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ABSTRACT 

Doel: Een vergelijkende studie naar de effectiviteit van 2 recente botverankerde 

hoortoestellen (BAHA’s), de Ponto Pro (Oticon Medical) en de BP100 (Cochlear). 

Methode: Tien proefpersonen met een uni- of bilateraal conductief of gemengd 

gehoorverlies en een eenzijdige hoortoestelaanpassing type beengeleiding 

doorliepen een testbatterij in drie condities: ‘unaided’ en met beide types toestellen. 

De testbatterij omvatte tonale audiometrie in vrij veld, spraakaudiometrie in stilte en 

in ruis, de ANL-test (Acceptable Noise Level test) en het spraakaudiometrisch 

interview. 

Resultaten: Voor beide toestellen was er bij elke test een significante winst met het 

toestel ten opzichte van de niet-geappareilleerde conditie, behalve bij de ANL-test en 

het spraakaudiometrisch interview. De Ponto Pro scoorde significant beter dan de 

BP100 voor de tonale audiometrie in het vrije veld en de vrije veld spraakaudiometrie 

in stilte. Voor beide toestellen bestond er een positieve correlatie tussen de PTA-

winst (tonale audiometrie) en de ICA-winst (spraakaudiometrie in stilte). 

Conclusies: De Ponto Pro gaf betere resultaten op de testen in stilte. Bij testen in ruis 

werd er geen significant verschil tussen beide toestellen gevonden. Uitbreiding en 

optimalisatie van de pre-implantatie testbatterij en onderzoek naar correlaties met 

hoortoesteltevredenheid zijn nodig om in de toekomst patiënten op een objectieve 

manier te kunnen adviseren in de keuze van een beengeleidingshoortoestel. 
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ABSTRACT (ENGLISH) 

Objectives: This study aimed to make an unbiased comparison between the results 

of audiologic testing with two of the most recent bone anchored hearing aids 

(BAHAs). These are the Ponto Pro (Oticon Medical) and the BP100 (Cochlear). 

Methods: Ten subjects with unilateral or bilateral, conductive or mixed hearing losses 

completed a series of audiological tests in three conditions: an unaided condition and 

with each type of hearing device. The test battery included tonal liminal audiometry, 

speech audiometry (in quiet and in noise), the ANL-test (Accepted Noise Level test) 

and ‘the speech audiometric interview’. 

Results: Subjects performed significantly better with both hearing systems than in the 

unaided condition for each test, except for the ANL-test and the ‘speech audiometric 

interview’. The Ponto Pro performed significantly better than the BP100 for tonal 

audiometry and speech audiometry in quiet. For both hearing devices, a significant 

positive correlation was found between the Pure Tone Average (PTA) improvement 

(tonal audiometry) and the improvement in Indice de Capacité Auditive (ICA) (speech 

audiometry). 

Conclusions: In quiet, subjects achieved better results with the Ponto Pro than with 

the BP100, but in noise there was no significant difference between the two systems. 

The study should be expanded with optimization of some tests and there should be a 

following study that investigates the correlations of test results with hearing aid 

satisfaction of the users. Those studies are needed to advise patients in the future in 

their choice of bone anchored hearing aid. 
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INLEIDING 

1. Factoren die bijdragen tot beengeleiding 

Het waarnemen van geluiden kan gebeuren via twee routes. Bij de 

luchtgeleidingsroute worden geluidsgolven opgevangen door de oorschelp en de 

uitwendige gehoorgang. Na het doorgeven van de trillingen aan het trommelvlies 

(membrana tympani)  worden de gehoorbeentjes van het middenoor (malleus, incus, 

stapes) in beweging gebracht. Ter hoogte van het middenoor wordt het 

geluidssignaal bovendien versterkt. De pistonachtige beweging van de stapes in het 

ovale venster zet de perilymfe van het binnenoor in beweging. Hierdoor wordt een 

lopende golf geïnitieerd ter hoogte van de basilaire membraan van het binnenoor 

waarbij, afhankelijk van de frequentie van het invallend geluidssignaal, zintuigcellen 

op een bepaalde plaats op de basilaire membraan worden gedepolariseerd. De 

daaropvolgende prikkeling van de gehoorzenuw leidt tot een bewuste ervaring van 

het geluid (Vinck, 2008). 

 

 

 

Figuur 1: Anatomie van het oor 

 

(Overgenomen van Cochlear, www.cochlearamericas.com., 2012) 

1 Uitwendige gehoorgang 

2 Ossiculaire 

middenoorketen 

3 Slakkenhuis (cochlea) 

4 Nervus  

Vestibuloochlearis  

(n. VIII) 
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Anderzijds worden geluiden waargenomen via de beengeleidingsroute. Von Békésy 

beschreef in 1932 dat de weg van het geluidspad bij beengeleiding verschilt van de 

luchtgeleidingsroute, maar dat de excitatie van de cochlea gebeurt op identieke wijze 

(Hol, Snik, Mylanus, & Cremers, 2005). De geluiden worden waargenomen door 

beide cochleae via vibratie van de schedel. Voorbeelden hiervan zijn een trillende 

stemvork die op de schedel geplaatst wordt, de eigen stem of een omgevingsgeluid 

met een geluidssterkte van meer dan 40 à 50 dB SPL. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat een combinatie van drie verschillende mechanismen bijdraagt tot 

het waarnemen van geluid via beengeleiding (van der Pouw, Snik, & Cremers, 1998; 

Vinck, 2008). 

