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Spant! – da’s jeugdsentiment
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Eindelijk…
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Waarom COSI?
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De AVL is te algemeen en te beperkt

• Het is niet voldoende duidelijk wat belangrijk is voor het individu

• M.i. is niet elke hoorfactor compleet / juist ingedeeld:

• Je komt niet altijd tot een adequate categorie:
Iemand met een ernstig gehoorverlies (bijv. 90 dB) komt vaak in categorie 4 of 
5, terwijl regelmatig alleen voldoende versterking wordt gewenst, evt. in 
combinatie met connectiviteit.
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De AVL is te algemeen en te beperkt 

• Je evalueert de verbetering per hoorfactor

• Misschien is die factor zonder toestel wel onvoldoende, maar niet 
belangrijk voor de cliënt                                                                                    
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Daarom: ben nieuwsgierig naar je cliënt

• Natuurlijk kun je bij elke hoorfactor enkele hoortoesteleigenschappen 
noemen, maar heeft de cliënt die ook daadwerkelijk nodig?

• En waar moet je dan op letten?

• Om dat te bepalen is de COSI een goed instrument

• Met COSI kun je de individuele vraagstelling bepalen; “wat vind u het 
allerbelangrijkste, wat wilt u bereiken?”

• COSI is bedoeld voor de subjectieve evaluatie van de aanpassing:

Client Oriented Scale of Improvement
• Je evalueert wat belangrijk is voor déze cliënt



#audicienscongres #vakmanschap www.audidakt.nl

Werkt u met COSI om doelstellingen te bepalen?
• Ja

• Nee

• Af en toe

• Eigen methode die erop lijkt
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Het originele formulier

Uit: Hearing aids – second 
edition, Harvey Dillon
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COSI dus…

• Maak de doelen zo specifiek mogelijk

• Dus niet: beter verstaan in gezelschap, maar liever: beter verstaan als 
we ‘s avonds, thuis, met het gezin aan tafel zitten

• Zelf werk ik ook met sub-doelen, maar ik weet eerlijk gezegd niet of 
dat officieel de bedoeling is

• Meteen hieraan gekoppeld: hoe realistisch zijn de doelstellingen?

• Dit registreer je ook, maar los van de doelstellingen die de cliënt 
aangeeft (Hearing aids – second edition, Harvey Dillon, blz. 267)

• Je bespreekt de mogelijkheden wél
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Gebruikt u COSI ook voor de subjectieve evaluatie?
• Ja, volgens het boekje

• Ja, min of meer

• Nee

• Nee, dan gebruik ik de assen



#audicienscongres #vakmanschap www.audidakt.nl

En dan… aan de slag!

• Meest gehoord: verstaan in gezelschap/groepen

• Zorg voor een goede indruk van de precieze situatie (aantal sprekers / 
de ruimte / bijgeluiden / de gemiddelde afstand tot de spreker)
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Features die van belang kunnen zijn



#audicienscongres #vakmanschap www.audidakt.nl

Richting horen: waar is de spreker?

• Compressie op interear-niveau: handhaven hoofdschaduweffect

Ingangssignaal

Rechter oor Linker oor

Geen behoud ILD

Hoofdschaduweffect
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Richting horen

• Richtinggevoelige microfoon voor verbetering signaal/ruisverhouding

• Echter: je hebt te maken met de galmstraal

• Galmstraal: de afstand waarbij het directe 
geluid en de galm ongeveer gelijk zijn
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Richting horen: galmstraal
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Richting horen: zelf kunnen richten

• Hetzij de hoortoestelmicrofoons (korte afstand, bijv. in de auto)

• Hetzij met een losse microfoon
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Lawaaionderdrukking

• Het overgrote deel van de hoortoestellen beschikt over een vorm van 
lawaaionderdrukking

• De manier waarop die precies werkt, verschilt per fabrikant en per 
toestel

• Vaak maakt de lawaaionderdrukking onderdeel uit van een concept 
waarin diverse features met elkaar samenwerken 

• Het aantal kanalen heeft invloed op de mogelijkheden van het 
lawaaionderdrukkingssysteem (niet te verwarren met het aantal banden…)

• Ook hier kan interear een voordeel zijn
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COSI: horen van TV / muziek

• Ook dit wordt door veel mensen genoemd bij het invullen van COSI
• Features om op te letten:

• Versterking (compressie / lineair)
• Frequentiebereik
• Aantal kanalen
• Oorstukje
• Microfoonkarakteristiek (voor muziek: omni!)
• Terugkoppelingsonderdrukking
• Lawaaionderdrukking voor het verstaan van de TV
• Connectiviteit
• Ingangsbereik (vooral voor live muziek)
• Impulsgeluidenonderdrukking
• Klankkleur
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TV: 

• De nadruk zal vaak op spraakverstaan moeten liggen

• Veelal is dat spraakverstaan in ruis: achtergrondmuziek én geluiden 
uit de omgeving

• Streamen werkt dan erg goed - connectiviteit!

