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Inleiding
Hoortoestelaanpassing:

Intake
Audiometrie:
• Toonaudiometrie
• Spraakaudiometrie

• Impedantiemetrie
• Evt UCL

First Fit met

behulp van
rekenregel:
• NAL-NL1 (Dillon,
1999)
• DSL i/o Versie 5
(Cornelisse et al.,
1995, Scollie et al.
2005)
• Rekenregel
fabrikant

Fijnafregelen:

Evaluatie:

• Ervaring

• Tevredenheid
patiënt (bijv. COSI
(Dillon et al.,
1997))

• Fitting assistant
• Paired comparison
(Franck et al., 2004)
• Loudness Scaling
(Kiessling et al.
1996)

• Spraakaudiometrie vrije veld
• REM

• Bayesian Learning
approach (Dijksta et
al. 2006)
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Inleiding
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Inleiding
Nadelen fitting assistant:
• Achtergrond onbekend
• Per merk verschillende klachttermen
• Per klachtterm verschillende oplossingen
• Merkafhankelijk
• Oplossingen niet transparant
16 juni 2013
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Vraagstelling

Is het mogelijk om een merkonafhankelijke fitting
assistant te ontwikkelen, die gebruikt kan worden
bij het finetunen van de hedendaagse
hoortoestellen en gebaseerd is op
gemeenschappelijke expertise?

16 juni 2013
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Methode
• Onderzoek 1:
Het maken van een woordenlijst met klachtentermen die
patiënten frequent gebruiken voor het omschrijven van
problemen tijdens de hoortoestelaanpassing.
• Onderzoek 2:
Het maken van een overzicht van veranderingen in de
hoortoestelinstellingen, op basis van expert consensus,
waarvan gebruik gemaakt kan worden wanneer patiënten
bovengenoemde klachtentermen gebruiken.
16 juni 2013
Referentie: L.M.Jenstad, D.J.van Tassell en C.Ewert, Hearing Aid Troubleshooting Based
on Patients’ Descriptions, Journal of the American Academy of Audiology, Volume 14,
Number 7, 2003.
8

Methode
Onderzoek 1:
• 335 StAr audiciens: Beter Horen, Hoorprofs,
Schoonenberg Hoorcomfort, Specsavers en Streukens
Hooroplossingen BV.
• Internet vragenlijst
• 42 vragen over welke klachten ontstaan bij verschillende
specifieke hoortoestelinstellingen.
• Vragen opgedeeld in 8 categorieën: gain, gain zachte
input, gain normale input, gain harde input, maximum
16 juni 2013
power output, oorstukje, compressie, ongewenste
geluiden
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Methode
Vraag #

Gain

1

“Als de aanpassing te veel gain heeft, *…”

2

“Als de aanpassing te weinig gain heeft,…”

3

“Als de aanpassing te veel laag frequente gain heeft,…”

4

“Als de aanpassing te weinig laag frequente gain heeft,…”

5

“Als de aanpassing te veel hoog frequente gain heeft,…”

6

“Als de aanpassing te weinig hoog frequente gain heeft,…”
Et cetera

16ofjuni
2013
* “zullen mijn patiënten hoogstwaarschijnlijk de volgende omschrijving
term(en)
gebruiken: ”
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Resultaten
• In totaal 683 verschillende klachtentermen van 112 StAr
audiciens (response rate 33%).
• Veertig meest voorkomende termen geselecteerd.
• Top 10 klachtentermen:
1. Te hard
2. Te scherp
3. Slecht spraakverstaan
4. Dof
5. Te zacht

6. Hoortoestel fluit/piept
7. Vervormd
8. Hoortoestel ruist
9. Te schel
10.Onrustig16 juni 2013
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Methode
• Onderzoek 1:
Het maken van een woordenlijst met klachtentermen die
patiënten frequent gebruiken voor het omschrijven van
problemen tijdens de hoortoestelaanpassing.
• Onderzoek 2:
Het maken van een overzicht van veranderingen in de
hoortoestelinstellingen, op basis van expert consensus,
waarvan gebruik gemaakt kan worden wanneer patiënten
bovengenoemde klachtentermen gebruiken.
16 juni 2013
Referentie: L.M.Jenstad, D.J.van Tassell en C.Ewert, Hearing Aid Troubleshooting Based
on Patients’ Descriptions, Journal of the American Academy of Audiology, Volume 14,
Number 7, 2003.
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Methode
• Welke personen zijn experts op het gebied van
hoortoestelaanpassingen?
• Onderzoek 1: Stel, u heeft een probleem bij het
aanpassen van hoortoestellen en zou advies
willen inwinnen. Wie ziet u als een zeer ervaren
hoortoestelaanpasser in Nederland, een expert bij
wie u terecht zou kunnen met al uw vragen?
16 juni 2013
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Methode
• 15 aanpasexperts gevraagd om met behulp van een
vragenlijst oplossingen aan te dragen bij de 40 meest
voorkomende klachtentermen uit onderzoek 1.
• 40 vragen om tot maximaal 7 mogelijke oplossingen aan
te dragen bij elke klachtenterm.