Ten eerste is er de inertiële beengeleidingsroute, die het dominantst is voor 

frequenties onder 800 Hz (Vinck, 2008). Wanneer de schedel trilt, zal ook de wand 

van het ovale venster meetrillen. De gehoorbeentjes zullen door de inertie niet 

synchroon meetrillen. Door de relatieve beweging van de stapes ten opzichte van het 

ovale venster, ontstaat een verstoring in de perilymfe en dus een beweging van het 

basilair membraan. 

Een tweede mechanisme komt tot stand door radiatie van geluidsenergie naar de 

uitwendige gehoorgang. Het kraakbeen en bot zullen meetrillen, waarna de 

geluidsgolven via het middenoor het binnenoor bereiken. Via deze weg zal vooral 

geluid met een frequentie boven 1000 Hz gehoord worden (van der Pouw et al., 

1998; Vinck, 2008). 

Het derde mechanisme wordt de compressionele beengeleidingsroute genoemd en 

zou vooral belangrijk zijn voor frequenties boven 1500 Hz. Onder invloed van de 

compressie en expansie van de schedel en dus ook het rotsbeen (= pars petrosa), 

zal ook de cochlea een compressie en expansie ondervinden. De perilymfe in de 

cochlea is niet samendrukbaar, waardoor een perilymfestroming tot stand komt 

tussen de twee middenoorvensters, meer bepaald in de richting van het ronde 

venster. Dit komt doordat de rekbaarheid van het ronde venster groter is dan die van 

het ovale venster. Die perilymfebeweging zorgt ook hier voor een verstoring van het 

basilaire membraan, wat een auditieve sensatie tot gevolg heeft (van der Pouw et al., 

1998; Vinck, 2008). 
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2. Gehoorverlies: neurosensorieel vs. conductief gehoorverlies  

We onderscheiden verschillende types gehoorverliezen al naargelang de plaats in 

het oor waar het fout loopt. De gehoorverliezen kunnen we onderscheiden door 

eenvoudige stemvorkproeven. 

Het neurosensorieel gehoorverlies vindt zijn oorzaak in het binnenoor, de 

gehoorzenuw of de hersenen. Een neurosensorieel (NS) gehoorverlies zorgt niet 

alleen voor een attenuatie van het geluid, maar ook voor een distorsie. Dit type 

gehoorverlies kan aangeboren zijn, geïsoleerd of deel uitmaken van een syndroom. 

Het vaakst is NS gehoorverlies echter verworven. De meest frequente oorzaken zijn 

presbyacusis (ouderdomsslechthorendheid) en lawaaiblootstelling. Via conventionele 

hoortoestellen of implantaten kunnen patiënten worden geholpen.  

Bij een conductief gehoorverlies of geleidingsslechthorendheid ligt de oorzaak ter 

hoogte van het buiten- of middenoor. Conductieve gehoorverliezen veroorzaken 

enkel een attenuatie van het geluid.  Conductieve slechthorendheid kan opnieuw 

aangeboren zijn of verworven. Aangeboren vormen worden meestal veroorzaakt 

door congenitale malformaties zoals atresie van het uitwendig en/of middenoor. Dit 

kan als geïsoleerd verschijnsel optreden of deel uitmaken van meer algemene 

craniofaciale anomalieën of syndromen zoals het Treacher Collins syndroom. 

Daarnaast zijn er veel verworven vormen van gehoorverlies. Een eenvoudige 

cerumenprop kan een conductief gehoorverlies veroorzaken evenals vele 

aandoeningen van het middenoor zoals otitis media (middenoorontsteking), 

perforaties van de membrana tympani en otosclerose. Vele vormen van 

geleidingsslechthorendheid zijn operatief op te lossen. Indien nodig kan een 

conventioneel hoortoestel gebruikt worden. In sommige gevallen zal het echter nodig 

zijn een beengeleidingssysteem te gebruiken om het geluid de externe gehoorgang 

en het middenoor te laten overbruggen. Hierop wordt verder ingegaan in het 

volgende hoofdstuk. 

Bij een combinatie van een conductief en neursosensorieel verlies spreekt men van 

een gemengd gehoorverlies. 
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3. Botgeleidingssystemen: indicaties – principe – nadelen 

Conventionele hoortoestellen versterken het geluid en leveren dit versterkte signaal 

af in de uitwendige gehoorgang, met andere woorden via  de normale 

luchtgeleidingsroute. Soms is het echter onmogelijk of tegenaangewezen om een 

conventioneel hoortoestel te dragen, bijvoorbeeld bij atresie van de gehoorgang, 

malformaties van de uitwendige gehoorgang en/of het middenoor en ernstige 

ontstekingen van de  uitwendige gehoorgang (otitis externa). Bij grote conductieve 

verliezen of een ernstig gemengd gehoorverlies kan het zijn dat het aanpassen van 

een conventioneel hoortoestel onvoldoende functionele winst oplevert. Deze 

patiënten kunnen vaak worden geholpen met een beengeleidingssysteem.  

Een beengeleidingshoortoestel laat transcutaan (zonder huidperforatie) het 

schedelbot vibreren, waardoor het geluid via beengeleiding kan worden gehoord. Het 

buitenoor en het middenoor worden dus overbrugd. Het toestel bestaat uit een 

vibrator die op het mastoidbeen achter het oor van de patiënt wordt gedrukt met een 

metalen band. Die constante druk zorgt echter vaak voor problemen zoals discomfort 

of druk- en hoofdpijn. Bovendien is de geluidskwaliteit niet optimaal, doordat de 

impedantie van de huid en de subcutane weefsels frequenties boven de 2 kHz dempt 

(B. E. Hakansson, Carlsson, Tjellstrom, & Liden, 1994). Ondanks krachtige 

versterkers kan de maximale output tekortschieten en zo de prestaties van de patiënt 

limiteren. (Snik, Bosman, Mylanus, & Cremers, 2004). Ook akoestische feedback en 

het cosmetische aspect van deze aanpassing zorgen ervoor dat het 

beengeleidingshoortoestel nooit erg populair is geworden (B. E. Hakansson et al., 

1994). De varianten, namelijk koppeling met een elastische band en de hoorbril, 

waarbij de transducer geïntegreerd is in een bril, hebben ook nooit veel succes 

gekend (Vinck, 2008). 

Een nieuwer alternatief is de Bone Anchored Hearing Aid (BAHA). Dit semi-

implanteerbaar toestel werd voor het eerst ontwikkeld in 1977 door Tjellström in 

Zweden. De BAHA bestaat uit drie delen. Een titanium implantaat (fixture) wordt 

tijdens een kleine ingreep geplaatst in het temporaal bot. Aan het titanium implantaat 

is een percutane schroef (abutment) gekoppeld. Hierop kan de patiënt zelf het toestel 

(geluidsprocessor) vastklikken (figuur 2). 
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Het principe steunt op osseointegratie. Osteocyten groeien in de omgeving van het 

titanium en zorgen voor een stevige verankering in het bot, zonder vorming van 

bindweefsel. Door de percutane koppeling en de osseointegratie wordt bij het 

doorgeven van het geluid de impedantiebarrière van de huid en subcutane weefsels 

overbrugd, wat direct bone conduction (DBC) wordt genoemd en een voordeel van 

10 tot 15 dB oplevert (B. E. Hakansson et al., 1994; Kunst, Cremers, Snik, & 

Mylanus, 2008). Het toestel kan voor de ingreep plaatsvindt, al worden getest met 

een testband of metalen test rod, maar om bovengenoemde reden zullen de 

resultaten na implantatie beter zijn. 

Om goede resultaten met een BAHA te halen, moet de patiënt aan specifieke criteria 

voldoen. De beengeleidingsdrempel van de patiënt moet klein genoeg zijn, 

afhankelijk van het toestel (45 à 55 dB HL) en de maximale spraakdiscriminatie 

zonder hulpmiddel moet groter zijn dan 60% (Habal, Frans, Zelski, & Scheuerle, 

2003). Contra-indicaties voor een BAHA zijn een slechte botkwaliteit die een goede 

osseointegratie van de titanium schroef kan verhinderen en huidaandoeningen zoals 

psoriasis waardoor ontstekingen rond het abutment kunnen ontstaan. Na implantatie 

vereist het abutment bij alle patiënten een dagelijkse hygiëne en verzorging. Nadelen 

van een BAHA-systeem zijn de hoge kostprijs, kans op gebrekkige osseointegratie, 

vorming van littekenweefsel of huidinfecties en de kans op verlies van de schroef, 

bijvoorbeeld na een trauma (Hagr, 2007; Snik et al., 2004). 

  

Figuur 2: onderdelen BAHA - fixture, abutment en geluidsprocessor 

(Overgenomen van University of California, Bone Anchored Hearing Device, http://ent.uci.edu/BAHA.htm, 2012) 

 

(University of California, Bone Anchored Hearing Device, http://ent.uci.edu/BAHA.htm, 25.10.2012) 
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Op dit moment zijn er twee fabrikanten die BAHA’s op de markt brengen. Dit zijn 

Cochlear en Oticon Medical. Er zijn meerdere modellen BAHA’s en hun gebruik 

hangt af van de beengeleidingsdrempels van de patiënt. Oude BAHA-toestellen 

maken gebruik van een analoge processingstechnologie en beschikken over slechts 

één kanaal. Het eerste digitale toestel, de Baha Divino, werd in 2005 op de markt 

gebracht. Het toestel beschikt over meerdere kanalen en directionele microfoons. 

Het meest recente toestel van Cochlear is de Baha BP100 en bij Oticon Medical heet 

het nieuwste toestel Ponto Pro. Beide toestellen kwamen op de markt in 2009. Voor 

zwaardere verliezen ontwikkelden de fabrikanten respectievelijk de Baha BP110 

Power en de Ponto Pro Power. Het indicatiegebied voor de toestellen is terug te 

vinden in figuur 4. Deze recente toestellen hebben nog meer kanalen voor sound 

processing en beschikken ook over feedback- en ruisonderdrukkingssystemen en 

niet-lineaire compressie (tabel 1). 

 

Figuur 3: BAHA-principe: Direct Bone Conduction (DBC) 

 

(Overgenomen van Medscape, Surgical Placement of Bone-Anchored Hearing Systems Treatment & 

Managementemedicine.medscape.com/article/1604065-treatment, 2012) 
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Figuur 4 a 

 

Figuur 4 b 

 

Figuur 4:  Indicatiegebieden voor de Cochlear Baha BP100 en Baha BP110 Power 

(a), de Oticon Ponto Pro en de Oticon Ponto Pro Power (b). 

Legende: 

-  Beengeleidingsdrempels* mogen de aangeduide grens niet overschrijden. 

          (*gemiddelde genomen op 500, 1000, 2000 en 3000 Hz). 

-      Luchtgeleidingsdrempels mogen het aangeduide gebied niet overschrijden. 