Horen van TV / muziek: 
versterking en frequentiebereik
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Muziek:

• Versterking: minder compressie

• Frequentiebereik: zo ver mogelijk doorlopen in zowel laag als hoog

• Aantal kanalen voor instellen frequentiekarakteristiek

Standaard Muziek

Horen van TV / muziek: 
versterking en frequentiebereik
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Horen van muziek: oorstukje

• Als het horen van muziek écht belangrijk is, kan een meer gesloten 
aanpassing (minimaal een tulp-oortip) beter werken dan een open 
aanpassing: de lage tonen verdwijnen anders vaak teveel
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Horen van TV / muziek: 
Terugkoppelingsonderdrukking

• Bij het luisteren naar muziek is het handig als het de TK-
onderdrukking onderscheid kan maken tussen TK en fluitsignalen in 
de muziek.

• Zodat er niet onterecht een antisignaal wordt gegenereerd

?
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Horen van TV / muziek: Ingangsbereik

• Hoe hoger het ingangsbereik, des te minder kans op ‘dichtslaan’ van het toestel 
bij het luisteren naar muziek

• Artikelen over dit onderwerp: Marshall Chasin; o.a. http://www.hearingreview.com/2014/01/a-

hearing-aid-solution-for-music

http://www.hearingreview.com/2014/01/a-hearing-aid-solution-for-music/
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Horen van TV / muziek: 
impulsgeluidenonderdrukking

• Impulsgeluidenonderdrukking kan heel prettig zijn, maar niet bij het 
luisteren naar muziek
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COSI: horen / verstaan van kleinkinderen

• Breng alles goed in kaart:
• Hoe oud zijn de kleinkinderen: kunnen anderen ze verstaan? 

• Wat is de situatie?

• Aanvullende luisterhulpmiddelen
• Kan bijv. de babyfoon worden gehoord met de hoortoestellen?

• Moet je goed kunnen horen wat ze doen? Veiligheid!
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COSI: horen / verstaan van kleinkinderen

• Denk aan:
• Manier van versterken: compressie / lineair
• Lawaaionderdrukking
• Impulsgeluidenonderdrukking
• Begrenzing…….
• Karakteristiek microfoons
• Extra luisterprogramma? 
• Voldoende versterking kunnen bieden; open of gesloten aanpassen?
• Interear
• Connectiviteit
• Volumeregelaar

• Wat betreft de assen / hoorfactoren: je hebt met alle 6 te maken!
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COSI: horen en verstaan tijdens fietsen / wandelen

• Windgeruis

• Spraakverstaan

• Signaleringsfunctie: waar komt bijv. een auto vandaan maar ook: is 
zo’n auto nog ver weg of al dichtbij
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• Denk aan:
• Manier van versterken: compressie / lineair

• Lawaaionderdrukking

• Impulsgeluidenonderdrukking

• Begrenzing

• Karakteristiek microfoons

• Extra luisterprogramma? 

• Interear

• En natuurlijk…

COSI: horen en verstaan tijdens fietsen / wandelen



#audicienscongres #vakmanschap www.audidakt.nl

• Windruisonderdrukking

• Windruis is een contactgeluid; veroorzaakt door turbulentie

COSI: horen en verstaan tijdens fietsen / wandelen
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• Windruis bevat voornamelijk de lagere frequenties

COSI: horen en verstaan tijdens fietsen / wandelen
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• Elke fabrikant heeft een eigen methode om windruis te onderdrukken

• Kies de methode die het beste past bij je cliënt

COSI: horen en verstaan tijdens fietsen / wandelen
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Bij klachten:
ligt het altijd aan het hoortoestel? 
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Bij klachten:
ligt het altijd aan het hoortoestel? 
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• Een slechte akoestiek is voor iedereen slecht…

Bij klachten:
ligt het altijd aan het hoortoestel? 
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COSI kan helpen om dit soort factoren sneller te signaleren

• Eens

• oneens
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Take home message 1

Doorvragen; vaak ben je maar 1 vraag verwijderd van het antwoord



#audicienscongres #vakmanschap www.audidakt.nl

Take home message 2

• Houd de theorie bij; als je weet wat features inhouden is het 
makkelijker om je keus te motiveren
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Take home message 3

• Maar… klamp je niet vast aan de theorie. We werken met mensen en 
dan gaat die theorie niet altijd op. Wees creatief!
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Take home message 4
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In onze stand!

Of:


