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Dit is een overzicht van de bachelorproeven (2019-2020) van de expertisecel 

Gehoor en Evenwicht met een score van 16 of meer. 
 

 

Spraakaudiometrische Thomas More CVC-lijsten - De lijstequivalentie 

Laure Feyens 
promotor: Filiep Vanpoucke 

 

Rationale  

De normcurve van de TM-CVC19-lijsten is conform de normcurve van de Vlaamse NVA-
lijsten (Nederlandse Vereniging voor Audiologie) wat betreft de vorm. Uit onderzoek (Van 
Herck, 2019) bleek de TM-CVC19 normcurve 7 dB naar rechts verschoven. De doelstelling 
van deze bachelorproef was om deze variatie zoveel mogelijk te minimaliseren en om de 
lijstequivalentie van het nieuwe woordmateriaal opnieuw te bepalen.  

Methodiek 

De pilootstudie richtte zich op de vermindering van de variatie door niveaucorrecties (in 
drie modes) toe te passen. De TM-CVC20-lijsten zijn op vier intensiteiten (dBSPL) 
aangeboden aan acht normaalhorenden tussen 18;00 en 25;00 jaar. Verder kregen vier 
proefpersonen de NVA-lijsten aangeboden om de audiocabine en de apparatuur te 
valideren. Bij de datacollectie, uitgevoerd om de lijstequivalentie na te gaan, zijn tot slot 
de TM-CVC20-lijsten aangeboden aan 32 proefpersonen op de intensiteiten van 15 tot 50 
dBSPL in mode nul. Om de lijstequivalentie na te gaan, verwerkten de onderzoekers alle 
data descriptief en statistisch met behulp van SPSS Statistics 25 (IBM, 2017). De 
pilootstudie en de datacollectie zijn beiden kwantitatief experimentele onderzoeken. De 
validatie van de audiocabine is een kwantitatief observationeel onderzoek. Voor deze drie 
onderzoeken zijn de otoscopie, de tympanometrie, de tonale audiometrie en 
spraakaudiometrie uitgevoerd.  

Resultaten 

Het meest gevoelige punt van de equivalentietest ligt in deze studie rond 20 dBSPL 
(gemiddelde SRT = 19,94 dBSPL). Verder kwamen de normcurves van de NVA-lijsten in 
stilte goed overeen met de resultaten in de Thomas More audiocabine wat een goede 
kalibratie aantoont. Tot slot toonde zowel de One-Way ANOVA (p = .159) als de Kruskal-
Wallis toets (p = .094) een niet-significant effect aan, wat inhoudt dat de lijsten equivalent 
zijn.  

Conclusie 

De lijsten in het TM-CVC20-corpus blijken equivalent te zijn. Dit onderzoek is van belang 
voor de audiologische praktijk wegens de voordelen die deze lijsten bieden. Langere 
equivalente lijsten verhogen de betrouwbaarheid, wat belangrijk is voor onder meer 
hoortoestelaanpassingen en auditieve revalidatie. Verder zijn de lijsten ook klinisch beter 
toepasbaar.  
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Evaluatie van het gebruik van de Client Oriented Scale of Improvement (COSI) 

Vlaanderen - Deel: Classificatie van de doelstellingen in 5 en 16 clusters 

Yana Meyhi 
promotoren: Mark Lauyreyns, Paul Van Doren 

 

Rationale  

Dit onderzoek gaat de verdeling van de Client Oriented Scale of Improvement-
doelstellingen in twee verschillende categorisaties na, zeven jaar nadat de afname van de 
Client Oriented Scale of Improvement-vragenlijst door audiologen verplicht werd door 
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Er werd onderzocht of er 
significante verschillen waren tussen geslacht, leeftijd, primaire en secundaire en SMART 
en non-SMART doelstellingen.  

Methodiek 

Er werd gebruik gemaakt van een geanonimiseerde dataset die voorzien werd door 
Amplifon en 500 Nederlandstalige proefpersonen bevatte, zowel eerste als ervaren 
hoortoestelgebruikers. De verwerking gebeurde aan de hand van Microsoft Excel en 
Graph Pad Prism 6.0 voor Windows.  

Resultaten 

De grootste categorie bij de verdeling in zestien clusters volgens Harvey Dillon bleek 
“gesprek met 1 of 2 in stilte”. Ook bij de verdeling in de vijf clusters uit het onderzoek van 
Clement en De Wit (2010) bleken de meeste doelstellingen tot “spraak in stilte” te 
behoren. Er werden bij beide categorisaties significante verschillen aangetoond op basis 
van leeftijd, geslacht, de prioriteit en het al dan niet SMART zijn van de doelstellingen. Er 
bleek een grote nood aan betere categorieën, hier werden enkele voorstellen rond 
gedaan. 

Conclusie 

Aan de hand van dit onderzoek werden de noden van een groot aantal 
hoortoestelgebruikers in kaart gebracht. Hierdoor kwam ook aan het licht dat er nood is 
aan een betere categorisatie om vergelijkend onderzoek te kunnen uitvoeren. 
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Evaluatie van het gebruik van de Client Oriented Scale of Improvement (COSI) 

vragenlijst Vlaanderen - Mate van verandering en eindresultaat 

Aurélie Vansweevelt 
promotoren: Mark Lauyreyns, Paul Van Doren 

 

Rationale  

In deze bachelorproef bekeken we het gebruik van de Client Oriented Scale of 
Improvement (COSI) binnen het proces van hoortoestelaanpassing. We gingen na welke 
factoren een invloed hebben op de mate van verandering en het eindresultaat 
aangegeven in de COSI-vragenlijst.  

Methodiek 

We gebruikten de geanonimiseerde gegevens van 500 proefpersonen, waarna later drie 
proefpersonen werden uitgesloten. De proefpersonen werden verzameld door de 
vestigingen van Amplifon in Vlaanderen. De mediaan van de leeftijd (deze gebruiken we 
omdat de leeftijd van onze proefgroep niet normaal verdeeld is) van onze proefpersonen 
is 73 jaar, de verhouding van mannen en vrouwen is respectievelijk 54% en 46%.  

Resultaten 

Uit de resultaten concludeerden we dat er geen leeftijdseffect noch geslachtseffect is 
voor de mate van verandering en het eindresultaat. Doelen met betrekking tot 
“televisie/radio” resulteren in een hogere mate van verandering en eindresultaat in 
vergelijking met "spraak in lawaai" en "spraak in stilte" gerelateerde doelen. Doelen met 
betrekking tot "spraak in lawaai" resulteren in een lager eindresultaat vergeleken met 
"spraak in stilte" -doelen.  

Conclusie 

Audiologen moeten getraind worden om de COSI-doelstellingen specifieker op te 
stellen. Op deze manier kunnen de noden en behoeften van de cliënt nog beter in kaart 
gebracht worden en daaropvolgend de hoortoestellen beter afgesteld worden. 
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De relatie tussen het zelf gerapporteerd auditief functioneren, 

drempelaudiometrie, spraakaudiometrie in ruis en burn-out signalen – een 

pilootstudie - Deel: Drempel-audiometrie 

Hanne Van Ginkel 
promotoren: Mark Lauyreyns, Paul Van Doren 

 

Rationale  

Deze bachelorproef wil de voorgaande onderzoeken van de EuroTrak (EHIMA) uitbreiden 
met focus op de relatie tussen het audiogram en zelf-gerapporteerde gehoorproblemen. 
Het wil een basis uitzetten voor Europees onderzoek.  

Methodiek 

Deze bachelorproef volgt een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoeksdesign. De 
proefgroep bestond uit 430 respondenten, verdeeld over vier leeftijdscategorieën (45.00 
tot 54.11 jaar, 55.00 tot 64.11 jaar, 65.00 tot 74.11 jaar en 75.00 tot 84.11 jaar). Alle 
respondenten vulden een aangepaste EuroTrak-vragenlijst (EHIMA), zes vragen omtrent 
algemeen auditief functioneren en de Burnout Assessment Tool (BAT) (Desart, Schaufeli, 
& De Witte, 2019) in. Bij iedere respondent werd vervolgens een tonaal audiogram en 
een spraak- in ruistest (Vanpoucke, 2018) afgenomen.  

Resultaten 

Er is een statistisch significant verband tussen zelf-gerapporteerde gehoorproblemen en 
de aanwezigheid van gehoorverlies volgens de World Health Organisation (WHO) (p = 
<.05). De gemeten graad van gehoorverlies volgens de WHO is voor alle 
leeftijdscategorieën en de beide geslachten significant hoger bij de respondenten met 
zelf-gerapporteerde gehoorproblemen dan zonder zelf-gerapporteerde 
gehoorproblemen (p = <.05). De gemeten graad van gehoorverlies is niet significant 
hoger bij de respondenten met diabetes mellitus dan de respondenten zonder diabetes 
mellitus ( p = ≥.05). Respondenten die zichzelf een slechte score geven op een vraag 
rond hoorbaarheid van zachte geluiden of geluiden op afstand, hebben een significant 
hoger gemiddeld gehoorverlies volgens de WHO (rs = -.55, p = <.001).  

Conclusie 

Het peilen naar zelf-gerapporteerde gehoorproblemen is waardevol, maar wordt 
beïnvloed door vele factoren en moet dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden 
én ondersteund worden door andere audiometrische onderzoeken. 
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Klassikale spraakaudiometrie bij studenten hoger onderwijs - Lokaal dat niet 

voldoet aan de normale eis volgens de NBN S 01-400-2 

Ellen Vander Elst 
promotoren: Wendy D'Haenens, Filiep Vanpoucke 

 

Rationale  

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of het effect van de klasakoestiek in een 
lokaal dat niet voldoet aan de normale eis kan vastgesteld worden bij studenten hoger 
onderwijs aan de hand van een klassikale spraakaudiometrie.  

Methodiek 

De onderzoekers voerden een kwantitatief, observationeel, cross-sectioneel onderzoek 
uit bij 62 studenten hoger onderwijs, in twee lokalen van campus Sint-Andries van 
Thomas More te Antwerpen. Hierbij voerden ze een klassikale spraakaudiometrie uit bij 
verschillende SNR-waarden en bevroegen ook de luisterinspanning per SNR-waarde. De 
proefpersonen werden op verschillende afstanden van de geluidsbron geplaatst, 
ondergingen ook een gehoorscreening en vulden een vragenlijst in.  

Resultaten 

De scores op spraakverstaan en luisterinspanning verschillen significant bij verschillende 
SNR-waarden. Ook is er bij enkele SNR-waarden een verschil te zien in score en 
luisterinspanning tussen studenten met een zelfgerapporteerd normaal gehoor en een 
zelfgerapporteerd verminderd gehoor. Verder is er een significant verschil gevonden 
tussen de scores op spraakverstaan tussen een lokaal dat wel voldoet en een lokaal dat 
niet voldoet aan de normale eis volgens de NBN S 01-400-2. Dit was niet vastgesteld voor 
de luisterinspanning.  

Conclusie 

Het spraakverstaan van studenten wordt wel degelijk beïnvloed door de klasakoestiek, 
zelfs wanneer die studenten dit zelf niet aangeven op basis van hun ervaren 
luisterinspanning. Bij het bouwen en inrichten van klaslokalen moet er dus voldoende 
aandacht besteed worden aan de klasakoestiek en dient die objectief gemeten te 
worden. 