 

(Aangepast van Cochlear, Cochlear ™ Baha ® BP100 datasheet 

http://www.cochlear.com/files/assets/baha/pdf/gb/E81362_BP100_Datasheet_GB.pdf, 2012 en 

Oticon Medical, Product information Ponto, Ponto Pro & Ponto Pro Power, 

http://www.oticonmedical.com/~asset/cache.ashx?id=8152&type=14&format=web, 2012) 
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De fitting gebeurt door middel van een fittingprogramma van de fabrikant. 

Daarenboven kan een basisfitting uitgevoerd worden op basis van Direct Bone 

Conduction (DBC) metingen. Hierbij worden de beengeleidingsdrempels van de 

patiënt bepaald door het aanbieden van signalen via de geluidsprocessor van de 

BAHA en het fixture van de patiënt. Zo moet er bij een fitting met de BAHA niet 

gecorrigeerd worden voor de impedantie van de huid (Flynn & Hillbratt, 2012; 

Pfiffner, Caversaccio, & Kompis, 2011). Een vergelijking van de technische fiches 

staat beschreven in tabel 1. 

Tabel 1: vergelijking technische fiches BP100 en Ponto Pro 

 BP100 PONTO PRO  
PROCESSING KANALEN (#) 12 15 

FREQUENTIEBEREIK 250 Hz – 8 kHz 250 Hz – 7 kHz 

EQUIVALENT INPUT NOISE  28 dB 26 dB 

PIEK OFL* MET INPUT 60 DB SPL 104 dB 100 dB 

DBC METINGEN Mogelijk Mogelijk 

RUISREDUCTIE Aanwezig Aanwezig 

MULTIBAND DIRECTIONALITEIT Adaptief Adaptief 

FEEDBACK Actieve cancelling Test in fitting programma 

 

* OFL = Output Force Level 

 

Een alternatief voor de BAHA is het Bone Conduction Implant (BCI), waarbij de huid 

intact wordt gelaten. Hierbij wordt de transducer zelf geïmplanteerd en staat hij via 

een inductiespoel in verbinding met een uitwendig deel (B. Hakansson et al., 2010). 

Het indicatiegebied voor een BCI (de Bone Bridge™ van MED-EL) is gelijk aan dat 

van de Baha BP100. 

4. Outcome measures  met BAHA-systemen 

a. Meetmethodes 

De performantie en vergelijking van hoortoestellen kan worden gemeten via 

subjectieve en objectieve methoden. Bij subjectieve methoden wordt gebruik 

gemaakt van vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen opgesteld worden door de 

onderzoeker of er kunnen bestaande vragenlijsten worden gebruikt. Er zijn 

vragenlijsten die de algemene gezondheidstoestand en de Quality of Life (QoL) 

meten. Deze vragenlijsten zijn niet-ziektespecifiek. Voorbeelden hiervan zijn de Self-
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Report 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) en de Self-Report EuroQol-5D 

(EQ-5D). De testen meten fysieke en mentale problemen, emotionele problemen en 

sociaal functioneren, vitaliteit, pijn en een algemene indruk over de gezondheid (Hol 

et al., 2004). Verder zijn er ook testen die specifiek de QoL en de handicapervaring 

ten gevolge van het gehoorverlies meten. Hierbij wordt ook nagegaan of er niet-

auditieve problemen zijn die worden veroorzaakt door het gehoorverlies. De Hearing 

Handicap Inventory for Adults (HHIA) bestaat uit twee subschalen, namelijk een 

emotionele en een situationele/sociale schaal. Er wordt ook ingegaan op 

werksituaties. Er kan geantwoord worden op de stellingen met ‘ja’, ‘soms’ of ‘neen’ 

(Newman, Weinstein, Jacobson, & Hug, 1990). De Hearing Handicap and Disability 

Inventory (HHDI) bestaat uit drie testonderdelen, namelijk emotionele respons, 

sociale terugtrekking en reacties van anderen. De test bevat vier responscategorieën 

(Hol et al., 2004; Metselaar et al., 2009). 

Vragenlijsten die door de onderzoeker zelf worden opgesteld kunnen gebruik maken 

van puntenschalen. De patiënt kent dan punten toe aan een bepaald aspect van het 

hoortoestel vb. geluidskwaliteit, spraakverstaan in rumoer, spraakverstaan in stilte, et 

cetera. Er kan ook een vergelijking gemaakt worden tussen twee toestellen, waarbij 

de patiënt per aspect een voorkeur kan aanduiden tussen de hoortoestellen. 

Verscheidene onderzoeken meten de gerapporteerde voor- en nadelen van BAHA’s. 

De uitgevoerde onderzoeken zijn in 4 categorieën op te splitsen: 

- Subjectieve voordelen van BAHA 

- Subjectieve nadelen van BAHA 

- Subjectieve voordelen van BAHA versus conventionele hoortoestellen 

- Subjectieve voordelen van BAHA versus beengeleidingshoortoestellen 

b. Subjectieve voordelen van BAHA 

Patiënten met congenitale atresie ervaren bij het dragen van een BAHA een 

significante verbetering in spraakverstaanbaarheid tijdens het praten in stille 

condities en bij het luisteren naar radio of tv. Het gebruik van de BAHA wordt door de 

meeste patiënten beoordeeld als makkelijk of zeer makkelijk en ook esthetisch wordt 

de BAHA goed beoordeeld (Fuchsmann et al., 2010). Een onderzoek met de Hearing 

Handicap Inventory for Adults (HHIA) toonde een reductie in handicapervaring met 
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een BAHA aan bij patiënten met unilaterale conductieve of gemengde 

gehoorverliezen. Dit bewijst dat ook bij unilaterale gehoorverliezen een aanpassing 

nuttig is (Wazen, Spitzer, Ghossaini, Kacker, & Zschommler, 2001). Verscheidene 

studies toonden een grote tevredenheid en een verbetering in Quality of Life aan bij 

patiënten met (uni- of bilateraal) conductief of gemengd gehoorverlies na BAHA-

implantatie en de BAHA’s worden dan ook op regelmatige basis gedragen 

(Fuchsmann et al., 2010; McLarnon, Davison, & Johnson, 2004; Ricci et al., 2010; 

