	Helga	hebben	
zich	altijd	zeer	aangetrokken	gevoeld	tot	
het	Zuid-Duitse	alpengebied.	De	wens	om	
tussen	de	bergen	te	wonen,	een	andere	
invulling	van	vrije	tijd	en	beroepsleven,	
cultuur,	natuur	en	vrijheid	groeide	met	de	
jaren.	Met	een	zoon	in	een	goede	‘verhuis-
leeftijd’	besloten	zij	2	jaar	geleden	de	stap	
te	maken.
Helga	werkte	ook	al	in	de	branche	–	niet	
als	audicien,	maar	wel	opgeleid	om	de	au-
dicien	werk	uit	handen	te	kunnen	nemen.	
Ze	vonden	werk	bij	een	kleine	audicienske-
ten.	Helga	volgde	specifieke	cursussen	om	
onder	supervisie	hoortoestelaanpassingen	
te	kunnen	doen	en	werd	Hörberäterin	–	
Bennie	hield	een	oogje	in	het	zeil.	
Vrijwel	direct	na	de	overstap	werd	het	be-

drijf	overgenomen	door	Amplifon.	Nieuwe	
plannen,	eigen	mensen	en	een	aanbod	
voor	Bennie	om	in	Noord-Duitsland	aan	
de	slag	te	gaan	waren	reden	om	over	te	
stappen.	In	München	kon	hij	direct	bij	Vi-
takustik	(onderdeel	van	Sonova)	instappen	
als	dienstleider	Klantenservice,	niet	als	
audicien.	Plannen	van	het	bedrijf	om	alles	
toekomstig	te	centraliseren	in	Dortmund	
zette	Bennie’s	droom	van	een	eigen	zaak	
in	de	steigers.	

Meister Hörakustiker
Bij	vestiging	in	Duitsland	had	Bennie	di-
rect	zijn	Nederlandse	diploma	laten	om-
zetten.	Binnen	Europa	wordt	de	Bachelor-
opleiding	Audiologie	erkend	en	bachelors	
kunnen	zich	inschrijven	als	Meister	Höra-
kustiker.	Het	triage-audiciendiploma	is	niet	
gelijkwaardig	aan	dit	meesterschap,	maar	
aangevuld	met	werkervaring	kan	er	wel	een	
soort	gelijkstelling	worden	aangevraagd.	
Naast	vakkundigheid	is	ook	leidinggevend	
en	financieel	inzicht	van	belang.	Zijn	diplo-
ma	werd	gelijkwaardig	gesteld,	maar	Ben-
nie	mag	zich	géén	Meister	noemen!	Daar	
zijn	ze	in	Duitsland	erg	streng	in.	
De	gelijkstelling	is	noodzakelijk	als	je	een	
eigen	bedrijf	wil	beginnen	en	om	je	in	te	
schrijven	bij	de	‘Handwerkskammer’.	Zon-
der	deze	inschrijving	mag	je	geen	bedrijf	
leiden	en	kun	je	geen	declaraties	indienen	
bij	het	ziekenfonds	of	contracten	aangaan.	
Het	bedrijf	wordt	ook	op	basis	hiervan	
gecertificeerd.	Alleen	een	Meister	mag	een	
winkel	leiden	-	of	een	audicien	met	een	Ne-
derlands	diploma	en	toegevoegde	gelijk-
stelling.	Dat	is	de	eindverantwoordelijke.	
Is	deze	niet	aanwezig,	dan	mag	er	niet	
worden	aangepast	en	daar	wordt	streng	op	
gecontroleerd.	
Als	een	collega	weet	dat	je	geen	Meister	
bent,	dan	staat	de	controlerende	instantie	
op	de	stoep	en	kan	direct	de	winkeldeur	
op	slot,	naast	een	forse	geldboete.	Bennie:	
“De	concurrent	geeft	je	zonder	scrupules	

Op ons vakgebied en 
binnen de branche is het al 
jaren onrustig. Het alsmaar 
stagnerend Hoorprotocol, 
contractrestricties en 
beroepseisen maken het 
niet altijd makkelijker, en 
zelden leuker. Het beroep 
‘audicien’ is echter voor velen 
zéér de moeite waard. Om 
uiteenlopende redenen gooien 
collega’s het roer om en 
zoeken binnen het vakgebied 
naar nieuwe mogelijkheden. 
Dat past niet altijd binnen 
traditionele protocollen, of 
zelfs niet in Nederland. Bennie 
Seegers vertrok naar Zuid-
Duitsland en opende daar 
recent een eigen zaak. Michel 
Makker besloot naast ‘klassiek’ 
ondernemen ook het internet 
te omarmen. 

HET ROER OM
AUDICIEN IS EEN PRACHTIG BEROEP,

EN JE KUNT ER ALLE KANTEN MEE UIT!

Her roer om

augustus 2018 De Audiciens het vakblad dat ons versterkt 27



aan.	Een	Meisteropleiding	staat	hoog	
aangeschreven,	is	duur	en	voorwaarde	
om	bepaalde	handelingen	te	mogen	ver-
richten.	De	gelijkstelling	was	voor	mij	heel	
belangrijk	om	verder	te	kunnen.”	In	mei	
opende	hij	in	Neubiberg	de	deuren	en	
Helga	en	Bennie	constateren	dat	ze		boven	
verwachting	goed	zijn	begonnen.	

KNO voor en na
Iedere	klant	moet	eerst	naar	de	KNO-arts,	
ongeacht	of	hij	ziekenfonds-	of	particulier	
verzekerd	is.	De	KNO-arts	maakt	een	toon-	
en	spraakaudiogram	met	lucht-	en	been-
geleiding,	doet	een	UCL-meting	en	oto-
scopisch	onderzoek.	Aan	het	eind	van	het	
aanpastraject	moet	de	klant	terug	naar	de	
KNO-arts	voor	controle	van	de	vrije	veld-
meting	en	spraak-in-ruismeting.	De	arts	
tekent	een	formulier	waarmee	de	audicien	
zijn	declaratie	kan	indienen.	De	factuur	
voor	de	particulier	verzekerde	gaat	naar	de	
klant	zelf	die	vervolgens	alles	regelt	met	
zijn	zorgverzekering.	De	declaratie	voor	
het	ziekenfonds	is	aan	regels	gebonden.	
Voordeel	is	dat	de	audicien	maar	met	één	
partij	een	contract	hoeft	af	te	sluiten.
De	vergoeding	is	ongeveer	E700,00	per	
oor	en	mensen	mogen	vrij	betalen.	Zijn	ze	
ziekenfondsverzekerd	dan	moeten	ze	ver-
plicht	het	hoortoestel	proberen	dat	zonder	
bijkomende	kosten	wordt	aangeboden.	Dit	
‘gratis’	toestel	moet	4	kanalen	hebben,	
ruisonderdrukking	en	feedbackfunctie.	
Als	ze	dit	toestel	weigeren	mag	een	ander	
toestel	geprobeerd	worden.	

Dienstverlening op de 
voorgrond

In	hun	eigen	bedrijf	bieden	Bennie	en	Hel-
ga	de	klant	dienstverlening	die	past	bij	hun	

horecaverleden.	In	de	winkel	worden	de	
KNO-metingen	overgedaan.	De	KNO-arts	
heeft	vaak	minder	tijd	voor	volledige	me-
tingen	en	de	klant	is	vaak	minder	gespan-
nen	dan	bij	het	bezoek	aan	de	KNO-arts.	
Het	is	deel	van	de	service	die	hoort	bij	de	
aanpassing	en	maakt	het	verschil	met	een	
ketenbedrijf.	Bennie:	“Het	is	dienstverle-
ning	op	een	ander	niveau.	Niet	goed	of	
slecht,	maar	een	ander	deel	van	de	markt.	
In	Duitsland	wordt	dit	hoger	gewaardeerd	
dan	in	Nederland.	Het	aantal	zelfstandig	
ondernemers	is	ook	veel	groter,	al	zijn	de	
ketenbedrijven	wel	op	acquisitie-toer.	Als	
zelfstandig	ondernemer	maak	je	reclame	
met	je	eigen	gezicht	en	persoonlijke	ser-
vice.	Daar	kun	je	je	in	onderscheiden	en	ik	
merk	dat	de	Duitser	daar	gevoelig	voor	is.”	

En de omgeving
Het	gezin	Seegers	geniet	van	de	gemoe-
delijkheid,	tradities,	het	bloeiende	vereni-
gingsleven	en	de	kwaliteit	van	leven	in	het	
zuiden	van	Duitsland.	Mensen	trekken	
er	snel	op	uit	en	schuiven	op	een	terras	
makkelijk	bij	elkaar	aan,	ook	al	kennen	ze	
elkaar	niet.	Zelfs	een	‘grote’	stad	als	Ro-
senheim	heeft	met	60.000	inwoners	een	
dorps	karakter.	Bennie:	“Mensen	lijken	
meer	bij	elkaar	betrokken	dan	in	Neder-
land.	De	meesten	hebben	ook	een	positief	
gevoel	over	Nederland,	kennen	er	mensen	
of	hebben	er	iets	mee.”	We	weten	dat	so-
ciale	en	maatschappelijke	betrokkenheid	
baat	hebben	bij	een	goed	gehoor	en	daar	
kan	‘onze’	Oranje-audicien	zijn	steentje	
aan	bijdragen.	 	

Voor de traditionele audicien in een win-
kelomgeving bepalen regelgeving van bui-
tenaf, afspraken met zorgverzekeraars en 
concurrerende formules voor een groot deel 
de werkwijze. Daarbij moet een brede, vak-
gerichte opleiding gewaarborgd blijven en 
moeten vakkundigheid, kwaliteit en klantge-
richtheid hoog in het vaandel staan van ie-
dere audicien. Ondernemen betekent altijd 
alert zijn, inspelen op ontwikkelingen in de 
markt, nieuwe wegen zoeken, uitdagingen 
aangaan, inzetten van  nieuwe technologie 
en risico durven nemen. 

Michel	Makker	zocht	naar	een	manier	om	
met	de	geldende	spelregels	een	nieuwe	ma-
nier	van	verkopen	en	aanpassen	van	hoor-
toestellen	via	internet	te	realiseren.	Deze	
maand	opende	hoorcentrum	OnlineHoor-
toestel.nl	in	Naarden	haar	deuren,	fysiek	én	
digitaal.	Je	kunt	er	betalen	met	Bitcoin!

Online service en kwaliteit
Door	de	mogelijkheid	hoortoestellen	na	
aanpassing	op	afstand	bij	te	regelen	komt	
online-service	door	de	audicien	steeds	vaker	
voor.	Dat	is	iets	anders	dan	het	kopen	van	

NU
ONLINE!

Van	2014-2016	was	Bennie	bestuurslid	van	AudiNed:	“Ik wil me graag inzetten voor 
de audiciens en ons vak. Het is een mooi vak dat het verdient om beschermd te worden. 
Georganiseerd kun je iets bereiken, als eenling moet je het altijd maar afwachten. De 
hoormarkt verandert, net als de behoefte van de klant en óók audiciens veranderen, 
gelukkig maar.” 

Bennie	zei	toen:	“Met de kennis en ervaring die ik de laatste jaren heb opgedaan kan 
ik de innovatief actieve audicien een stem geven en daarmee diversiteit inbrengen in het 
bestuur. Want AudiNed is er voor álle audiciens.”  
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een	hoortoestel	via	Internet	of	over–the-
counter	waarbij	de	kwaliteit	niet	contro-
leerbaar	is	en	een	correcte	aanpassing	niet	
wordt	gewaarborgd.	Het	doet	gebruikers	in	
veel	gevallen	meer	kwaad	dan	goed.	Iedere	
audicien	kan	gevallen	noemen	waarbij	een	
radeloze	klant	met	een	heel	verkeerd	toestel	
om	een	oplossing	smeekt.
Als	een	klant	na	jaren	treuzelen	naar	een	
audicien	gaat	krijgt	hij	een	totaalpakket.	
Informatie,	screening	en	advies,	gevolgd	
door	intake,	onderzoek,	aanpassing	en	een	
hoortoestel	op	proef.	Dit	samengestelde	
eindproduct,	inclusief	5	jaar	nazorg	en	ser-
vice,	heeft	één	prijs.	

Door	de	verschillende	onderdelen	van	een	
totale	hooroplossing	los	van	elkaar	aan	te	
bieden,	kan	naast	een	keur	aan	technolo-
gische	keuzes	sterker	tegemoet	worden	
gekomen	aan	de	service-	en	ondersteunings-
behoeften	van	de	individuele	klant.	Michel	
Makker	combineert	met	Online	het	beste	
van	een	fysieke	aanpassing	met	het	gemak	
van	internet.	Het	is	nadrukkelijk	geen	post-
orderbedrijf.	Door	het	scheiden	van	software	
en	hardware	ontstaat	een	ánder	verkoop-
concept	waarin	duidelijk	onderscheid	wordt	
gemaakt	in	aanschaf	van	een	hoortoestel	
én	kosten	voor	onderzoek,	aanpassing	en	
nazorg.	
Makker:	“Het	is	niet	altijd	eerlijk	dat	ieder-
een	betaalt	voor	een	standaard	zorgpakket.	
Niet	iedereen	heeft	die	hoeveelheid	zorg	
nodig	en,	ook	heel	belangrijk,	veel	mensen	
vinden	het	te	veel	werk	om	in	een	heel	tra-
ject	te	stappen.	Het	is	bekend	dat	mensen	al	
langer	een	soort	zoekgedrag	vertonen	maar	
toch	7	jaar	wachten	met	de	aanschaf	van	
een	hoortoestel.	Met	dit	initiatief	willen	we	
mensen	eerder	over	de	streep	trekken	door	
dat	zoekgedrag	thuis	op	de	bank	online	aan	
te	sturen.	We	hebben	nu	de	tools	ontwikkeld	
om	mensen	eerder	aan	een	oplossing	te	
helpen.”

