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Hoortoesteltweedaagse 
Een serie van twee workshops Hoortoesteltechniek voor audiologie-assistenten 
 
 
Doelgroep en globale inhoud 
De nascholing is opgezet voor audiologie-assistenten. Deze twee workshops vormen een geheel, 
wat betekent dat in workshop 2 wordt voortgebouwd op workshop 1. In de eerste workshop ligt de 
nadruk iets meer op theorie en achtergronden. Er wordt m.n. ingegaan op signaalbewerkings-
technieken, recente hoortoestelopties en de relatie tussen klachten en hoortoestelinstellingen; 
daarbij wordt gebruik gemaakt van geluidsdemonstraties. Ook komen oorstukjes, rekenregels en 
bijzondere hoorhulpmiddelen aan de orde. Aan het eind van de dag wordt een praktijkopdracht 
meegegeven. De tweede dag biedt veel ruimte voor oefenen in de praktijk. De praktijkopdracht 
wordt besproken en de verificatie van de hoortoestelaanpassing komt aan bod. De cursisten 
gaan aan de slag met couplermetingen en insertion gain. Op beide dagen wordt ook voldoende 
ruimte ingebouwd voor uitwisseling van ervaringen en best practices. 

N.B. Voor uitgebreide programma zie onderaan 
 
Organisatie 
De workshops worden verzorgd door de SAO en gegeven door docenten Arjan Bosman en 
Denise Breukels-van Barneveld (klinisch-fysici audiologen). Er is plaats voor 14 tot 16 
deelnemers. 
 
Datum en tijd 
Donderdag 15 februari en donderdag 1 maart 2018, van 9:30 tot ca. 16:30 uur. 
 
Locatie 
FENAC, Chr. Krammlaan 8-10, Utrecht. 
 
Kosten 
De kosten bedragen € 275 per persoon (koffie/thee en lunch inbegrepen). Deelnemers krijgen na 
afloop van de tweede workshop een certificaat uitgereikt. 
 
Aanmelden 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Gerrie Tamis van bureau Audcom: 
g.tamis@audcom.nl. Mocht de aanmelding erg groot zijn, dan kan een tweede serie workshops 
worden ingepland. 
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PROGRAMMA 
 

 

DAG 1 – 15 februari DAG 2 – 1 maart 

1. Het digitale hoortoestel 
 schematisch overzicht  
 analoog-naar-digitaal en digitaal-naar-

analoog omzetter 
 versterking, compressie en begrenzing 
 actieve fluitonderdrukking 
 directionele microfoonsystemen 
 ruisonderdrukking 
 frequentiemanipulatie 
 overige signaalbewerkingen 
 bilaterale hoortoestelcommunicatie 
 draadloze koppelingen naar 

randapparatuur: ‘blue tooth’ e.d. 

1. Bespreking (ingebrachte) casuïstiek 
Voorbeelden: 
 beperkt dynamisch bereik 
 groot gehoorverlies 
 steil aflopend gehoorverlies 
 indicaties randapparatuur 
 tinnitus 

2. Verificatie hoortoestelaanpassing 
 Insertion Gain en Visual Speech Mapping 
 vrijeveldmetingen: Functional Gain en 

spraakverstaan in stilte 
 spraakverstaan in rumoer: Plomp-test, 

DIN-test, Matrix-test 
 p.m. ACALOS-luidheidsschaling 

2. Geluiddemonstraties 
 simulatie gehoorverlies: effecten van 

drempelverhoging 
 bijdragen van verschillende 

frequentiegebieden bij spraak en muziek 
 ruisonderdrukking 
 frequentiemanipulatie zoals Sound 

Recover/Audibility Extender 

3. Practicum 
 instellen hoortoestel met NOAH en 

softwaremodule fabrikant  
 metingen met Interacoustics/Affinity: 

o 2-cc metingen (HIT): technische 
evaluatie hoortoestel 

o versterking, maximum uitgangs-
vermogen en vervorming 

o Insertion Gain (REM): evaluatie 
combinatie hoortoestel èn oorstukje 

 versterking als functie van ingangsniveau 

3. Rekenregels: NAL vs DSL 
 achtergronden 
 verschillen 

4. Oorstukjes 
 verschijningsvormen 
 akoestisch effect venting 
 consequenties voor aanpassing 

 

5. Relatie klachten/hoortoestelinstellingen 
 theorie 
 vuistregels 

6. Hoortoestelalternatieven 
 Bone-anchored hearing aid (BAHA) 
 Actief middenoorimplantaat (MEI) 
 Cochleair implantaat (CI) 

7. Bespreking thuisopdracht 
 casuïstiek 
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