Saroul et al., 2011; Tringali et al., 2008). Van de patiënten met unilaterale 

gehoorverliezen rapporteerden patiënten met congenitale atresie de grootste 

verbetering in Quality of Life (QoL). De oorzaak hiervan kan hun goede cochleaire 

reserve zijn, wat bij vele andere middenoorpathologieën niet het geval is (McLarnon 

et al., 2004). In een vergelijkende studie tussen de twee recente BAHA’s, de BP100 

en de Ponto Pro, beoordeelden de proefpersonen de Ponto Pro beter dan de BP100. 

De geluidskwaliteit werd beter gescoord, het toestel was makkelijk te manipuleren en 

de proefpersonen vonden de Ponto Pro esthetisch aantrekkelijker. Daarbovenop 

werd voor de spraakverstaanbaarheid een hogere score toegekend aan de Ponto 

Pro (Olsen, Glad, & Nielsen, 2011). 

c. Subjectieve nadelen van BAHA 

In groepssituaties vermindert de tevredenheid van BAHA’s aanzienlijk ten opzichte 

van gesprekken met één gesprekspartner en het luisteren naar de radio of naar de tv 

(Fuchsmann et al., 2010). Luidruchtige of reverberante situaties zorgen voor 

problemen, waardoor dergelijke situaties vermeden worden door de BAHA-gebruiker. 

Verder zijn er ook soms klachten van windgeluiden (Ricci et al., 2010). 

d. Subjectieve voordelen van BAHA vs. conventionele 

hoortoestellen 

De moeilijkheden bij een BAHA zijn ook gekend bij conventionele hoortoestellen. De 

problemen in luidruchtige of reverberante situaties zouden in dezelfde mate als bij 

een conventioneel hoortoestel voorkomen (Bance, Abel, Papsin, Wade, & 

Vendramini, 2002). Een ander onderzoek geeft een bescheiden subjectieve 

verbetering van het spraakverstaan in stilte en in ruis aan bij patiënten met 

chronische otitis media (COM). De helft van de proefpersonen vond dat hij het beter 
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deed met een BAHA dan met een conventioneel hoortoestel (Snik, Mylanus, & 

Cremers, 1995). Een meermaals aangetoond voordeel dat de meeste gebruikers met 

COM rapporteerden, is het verminderen van de ernst van hun oorinfecties, wat kan 

verklaard worden doordat een BAHA geen occluderend oorstuk vereist (Ricci et al., 

2010). 

e. Subjectieve voordelen van BAHA versus beengeleidingstoestel  

In vergelijking met een beengeleidingstoestel zijn patiënten met een conductief of 

gemengd gehoorverlies over het algemeen meer tevreden met een BAHA (Ricci et 

al., 2010). Patiënten met chronische otitis media of congenitale malformaties 

rapporteerden een betere spraakverstaanbaarheid en geluidskwaliteit, minder 

drukgevoel op het hoofd en huidirritatie, een eenvoudigere bediening en een 

cosmetische verbetering (B. E. Hakansson et al., 1994). Een vragenlijst bij patiënten 

met chronische otitis media en otitis externa bevestigde dat patiënten het 

spraakverstaan in stilte en rumoer en de geluidskwaliteit als ‘beter’ beoordeelden (E. 

A. Mylanus, Snik, Cremers, Jorritsma, & Verschuure, 1994; Snik et al., 1995). 

Hierdoor verbeterde de QoL in termen van beperking en handicap die worden 

veroorzaakt door het gehoorverlies op significante wijze, wanneer dit werd gemeten 

met de Hearing Handicap and Disability Inventory (HHDI). Niet-ziektespecifieke 

vragenlijsten die de QoL meten, zoals de Glasgow Benefit Inventory, tonen in de 

literatuur een variabiliteit in verschillende onderzoeken. (Colquitt et al., 2011; Hol et 

al., 2004). 

f. Objectieve voordelen van BAHA 

Om goede resultaten te verwachten van een BAHA moet aan enkele voorwaarden 

worden voldaan. Zoals eerder vermeld mag de beengeleidingsdrempel niet slechter 

zijn dan gemiddeld 45 à 55 dB HL en de spraakdiscriminatiescore zonder hoortoestel 

moet minimaal 60% bedragen (Habal et al., 2003). Hoe groter de Air Bone Gap 

(ABG), hoe meer baat een patiënt zal hebben met een BAHA. Van zodra de ABG 

groter is dan 25 à 35 dB, scoort een patiënt beter met een BAHA dan met een 

conventioneel hoortoestel. Bij een kleinere ABG is, indien mogelijk, een 

conventioneel hoortoestel een betere optie (de Wolf, Hendrix, Cremers, & Snik, 

2011; Mylanus, Pouw, Snik, & Cremers, 1998). Het is ook nodig dat de 
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verwachtingen van de patiënt realistisch zijn en dat de patiënt in staat is in de 

hygiëne en verzorging van de huid rondom het abutment te voorzien (Gillett, Fairley, 

Chandrashaker, Bean, & Gonzalez, 2006). 