Digitaal en fysiek
De	website	is	zeer	uitgebreid.	De	klant	
wordt	op	basis	van	antwoorden	handig	door	
het	gekozen	menu	geloodst	naar	een	rele-
vante	vervolgvraag.	Gebaseerd	op	de	intake	
bij	de	audicien	worden	zaken	beoordeeld	op	
relevantie	maar	ook	gewogen.	Voorkomende	
situaties	kunnen	relevant	zijn,	maar	frequen-
tie	van	voorkomen	is	ook	een	aandachts-
punt	én	het	belang	dat	de	klant	er	aan	geeft.	
Er	wordt	vastgesteld	over	welke	features	een	
hoortoestel	voor	deze	klant	moet	beschik-

ken	en	in	welke	mate	deze	belangrijk	zijn.	
Aan	het	eind	van	het	programma	krijgt	de	
klant	een	voorlopig	hoortoesteladvies	en	
een	aantal	keuzemogelijkheden.	

De	klant	kan	op	verschillende	manieren	op	
basis	van	een	aantal	kenmerken,	merken,	
types	en	per	hoortoestel	overeenkomsten	
en	verschillen	naast	elkaar	zetten.	Bepaalde	
features	kunnen	in	effectiviteit	per	merk	of	
type	toestel	verschillen,	ook	dit	wordt	aan-
gegeven.	Alles	wat	de	klant	zou	willen	weten	
is	te	vinden	op	de	site.	Voor	vragen	waarop	
een	FAQ-algoritme	geen	antwoord	heeft	kan	
de	echte	audicien	worden	ingeschakeld:	met	
video-chat	kan	zelfs	meegekeken	worden	
naar	een	probleem.

Onmisbaar: de audicien
Stap	2	is	een	controle	van	alle	input	door	
een	audicien	die	in	het	hoorcentrum	in	
Naarden	beoordeelt	of	dit	voor	deze	klant	
de	beste	oplossing	is.	Telefonisch	of	via	de	
video-chatfunctie	op	de	site	kan	de	klant	
worden	benaderd	om	een	hoortoestelkeuze	
te	bevestigen	of	in	overleg	te	kiezen	voor	
een	andere	optie.	Vervolgens	wordt	een	
afspraak	gemaakt	in	Naarden.
In	het	volledig	daartoe	uitgeruste	hoorcen-
trum	wordt	per	klant	1,5	uur	ingeroosterd	
voor	audiometrisch	onderzoek	en	het	met	
free	fit	aanpassen	van	het	gekozen	hoortoe-
stel	aan	het	gehoorverlies	en	de	wensen	van	
de	klant.	De	aanpaskamer	is	volgens	StAr-
normen	ingericht.	Na	aanpassing	krijgt	de	
klant	een	uitgebreide	instructie,	betaalt	het	
toestel	en	kan	alles	30	dagen	uitproberen.	
Niet	tevreden,	geld	terug!	

Dit is het verschil!
De	prijs	voor	het	hoortoestel	is	lager	dan	
in	veel	winkels,	maar	is	niet	het	eindbedrag	
voor	de	hooroplossing.	Voor	iedere	ver-
volgafspraak	geldt	een	tarief	van	E49,00	
(incl.	Btw)	per	half	uur.	Dat	geldt	óók	voor	
een	bijstelling	in	de	proefmaand	en	valt	

niet	onder	de	niet-goed-geld-terug	garan-
tie.	Dit	is	een	belangrijk	verschil	met	de	
traditionele	werkwijze.	Op	de	site	wordt	dit	
ook	duidelijk	aangegeven:	de	aanschaf	is	
goedkoper	dan	in	de	winkel,	de	uiteinde-
lijke	totaalprijs	is	variabel.	Het	is	een	ander	
product	en	niet	per	se	goedkoper.	Met	een	
tweejaarlijkse	afspraak	voor	controle	en/of	
bijstelling	gedurende	5	jaar	kan	een	all-in	
bedrag	gunstiger	zijn.	Online	laat	zien	wat	
de	servicekosten	zijn	binnen	het	totaalpak-
ket	van	een	hooroplossing.	Michel	Makker:	
“Het	is	eerlijker:	de	gebruiker	betaalt	voor	
de	zorg	die	hij	afneemt	op	basis	van	een	
vaste	prijs	voor	een	hoortoestel.”

Handig, ook voor audiciens
Door	de	opzet	is	de	site	ook	heel	bruikbaar	
voor	collega’s.	Alle	hoortoestellen	staan	
overzichtelijk	bij	elkaar	en	vergelijken	is	
makkelijk.	Ook	kleine	reparaties	die	de	
klant	zelf	zou	kunnen	doen	staan	op	de	
site,	zoals	het	vervangen	van	een	thin	tube	
of	een	slangetje.	De	52	ingesproken	en	
ondertitelde	instructiefilmpjes	staan	ook	op	
youtube	en	kunnen	gebruikt	worden	door	
audiologen	en	audiciens.	

Doelgroep
De	online	zoeker	met	drempelvrees	die	
anoniem	informatie	zoekt	voor	een	(begin-
nend)	gehoorprobleem	is	vaak	jonger,	staat	
volop	in	het	arbeidsproces,	heeft	weinig	tijd	
maar	wenst	hoge	kwaliteit.	Hij	heeft	niet	
veel	nazorg	nodig	en	wikkelt	zelf	zaken	af	
met	zorgverzekeraar	of	belastingdienst.	De	
klant	koopt	een	eigen	toestel	en	laat	dat	
vervolgens	door	een	audicien	aanpassen.	
De	aanpassing	gaat	volledig	volgens	het	
Handboek.	De	contactmomenten	met	de	
audicien,	fysiek	en	via	(video)chat,	zijn	ook	
belangrijke	kwaliteitsmomenten.	Service	
kan	verder	worden	uitgebreid	met	bijvoor-
beeld	coaching,	het	omgaan	met	een	nieuw	
gehoor,	een	ander	geluid.	Er	kan	uiteinde-
lijk	beter	worden	ingespeeld	op	de	behoefte	
van	de	klant.	Vooralsnog	is	er	één	fysiek	
aanpascentrum	en	kan	de	klant	daar	alleen	
op	afspraak	terecht.	Door	hoorzorg	op	deze	
manier	makkelijker,	betaalbaar	en	sneller	
aan	te	bieden	moet	het	voor	iedereen	beter	
toegankelijk	zijn.	Die	gedachte	wordt	ook	
uitgedragen	door	maatschappelijk	betrok-
ken	ondernemen:	van	iedere	bestelling	gaat	
een	donatie	naar	een	kleinschalig	hoorzorg-
project:	Child	Welfare	Nepal.	
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Om	het	belang	van	preventie	van	gehoor-
schade	te	onderstrepen	kreeg	op	3	juli	de	
voorzitter	van	de	vaste	commissie	VWS	een	
set	gehoorbeschermingsmiddelen	aange-
boden	van	NVAB-voorzitter	Meindert	Stolk	
–	zodat		zij	veilig	en	comfortabel	van	het	
zomerreces	kunnen	genieten.	

In	Nederland	wordt	kwalitatief	goede	hoor-
zorg	geleverd,	onder	meer	gegarandeerd	
via	StAr,	het	keurmerk	voor	geregistreerde	
audicienbedrijven.	Als	audicienbranche	wil	
de	NVAB	ook	een	bijdrage	leveren	aan	het	
voorkómen	van	gehoorschade.	Zo	zorgen	

we	met	elkaar	dat	de	hoorzorg	toegankelijk	
en	betaalbaar	blijft	voor	iedereen	die	deze	
zorg	nodig	heeft.		Het	is	van	groot	belang	
dat	er	snel	een	vervolg	komt	op	het	Actie-
plan	Preventie	Gehoorschade.	

Het	aantal	slechthorenden	in	Nederland	
groeit.	Dat	is	naast	vergrijzing	ook	te	wijten	
aan	–voorkombare-	gehoorschade	die	op	
steeds	jongere	leeftijd	optreedt.	Preventie	
en	voorlichting	over	de	gevaren	en	gevolgen	
van	gehoorschade	is	essentieel	en	moet	
door	iedereen	in	de	branche	worden	uitge-
dragen.

“Onbekend	is	vaak	dat	gehoorverlies	de	
risico’s	vergroot	op	sociaal	isolement,	burn-
out	en	depressie.	Gehoorverlies	zorgt	voor	
een	algemeen	lager	niveau	van	welzijn,	met	
alle	maatschappelijke	en	financiële	conse-
quenties	van	dien”,	Aldus	NVAB.	

Histologie	(weefselleer)	is	onderzoek	naar	
bouw	en	de	bijzondere	functies	(specialisa-
ties)	van	weefsels;	groepjes	cellen	die	de-
zelfde	functie	vervullen	of	samen	een	orgaan	
vormen.	Kennis	van	de	neuro-anatomische	
opbouw	van	het	menselijk	binnenoor	draagt	
bij	tot	het	verbeteren	en	ontwikkelen	van	
cochelaire	en	vestibulaire	implantaten.	Hui-
dige	kennis	op	dit	gebied	is	voornamelijk	
gebaseerd	op	tweedimensionale	beelden	of	
op	modellen	die	de	complexiteit	van	deze	
structuren	vereenvoudigen.	

Drs.	Raymond	van	de	Berg	is	KNO-arts	en	
vestibuloog	aan	het	UMC	Maastricht,	en	
leidt	een	internationaal	onderzoek	naar	
structuren	in	het	menselijk	binnenoor.	Met	
Osmium	Tetroxide	(OsO4)	werd	in	prepa-
raten	het	contrast	versterkt	en	i.c.m.	een	
nieuw	beeldverwerkingsalgoritme	kon	een	

dynamische	driedimensionale	reproductie	
van	de	micro-anatomische	structuren	van	
het	hele	binnenoor	worden	gemaakt.	Indi-
viduele	neuronen	kunnen	worden	waarge-
nomen,	net	als	kruisende	zenuwen	en	spe-
cifieke	neuro-anatomische	structuren	zoals	
het	orgaan	van	Corti.

Ook	voor	audiciens	is	kennis	over	dit	deel	
van	het	gehoor	van	groot	belang:	ook	op	
het	terrein	van	hoorhulpmiddelen	en	akoes-
tische	ondersteuning	kan	dit	een	nieuwe	
doorbraak	betekenen.	Met	dank	aan	Dr.	Van	
de	Berg	voor	het	beschikbaar	stellen	van	de	
beelden	kunnen	we	een	‘kijkje	in	de	keuken’	
geven.	

BELANG PREVENTIE GEHOORSCHADE

GEHOOR IN BEELD
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Onderzoek

Dat	gehoorverlies	een	serieus	gezondheids-
probleem	is	hoef	je	een	audicien	niet	te	ver-
tellen.	1	op	de	10	Nederlanders	krijgt	ermee	
te	maken.	Daarvan	worden	ongeveer	50.000	
gevallen	als	ernstig	geclassificeerd.	Om	
meer	bewustzijn	te	creëren	voor	de	gevaren	
van	gehoorschade	en	technologie	als	oplos-
sing	liet	Cochlear	onderzoek	doen	onder	
babyboomers	met	de	o.a.	de	vraag	wat	zij	
vinden	van	technologische	interventie	om	
bijv.	hun	gehoor	en	zicht	te	verbeteren.	81%	
van	de	Nederlandse	babyboomers	staat	hier	
positief	tegenover.	
Technologische	innovaties	zijn	van	cruciaal	
belang	bij	het	vinden	van	een	oplossing	voor	
gehoorproblemen.	Voorbeelden	hiervan	zijn	
Apple-compatibiliteit	voor	een	geluidspro-
cessor	met	CI	en	het	maken	van	een	app	
voor	geluidsprocessoren	voor	een	CI	die	
compatibel	is	met	Android-smartphones.	De	
relevantie	van	hooroplossingen	komt	in	het	
onderzoek	duidelijk	naar	voren.	Meer	dan	de	
helft	van	de	respondenten	geeft	aan	bezorgd	
te	zijn	dat	gehoorverlies	hun	leven	negatief	
zou	kunnen	beïnvloeden.	Dit	blijkt	onder	
andere	uit	het	feit	dat:
•	 58%	van	de	babyboomers	vindt	dat	aan	

leeftijd	gerelateerd	gehoorverlies	hun	
vermogen	om	te	socialiseren	met	hun	
vrienden	en	familie	negatief	zou	kunnen	
beïnvloeden;

•	 57%	van	de	babyboomers	aangeeft	dat	
aan	leeftijd	gerelateerd	gehoorverlies	
een	negatieve	impact	kan	hebben	op	
hoe	zij	alledaagse	geluiden	ervaren	
(zoals	het	geluid	van	fluitende	vogels	of	
pratende	mensen).

Het	is	dan	ook	niet	verrassend	dat	51%	(55	
jaar	en	ouder)	van	de	respondenten	aan-
geeft	dat	ze	serieus	gehoorverlies	zouden	
tegengaan	met	behulp	van	een	technologie.	
CI-technologie	is	dan	een	mogelijke	optie.	

Niet serieus
“Gehoorverlies	wordt	vaak	niet	beschouwd	
als	een	serieus	gezondheidsprobleem”,	
aldus	Mylanus.	“Er	zijn	echter	aanwijzin-
gen	dat	gehoorverlies	bij	volwassenen	een	
negatieve	invloed	heeft	op	deelname	aan	
het	arbeidsproces	en	een	groter	risico	heeft	
voor	sociale	isolatie.	Bovendien	lijkt	er	een	
verband	te	bestaan	tussen	gehoorverlies	en	
depressies	en	dementie.	Daarom	is	het	goed	
nieuws	dat	er	meer	aandacht	is	voor	deze	

negatieve	gevolgen	van	gehoorverlies,	zoals	
in	de	WHO	resolutie	over	gehoorverlies	in	
2017.
Bij	een	aantal	van	mijn	patiënten	is	het	
gehoor	langzamerhand	achteruit	gegaan	
-	soms	is	het	niet	meteen	merkbaar	en	
daarom	kan	het	lang	duren	voordat	ze	hulp	
zoeken.	Recent	onderzoek	in	onze	groep	
van	CI-gebruikers	toont	echter	aan	dat	het	
resultaat	met	een	CI	beter	is	indien	er	vroe-
ger	wordt	geïmplanteerd.	Ik	zou	iedereen	
die	betrokken	is	bij	diegene	of	hun	geliefden	
aanmoedigen	om	dit	niet	uit	te	stellen	en	
een	afspraak	te	maken	voor	een	gehoortest,"	
besluit	dr.	Mylanus.	

