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Achtergrond

• Indicatiecriteria veranderen

• Aantal CI gebruikers neemt toe

• CI teams onder druk



Europees project: 
Supporting Hearing in Elderly Citizens

• Vergroten betrokkenheid CI gebruikers

• Verplaatsen deel CI zorg naar thuisomgeving

 Ontwikkeling van de MyHearing App



MyHearing App*

Spraakverstaantesten

Inzicht in datalogging

Hoortraject

Tip van de dag

Programma gebruikGebruikerswebsite

* Philips et al. (American Journal of Audiology, in press)



MyHearing App



MyHearing App



Thuistesten voor spraakverstaan in stilte en 
in ruis

• Studie 1: technische uitdagingen

• Studie 2: validatie

• Studie 3: klinische implementatie



Studie 1: Technische uitdagingen*

• Audio presentatie

* De Graaff et al. (Audiology & Neurotology, 2016)



Studie 1: Technische uitdagingen*

Input via audiokabel

Cochlear CP910 sound processor (DAI)

Interne sound level meter

Input via luidspreker

Cochlear CP910 sound processor (mic)

Bruël and Kjaer sound level meter

* De Graaff et al. (Audiology & Neurotology, 2016)

Stimuli kunnen worden aangeboden met een nauwkeurigheid van 1 dB 

Calibratie mogelijk

Processor stand: aux only



Studie 1: Technische uitdagingen*

• Test afname

• Clinicus beoordeelt op basis van gesproken tekst

• Applicatie beoordeelt op basis van ingetypte tekst

* De Graaff et al. (International Journal of Audiology, 2018)



Studie 1: Technische uitdagingen*

* De Graaff et al. (International Journal of Audiology, 2018)



Thuistesten voor spraakverstaan in stilte en 
in ruis

• Studie 1: technische uitdagingen

• Studie 2: validatie

• Studie 3: klinische implementatie



Studie 2: Validatie*

• 16 ervaren CI gebruikers (44-83 jaar)

• Spraakverstaan in stilte

• NVA/Bosman lijsten

• % fonemen correct

• Spraakverstaan in ruis

• DIN test

• Speech reception threshold (SRT) in 
SNR

• Luidspreker

• Clinicus

• Audiokabel

• Clinicus

• Audiokabel

• CI gebruiker

* De Graaff et al. (International Journal of Audiology, 2018)



Studie 2: Validatie*

1.6 dB

* De Graaff et al. (International Journal of Audiology, 2018)



Thuistesten voor spraakverstaan in stilte en 
in ruis

• Studie 1: technische uitdagingen

• Studie 2: validatie

• Studie 3: klinische implementatie



Revalidatietraject nieuwe CI gebruikers
Week Audioloog Logopedist

0 - activatie X X

1 X X

2 X

3 X X

4 X

5 X X

6 X

9 X X

12 X X

28 X X

10 afspraken = 20 uur



Studie 3: Klinische implementatie*

• 10 nieuwe CI gebruikers (20-78 jaar)

• MyHearing App met thuistesten voor het meten van spraakverstaan

• Twee keer per week

• 2x woorden in stilte (NVA/Bosman lijsten)

• 1x cijfers in ruis (DIN)

• Eerste 3 maanden na activatie van de spraakprocessor + 28 weken

* De Graaff et al. (submitted)



Studie 3: Klinische implementatie*

* De Graaff et al. (submitted)



Studie 3: Klinische implementatie*

• 2 van de 10 deelnemers hebben zich teruggetrokken omdat ze het technisch 

te ingewikkeld vonden

• ~75% van de testen zijn uitgevoerd

• 6 van de 8 deelnemers: ~85% van de testen

• 2 van de 8 deelnemers: ~30% van de testen

• Algemeen: heel positief over het thuistesten

* De Graaff et al. (submitted)



Resultaten eerste 3 maanden + 28 wkn



Conclusies

• CI gebruikers zijn positief over de mogelijkheid om thuis te testen

• Thuistesten zijn een betrouwbaar alternatief voor testen in de kliniek

• Gedetailleerde informatie over progressie spraakverstaan tijdens revalidatie



Toekomst

• Gedetailleerde informatie over progressie in spraakverstaan tijdens 

revalidatie nieuwe CI gebruikers

 Mogelijkheid om eerder in te grijpen bij stagnatie/achteruitgang

 Vermindering aantal afspraken bij voldoende vooruitgang lijkt goed 
mogelijk

• Verzamelen van extra spraakverstaan scores bij ervaren CI gebruikers: 

 Relatie met instellingen

• Verbeteringen op technisch gebied om gebruiksgemak te vergroten
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