16 juni 2013
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Methode

Vraag 1

Hoe zou u de hoortoestelinstellingen veranderen als uw
patiënt aangeeft dat “het hoortoestel te hard klinkt”?

Gain
1

4

Verhoog algehele gain
Verlaag algehele gain
Verhoog laag frequente gain
Verlaag laag frequente gain

5

Verhoog hoog frequente gain

6

Verlaag hoog frequente gain

2
3

Als 1ste

Als 2de

Als 3de

Als 4de

Als 5de

Als 6de

Weight
value

Als 7de
7
6

5

Et cetera
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Resultaten
•
•

13 vragenlijsten ingevuld (response rate: 87%)
Klachtenterm: “het hoortoestel klinkt te hard”
Mogelijke aangedragen oplossingen:
Waarderingswaarde

1.
2.
3.
4.
5.

Verlaag algehele gain
Vraag om verdere toelichting
Verlaag gain luide input
Verlaag MPO
Verlaag gain normale input

63
56
54
34
20
16 juni 2013
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Analyse
Kendall’s coefficient of concordance was positief voor elke
vraag en statistisch significant (p=.000) hetgeen een ‘high
degree of agreement’ tussen de experts aangeeft.
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Analyse
• Sommige klachten worden (hoogstwaarschijnlijk)
veroorzaakt door eenzelfde onderliggend
hoortoestelprobleem, bijvoorbeeld “te scherp” en “te
metalig”.
• Principal Component Analysis (PCA) :
• Van klachten die een sterke correlatie hebben, wordt
aangenomen dat deze van hetzelfde
aanpasprobleem afkomstig zijn, in PCA een
component genoemd.
• Wanneer de klachten geen of een zeer beperkte
16 juni dat
2013 alle
correlatie hebben, wordt aangenomen
klachten onafhankelijk van elkaar zijn en dus
afkomstig zijn van onafhankelijke aanpasproblemen.
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Analyse
• Analoog aan Gardner (2001) and Jenstad et al. (2003), werden
factor loadings van ± 0.4 als relevant gezien.
• 9 factoren konden geïdentificeerd worden, m.a.w. de klachten
konden gereduceerd worden tot 9 onafhankelijke aanpasproblemen
Component 1

Low frequency gain too high

Component 2

High frequency gain too high

Component 3

MPO and gain for loud inputs too high

Component 4

MPO too low and compression ratio too high

Component 5

Too much occlusion

Component 6

Gain for low inputs too high

Component 7

Gain for low inputs too low

Component 8

High frequency gain too low

Component 9

MPO and gain too low

16 juni 2013
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Resultaten
Klacht

Alsof in een
ton, tunnel of
put

Hoortoestel
heeft echo

Verstopt
gevoel

Hol

Eigen stem
echo

Onderliggende factor: te veel laag frequente gain
Oplossing
Als eerste

Vergroot
venting

Vergroot
venting

Vergroot
venting

Vergroot
venting

Vergroot
venting

Als tweede

Verlaag laag
frequente gain

Verlaag laag
frequente gain

Verlaag laag
frequente gain

Verlaag laag
frequente gain

Verlaag laag
frequente gain

Verhoog laag
frequente gain

Counsel om
aan het geluid
te wennen

Als derde

Als vierde

Counsel om te
wennen aan
het geluid

Maak
16
junieen
2013
nieuw
oorstukje

Maak een
nieuw
oorstukje
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Conclusie
Een merkonafhankelijke fitting assistant, die gebruikt kan worden bij het
finetunen van de hedendaagse hoortoestellen en gebaseerd is op
gemeenschappelijke expertise, is ontwikkeld (en is binnenkort online
beschikbaar).
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Discussie
•
•

•
•
•

Fitting assistant gaat uit van klachten, echter geen klacht wil niet
zeggen dat de aanpassing optimaal is wat betreft spraakverstaan.
Fitting assistant is geen vervanging voor het gehele finetuneproces, maar kan in het proces gebruikt worden.
Aanpasser moet zeker zijn dat genoemde term ook een correcte
beschrijving is van de aanwezige klacht.
Niet toepasbaar bij doelgroepen die geen (of onbetrouwbare)
feedback kunnen geven (bijv. verstandelijk beperkten).
Niet toepasbaar in niet-nederlandstalige landen.
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Dank voor uw aandacht!
t.thielemans@kentalis.nl
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Met dank aan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beter Horen
HINK-groep
Hoorcentrum Ceramique
Hoorprofs
Hoorstudio Strating
Schoonenberg Hoorcomfort
Specsavers
Streukens Hooroplossingen BV
Audioservice
Phonak
ReSound
Siemens
Widex

•
•
•
•
•
•
•
•

Audiologisch centrum Nijmegen
Audiologisch centrum Amersfoort
Audiologisch centrum Zwolle
Audiologisch centrum Erasmus
MC
Audiologisch centrum Maastricht
Adelante audiologie en
communicatie locatie Venlo en
Hoensbroek
Hans Mülder
Lorienne Jenstad
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