Onderzoek:	Mannen	(57%)	en	vrouwen	
(58%)	verwachten	dezelfde	gevolgen	te	er-
varen	van	gehoorschade	in	relatie	met	hun	
vermogen	sociaal	contact	te	hebben	met	
familie	en	vrienden:
-		 Mannen	(34%)	zijn	meer	bezorgd	over	het	

niet	kunnen	doorgaan	met	hun	hobby's	
dan	vrouwen	(24%)

-		 Vrouwen	(60%)	zouden	negatiever	wor-
den	beïnvloed	door	het	niet	kunnen	horen	
van	dagelijks	geluid	dan	mannen	(54%)

BABYBOOMER POSITIEF OVER HET VERBETEREN VAN HUN
ZINTUIGEN MET BEHULP VAN TECHNOLOGIE

Onderzoek: 8 op de 10 Nederlandse babyboomers staan positief tegenover het verbeteren van hun zintuigen met behulp van technologie

Internationale experts op het gebied van gehoor en gezondheid kwamen 27 juni samen in Antwerpen op de CI2018 waar de nieuwste in-
novaties voor implanteerbare hooroplossingen werden gepresenteerd. Dr. Emmanuel Mylanus, KNO-arts in het Radboud UMC, vertelde 
dat uit onderzoek blijkt dat CI voor de zeer slechthorende medemens een significante meerwaarde geeft. Het is toepasbaar bij een bredere 
groep dan eerst werd gedacht en het is zaak ook de maatschappelijke meerwaarde aan te tonen.

Naast de drie bestaande AHO-uitvoeringen 
komt Oticon Opn ook beschikbaar in vijf 
verschillende - op maat gemaakte - IHO-uit-
voeringen: IIC, CIC, ITC, ITE HS en ITE FS. 
Alle nieuwe uitvoeringen beschikken over 
de unieke open sound technologie. De Opn 
custom uitvoeringen zijn in Nederland vanaf 
maandag 20 augustus verkrijgbaar. 

Een	hoortoestel	dat	niemand	opvalt	heeft	
sterk	de	voorkeur	van	vele	nieuwe	én	erva-

ren	hoortoestelgebruikers.	De	vorm	van	de	
nieuwe	Oticon	Opn	IIC	is	volledig	geop-
timaliseerd	met	als	resultaat	het	kleinste	
hoortoestel	dat	ooit	door	Oticon	is	ontwik-
keld.	Met	daarnaast	een	groter	aanpasbereik	
dat	meer	gehoorverlies	beslaat	van	licht	tot	
matig	ernstig	(luidsprekeropties	75	dB	en	
85	dB),	kunnen	meer	slechthorenden	dan	
ooit	tevoren	genieten	van	een	onzichtbaar	
hoortoestel.	

Een stap dichter bij  
normaal horen 

Nieuw	vrijgegeven	onderzoek	bewijst	dat	
Oticon	Opn	een	stap	dichter	bij	normaal	
horen	komt.		Door	een	verbetering	van	
spraakverstaan	in	lawaai	en	tegelijkertijd	een	
significante	vermindering	van	luisterinspan-
ning	kunnen	slechthorenden	actief	deelne-
men	in	dezelfde	lawaaiige	omgevingen	als	
mensen	met	een	normaal	gehoor.		

NIEUW IN NEDERLAND OTICON OPN FAMILIE COMPLEET

augustus 2018 De Audiciens het vakblad dat ons versterkt 31



Veel hoortoesteldragers vinden dat hun eigen stem 
onnatuurlijk klinkt, wat kan leiden tot ontevreden 
klanten. Signia Nx, ‘s werelds meest geavanceerde 
platform voor hoortoestellen levert de meest 
natuurlijke eigen stembeleving voor de hoogste 
acceptatie, met haar gepatenteerde Own Voice 
Processing, OVP™.

OVP™ geeft het geluid van de natuurlijke eigen 
stem weer, door dit compleet te verwerken, 
onafhankelijk van het overige omgevingsgeluid. 
U kunt nu de beste geluidskwaliteit leveren met 
de beste luisterprestatie, zelfs in luidruchtige 
omgevingen, zonder concessies te doen.

De revolutionaire OVP™ beleving is verkrijgbaar in 
de volgende nieuwe Signia hoortoestellen: 

• Pure Charge&Go Nx, het enige oplaadbare 
hoortoestel voor een natuurlijk klinkend eigen 
stemgeluid en direct streaming. 

• Motion 13P Nx, de flexibele oplossing voor 
een natuurlijk klinkende eigen stem en 
direct streaming. 

• CROS Pure 312 Nx, een natuurlijke 
luisterervaring voor CROS dragers met 
het gemak van direct streaming.

Signia GmbH is een Handelsmerk Licentiehouder van Siemens AG.

Signia Nx met OVP™ voor de meest natuurlijke 
eigen stembeleving en hoogste acceptatie.

REPLICATING
NATURE.
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Haar verhaal:
“Mijn	naam	is	Marian	en	ik	ben	58	jaar.	In	
2005	heb	ik	na	bloedonderzoek	te	horen	ge-
kregen	dat	ik	belast	ben	met	de	genetische	
aandoening	DFNA9.
Deze	aandoening	betreft	een	progressieve	
gehooraandoening,	met	name	van	het	
spraakverstaan	en	evenwicht.	Vaak	wordt	
bij	deze	aandoening	de	ziekte	van	Menière	
gediagnostiseerd,	wat	ook	in	mijn	geval	

zo	was,	maar	omdat	slechthorendheid	c.q.	
doofheid	veel	in	mijn	familie	voorkwam	is	er	
ook	bloedonderzoek	gedaan.
De	eerste	symptomen	waren	bij	mij	de	aan-
vallen	van	zware	duizelingen.	Deze	gingen	
gepaard	met	het	steeds	verder	uitvallen	
van	beide	evenwichtsorganen	(dit	zijn	bij	
de	meeste	DFNA9-patiënten	de	eerste	te-
kenen).	Daarna	werd	mijn	gehoor	steeds	
slechter.	Op	dit	moment	heb	ik	aan	beide	

oren	nog	20%	gehoor.	Rond	1994	werden	
de	geluiden	en	het	spraakverstaan	in	mijn	
rechteroor	al	beduidend	minder	en	had	ik	
de	eerste	duizeligheidsaanvallen	al	achter	
de	rug.	In	2005	kreeg	ik	rechts	mijn	eerste	
hoortoestel.	Dit	was	echter	onvoldoende	en	
ik	ben	links	ook	een	hoortoestel	gaan	dra-
gen.	In	2000	heb	ik	mijn	laatste	aanval	van	
zware	duizelingen	gehad.	Ik	merkte	dat	als	
ik	in	het	schemerdonker	liep,	of	tijdens	het	

DFN (deafness)A(Autosomaal dominant)-9 (fases van ontwikkeling) is een erfelijke vorm 

van slechthorendheid. De slechthorendheid ontstaat tussen het 40e en 50e levensjaar, is 

asymmetrisch perceptief en neemt gemiddeld met 3dB per jaar toe. Ook het evenwicht wordt 

aangetast, echter ongelijk qua tijd en zijde met de aantasting van de hoorfunctie. Rond het 

zeventigste levensjaar is de patiënt doof en zijn de evenwichtsorganen volledig uitgevallen. Het 

spraakverstaan is slecht en komt niet overeen met het hoorverlies.

Marian is gediagnostiseerd met DFNA-9. Haar broers en zus zijn ook hiermee bekend. Allen 

maken gebruik van hoortoestellen en/of CI(‘s)

CASUS DFNA-9
STÉPHANIE HOOGSTEDE  

Casus DFNA-9
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Casus DFNA-9

overschakelen	van	licht	naar	donker,	dat	het	
leek	alsof	ik	dronken	was.

Al	die	jaren	heb	ik	mijn	werk	nog	kunnen	
doen,	maar	helaas	heb	ik	dat	nu	achter	
me	moeten	laten.	Maar	hoe	vervelend	dit	
allemaal	ook	is,	het	weerhoudt	me	er	niet	
van	om	nog	volop	van	het	leven	te	genieten	
en	de	dingen	te	doen	die	ik	altijd	al	gedaan	
heb.	Natuurlijk	zijn	er	hier	en	daar	wat	din-
gen	die	ik	niet	meer	kan	doen.	Maar	och,	
dan	komt	ook	de	leeftijd	om	de	hoek	kijken	
waardoor	ik	besef	dat	ik	nog	veel	kan……
maar	niet	meer	alles.
Inmiddels	heb	ik	samen	met	nog	twee	
lotgenoten	en	site	opgericht:	www.dfan9.
jimdo.com	en	is	er	een	stichting	genaamd	
‘de	negende	van’	(www.denegendevan.nl)	
met	nuttige	informatie.

De audicien:
“In	verband	met	vervanging	van	de	hoor-
toestellen	na	5	jaar	wordt	een	proefperiode	
gestart	op	verwijzing	van	het	Audiologisch	
Centrum.	Cliënt	draagt	al	vele	jaren	binau-
raal	een	Phonak	hoortoestel	en	maakt	ge-
bruik	van	bijbehorende	accessoires	en	solo-
apparatuur.	Een	cochleair	implantaat	wil	zij	
graag	zo	lang	mogelijk	uitstellen	om	later	
van	zoveel	mogelijk	nieuwe	ontwikkelingen	
gebruik	te	kunnen	maken.

Op	het	moment	dat	Marian	voor	vervan-
ging	van	haar	hoortoestellen	in	aanmerking	
kwam	werkte	ze	nog,	maar	was	duidelijk	dat	
een	afkeuringstraject	niet	meer	vermeden	
kon	worden.	Er	wordt	een	nieuwe	proef	met	
een	Bolero	Q70-SP	hoortoestel	bdz.	gestart	
(2016)	inclusief	Rogerapparatuur.	Tevens	
heeft	zij	proef	gelopen	met	bdz.	Naìda	
Q70/90-SP	en	Naìda	V90-SP.	

Samen	met	het	Audiologisch	Centrum	is	
gekozen	voor	de	Q90-SP-hoortoestellen.	De	
geluidsbeleving	van	deze	hoortoestellen	be-
viel	cliënt	goed	evenals	het	spraakverstaan	
(vooral	in	lawaai	zijn	ze	onderscheidend	
voor	haar).	De	hoortoestellen	worden	in	
combinatie	met	de	comPilot	(telefonie),	Ro-
gerPen	en	table	mics	(ook	gebruikt	tijdens	
televisie	kijken)	gebruikt.	
Zowel	de	zorgverzekering	als	haar	werk-
gever	hebben	voor	de	financiering	zorg	
gedragen.

Opvallend	tijdens	de	aanpassing	is	het	feit	
dat,	ondanks	het	verlies	in	de	lage	tonen,	
voor	Marian	versterking	aldaar	als	zeer	

onprettig	wordt	ervaren	en	storend	is	bij	het	
spraak	verstaan.	Dit	was	ook	bij	haar	oude	
hoortoestellen	het	geval.	Ook	ervaart	zij	met	
regelmaat	druk	op/in	haar	oren.
In	de	automaat	van	de	hoortoestellen	is	de	
overgang	tussen	programma’s	aangepast,	
omdat	de	overgang	naar	voornamelijk	
‘comfort	in	lawaai’	te	snel	plaats	vond	voor	
Marian.
In	het	nazorgtraject	is	zeer	regelmatig	con-
tact	i.v.m.	wisselende	geluidsbeleving	en	
spraakverstaan	in	verschillende	situaties.

Momenteel	is	Marian	afgekeurd	en	werkt	zij	
met	veel	plezier	parttime	in	een	kringloop-
winkel.	
Na	de	zomervakantie	start	zij,	met	haar	
kinderen,	een	cursus	gebaren	om	zo	goed	
voorbereid	te	zijn	op	de	toekomst.

Marian	benadrukt	tijdens	ons	gesprek	over	
deze	casus	dat	zij	wil	uitdragen	dat	slecht-
horendheid	voor	haar	niet	het	probleem	
is.	Zij	is	sociaal	zeer	actief,	communiceert	
open	over	haar	slechthorendheid	en	helpt	
lotgenoten.	Daarbij	vermeldt	zij	expliciet	dat	
daarbij	de	hoortoestellen	in	combinatie	met	
alle	hulpmiddelen	haar	tot	grote	steun	zijn.

Aandachtspunten voor 
de audicien

- De leeftijd waarop de klachten zich voor 
het eerst manifesteren: zo rond middelbare 

leeftijd is beginnende slechthorendheid vrij 
algemeen en naar een specifieke oorzaak 
wordt lang niet altijd gezocht. Uit de anam-
nese kan blijken dat op die leeftijd al meer-
dere directe familieleden een hoortoestel 
dragen of dat er medische ingrepen hebben 
plaatsgevonden aan het gehoor. 

- De klant heeft moeite met het lopen in een 
rechte lijn en aanvallen van duizeligheid.

- Vegetatieve verschijnselen. Klachten die 
voortkomen uit het niet willekeurige zenuw-
stelsel dat diverse lichaamsfuncties regelt 
waar we geen directe controle over hebben, 
bijv. hartritme, spijsvertering en ademhaling.

- Het gehoorverlies verloopt snel en aan beide 
oren.

- Tinnitus
- Minder spraakverstaan dan te verwachten 

op basis van het audiogram. Dit kan wijzen 
op een retrocochleaire lokalisatie voor het 
gehoorverlies

Het	is	verstandig	een	klant	met	een	ver-
moeden	van	DFNA9	door	te	verwijzen	naar	
KNO-arts	of	Audiologisch	Centrum	en	de	
reden	nadrukkelijk	te	vermelden	–	het	kan	
reden	zijn	de	klant	nóg	specifieker	door	te	
verwijzen	naar	Radboud	MC	waar	met	ver-
stand	van	zaken	gehandeld	kan	worden.	Op	
het	Radboud	MC	wordt	onderzoek	gedaan	
naar	mogelijkheden	met	genetische	the-
rapie.	Mutatieanalyse	van	het	betreffende	
COCH-gen	is	in	Nijmegen	als	routine-DNA-
diagnostiek	beschikbaar.
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IMPACT VAN SLECHTHORENDHEID

Horen + cognitie = luisteren

Er	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	de	ef-
fecten	van	het	werkgeheugen	op	auditieve	
prestaties	in	moeilijke	luisteromstan-
digheden.	Behalve	verschillen	in	verster-
kingstechnologie	van	hoortoestellen,	CI	of	
lawaaionderdrukking	spelen	ook	bepaalde	
eigenschappen	een	rol,	zoals	muzikale	
training,	leeftijdsverschil	en	spraakverstaan	
in	een	tweede	taal.	Om	de	complexe	cogni-
tieve	processen	van	het	werkgeheugen	en	
de	onderliggende	verbindende	sensorische	
processen	die	betrokken	zijn	bij	het	spraak-
verstaan	te	begrijpen,	zijn	verschillende	
modellen	ontwikkeld.
De	Zweedse	psychologieprofessor	Jerker	
Rönnberg	(Linköping	University)	onder-
zocht	de	impact	van	slechthorendheid	op	
het	geheugen	en	concludeert	dat	met	name	
het	langetermijngeheugen	hieronder	lijdt.	
Onderzoek	van	o.a.	Dr.	King	Chung	PhD.	

