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inleiding en 'waarschuwing'
• situatie: 

– client is bezig met proef;
– proef werd niet gestart door AC;
– hulp AC nodig want proef loopt niet;
– AC ziet client met hoortoestel(len) voor het 

eerst;
– Wat gebeurt er vervolgens?

• Waarschuwing: hier volgt een beschrijving 
van een mogelijke aanpak



filosofie
• AC is een laboratorium, niet vergelijkbaar 

met dagelijkse situatie
– wat is wel dagelijkse situatie?
– wat merkt cliënt dagelijks van het toestel?

• kunst/kunde: 
– door vragen en onderzoek glimp opvangen
– vertalen naar oplossingen

• hoortoestel (instelling)?
• is (alleen) hoortoestel wel oplossing?



bekende problemen
• teveel compressie
• te weinig versterking
• opslingering in versterking
• galm
• eigen stem vervelend
• metalig of luidsprekerachtig geluid
• scherp, veel last van papier, bestek etc
• muziek klinkt akelig
• etcetera





werkwijze AC Apeldoorn
In afspraak van 2 uur: 

• bepalen hulpvraag
• anamnese
• diagnostiek
• inventarisatie: wat gaat goed/fout?
• onderzoek: waar ligt dat aan?
• interventie (bijv. herinstellen)



hulpvraag en anamnese
• reden van bezoek
• gehoor: etiologie, 

wanneer etc. 
• suizen, duizelig etc. 
• gezondheid
• leefomstandigheden 

(werk, woon e.d.)



diagnostiek
• toonaudiometrie 

(lucht, been, 
maskeren)

• spraakaudiometrie
• [spraakverstaan met 

hoortoestellen, per 
oor]

• op indicatie 
tympanometrie

• aanvullen tot 
volledig



wat gaat goed/fout?









waar ligt het aan?
• als indruk is: hoortoestellen

– uitlezen instellingen
– REM meting (voorkeur) of aan coupler

• bij 80, 65 en 50 dB
• uitschakelen signaalbewerkingstechnieken
• denk om air-bone gap! 
• rekenregel 

– spraakverstaan in vrije veld

let op! zelf blijven nadenken!



voorbeelden
• cliënt klaagt over een holle eigen stem. Uit 

de REM meting blijkt een relatief hoge 
versterking in de lage tonen. 

• geluid klinkt te scherp. Uit insertion gain 
meting blijkt: opslingering rond 1 frequentie. 

• muziek klinkt vreselijk. Ga na: is er een 
muziekprogramma gebruikt?  Is de melodie 
te volgen? Welke compressie wordt 
toegepast? Worden de lage tonen 
voldoende versterkt? Is muziekluisteren 
eigenlijk wel haalbaar? 



interventie
• hoortoestel 

bijstellen
• hulpmiddelen
• begeleiding 

maatschappelijk 
werk

na bijstellen wel audicien 
op de hoogte stellen!



• gelijk bijstellen lukt lang niet altijd

– tijdgebrek
– niet goede software
– kabelbreuk
– etcetera



contact met audicien

• brief met 
instructies en 
prints

• telefonisch 
overleg

• afstemmen ook 
niet patiënt-
gebonden
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