Patiënten met een unilateraal conductief of gemengd gehoorverlies tonen een 

significante verbetering in vrije velddrempels en spraakverstaan in ruis wanneer ze 

een BAHA dragen, en wel in die mate dat de spraakscores de norm van 

normaalhorenden bij die condities benaderen. Het voordeel is wel kleiner wanneer de 

ruis aan de BAHA-zijde invalt of wanneer het (sub)normale oor geoccludeerd wordt 

(van Wieringen, De Voecht, Bosman, & Wouters, 2011). 

Bij bilateraal conductieve en gemengde gehoorverliezen met een monofonische 

aanpassing wordt een sluiting van de ABG bereikt in 80 tot 85% van de gevallen. 

Hierbij wordt een grens van 10 dB gehanteerd om te kunnen spreken van een 

sluiting. Bij een derde kunnen we spreken van oversluiten: dit wil zeggen dat de 

postoperatieve luchtgeleidingsdrempels beter zijn dan de preoperatieve 

beengeleidingsdrempels (Lustig et al., 2001; Ricci et al., 2010). Bij patiënten met een 

bilateraal conductief of gemengd gehoorverlies met één BAHA, is de richting van de 

ruis nog meer bepalend voor het spraakverstaan aangezien deze patiënten 

overheersend met hun BAHA luisteren (van Wieringen et al., 2011). Studies hebben 

uitgewezen dat bij een symmetrisch conductief of gemengd gehoorverlies, een 

bilaterale aanpassing betere audiologische resultaten toont in zowel 

geluidslokalisatie, spraakverstaan in stilte en spraakverstaan in ruis (Colquitt et al., 

2011; Priwin, Jonsson, Hultcrantz, & Granstrom, 2007; Snik et al., 2004; van der 

Pouw et al., 1998). 

Bij vrije veldmetingen bij patiënten met bilaterale congenitale atresie en een 

unilaterale BAHA-aanpassing verbeterde de Pure Tone Average (PTA) van de 

proefpersonen tot 33 dB (Fuchsmann et al., 2010; Lustig et al., 2001) (Cass & Mudd, 

2010). Ook de Speech Reception Treshold (SRT) verbeterde met 30 tot 33 dB bij 

verschillende onderzoeken (Cass & Mudd, 2010; Fuchsmann et al., 2010; Liepert & 

DiToppa, 1994; Lustig et al., 2001). Deze resultaten zorgden ervoor dat de auteurs 

de BAHA voorstellen als voorkeursbehandeling bij congenitale atresie. De resultaten 

zijn voorspelbaar, stabiel en onafhankelijk van de graad van de malformaties 

(Fuchsmann et al., 2010). 
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Het vergelijken van de Baha BP100 en de Ponto Pro bij een patiëntengroep toont op 

alle frequenties betere drempels (mediaan van de drempels van alle testpersonen) 

met de Ponto Pro, waarbij een significant verschil van 2 tot 10 dB werd gevonden 

(Olsen et al., 2011). Een vergelijkende studie tussen de Baha Divino en de Baha 

BP100 toonde aan dat het spraakverstaan in ruis gemiddeld 1,0 tot 2,3 dB beter is 

met de Baha BP100 en dit bij verschillende testcondities. Elementen die aan de 

basis hiervan kunnen liggen zijn de wide dynamic range compression en een hogere 

gain boven de 4000 Hz met de Baha BP100. Bij situaties in stilte werden er geen 

significante verschillen gevonden tussen de twee toestellen (Pfiffner et al., 2011). 

Bij het inschakelen van het feedbacksysteem van de BP100 werd een significant 

grotere gain vastgesteld, terwijl het inschakelen van het ruisonderdrukkingssysteem 

bij beide toestellen geen significant verschil in ANL-niveau opleverde. Bij het 

aanbieden van een signaal op 0° azimuth en een ruis op 90° of 180° azimuth, 

verbeterde de SRT met de Ponto Pro met 2,5 dB wanneer de directionele microfoon 

werd ingeschakeld. Met de BP100 werd geen significant verschil opgemeten (Olsen 

et al., 2011). 

g. Objectieve voordelen van BAHA versus beengeleidingstoestel  

Wanneer we de resultaten van BAHA’s vergelijken met resultaten van 

beengeleidingshoortoestellen bij patiënten met conductieve of gemengde 

gehoorverliezen, zien we een verbetering in zowel tonale als vocale audiometrie 

(Ricci et al., 2010). Zelfs wanneer de patiënt zélf de volumesetting van beide 

toestellen mag bepalen, zijn de BAHA-resultaten gemiddeld 5,4 dB beter (Snik et al., 

2004). De SRT in stilte toonde een shift met een grootte van 4 tot 5,9 dB (Snik et al., 

2004; van der Pouw et al., 1998). Dit is makkelijk terug te brengen op het feit dat de 

percutane koppeling van de BAHA effectiever is en dat zo de problemen met de 

maximum output, die bij beengeleidingshoortoestellen voorkomen, worden 

vermeden. De geluidskwaliteit zal zo op hogere volumesettings goed blijven (Snik et 

al., 2004). Spraakverstaan in ruis blijkt uit verschillende onderzoeken ook beter te 

zijn met een BAHA, wat te wijten zou zijn aan minder harmonische distorsie en een 

betere output op lage frequenties (Snik et al., 1995; van der Pouw et al., 1998).  
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5. Onderzoeksvragen 

Tot op heden zijn goed uitgevoerde vergelijkende studies met de meest recente 

BAHA-toestellen (de BP100, BP110 power, Ponto Pro, Ponto Pro Power) schaars. 