(professor	of	audiology,	Northern	Illinois	
University,	USA)	laat	zien	dat	gehoorverlies	
ook	impact	heeft	op	het	werkgeheugen	-	de	
mate	waarin	iemand	in	staat	is	om	relevan-
tie	informatie	vast	te	houden	tijdens	het	uit-
voeren	van	een	taak.	Douglas	L.	Beck	AuD	
en	Carol	Flexer,	PhD	zochten	én	vonden	een	
link	tussen	cognitie	en	horen:	luisteren!

Cognitieve belasting
Als	iemand	klaagt	over	een	gefragmenteerd	
inputsignaal	dan	kan	slechthorendheid	
de	oorzaak	zijn.	Bij	een	hoortoesteldrager	
kan	dit	veroorzaakt	worden	door	vervor-
ming	van	het	auditieve	signaal	óf	ruis	óf	
het	hoortoestel	is	niet	optimaal	geschikt	
voor	het	inputsignaal.	In	alle	gevallen	zorgt	
onvolledige	of	gefragmenteerde	auditieve	
input	voor	extra	cognitieve	processen.	De	
luisteraar	gaat	invullen,	raden	of	trekt	eigen	
conclusies	om	iets	begrijpelijks	te	kunnen	
maken	van	wat	is	gezegd.	

Spraakverstaan	is	een	enorm	complex	cog-
nitief	proces	met	onderliggende	sensorische	
processen.	Dr.	King	Chung:	“Auditieve	pres-
taties	in	moeilijke	luisteromstandigheden	
zijn	afhankelijk	van	tal	van	factoren.	Slecht-
horenden	kennen	o.a.	verschillen	in	verster-
kingstechnologie	en	lawaaionderdrukking-
algoritmen,	maar	ook	zaken	als	muzikaliteit,	
leeftijd	en	taalverwerving	spelen	een	rol.	
In	uitdagende	luistersituaties	is	een	ander	
systeem	actief	dan	in	optimale	luistercon-
dities.”	
In	ongunstige	omstandigheden	moet	de	
luisteraar	bewust	moeite	doen	om	het	‘men-
tale	archief’	te	activeren	dat	is	opgeslagen	
in	het	langetermijngeheugen.	Daar	bevindt	
zich	informatie	die	kan	helpen	om	gemiste	
auditieve	informatie	aan	te	vullen	en	het	sig-
naal	om	te	zetten	in	begrijpelijke	spraak.	In	
het	werkgeheugen	krijgt	eerder	opgeslagen	
informatie	een	update	met	relevante	nieuwe	
input	(updating).	Een	andere	taak	van	het	

HOREN + 
COGNITIE = 
LUISTEREN

In het vorige nummer van De Audiciens zochten Christianne Nijzink en Taco Drok naar een antwoord op de vraag waarom mensen veranderin-
gen in hun eigen horen zo slecht (h)erkennen. In dit nummer stelt Prof. Andrea Maier dat er bij ouderdomsslechthorendheid geen duidelijk om-
slagmoment is, terwijl juist dát een moment is om actie te ondernemen. 
En als er dan wat gebeurt, is het dan voldoende om iemand beter te laten hóren of ligt de meerwaarde juist in het beter laten functioneren? Het 
ligt in elkaars verlengde, zeker als we uitgaan dat goed horen voor de meeste mensen de spilfunctie is in hun bestaan. Het verouderingstraject 
kent 3 belangrijke componenten: cognitief, sociaal en fysiek. Cognitie is ook een belangrijke factor in hoortechnologie waarmee geluid niet alleen 
weer hoorbaar wordt, maar waarmee ook informatie wordt afgeleverd in het brein. Daar is onderzoek naar gedaan: horen + cognitie = luisteren.
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systeem	is	om	niet-relevante	informatie	
buiten	het	werkgeheugen	te	houden	(inhibi-
tion).	Dit	soort	processen	vraagt	inspanning	
en	verhogen	de	cognitieve	belasting.

Geheugen, geheugen en geheugen
Rönnberg	onderscheidt	3	geheugensyste-
men.	Het	sporadisch	langetermijngeheugen	
(‘dagelijks	geheugen’)	gaat	over	persoon-
lijke	ervaringen	van	(gesproken)	gebeurte-
nissen	die	zijn	gekenmerkt	door	tijd,	plaats,	
omgeving,	emotie	en	context.	Bijvoorbeeld	
een	herinnering	aan	hetgeen	gezegd	is	tij-
dens	het	ontbijt	van	die	ochtend.
Het	semantisch	langetermijngeheugen	
refereert	aan	algemene	kennis	zonder	per-
soonlijke	verwijzing.	Dit	niet-persoonlijke	
geheugen	omvat	zaken	als	vocabulaire,	
grammatica	en	andere	taalregels.
Het	derde	systeem	is	het	werkgeheugen.	
Dit	refereert	aan	het	vermogen	van	mensen	
om	een	brok	aan	informatie	vast	te	houden	
en	te	manipuleren	in	hun	hoofd.	Het	is	
belangrijk	voor	wat	online	processing	wordt	
genoemd,	begrip	van	het	hier	en	nu.	We	
gebruiken	het	werkgeheugen	om	tijdelijk	
informatie	op	te	slaan,	om	te	onderdrukken	
of	te	negeren	wat	niet	relevant	is	of	juist	om	
zaken	selectief	aandacht	te	geven.	Werk-
geheugencapaciteit	is	niet	voor	iedereen	
hetzelfde	en	die	verschillen	zijn	ook	op	ons	
vakgebied	merkbaar	en	beïnvloedbaar.	Zo	
kunnen	lawaai	onderdrukkende	algoritmes	
de		cognitieve	restruimte	vergroten	omdat	
daarmee	woordherinnering	beter	toeganke-
lijk	is.

Werkgeheugen en hoortoestel-
instelling
Het	gegeven	dat	er	beperkingen	zijn	aan	de	
capaciteit	van	het	werkgeheugen	is	belang-
rijk.	Het	verschil	in	cognitieve	vaardigheden	
zou	medebepalend	moete	zijn	in	de	keuze	
en/of	instelling	van	een	hoortoestel.	Zo	
verdient	het	aanbeveling	om	minder	agres-
sieve	instellingen	te	gebruiken	bij	mensen	
met	een	lage	werkgeheugencapaciteit.	Men-
sen	met	een	kleine	werkgeheugencapaciteit	
lijken	gevoeliger	voor	signaalverwerkings-
stoornissen	die	worden	veroorzaakt	door	
snelle	amplitudecompressie,	sterke	frequen-
tiecompressie	en	binair	maskeren.	De	ver-
vorming	tast	waarschijnlijk	de	fonologische	
(geluidsstructuur)	input	aan	in	het	langeter-
mijngeheugen.	Daarnaast	speelt	gewenning	
een	rol	en	hoe	de	informatie	wordt	verwerkt	
gedurende	de	tijd.	
Iemand	met	hoge	capaciteit	kan	beter	om-

gaan	met	effecten	van	agressieve	signaal-
verwerking	in	het	hoortoestel,	zoals	snelle	
amplitudecompressie	in	gemoduleerde	
ruis.	De	vervorming	van	de	fonologische	
en	semantische	(woord	en	betekenis)	input	
wordt	beter	verdragen	en	hij	kan	er	meer	
mee	doen.	
Een	hoge	werkgeheugencapaciteit	voorspelt	
spraakbegrip	in	situaties	met	weinig	onder-
steuning	uit	context.	Dit	geldt	met	name	in	
omstandigheden	waar	de	auditieve	input	
afwijkt	van	hetgeen	is	opgeslagen	in	het	
langetermijngeheugen.	
Deze	neurale	verbanden	blijken	ook	uit	
onderzoek.	Diverse	studies	laten	zien	dat	
coderen	in,	en	het	terughalen	van	informa-
tie	uit	het	langetermijngeheugen	afneemt	
als	het	signaal	wordt	gemaskeerd	door	een	
rivaliserende	spreker.	Specifiek:	de	vaardig-
heid	om	irrelevante	informatie	te	negeren.	
Mensen	met	een	hoge	capaciteit	van	het	
werkgeheugen		laten	een	verbeterd	korte-
termijnbehoud	zien	bij	agressieve	lawaai-
onderdrukking	(binair	maskeren)	in	een	
viergesprek.	

Mild verlies
Rönnberg	ziet	bij	hoortoestelgebruikers	met	
een	goed	functionerend	werkgeheugen	toch	
een	minder	efficiënt	langetermijngeheugen	
als	gevolg	van	het	gehoorverlies.	Aanvul-
lende	onderzoeken	laten	zien	dat	ook	mild	
gehoorverlies	het	langetermijngeheugen	
aantast,	maar	niet	het	werkgeheugen.	Ge-
bruik	van	hoortoestellen	lijkt	het	negatieve	
effect	op	het	langetermijngeheugen	te	
verminderen.	Het	belang	van	voldoende	
capaciteit	van	het	werkgeheugen	manifes-
teert	zich	vooral	onder	ongunstige	omstan-
digheden.
Rönnberg	ziet	in	de	toekomst	een	hoor-
toestel	dat	de	mate	van	belasting	van	het	
werkgeheugen	herkent	om	vervolgens	de	
signaalverwerking	daarop	aan	te	passen.	
Hij	benadrukt	dat	data	laten	zien	dat	zelfs	
een	mild	verlies	het	langetermijngeheugen	
aantast.	Dat	is	een	sterke	indicatie	om	veel	
eerder	een	hoortoestel	te	gaan	gebruiken	
dan	mensen	doorgaans	doen!

Geheugentaken
Dr.	Chung	gebruikt	de	Cognitive	Spare	Ca-
pacity	Test	(CSCT)	om	geheugentaken	in	
kaart	te	brengen.	Onder	hoog	en	laag	be-
lastende	cognitieve	omstandigheden	wordt	
alleen	een	audiosignaal	of	juist	audiovisuele	
input	aangeboden.	De	opdrachten	zijn	ge-
richt	op	het	aanvullen	van	informatie	in	het	

werkgeheugen	waarbij	opgeslagen	informa-
tie	wordt	vervangen,	of	waarbij	juist	overbo-
dige	informatie	moet	worden	genegeerd	en	
informatie	van	de	doelspreker	moet	worden	
onthouden.	Het	geheel	geeft	een	beeld	van	
de	relatie	tussen	werkgeheugen	en	cogni-
tieve	restruimte.	
In	het	horen	spelen	ook	spraakkarakteristie-
ken	van	de	spreker	en	andere	factoren	zoals	
achtergrondgeluid	een	rol	in	cognitieve	be-
lasting.	Hoe	groter	de	cognitieve	belasting,	
hoe	kleiner	de	cognitieve	restcapaciteit.	Er	is	
in	onderzoek	een	relatie	aangetoond	tussen	
werkgeheugen	en	cognitieve	restcapaciteit,	
maar	er	is	geen	correlatie.
Factoren	die	een	rol	spelen	in	goed	spraak-
verstaan	zijn	aldus	Chung:	de	fonologische	
representatie	in	de	mentale	bibliotheek,	
mate	van	gehoorverlies,	spraakkarakteristiek	
van	de	spreker,	auditieve	ondersteuning,	
vervorming	of	verbetering	van	het	signaal	
en	signaalverwerking.	Een	goed	werkgeheu-
gen	kan	verloren	gegane	informatie	deels	
compenseren.	

Het is opmerkelijk dat volwassenen met nor-
maal gehoor lagere CSCT-scores halen dan 
met alleen auditieve input, als in stilte audio-
visuele stimuli worden aangeboden. Dit kan te 
wijten zijn aan de visuele cue die juist in mak-
kelijke luisteromstandigheden afleidend werkt. 
Ouderen met gehoorverlies bereiken een verge-
lijkbare score onder beide condities in stilte bij 
lage geheugenbelasting. Bij hoge geheugenbe-
lasting werken visuele stimuli bevorderend.
Ouderen scoren lager op de CSCT-test dan 
jongeren omdat ze meer cognitieve bronnen 
moeten aanboren om sensorische degradatie 
of cognitieve achteruitgang op te vangen. In 
moeilijke luisteromstandigheden kan de slecht-
horende profijt hebben van semantische en 
tekstuele informatie. 

Luister!

Horen	is	een	passief	zintuigelijke	waarne-
ming.	Normaal	gesproken	kost	het	geen	
moeite,	het	gaat	24/7	door	en	kan	niet	wor-
den	‘uitgezet’.	Horen	is	geluidsregistratie.
Luisteren is	een	cognitieve	vaardigheid	
gebouwd	op	aangeleerd	gedrag	en	beloning.	
Een	actief	proces	dat	vraagt	om	oplettend-
heid	en	aandacht	voor	zaken	die	voor	ons	
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interessant	zijn,	terwijl	tegelijkertijd	minder	
interessante	dingen	naar	de	achtergrond	
worden	geschoven.	Luisteren	betekent	iets	
toevoegen	aan	geluid	waardoor	het	brein	
de	informatie	kan	ordenen,	woorden	her-
kent	en	leert,	receptieve	en	expressieve	taal	
ontwikkelt	zodat	nieuwe	concepten	eigen	
worden	gemaakt.	Luisteren	is	waar	horen	en	
brein	bij	elkaar	komen.	

De	staat	van	het	gehoor	wordt	belang-
rijker	als	cognitie	afneemt.	Omgekeerd	

is	cognitieve	vaardigheid	belangrijker	als	
het	gehoor	afneemt.	Wel	horen	maar	niet	
luisteren	verstoort	de	communicatie.	Het	
geluid	moet	worden	verwerkt	en	leiden	
tot	een	adequate	respons.	Als	met	bijv.	
Auditieve	Brainstem	Response	(ABR)	bij	
normaal	horende	mensen	met	cognitieve	
beperking	akoestische	reflexen	worden	ge-
meten,	komen	die	doorgaans	overeen	met	
hun	werkelijke	hoormogelijkheden	bij	een	
verminderde,	afwezige	of	aangetaste	cogni-
tieve	functie.	Mensen	met	normaal	gehoor	
en	normale	cognitieve	vaardigheden	zijn	
opmerkelijk	bedreven	in	het	verwerken	van	
de	kleinste	eenheden	akoestische	informatie	
tot	betekenisvolle	voorstellingen,	concep-
ten,	ideeën,	gedachten	en	meer.	

Wat doet de audicien?

Audiciens	houden	zich	vooral	bezig	met	
horen.	Wij	kunnen	geluiden	luider	maken	
en	meer	toegankelijk	voor	mensen	met	
verhoogde	gehoordrempels,	maar	niet	de	
luistervaardigheid	veranderen.	We	kunnen	
het	gehoor	‘aanvullen’	met	uitstekende	
en	slimme	hoortechnologie,	maar	niet	
biologisch	bepaalde	essentiële	hoormoge-
lijkheden	aanpakken.	Op	het	moment	dat	
de	hulpmiddelen	worden	verwijderd	is	de	
beperkte	gehoorsituatie	terug.	
Er	is	een	bepaalde	hoeveelheid	(spraak)
geluiden	nodig	om	te	kunnen	horen,		luis-
teren,	verstaan	en	communiceren.	Om	dit	
te	bereiken	is	een	breed	scala	aan	techno-
logische	ondersteuning	beschikbaar	dat	
zoveel	mogelijk	op	maat	wordt	toegepast	
en	aangepast.	Maar	of	het	nu	gaat	om	
hoortoestellen,	FM-systemen,	Bone	ancho-
red	hoorsystemen,	Cochleair	implantaten,	
ondersteunende	luisterapparatuur,	auditieve	
rehabilitatie,	alternatieve	luisterstrategieën	
en	meer,	het	doel	is	altijd	om	de	cognitieve	
vaardigheid	te	verhogen	waarmee	geluid	
wordt	omgezet	in	begrijpelijke	signalen.	
Als	de	klant	met	onze	hulp	niet	in	staat	is	

om	beter	te	luisteren,	of	als	het	niet	lukt	
om	een	betekenis	te	hechten	aan	de	wirwar	
van	geluiden	om	hem	heen,	dan	is	het	niet	
waarschijnlijk	dat	onze	inspanningen	erg	op	
prijs	worden	gesteld.	

Aandacht, luisteren en cognitie
Aandacht	voor	geluid	heeft	alles	te	maken	
met	luisteren	en	cognitie.	O.a.	Rönnberg	
geeft	aan	dat	middelen	en	mogelijkheden	
van	cognitieve	verwerking	het	luistersucces	
significant	kunnen	bepalen.	Ook	nadat	door	
versterking	de	hoorbaarheid	is	hersteld,	zijn	
de	resultaten	doorgaans	afhankelijk	van	de	
mate	van	aandachtsprocessen.
Als	factoren,	zoals	cognitieve	achteruitgang,	
worden	gecombineerd	met	gehoorverlies,	
dan	is	de	uitkomst	méér	dan	de	som	der	
delen.	Het	opnemen	van	akoestische	infor-
matie	is	afgenomen	of	verstoord.	Niet	goed	
spraakverstaan	kan	leiden	tot	incorrecte	of	
onjuiste	conclusies	van	gesproken	woorden,	
betekenis	en	intentie,	met	alle	gevolgen	van	
dien.

De relatie tussen hoorbaarheid en cognitie 
is onderling afhankelijk en symbiotisch. 
Hoorbaarheid wordt belangrijker als 
cognitie afneemt en cognitie wordt 
belangrijker als hoorbaarheid afneemt.

Training	van	cognitieve	vaardigheden,	luis-
tervaardigheden,	het	toevoegen	van	context	
en	het	afleiden	van	betekenis	en	analyse	op	
basis	van	eerder	verworven	kennis	kan	suc-
cesvol	luisteren	verbeteren.	In	dit	kader	is	
alles	wat	we	inmiddels	weten	over	auditieve	
verwerking	een	sterk	pleidooi	voor	proac-
tieve	gehoorrevalidatie,	leren	luisteren	door	
een	strategische	aanpak,	verbeteren	van	de	
akoestische	omgeving	en	actief	inzetten	op	
van	toepassing	zijnde	cognitieve	processen	
bij	de	waargenomen	geluiden.	

We	beschikken	over	een	sensorisch	sys-
teem	(gehoor,	maar	ook	visus,	tast,	reuk	en	
smaak)	dat	zoveel	mogelijk	fysische	prikkels	
om	ons	heen	oppikt	en	het	centrale	zenuw-
stelsel	in	staat	stelt	om	deze	te	herkennen	
en	zin	te	geven	aan	de	wereld	om	ons	heen.	
Hoortoestellen	en	andere	geluidversterkers	
ondersteunen	dit	bottum-up	systeem.
Complementair	hieraan	is	het	top-down	
(cognitief)	systeem	dat	afhankelijk	is	van	
onze	cognitieve	mogelijkheden,	de	dingen	
die	we	hebben	geleerd,	de	wereld	om	ons	

heen,	onze	opslag	van	kennis	en	onze	mo-
gelijkheid	om	een	beroep	te	doen	op	werk-
geheugen	om	(ontbrekende)	informatie	aan	
te	vullen	of	te	vergroten	en	zodoende	zaken	
die	zich	voordoen	op	elk	denkbaar	moment	
nóg	beter	te	begrijpen.	Net	zoals	horen	zon-
der	begrip	slechts	beperkte	informatie	geeft,	
zijn	bottom-up	processen	zonder	passende,	
geschikte	top-down	verwerking	inefficiënt	
en	zeer	onjuist.	Dat	gaat	ook	op	voor	top-
down	verwerking	van	incomplete	bottom-up	
informatie	zoals	bij	slechthorendheid.

Toegangsp(oor)t

Gehoorverlies	en	zwakke	akoestische	om-
standigheden	zijn	obstakels	op	de	weg	naar	
het	brein.	Onze	oren	zijn	de	toegangspoort,	
in	essentie	horen	we	met	ons	brein.	Dit	
‘gehoor’	kan	alleen	maar	zo	helder	zijn	als	
het	originele	ontvangen	signaal.	Akoesti-
sche	opmerkzaamheid	verbetert	als	com-
plete	woorden	efficiënt	en	effectief	het	brein	
bereiken.	Daarom	streven	wij	naar	een	uit-
stekende	signaal-ruisverhouding,	complete	
spraakverstaanbaarheid	met	lage	of	geen	
weerkaatsing	door	het	aanpassen	van	excel-
lente	gehoortechnologie.
Normaal	horende	volwassenen	hebben	een	
ontwikkeld	brein	met	intacte	taal,	cognitie	
enz..	Bij	gehoorverlies	is	stimulatie	van	de	
auditieve	centra	in	het	brein	zeer	belangrijk.	
Dit	heeft	invloed	op	de	organisatie	van	au-
ditieve	zenuwbanen.	Het	brein	kan	zichzelf	
alleen	organiseren	op	basis	van	ontvan-
gen	bottom-up	impulsen:	als	akoestische	
informatie	compleet	wordt	aangeleverd,	
organiseert	het	brein	zich	navenant.	Om-
gekeerd,	als	gehoorverlies	spraakgeluiden	
filtert	en	het	signaal	incompleet	de	auditieve	
centra	van	het	brein	bereikt,	dan	kiest	het	
brein	en	andere	prioriteit	(neuroplasticiteit).	
Auditieve	centra	die	verstoken	blijven	van	
volledige	en	typerende	auditieve	signalen	
kunnen	worden	gebruikt	als	visuele	verwer-
kingsgebieden!	

Conclusie

Bij	cognitief	gezonde	volwassenen	met	
gehoorverlies	maken	we	ons	minder	zorgen	
over	het	top-down	proces	omdat	taal-	en	
cognitieve	vaardigheden	compleet	en	intact	
zijn.	Met	eenvoudige	technologie	kan	geluid	
toegankelijker	worden	gemaakt	voor	deze	
persoon.
Maar….	voor	álle	kinderen	én	voor	volwas-
senen	met	gehoorverlies	in	combinatie	met	
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afname	van	cognitieve	vaardigheid	is	het	
van	groot	belang	om	de	cognitieve	behoef-
ten	van	het	individu	aan	te	spreken	in	aan-
vulling	op	hoortechnologie.
Het	werkgeheugen	kan	verbeteren	door	
training.	Om	bij	ouderen	een	beter	spraak-
verstaan	in	moeilijke	situaties	te	realiseren	
is	het	zaak	het	brein	gezond	te	houden	en	
rijk	gevarieerd	sensorische	prikkels	aan	te	
bieden.	Met	moderne	technieken	is	steeds	
diepgaander	onderzoek	mogelijk	om	on-
derlinge	verbanden	aan	te	tonen.	Werkge-
heugen	en	cognitieve	restruimte	spelen	een	
sleutelrol	in	spraakverstaan.	Daarmee	gaat	
de	impact	van	slechthorendheid	veel	verder	
dan	alleen	slecht	horen	en	is	het	een	grote	
belemmering	voor	goed	luisteren!

Waarom luisteren ze niet?!
Kinderen tot ca. 15 jaar hebben, zelfs met 
normaal gehoor, organische luisterbeperkingen 
omdat het brein nog niet volledig is gerijpt. 
Er is sprake van een incompleet neurologisch 
systeem in luistersituaties. Kinderen missen 
bovendien taal- en leef-ervaring waarmee 
ze gemiste of onvolledige informatie kunnen 
aanvullen. Kinderen luisteren dus anders dan 
volwassenen! Kinderen behoeven meer com-
plete en meer gedetailleerde auditieve infor-
matie dan volwassenen, hebben een rustiger 
luisteromgeving nodig en een luider primair 
signaal om nieuwe neurologische kaarten aan 
te maken om het brein te ontwikkelen. Kinde-
ren met gehoorverlies hebben een aanvullende 
SNR van +10 tot + 15 dB nodig. Luistererva-
ring in de kindertijd is het fundament van taal 
en taalvaardigheid, cognitieve- en psychologi-
sche ontwikkeling.

Bronnen (met dank aan Oticon):

-  The vital role of working memory capacity in cognitive 

functioning and communication – Jerker Rönnberg, 5th 

International Oticon Conference

-  Making room in the brain for speech understanding, 

King Chung, PhD, The Hearing Journal

-  Listening is where hearing meets brain in children and 

adults, Douglas L. Beck AuD, Carol Flexer, PhD, Hearing 

Review.

eerste	grijze	haren,	achteruit-
gang	in	lichamelijke	conditie	en	
verminderd	gehoor.	Medisch	wordt	
daar	van	alles	aan	gedaan;	met	scans,	
poeders,	pillen,	goed	advies	en	hulpmid-
delen	gaan	we	de	tekenen	van	veroudering	
én	daaruit	voortvloeiende	ziektes	en	onge-
makken	te	lijf.
Slechthorendheid	wordt	nog	steeds	ge-
associeerd	met	ouderdom.	Dat	dit	niet	
geheel	terecht	is,	en	dat	steeds	meer	jonge-
ren	hoorproblemen	hebben,	laten	we	even	
buiten	beschouwing.	
De	impact	van	slechthorendheid	voor	ou-
deren	is	groot.	Het	kan	een	factor	zijn	in	
een	onvrijwillige	keuze	voor	‘eenzaamheid	
en	rust’,	voor	niet	deelnemen	aan	sociale	
activiteiten,	ontwijken	van	drukte	met	fami-
liebezoek	of	verjaardagen.	Jammer,	want	de	
steeds	meer	beschikbare	‘extra’	tijd	vraagt	
om	een	zinvolle	invulling	als	we	waardig	
oud	willen	worden.	Het	zoeken	naar	een	
nieuwe	hobby	of	aanschuiven	bij	sociale	ac-
tiviteiten	lukt	niet	iedereen.	Eenzaamheid	
is	voor	ouderen	een	belangrijke	bedreiging.	
Onderzoekers	stellen	dat	de	invloed	van	
eenzaamheid	vergelijkbaar	is	met	het	effect	
van	roken.	

Sluipend
Prof.	Maier	noemt	de	impact	van	slechtho-
rendheid	dan	ook	heel	groot.	“Onze	sensi-
bele	vaardigheden	van	de	zintuigen	gaan	
met	ouder	worden	sluimerend	achteruit.	
Daardoor	hebben	we	vaak	zelf	niet	in	de	
gaten	dat	dit	een	probleem	is	dat	de	basis	
vormt	voor	meerdere	andere	problemen.	
Wat	de	oudere	wel	ervaart	is	onzekerheid;	
over	wat	hij	ziet	en	hoort	en	de	reactie	
hierop,	maar	ook	onzekerheid	over	fysieke	

“Je wordt ouder pappa”, zong Peter Koele-
wijn, maar we worden allemaal steeds ou-
der. Het is doorgaans geen bewust proces. 
Wel de uiterlijke kenmerken zoals de grijze 
haren en de rimpels, maar afname van 
het gehoor wordt ontkent. Datzelfde gold 
vroeger ook voor visus, maar de bril heeft 
inmiddels een andere status dan een hoor-
toestel! In Silicon Valley doet Ken Smith aan 
het Center on Longevity (Stanford Univer-
sity) onderzoek naar veroudering. Minder 
roken, goede gezondheidszorg en goede 
leef- en werkomstandigheden verhogen de 
kans om behoorlijk oud te worden. Smith 
voorspelt dat misschien al binnen één ge-
neratie grote kans is dat de meerderheid in 
westerse landen 100 jaar of ouder wordt. 
Sinds 1950 worden we gemiddeld 10 jaar 
ouder, waarvan 3,6 jaar in de laatste 18 
jaar! Maar bij langer leven horen ook meer 
ziektes en kwaaltjes. Met een voorspelde 
toekomst vol 100-jarigen is er ook voor 
audiciens genoeg te doen, maar dan moe-
ten we wel begrijpen hoe een en ander in 
elkaar steekt. We vroegen het Prof. Andrea 
Maier, verouderingsonderzoeker en hoogle-
raar Gerontologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en hoogleraar Interne ge-
neeskunde - Geriatrie aan de University of 
Melbourne, Australië.

