
HearCom: klinische services en
publieke Internet services

Johannes Lyzenga en Marcel Vlaming
VU Medisch Centrum, Amsterdam



HearCom resultaten 1

1. Screeningstesten voor algemeen gebruik:
- gehoortesten via telefoon en Internet

2. Diagnostische testen voor professioneel gebruik:
- diagnostische meetbatterij: het auditief profiel

3. Hulpmiddelen voor rehabilitatie:
- vergelijkingsmateriaal van spraakbewerkingen
- nieuwe methodes voor hoortoestelaanpassingen
- standaard testen om aanpassingen te verifiëren

4. Internet services:
- beschikbaar stellen van punten 1, 2 en 3



HearCom resultaten 2

4. Akoestische omstandigheden:
- voorspellen van de effecten van vertrekakoestiek en
telefoonapparatuur op spraakverstaan

- hierbij ligt de nadruk op slechthorendheid
- aangepaste voorschriften voor bouw en telecom

5. Hulpmiddelen voor luisteraars:
- draadloze communicatie voor gehoorapparaten, met
elkaar en met de omgeving (mobieltje, publieke
services, etc): persoonlijk communicatie systeem

- spraak naar tekstinterpretatie bij omgevingslawaai



HearCom gehoortesten

1. Screeningstesten voor algemeen gebruik

2. Diagnostische testen van het auditief profiel



Screening

Screeningstesten voor algemeen gebruik:
- de nationale hoortest (drie-getallen test
per telefoon)

- Internetversies van deze screeningstest
- screeningstesten met ruimtelijk horen



Drie-getallen test: de ‘telefoontest’

De telefonische hoortest is een drie-getallen test 
voor spraakverstaan in ruis.

De luisteraar hoort drie getallen in ruis en moet die 
reproduceren (op de telefoon of een toetsenbord).

De spraak-ruis afstand wordt adaptief gevarieerd 
aan de hand van de antwoorden.

Hieruit wordt de spraakreceptiedrempel geschat.

Aan de hand van deze drempel wordt de uitslag 
gegeven in de vorm van een advies.



Voorbeeld van de Internet versie

Na het horen van 
de drie getallen 
zijn de gehoorde 
getallen ‘5’ en ‘8’ 
net ingevoerd. 

De muis hangt nu 
boven de ‘6’.



Vergelijking drie-getallen- en spraaktest

Vergelijking van 
de drempels van 
de drie-getallen 
test (verticaal) 
met die van de 
Plomp zinnen 
(horizontaal).

De resultaten 
zijn zeer sterk 
gecorreleerd 
(R=0.87).

Smits et al., 2004



Vergelijking drie-getallen test en audiogram

Vergelijking van 
de drempels van 
de drie-getallen 
test (verticaal) 
met het verlies 
(horizontaal).

De resultaten 
zijn gecorreleerd 
(R=0.77).

Smits et al., 2004



Screeningstest voor ruimtelijk horen



Ruimtelijke hoortest per koptelefoon

Met behulp van de 
schuifregelaar kan 
de woonkamer 
‘gedraaid’ worden.

Dit geeft hulp bij het 
lokaliseren van de 
rinkelende telefoon.

Als die telefoon is 
gevonden moet die 
aangeklikt worden.



Diagnostiek: het auditieve profiel

Diagnostische testen van het auditief profiel:
- 1. audiogram
- 2. compressieverlies
- 3. spraakverstaan
- 4. auditieve resolutie
- 5. ruimtelijk horen
- 6. subjectieve evaluaties
- 7. cognitieve tests



Het auditieve profiel 1

1. Audiogram
- lucht en beengeleiding

2. Compressieverlies gemeten met luidheidsschaling:
- Acolos: 
categorical
loudness
scaling



Het auditieve profiel 2

3. Spraakverstaan:
- Plomp zinnen in ruis (stationair en fluctuerend)
- Matrixtest met nonsense zinnen:

naam
werkwoord
getal
bijvoegelijk naamwoord
zelfstandig naamwoord



Het auditieve profiel 3

4. Effectieve auditieve resolutie:
- Toon in ruis detectie met geen gaten of
temporele en/of spectrale gaten in de ruis

5. Ruimtelijk spraakverstaan:
- Spraak en ruis uit dezelfde richting of uit
andere rchtingen aangeboden (ILD), met
gebruik van beide of van één oor (BILD)

N

SS/N
ILD: vs.



Het auditieve profiel 4

6. Subjectieve evaluaties:
- Vragen lijst: Gotenborg profiel
- Schaling van de inspanning om zinnen in
verschillende soorten ruis te verstaan.



Het auditieve profiel 5

7. Cognitieve test: taaltest
- Lexikale beslissingstaak:
woord versus non-woord beslissingen



Software meetstation

Software: 
Oldenburger
Measurement
Application

Hardware: 
computer 
aangesloten 
op audiometer



Internet pagina: www.HearCom.eu



Conclusies

Het HearCom project levert services voor:
- zelfscreening
- diagnostiek

via het Internet en meetsoftware.
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