Hierdoor is weinig informatie over een eventuele superioriteit van één van beide 

systemen. 

Met deze thesis proberen we volgende vraag te beantwoorden: 

Kunnen we aan de hand van de volgende audiologische testen met twee actueel 

beschikbare performante beengeleidingssystemen verschillen vaststellen tussen 

beide systemen nadat een basisfitting werd uitgevoerd op basis van een DBC-

meting? 

- Tonale drempels 

- Spraakverstaan in stilte 

- Spraakverstaan in ruis 

- ANL-test 

- Spraakaudiometrisch interview 
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METHODE 

1. Proefpersonen: 

De tien proefpersonen werden geselecteerd uit de lijst met gekende BAHA-

gebruikers van het Amplifon hoorcentrum van UZ Gent. Ze werden telefonisch en/of 

per brief gecontacteerd. 

Inclusiecriteria: uni- of bilateraal conductief of gemengd gehoorverlies en het 

momenteel dragen van een Baha Divino of een Baha Compact toestel. 

Exclusiecriteria: gekende mentale beperking, single sided deafness. 

De eigenschappen van de testgroep staan beschreven in tabel 2. 

 

Tabel 2: Samenstelling testgroep 

GESLACHT 7 mannen 

3 vrouwen 

LEEFTIJD  mediaan: 

bereik: 

52 jaar 

[17 - 74] 

UNILATERALE- OF BILATERALE 

GEBRUIKERS 

0 bilateraal  

7 unilateraal links 

3 unilateraal rechts 

OORZAAK GEHOORVERLIES 8 cholesteatoom 

1 congenitale atresie v.d. uitwendige gehoorgang 

1 congenitale malformatie v.h. mastoid 

PTA* GEÏMPLANTEERDE OOR 

(LUCHTGELEIDING) 

mediaan: 

bereik: 

64,2 dB HL 

[21,7 - 88,3] 

PTA GEÏMPLANTEERDE OOR 

(BEENGELEIDING) 

mediaan:  

bereik:  

16,7 dB HL 

[6,7 - 38,3] 

# JAREN BAHA-GEBRUIKER mediaan:  

bereik:  

4 jaar 

[2-9] 

HUIDIG TOESTEL 8 Baha Divino 

2 Baha Compact 

 

* PTA (Pure Tone Average) = gemiddelde drempels op 1 kHz, 2 kHz en 4 kHz 
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2. Methode 

Van elke proefpersoon werd een tonaal audiogram opgesteld met zuivere, 

pulserende tonen voor octaaffrequenties van 250 Hz tot 8 kHz. De drempels werden 

bepaald voor zowel luchtgeleidingsstimuli onder hoofdtelefoon als voor 

beengeleidingsstimuli via de beengeleider. De standaard Hughson-Westlake 

procedure en de maskeermethode van Hood met smalbandruis werden hierbij 

toegepast. De audiometer was van het merk Interacoustics en het type Equinox 2.0 

en werd bediend via de computer. De hoofdtelefoon was eveneens van het merk 

Interacoustics. De gebruikte beengeleider was van het type B71 van Radio Ear. 

Op basis van dit audiogram kon voor de testbatterij gekozen worden voor de Baha 

BP100 en de Oticon Ponto Pro, dan wel de Baha BP110 Power en de Oticon Ponto 

Pro Power. Die keuze werd gemaakt op basis van de indicatiecriteria voorgesteld 

door de fabrikanten, aangegeven in figuur 4. 

a. Fitting van de toestellen 

Na koppeling van het toestel op het abutment van de proefpersoon, werd via NOAH 

een automatische fitting uitgevoerd in de fittingssoftware van de gebruikte toestellen. 

De fitting werd gebaseerd op een drempelbepaling via Direct Bone Conduction-

metingen (DBC-metingen). Deze drempelbepaling gebeurde via de standaard 

Hughson-Westlake procedure. Enkel het standaardprogramma werd gebruikt 

(bijkomende programma’s werden verwijderd) en de volumeregelaar werd 

uitgeschakeld. De directionaliteit van de microfoons bleef ingesteld staan op 

adaptieve directionaliteit. Verder werden alle standaardinstellingen behouden. 

Testbatterij: 

De hierna beschreven testbatterij werd uitgevoerd in drie testcondities: zonder toestel 

(unaided) en met een toestel van elke fabrikant. De volgorde van de condities was 

gerandomiseerd en blind. De patiënt kon dus niet zien welk van beide toestellen op 

het abutment was gekoppeld. Het oor waarop de patiënt geen BAHA draagt, werd 

gedurende alle tests geoccludeerd met een oordop van 3M type 1120, met een 

attenuatie van 34 dB. Één proefpersoon had een atresie van de uitwendige 

gehoorgang, occlusie was dus niet nodig. 
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Voor de testbatterij werden alle testen, met uitzondering van het 

spraakaudiometrisch interview, aangeboden via de Equinox 2.0 audiometer en 

CANTON plus XL luidsprekers. Alle testen gingen door in een geluidsdichte cabine. 