Veroudering
Gerontologie	is	de	wetenschap	die	het	
ouder	worden	in	lichamelijk,	maatschap-
pelijk	en	geestelijk	opzicht	bestudeert.	De	
ontwikkelingen	in	de	moderne	genees-
kunde	dragen	sterk	bij	aan	de	vergrijzing,	
mensen	worden	steeds	ouder.	We	worden	
ons	vaak	pas	bewust	van	dit	proces	als	we	
bijv.	last	krijgen	van	stramme	spieren,	de	

JE WORDT
OUDER, 
PAPPA…
IN GESPREK MET
PROF. ANDREA MAIER
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kracht	en	cognitie.	Gevolg	is	dat	
de	oudere	zich	terugtrekt,	eenza-

mer	wordt	en	weer	meer	fysieke	en/
of	cognitieve	mankementen	ontwikkelt.	

Daar	werkt	de	omgeving	ongewild	en	onge-
merkt	aan	mee.”	
Als	voorbeeld	noemt	ze	haar	nog	zeer	vitale	
90-jarige	schoonvader.	Hij	is	zeer	vitaal,	
gaat	altijd	2x	per	jaar	kamperen	en	rijdt	
auto.	Op	zijn	85e	verjaardag	was	de	hele	fa-
milie	compleet	aanwezig.	Maar	het	gehoor	
nam	af,	hij	kreeg	hoortoestellen,	wilde	niet	
meer	naar	plekken	waar	veel	mensen	waren	
omdat	de	deelname	aan	gesprekken	steeds	
lastiger	werd.	Achteraf	realiseert	Maier	zich	
dat	ongemerkt	en	door	de	jaren	heen	de	
familie	steeds	vaker	in	kleine	groepjes	op	
bezoek	komt,	ook	voor	verjaardagen.	

Maier:	“Cognitief	is	er	vaak	niks	aan	de	
hand,	maar	als	iemand	zich	realiseert	dat	
hij	dingen	mist	en	verkeerde	antwoorden	
geeft	is	dat	beperkend	in	het	algehele	func-
tioneren.	Dit	wordt	door	ouderen	en	hun	
familieleden	onderschat.	Voor	een	succes-
vol	verouderingstraject	zijn	3	componenten	
belangrijk:	de	cognitieve,	sociale	en	fysieke	
component.	Als	de	oudere	op	één	van	deze	
gebieden	interesse	verliest	en	er	geen	ple-
zier	meer	in	heeft,	dan	werkt	dat	door	over	
de	hele	linie.
Ouderen,	ook	die	in	een	omgeving	met	
leeftijdsgenoten	leven,	willen	niet	door	de	
mand	vallen.	Niemand	wil	voor	dom	wor-
den	aangezien	door	verkeerde	opmerkingen	
of	antwoorden,	dus	is	een	strategie	zich		
anders	te	gedragen	of	te	isoleren.”

Geen omslagmoment
“Het	verschil	tussen	ouderen	en	jongeren	

die	kampen	met	problemen	is	dat	bij	jon-
geren	de	klachten	doorgaans	in	een	korter	
tijdsbestek	ontstaan.	Veroudering	verloopt	
traag	en	het	lichaam	adapteert	veel.	Het	
past	zich	aan	aan	een	langzaam	verande-
rende	nieuwe	situatie.	Ongemerkt	nodig	je	
minder	mensen	uit,	blijf	je	vaker	thuis,	ont-
wijk	je	lawaai,	zet	je	de	tv	een	tandje	harder	
en	dat	realiseer	je	je	helemaal	niet.
Er	is	mooie	technologie	om	gehoorverlies	
te	compenseren,	maar	veel	ouderen	kennen	
geen	omslagmoment,	en	juist	dát	is	het	
moment	waarop	je	meestal	actie	onder-
neemt!”

Murale zorg
In	ziekenhuizen	zijn	de	meeste	artsen	
nog	onvoldoende	alert	op	gevolgen	van	
ouderdomsverschijnselen.	Weinig	artsen	
testen	het	gehoor	en	de	andere	zintuigen	
als	ouderen	komen	met	(fysieke-	of	psy-
chische)	klachten.	Als	het	niet	in	de	klacht	
is	opgenomen	wordt	aangenomen	dat	het	
goed	gaat,	of	zo	goed	als	voor	een	bepaalde	
leeftijd	mag	worden	verwacht.	Pas	als	wel	
breder	wordt	gekeken	kan	adequaat	worden	
ingegrepen.”	
Als	de	invloed	van	slechthorendheid	op	
cognitie,	fysiek	en	sociaal	functioneren	
groot	is,	is	ook	het	belang	van	hoorzorg	op	
maat	duidelijk.
Maier	heeft	ooit	gewerkt	op	een	CI-afdeling	
en	zegt	onder	de	indruk	te	zijn	hoe	snel	pa-
tiënten	leren	omgaan	met	nieuwe	geluiden	
en	leren	spraak	te	verstaan.	
In	het	geval	van	ouderdomsslechthorend-
heid	is	er	een	traag	ontstaansverloop	en	is	
het	gemis	pas	duidelijk	in	een	later	stadi-
um.	Als	de	oudere	dan	al	langere	tijd	versto-
ken	is	van	prikkels	en	zich	heeft	geïsoleerd	

is	het	een	hele	stap	om	de	draad	weer	op	
te	pakken.	Bovendien	moet	de	oudere	met	
een	hoortoestel,	net	als	iemand	met	een	CI,	
(opnieuw)	wennen	aan	bepaalde	geluiden	
en	weer	‘leren	luisteren’.	Dat	kost	tijd	en	
energie.	
De	eenzaamheidsproblematiek	onder	
ouderen	vraagt	dringend	aandacht.	Het	
is	belangrijk	om	ouderen	zoveel	mogelijk	
betrokken	te	houden	en	te	laten	partici-
peren	in	de	samenleving	om	ze	geestelijk	
gezonder	te	houden.	Slechthorendheid	–	en	
daarmee	ook	niet	voldoende	functione-
rende	gehoorondersteuning	–	leidt	juist	tot	
minder	sociale	contacten	en	daarmee	tot	
minder	bewegen	en	minder	prikkelen	van	
cognitieve	vaardigheid.	
Maier:	“Wij	willen	allemaal	een	mooie	oude	
dag,	het	wordt	tijd	om	daarin	te	investe-
ren.”	Dit	kan	De	Audiciens	alleen	maar	
beamen,	en	toevoegen:	door	álle	betrokken	
partijen!	

In het Japanse Okinawa worden de inwo-
ners bovengemiddeld oud op een prettige, 
gelukkige en gezonde manier. In het boek 
Ikigai wordt dit verklaard met het hebben 
van een (levens)doel, de reden om je bed uit 
te komen. Dit wordt bevestigd door onder-
zoek aan Harvard University (2017). Van 
circa 6000 60+ers werd gedurende enkele 
jaren o.a. data verzameld over hun levens-
doel. Conclusie: ouderen met een sterker 
gevoel van doel en betekenis in het leven 
blijven langer fysiek fit. Als we alsmaar 
ouder worden moeten we in elke nieuwe 
levensfase nieuwe doelen vinden die ons 
betekenis geven, die het leven zin geven. 

Zelfportret als een doof persoon
      Pieter Kusters
Amsterdam	maakt	zich	grote	zorgen	over	toene-
mende	eenzaamheid	van	haar	inwoners.	De	stad	
telt	300.000	eenzame	mensen	en	voor	hen	is	
‘Aanpak	Eenzaamheid	Amsterdam’	opgezet.	Enkele	
beeldend	kunstenaars,	schrijvers	en	fotografen	
dienden	binnen	dit	kader	een	project	in:	Hier	be-
sta	ik.	Kunstenaars	portretteren	eenzaamheid.
De	kunstenaars	bezochten	regelmatig	de	
eenzamen	en	spraken	met	hen	over	ster-
felijkheid	en	hun	leven.	Als	dank	‘schen-
ken’	zij	een	kunstwerk	terug.	Pieter	
Kusters	is	een	van	die	kunstenaars.	Aan	
De	Audiciens	stelde	hij	dit	‘zelfportret	als	een	
doof	persoon’	ter	beschikking.prof. Andrea Maier

augustus 2018 De Audiciens het vakblad dat ons versterkt 39



Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMING ZONDER OVERDRIJVING
Paul Valk

Een Italiaanse audicien vertelde me ooit dat 
de Paus tot zijn klanten behoorde. Dichter bij 
huis is me ooit verteld – ‘vertrouwelijk’ – wel-
ke bekende dirigent hoortoestellen draagt. De 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
– in het vervolg ‘AVG’ genoemd – bestond 
toen nog niet, al lijkt me dat geen excuus.

De	Algemene	Verordening	Gegevensbescher-
ming	is	sinds	25	mei	jl.	in	alle	lidstaten	van	
de	Europese	Unie	van	kracht.	Veel	bedrijven	
zijn	intussen	min	of	meer	AVG-bestendig.	
Dat	zal	niet	het	geval	zijn	voor	alle	‘kleinere’	
audicienbedrijven.	Niet	iedere	ondernemer	
weet	‘waar	te	beginnen’.	Daarbij	helpt	het	niet	
dat	adviseurs	met	de	meest	uiteenlopende	
achtergrond	de	AVG	aangrijpen	om	hun	klan-
ten	en	‘prospects’	de	zenuwen	op	het	lijf	te	
jagen.	Veel	van	die	adviseurs	hebben	er	weinig	
belang	bij	om	erop	te	wijzen	dat	de	AVG	niet	
vraagt	om	met	kanonnen	op	muggen	te	schie-
ten.	De	verordening	gaat	uit	van	‘proportio-
naliteit’.	De	AVG	eist	‘passende	maatregelen’:	

dat	zijn	maatregelen	die	passen	bij	de	grootte	
van	het	risico	en	bij	de	schaal	en	de	mogelijk-
heden	van	het	bedrijf.	Een	goed	ondernemer	
die	gevoel	en	respect	heeft	voor	de	privacy	van	
klanten	en	medewerkers	kan	die	maatregelen	
ook	zelf	en	zelfs	zonder	AVG	bedenken.

In	dit	artikel	–	op	verzoek	van	De	Audiciens	
geschreven	–	beperk	ik	me	tot	de	hoofdzaken	
en	hou	ik	me	niet	bezig	met	alle	discussies	die	
nog	gaande	zijn	over	interpretatievragen.	De	
notitie	gaat	niet	over	‘grootschalige’	verwer-
king	van	persoonsgegevens	en	evenmin	over	
het	delen	van	die	gegevens	met	partners,	bij-
voorbeeld	websitebeheerders	of	administratie-
kantoren,	in	landen	buiten	de	Europese	Unie.	
Ik	voel	me	in	mijn	opdracht	geslaagd,	als	een	
‘zelfstandig	audicienbedrijf’	aan	de	hand	van	
dit	artikel	een	verantwoorde	afweging	kan	
maken	over	wat	er	wel	en	niet	aan	te	pas	komt	
om	persoonsgegevens	te	beschermen	zonder	
daarbij	te	overdrijven.

1. Privacyverklaring
Wees	transparant.	Medewerkers,	klanten	en	
websitebezoekers	mogen	verwachten	dat	hen	
wordt	verteld	welke	persoonsgegevens	wor-
den	verzameld	(ook	door	middel	van	cookies)	
en	waarvoor	die	gegevens	worden	gebruikt.	
Ze	mogen	bovendien	vragen	om	inzage	in	die	
gegevens	en	om	het	verwijderen	of	corrigeren	
ervan.
Dat	valt	goed	te	regelen	met	een	korte	en	
heldere	‘privacyverklaring’.	Op	het	Internet	
zijn	veel	voorbeelden	hiervan	te	vinden.	Niet	
bepaald	kort	maar	wel	uiterst	volledig	is	die	
op	de	website	van	de	consumentenbond	en	
inzichtelijk	is	ook	die	van	DSW	Zorgverzeke-
raar.

2. Gevoelige persoonsgegevens
Iedere	audicien	verwerkt	‘gevoelige’	persoons-
gegevens.	Klantendossiers	bevatten	namelijk	
gegevens	over	de	gezondheid	van	de	klant	–	
gegevens	over	de	gehoorbeperking	–	en	ook	
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Gegevensbescherming

diens	burgerservicenummer,	een	gewild	bezit	
voor	iemand	die	identiteitsfraude	wil	plegen.	
Ook	de	personeelsadministratie	omvat	gevoe-
lige	gegevens.

3. Register van verwerkings-
           activiteiten
Bij	dit	artikel	is	een	voorbeeld	afgedrukt	van	
een	zogenaamd	‘register	van	verwerkings-
activiteiten’.	Het	is	handig	om	een	dergelijk	
register	aan	te	leggen	en	actueel	te	houden.	
Het	maakt	u	ervan	bewust	over	welke	gege-
vens	u	beschikt,	wie	er	allemaal	toegang	heeft	
tot	die	gegevens	en	of	u	al	die	gegevens	wel	
nodig	hebt	voor	een	goede	bedrijfsvoering.	
Strikt	genomen	hoeft	een	klein	audicienbedrijf	
geen	verwerkingsregister	aan	te	leggen.	Dat	
moet	alleen	wanneer	een	onderneming	over	
250	of	meer	medewerkers	beschikt,	of	wan-
neer	het	bedrijf	persoonsgegevens	verwerkt	
op	grote	schaal	of	met	een	grote	geografische	
spreiding.	Zoals	gezegd:	ik	raad	u	aan	om	zo	
een	register	toch	aan	te	leggen,	maar	houd	
het	dan	wel	eenvoudig.

4. Data protection impact 
           assessment
U	hoeft	geen	data	protection	impact	assess-
ment	te	(laten)	doen,	tenzij	u	na	25	mei	2018	
uw	persoonsregistratie	opnieuw	zou	opzetten	
en	daarbij	op	grote	schaal	gevoelige	persoons-
gegevens	verwerkt.	
U	moet	het	ook	doen	bij	activiteiten	die	een	
bijzonder	privacyrisico	opleveren.	Dat	laatste	
zal	vrijwel	zeker	het	geval	zijn	bij	het	openen	
van	een	interactieve	website,	zoals	een	web-
shop.	Het	is	wel	verstandig	om,	bijvoorbeeld	
aan	de	hand	van	uw	verwerkingsregister,	een	
simpele	risicoanalyse	uit	te	voeren.	Vergeet	
daarbij	dan	niet	het	risico	van	de	medewerker	
die	–	met	welk	doel	dan	ook	-	gegevens	op	
een	usb-stick	zet.

5. Functionaris voor de gegevens
           bescherming
Als	klein	bedrijf	dat	niet	in	groepsverband	
opereert	en	dat	gevoelige	gegevens	niet	op	
grote	schaal	verwerkt	hoeft	u	ook	niet	over	een	
‘echte’	functionaris	voor	de	gegevensbescher-
ming	te	beschikken:	de	in	de	AVG	bedoelde	
functionaris	is	een	voor	die	functie	opgeleide	
en	bij	de	Autoriteit	Persoonsgegevens	geregis-
treerde	‘FG’.
Als	goed	ondernemer	legt	u	echter	wel	dege-
lijk	vast	wie	eindverantwoordelijk	is	voor	het	
privacybeleid	van	uw	bedrijf	en	ook	wie	belast	
is	met	het	intern	toezicht	op	de	uitvoering	van	
dat	beleid	(zoals	het	actueel	houden	van	uw	
verwerkingsregister).	Om	ieder	misverstand	te	

voorkomen	moet	u	deze	laatste	functionaris	
dan	niet	‘functionaris	voor	de	gegevensbe-
scherming’	noemen,	want	voor	u	het	weet	
wordt	u	dan	verweten	dat	uw	‘FG’	niet	voor	
de	functie	is	opgeleid	en	niet	is	geregistreerd	
bij	de	Autoriteit	Persoonsgegevens.	Geef	uw	
interne	toezichthouder	daarom	een	andere	
titel,	bijvoorbeeld	die	van	‘privacy	officer’.

6. Informatiebeveiliging en 
            melden van datalekken
Het	spreekt	voor	zich	dat	u	uw	informatie	be-
veiligt	tegen	verlies	en	tegen	het	onbruikbaar	
raken	ervan.	U	hebt	vast	al	eerder	en	vaker	
nagedacht	over	uw	hardware	en	software,	over	
wachtwoorden	en	over	het	risico	van	virus-
sen	en	malware.	U	zou	ook	eens	wat	dieper	
moeten	nadenken	over	de	vraag	wie	er	in	uw	
bedrijf	allemaal	toegang	hebben	tot	persoons-
gegevens	en	over	–	ook	hier	weer	niet	te	inge-
wikkelde	–	organisatorische	maatregelen	om	
gegevens	niet	op	te	veel	plaatsen	toegankelijk	
te	maken	en	om	toegang	niet	aan	alle	mede-
werkers	toe	te	staan.
Als	data	ongewild	verloren	gaan	of	benader-
baar	worden	door	onbevoegden	en	als	dat	
ernstige	nadelige	gevolgen	kan	hebben	voor	
iemands	privacy	dan	moet	dat	worden	ge-
meld	aan	de	Autoriteit	Persoonsgegevens.	Dit	
kan	ook	in	een	klein	audicienbedrijf	zomaar	
gebeuren.	Aan	verwerkte	persoonsgegevens	
is	immers	in	veel	gevallen	het	BSN-nummer	
gekoppeld	en	een	usb-stick	of	laptop	is	zo	
verdwenen.

7. Verwerkersovereenkomsten
Persoonsgegevens	die	aan	uw	organisatie	
zijn	toevertrouwd	worden	nogal	eens	gedeeld	
met	derden.	Vaak	mag	dat	gewoon	omdat	het	
voortvloeit	uit	de	zorgovereenkomst:	het	de-
len	van	noodzakelijke	informatie	bij	terugmel-
ding	aan	de	huisarts	of	doorverwijzing	naar	
een	Kno-arts	of	audiologisch	centrum,	of	het	
aanvragen	van	een	machtiging	of	het	indienen	
van	een	declaratie	bij	de	zorgverzekeraar.
Als	u	gegevens	laat	verwerken	door	derden	
–	een	salariskantoor,	een	factoringbedrijf	
–	dan	moet	u	ervoor	instaan	dat	die	ander	
de	persoonsgegevens	die	u	aanlevert	netjes	
verwerkt.	Dat	doet	u	door	met	die	derde	een	
‘verwerkingsovereenkomst’	af	te	sluiten.	Zo	
een	overeenkomst	moet	u	ook	sluiten	met	
derden	die	in	uw	opdracht	klanttevreden-
heidsonderzoek	uitvoeren.	In	dat	geval	hebt	u	
bovendien	de	uitdrukkelijke	toestemming	van	
uw	klant	nodig.	

8. Bewaartermijnen
Sommige	gegevens	moet	u	bewaren	op	basis	

van	toepasselijke	wetgeving,	zelfs	wanneer	
betrokkene	vraagt	om	verwijdering	van	die	
gegevens:	Gegevens	die	van	belang	zijn	
voor	de	belastingdienst	bewaart	u	minstens	
7	jaar	en	gegevens	die	nodig	zijn	voor	de	
hoorzorg	die	u	iemand	verleent	of	hebt	ver-
leend	bewaart	u	zolang	de	gegevens	nodig	
zijn	voor	de	zorgverlening	en	de	afhande-
ling	daarvan.	De	bewaartermijnen	staan	
aangegeven	in	het	bijgevoegde	voorbeeld	
voor	een	verwerkingsregister.

9. Dataportabiliteit
Klanten	mogen	ook	van	u	vragen	om	hun	
gegevens	af	te	staan	aan	(bijvoorbeeld)	een	
andere	behandelaar.	Vaststaat	dat	dit	geldt	
voor	gegevens	die	de	klant	zelf	heeft	aan-
geleverd	en	bediscussieerd	wordt	of	dit	ook	
geldt	voor	de	gegevens	die	u	–	als	behande-
laar	–	hebt	geproduceerd:	denk	hierbij	aan	
het	audiogram,	of	aan	de	beantwoording	
van	COSI-vragen.	Mij	lijkt	het	duidelijk	dat	
de	klant	recht	heeft	op	de	vragenlijst	die	hij	
of	zij	zelf	heeft	ingevuld,	zonder	de	score	
en	de	conclusies	die	de	audicien	eraan	
verbindt.	Mij	lijkt	het	verdedigbaar	dat	de	
klant	niet	zonder	meer	het	recht	heeft	om	
het	audiogram	mee	te	nemen	(tenzij	ervoor	
is	betaald):	dat	audiogram	is	immers	gro-
tendeels	ontstaan	dankzij	de	inspanningen	
van	de	audicien.	Maar	nog	eens:	over	dit	
laatste	is	discussie	mogelijk.
	

10. Geautomatiseerde 
             beslissingen en profilering
Het	indelen	van	een	hoorprobleem	in	
een	zorgzwaarteklasse	valt	niet	onder	het	
profileringsverbod	van	de	AVG.	In	de	au-
dicienpraktijk	is	ook	geen	sprake	van	een	
volledig	geautomatiseerd	beslisproces.	De	
AVG	vormt	dan	ook	geen	belemmering	
om	gebruik	te	maken	van	protocollen	en	
‘bridges’	zolang	deze	worden	gebruikt	als	
hulpmiddel	voor	audicien	en	klant	bij	het	
nemen	van	een	beslissing.	Als	de	beslissing	
louter	en	alleen	door	een	algoritme	zou	
worden	bepaald	dan	zou	dat	trouwens	ook	
nog	strijdig	zijn	met	het	beginsel	dat	uitein-
delijk	de	klant	moet	kunnen	beslissen	op	
basis	van	‘geïnformeerde	instemming’.

Het	bovenstaande	bespreekt	niet	alle	as-
pecten	van	de	AVG	en	er	kunnen	geen	rech-
ten	aan	worden	ontleend.	Ik	hoop	dat	deze	
kanttekeningen	kleinere	audicienbedrijven	
helpen	bij	het	opzetten	en	onderhouden	
van	een	‘passend’	systeem	om	persoonsge-
gevens	te	verwerken.	
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‘PERSOONSGEGEVENS’
Mijn	lief	en	ik	stoppen	met	onmiddellijke	ingang	met	het	sturen	van	verjaardagskaarten.	Dat	
spijt	ons	bijzonder,	maar	de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	–	sinds	25	mei	
2018	van	kracht	en	in	het	vervolg	‘AVG’	genoemd	-	laat	ons	geen	andere	keuze.	Kerst-	en	
nieuwsjaarwensen	versturen	we	nog	wel	en	onze	facebookvrienden	kunnen	blijven	rekenen	op	
onze	on-line-felicitaties,	smileys,	emoticons	en	duimpjes.

DWVV- De Wereld Volgens Valk

Ons	besluit	is	zonder	meer	pijnlijk	te	noe-
men.	Er	is	dan	ook	uitvoerige	discussie	aan	
voorafgegaan.	Die	discussie	begon	met	een	
geruststellende	mededeling.	Mijn	lief	had	op	
de	website	van	de	Autoriteit	Persoonsgege-
vens	gelezen	dat	‘verwerking	van	persoons-
gegevens	voor	puur	persoonlijk	gebruik’	
altijd	is	toegestaan.	De	autoriteit	voegt	
hieraan	nog	toe:	‘Denk	bijvoorbeeld	aan	een	
verjaardagskalender’.	Voor	mijn	lief	–	die	
zaken	graag	eenvoudig	houdt	–	was	de	kous	
daarmee	af.	Maar	zo	simpel	is	het	niet.	Mijn	
ervaring	met	‘autoriteiten’	heeft	me	geleerd	
dat	er	een	adder	schuilgaat	onder	iedere	
graspol	en	onder	deze	plag	gaat	een	volledig	
addergebroed	schuil.	

Om	te	beginnen	staat	de	AVG	het	verza-
melen	van	gegevens	slechts	toe	wanneer	er	
sprake	is	van	een	duidelijk	en	gerechtvaar-
digd	doel.	De	enige	doelen	die	ik	me	bij	een	
verjaardagskalender	kan	bedenken	is	het	
jaarlijks	heffen	van	het	glas	op	de	jarige-van-
de-dag	en/of	het	versturen	van	een	felicitatie.	
De	beide	doelen	lijken	me	gerechtvaardigd,	
zolang	de	felicitant	geen	bezwaren	maakt.	
Het	eerste	doel	is	haalbaar,	maar	het	tweede	

leidt	al	direct	tot	een	ander	privacyvraagstuk:	
voor	het	versturen	van	felicitaties	heb	je	ook	
adresgegevens	nodig.	Dat	is	op	zich	nog	
wel	te	doen,	maar	de	bescherming	van	die	
gegevens,	dat	is	nog	een	heel	ander	verhaal.	
Voor	je	lol	begin	je	daar	niet	aan.	Dan	blijft	
het	heffen	van	glazen	nog	over	als	het	enige	
gebruiksdoel	van	de	verjaardagskalender	en	
dat	schept	verplichtingen.	We	mogen	geen	
verjaardag	meer	voorbij	laten	gaan.	Onze	
kalender	vermeldt	op	één	bepaalde	datum	
zelfs	drie	verjaardagen	en	twee	huwelijksvol-
trekkingen:	dat	worden	dus	vijf	glazen	op	die	
dag,	want	anders	zouden	we	de	betreffende	
persoonsgegevens	zonder	enig	doel	hebben	
verwerkt.

De	tweede	adder	is	een	stuk	kwaadaardiger.	
Naar	goed	Nederlands	gebruik	hangt	onze	
verjaardagskalender	op	de	wc.	Nou	is	dat	
weliswaar	geen	openbaar	toilet,	maar	ik	kan	
er	niet	voor	instaan	dat	daar	nooit	een	gast	
gebruik	van	maakt,	met	alle	kwalijke	gevol-
gen	van	dien.	Ik	beperk	me	tot	de	kwalijke	
gevolgen	die	vallen	onder	de	AVG:	iedere	
gast	zou	ongeautoriseerd	inzicht	verkrijgen	
in	de	door	ons	verwerkte	verjaardagad-
ministratie.	Hij	of	zij	zou	bij	wat	langer	
toiletverblijf	gegevens	kunnen	overnemen	
en	gasten	die	het	met	de	AVG	niet	al	te	
nauw	nemen	zouden	die	gegevens	zelfs	
met	derden	kunnen	delen!	Gelukkig	is	er	
voor	ieder	probleem	een	oplossing.	Ik	heb	
mijn	lief	voorgesteld	om	ons	huis	te	voor-
zien	van	een	gastentoilet.	Om	ook	op	het	
gastentoilet	een	Hollands-huiselijke	sfeer	te	

creëren	hangen	we	voor	mijn	part	ook	daar	
een	verjaardagskalender,	maar	dan	alleen	
met	onze	eigen	verjaardagen.	Zoals	gezegd	
houdt	mijn	lief	de	zaken	graag	eenvoudig.	
Geen	inpandige	verbouwing	dus,	maar	
afscheid	van	de	verjaardagskalender.	Ze	
heeft	nog	even	overwogen	om	de	kalender	
uit	een	oogpunt	van	gegevensbescherming	
zorgvuldig	te	verbergen,	maar	omdat	we	
hier	in	huis	alles	kwijtraken	wat	we	zorgvul-
dig	hebben	opgeborgen	is	dat	geen	optie.

Ooit	leerde	ik	op	een	managementcursus	
of	op	een	voetbalveld	–	dat	mag	ik	kwijt	zijn	
-	dat	ieder	nadeel	zijn	voordeel	heeft.	Die	le-
venswijsheid	gaat	ook	op	voor	de	AVG.	Aan	
dit	Europese	werkstuk	valt	veel	geld	te	ver-
dienen	en	ik	pik	graag	mijn	graantje	mee.	
Na	grondige	bestudering	van	deze	Euro-
pese	verordening	en	de	eruit	voortvloeiende	
Nederlandse	wetgeving	–	ik	ga	niet	over	
een	nacht	ijs	–	bied	ik	graag	mijn	diensten	
aan	als	‘functionaris	voor	de	gegevens-
bescherming	ex	artikel	37	AVG’.	Wie	van	
mijn	diensten	gebruik	wil	maken	–	en	dat	
beveel	ik	iedereen	aan	–	kan	mijn	gegevens	
vinden	op	facebook.	U	vindt	daar	niet	alleen	
mijn	adres-	en	persoonsgegevens,	maar	u	
kunt	daar	ook	nog	zien	wat	mijn	politieke	
voor-	en	afkeuren	zijn,	welke	concerten	ik	
bezocht,	waar	ik	de	laatste	jaren	vakantie	
vierde	en	u	vindt	er	fotoreportages	over	al	
mijn	vrienden	en	familieleden.		

Paul Valk
reacties welkom op dwvv@xs4all.nl
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Oticon Medical presenteert de Neuro 2. Deze - premium - 
geluidsprocessor combineert de toepassing van hoog-
waardige technologie met een sterke nadruk op gebruiks-
vriendelijkheid en betrouwbaarheid. 
Zo heeft de Neuro 2 een stof- en waterdichte ranking van 
IP68. En een ultrasterk, transparante kabel.

Systeemcontrole gebeurt heel eenvoudig, met behulp 
van stemactivatie. En volledig draadloze connectiviteit. 

Kortom, de Neuro 2 is ontworpen voor iedere leeftijd en 
elke levensstijl, zodanig dat iedere gebruiker erop kan  
vertrouwen. 

 – 
Where sound meets design

www.oticonmedical.com/Neuro2

Ontworpen voor iedere leeftijd en elke levensstijl 

COCHLEAIR IMPLANTAAT SYSTEEM



In	het	mei-nummer	beschrijft	hij	de	“Bridge	
of	Asses”.	Zoals	te	verwachten	was,	zijn	
wij	het	ook	over	het	thema	“Bridge”	niet	
met	elkaar	eens.	Maar	door	een	combinatie	
van	onwetendheid	over	het	systeem	en	het	
overnemen	van	de	foute	interpretaties	waar-
mee	de	industrie	deze	Bridge	wil	bestrijden,	
ontstaat	de	grappige	situatie	dat	ik	deze	
term	eigenlijk	wel	heel	passend	vind.	
Bridge	heeft	iets	van	een	kunstwerk,	maar	
–	anders	dan	Paul	schrijft	–	is	het	niet	zo	
dat	de	brug	reeds	in	de	ontwerpfase	werd	
afgeschilderd	als	een	“masterpiece”.	Het	
projectsymbool	is	niet	voor	niets	een	foto	
van	de	“Magere	Brug”:	de	overspanning	ligt	
er	(en	ik	geef	toe	dat	dat	op	zich	een	kunst-
werkje	is),	maar	de	brug	kan	pas	uitgroeien	
tot	een	masterpiece	als	het	wordt	gedragen	
door	het	bijbehorende	“zelf-lerende”	sys-
teem.	De	koppeling	van	hoor-eigenschap-
pen	naar	toestel-	eigenschappen	(even	in	
het	jargon:	van	HRIU	naar	PRIU)	is	bij	uit-
stek	het	werk	van	de	audicien	en	de	audio-
loog.	En	de	draagkracht	van	de	Bridge	wordt	
bepaald	door	de	inzichten	en	het	lerend	
vermogen	van	iedere	audicien	en	audioloog,	
maar	dan	bij	elkaar	opgeteld	als	“good	prac-
tices”	die	wij	gezamenlijk	opbouwen.	
Daarom	moet	zo’n	brug	niet	“Dreschler’s	
Bridge”	heten,	maar	iets	als	“Bridge	of	co-
operating	professionals”.	Als	je	de	term	
“Bridge	of	Asses”	er	naast	legt	komen	bij	
mij	een	drietal	gedachten	naar	boven,	die	ik	
u	niet	wil	onthouden:	

1. De ezelsbrug om het allemaal 
   te onthouden:
Welke	professional	kent	de	details	van	de	
alle	hoortoestellen	die	in	de	database	zijn	

opgenomen	uit	zijn	hoofd?	Daar	is	een	
computer	beter	in	dan	wij	zelf.	Dat	moet	je	
zelf	ook	niet	willen,	want	dat	is	verspilling	
van	denkvermogen	die	je	beter	kunt	beste-
den	aan	zorg	voor	de	slechthorende.	
Ondanks	de	weerstand	van	GAIN	zijn	er	
(inmiddels)	meer	dan	3900	toestellen	in	
de	database.	Na	een	discussie	van	bijna	
twee	jaren	met	GAIN	hebben	onze	juristen	
vastgesteld	dat	deze	gegevens	inderdaad	
“public	domain”	zijn.	Deze	zijn	nu	ook	op	
diverse	websites	beschikbaar	(zie	o.a.	www.
Hoorwijzer.nl).	En	dat	is	goed,	want	zo	kun-
nen	hoortoestelgebruiker	en	professional	
op	een	transparante	wijze	nagaan	of	een	
geselecteerd	hoortoestel	de	opties	bevat	
die	men	wenst	of	denkt	nodig	te	hebben.	

2. De spreekwoordelijke koppigheid 
   van ezels
In	het	hele	proces	is	er	ook	sprake	van	ezel-
gedrag.	Er	zijn	stellingen	betrokken	die	met	
grote	koppigheid	worden	gehandhaafd.	Er	
wordt	wel	óver	elkaar	“gebalkt”,	maar	on-
voldoende	mét	elkaar.	

3. De gemiste kansen: dom als ezels.	
In	de	afgelopen	3-5	jaren	hadden	wij	de	
ervaringen	van	honderden	duizenden	hoor-
toestelgebruikers	kunnen	bundelen	en	daar	

veel	van	kunnen	leren.	Het	onderzoek	van	
PACT	en	Stichting	HoorMij	in	2015	heeft	
in	een	grote	groep	van	gebruikers	(>1000	
personen)	aangetoond	dat	het	gebruik	van	
BRIDGE	tot	significant	betere	resultaten	
leidt	op	een	breed	vlak	van	uitkomstmaten.	
De	uitkomsten	zijn	door	alle	partijen	geac-
cepteerd	en	er	is	consensus	bereikt	over	
het	vervolgen	van	dit	werk	in	Hoorprotocol	
2.0.	Maar	de	uitwerking	lijkt	telkens	te	
stranden	op	onderling	geharrewar.	Daar-
door	is	de	beoogde	kwaliteitsslag	maar	ten	
dele	behaald.	

Pons Asinorum. 
Het	klinkt	als	potjeslatijn.	En	inderdaad,	
Paul	had	van	zijn	column	weer	een	potje	
gemaakt.	Maar	–	zoals	wel	vaker	–	er	zit	
toch	iets	in:	een	eufemistische	term	voor	
“Bridge	of	Asses”	is	eigenlijk	wel	aardig.	
Het	verhult	nog	enigszins	dat	wij	ons	als	
collectief	van	professionals	een	beetje	als	
ezels	hebben	gedragen.	Zonder	expliciet	
een	schuldige	aan	te	willen	wijzen,	is	het	
moeilijk	vol	te	houden	dat	ons	gedrag	in	de	
afgelopen	jaren	in	het	belang	van	de	slecht-
horende	hoortoesteldrager	is	geweest.	
Laten	wij	hopen	dat	Hoorprotocol	2.0	een	
nieuwe	start	zal	zijn	en	dat	in	dit	proces	de	
tegenstellingen	eindelijk	kunnen	worden	
over‘brugd’.	De	slechthorende	verdient	
meer	dan	een	Pons	Asinorum.	

[de aanleiding voor deze reactie is de column Bridge of Asses 

van Paul Valk (De Audiciens 2018-2). Deze kun je lezen op 

www.audined.com/publicaties/DeAudiciens]

Potjeslatijn

Bij ieder nieuw nummer van “De Audiciens” lees ik meestal als eerste de column van Paul Valk. 

Zijn columns zijn vaak origineel en meestal ook prikkelend, in ieder geval voor mij. Er zijn maar 

weinig mensen in ons vak waar ik het zo mee oneens kan zijn, zonder dat dit overigens ten koste 

gaat van de waardering voor hem als persoon. Als ik ook al met pensioen zou zijn geweest, 

zouden wij in ieder nummer een mooi debat kunnen neerzetten. Maar zover is het nog niet en 

daarom reageer ik alleen als Paul het erg bont maakt.

POTJESLATIJN
WOUTER A. DRESCHLER  
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Voor meer informatie en aanmelding, 
zie de betreffende websites/email-
adressen

september
OPCI Contactdag CI en tinnitus

Locatie: De Bombardon 
Sint Antoniusstraat 2, 6093 GA Heythuysen
Inloop vanaf 12.30uur programma 
13.30-17.00 uur
Kosten E 18,50 pp
Aanmelden tot 30 augustus via 
aanmelden@opciweb.nl
Het Onafhankelijk Platform Cochleaire 
Implantatie is de belangenorganisatie voor 
doven en slechthorenden in Nederland. Info: 
www.stichtinghoormij.nl

28 september 
NVA-Najaarsvergadering 2018

Info: www.ned-ver-audiologie.nl

29 september
60e Wereld DovenDag

gratis toegang tot workshops, lezingen en 
activiteiten De Neushoorn, Ruiterskwartier 
41, Leeuwarden Info: www.wereldovendag.nl

29 september
Kennisdag DFNAH9

Radboud UMC Nijmegen
Info: www.denegendevan.nl

17-19 oktober
EUHA / 63e Internationaal 

     audicienscongres
Hannover, Duitsland
Audiciens die meer willen dan alleen de 
Expo bezoeken kunnen zich inschrijven voor 

 Vakblad De Audiciens is een
 uitgave van AudiNed.

Oplage	1.200	stuks
Losse	nummers	€ 8,95	excl.	verzendkosten

 Redactie
Stéphanie	Hoogstede
Christianne	Nijzink	–	van	Grinsven
Paul	Valk
Art	van	Onselen	(facturatie)

 Advertenties
secretariaat	AudiNed

 Tekst/tekstbeweking/eindredactie
Manus-Muiderberg	Communicatie

 Opmaak / vormgeving
Annemarie	Lokers	
www.pietersmedia.nl

 Druk
Pieters	Media
www.pietersmedia.nl

 Contact
Contact	AudiNed:	info@audined.nl	/	
www.audined.com

Contact	De	Audiciens:	info@deaudiciens.nl	/
www.deaudiciens.nl

Agenda

Colofon

(delen van) het (Engels/Duitstalig) con-
gresgedeelte dat gedurende de drie dagen 
plaatsvindt. Info: www.euha.org

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

Nog geen lid/vriend van AudiNed? 
Meld u aan!
Kijk op www.audined.com of stuur een mail 
naar info@audined.nl.
De contributie bedraagt E 35,00. Leden/
vrienden van AudiNed ontvangen gratis 
vakblad De Audiciens

Niet-AudiNed-leden kunnen zich abonneren 
op De Audiciens via info@deaudiciens.nl
Een jaarabonnement (2018 - 4 nrs) kost 
E 40,- (incl. verzending) NIEUW: Roger SelectTM

Met MultiBeam Technology

Verstaan in gezelschap blijft een uitdaging voor veel slechthorenden, zoals op een verjaardag of in een druk 
restaurant. Speciaal hiervoor is de Roger Select ontwikkeld, de losse microfoon die draadloos verbonden is met de 
eigen hoorapparaten, ongeacht het merk. Leg de Roger Select binnen handbereik voor u op tafel, het spraakverstaan 
verbetert aanzienlijk doordat de microfoon zich vanzelf op de spreker richt. Ongewenst omgevingslawaai wordt zo 
weggedrukt. In situaties waarin meerdere gesprekken tegelijk plaatsvinden, kan uw cliënt ook met één druk op de 
knop zelf handmatig kiezen wie men wil horen.

• Versta goed in gezelschappen
• Hoor een partner tijdens een fietstocht 
• Aansluitbaar op de TV 
• Mobiel telefoneren via bluetooth

Kijk voor meer informatie www.phonakpro.nl/rogerselect

Roger Select™

Roger Select™ 
(ø 5 cm)

Geschikt 

voor elk merk 

hoortoestellen 

CI / BCD

Audiciens	kunnen	accreditatiepunten	verdienen	met	een	vakinhoudelijk	artikel	in	‘De	Audiciens’.
Dit	is	ter	beoordeling	van	de	accreditatiecommissie	Audicienregister.	

De	redactie	en	AudiNed	kunnen	niet	verantwoordelijk	worden	gehouden	voor	de	inhoud	van	
ingezonden	stukken.	

46



NIEUW: Roger SelectTM

Met MultiBeam Technology

Verstaan in gezelschap blijft een uitdaging voor veel slechthorenden, zoals op een verjaardag of in een druk 
restaurant. Speciaal hiervoor is de Roger Select ontwikkeld, de losse microfoon die draadloos verbonden is met de 
eigen hoorapparaten, ongeacht het merk. Leg de Roger Select binnen handbereik voor u op tafel, het spraakverstaan 
verbetert aanzienlijk doordat de microfoon zich vanzelf op de spreker richt. Ongewenst omgevingslawaai wordt zo 
weggedrukt. In situaties waarin meerdere gesprekken tegelijk plaatsvinden, kan uw cliënt ook met één druk op de 
knop zelf handmatig kiezen wie men wil horen.

• Versta goed in gezelschappen
• Hoor een partner tijdens een fietstocht 
• Aansluitbaar op de TV 
• Mobiel telefoneren via bluetooth

Kijk voor meer informatie www.phonakpro.nl/rogerselect

Roger Select™

Roger Select™ 
(ø 5 cm)

Geschikt 

voor elk merk 

hoortoestellen 

CI / BCD



Sta open voor meer uitvoeringen
De Oticon Opn™ familie blijft groeien, nu met een uitgebreide reeks custom  
(op maat gemaakte In-Het-Oor) uitvoeringen, waaronder ons kleinste hoortoestel 
ooit – de nieuwe IIC (onzichtbaar in het oor bij 8 op de 10 mensen*).

Alle nieuwe uitvoeringen beschikken over de baanbrekende technologieën waar 
Oticon Opn om bekendstaat. Nu kunnen nog meer van uw cliënten genieten van  
de BrainHearing™ voordelen van de open sound ervaring.

Vanaf 20 augustus beschikbaar 

Het open sound paradigma  
nu ook in custom uitvoeringen

OticonPeopleFirstNL | www.oticon.nl
*Doran and Dudek 2018, Oticon Tech paper
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