b. Tonale audiometrie in het vrij veld 

De tonale drempels in vrij veld werden bepaald met warble tones volgens het 

Hughson-Westlake protocol voor octaaffrequenties van 500 Hz tot 4 kHz. De 

luidspreker bevond zich frontaal en op 1m afstand van de patiënt. Wanneer er op de 

hoogst aangeboden intensiteit nog geen reactie was, werd de gehoordrempel 

vastgelegd op de maximumwaarde van 105 dB SPL. Op deze manier gingen de data 

van deze proefpersonen niet verloren. 

c. Vocale audiometrie in stilte 

Een vocaal audiogram in stilte werd opgesteld met de Brugge-Leuven-Utrecht lijst 

(BLU-lijst), bestaand uit 15 deellijsten van 10 CVCCVC-woorden. De woorden 

werden frontaal aangeboden in vrij veld met de luidspreker op 1m afstand van de 

patiënt. Op intensiteiten van 40, 55 en 70 dB SPL werd een deellijst aangeboden en 

aan de hand van een woordscore kreeg elk correct herhaald woord een score van 

10%. Aan de hand van formule 1 kon de Indice de Capacité Auditive (ICA-score) 

worden berekend. Voor elke conditie werd zo ook een ruwe SRT-waarde bepaald, 

namelijk de intensiteitswaarde waar de curve kruist met de lijn van 50% 

spraakverstaan. Als de spraakverstaanbaarheid nog meer dan 50% bedroeg op de 

laagst aangeboden intensiteit (40 dB SPL), werd de SRT genoteerd als een 

minimumwaarde van 0 dB SPL. Zo konden deze proefpersonen alsnog gebruikt 

worden voor de statistische verwerking. 

 

 

 CA   
   ( 0 dB  P )    (   dB  P )    ( 0 dB  P )

 
 

 

(in %) 

 

Formule 1 

met SR = Speech Reception 
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d. Vocale audiometrie in ruis 

Een vocaal audiogram in ruis werd opgesteld met de BLU-lijst. De spraak werd 

aangeboden via een luidspreker op 0° azimuth en de ruis op 180° azimuth op 1m 

afstand van de patiënt. De ruis met spraakspectrum had een vaste intensiteit van 65 

dB SPL. 

Het eerste woord werd aangeboden op een intensiteit van 45 dB SPL, deze 

intensiteit werd in stappen van 6 dB verhoogd totdat de patiënt het woord correct kon 

herhalen. De rest van de woorden werd aangeboden met een intensiteit van 3 dB 

hoger of lager dan het vorige woord, indien het vorige woord respectievelijk fout of 

juist werd herhaald. Na de aanbieding van het tiende woord, werd een elfde 

intensiteitswaarde toegekend, volgens voorgaande redenering. 

De SRT werd bepaald door het gewogen gemiddelde van de laatste acht 

intensiteitswaarden (met inbegrip van de elfde) te nemen. De Speech-to-Noise Ratio 

(SNR) kon dan berekend worden aan de hand van formule 2. Wanneer het omwille 

van een te slechte spraakverstaanbaarheid onmogelijk was de SNR  te bepalen via 

voorgaande procedure, werd de proefpersoon buiten beschouwing gelaten voor de 

statistische verwerking van deze test. 

 

SNR = 65 - SRT 

          
                    10  11

 
 

 

Formule 2 

 

e. Acceptable Noise Level test (ANL-test) 

De ANL-test werd uitgevoerd volgens de procedure voorgeschreven door Amplifon. 

De test bestond uit 2 delen. Eerst werd het meest comfortabele niveau voor het 

spraaksegment, een voorgelezen tekst, bepaald (Most Comfortable Level, MCL). Het 

spraaksegment werd aangeboden via een luidspreker die frontaal en op 1m afstand 

van de patiënt werd geplaatst. Nadien werd het bijhorende acceptabel ruisniveau 

gezocht. Dit is het maximale niveau van achtergrondlawaai dat de proefpersoon nog 
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accepteert tijdens een gesprek (Acceptable Background Noise Level, Acceptable 

BNL). De luidspreker waardoor het achtergrondlawaai werd aangeboden, bevond 

zich op 180° azimuth op 1m afstand van de proefpersoon. 

Om het MCL-niveau te bepalen, werd eerst gezocht naar de niveaus die de 

proefpersoon te luid of te zwak vond, om het verhaal te kunnen volgen. Vanaf het 

gemiddelde van deze twee niveaus werd in stappen van 2 dB gevarieerd tot het 

MCL-niveau. Dit gebeurde via eenvoudige instructies (bijvoorbeeld “We zoeken de 

luidheid die voor u het meest aangenaam klinkt.  s dit goed? Klinkt het te stil?”). 

Het Acceptable BNL-niveau werd bepaald door het spraaksegment aan te bieden op 

het MCL-niveau en een babble-vormig signaal te laten variëren. Hierbij werd eerst 

gezocht naar het maximale en minimale niveau van achtergrondlawaai dat de patiënt 

kon verdragen om het verhaal te kunnen volgen. Vanaf het gemiddelde van deze 

twee waarden werd de babble gevarieerd in stappen van 2 dB tot het acceptable 

BNL-niveau. Ook hier werden eenvoudige instructies gegeven (bijvoorbeeld “Geef 

aan wanneer het achtergrondlawaai voor u net acceptabel is om het verhaal te 

kunnen volgen, het achtergrondlawaai dat u maximaal zou accepteren tijdens een 

gesprek”). 

De ANL-score kon nadien worden berekend aan de hand van formule 3. Een kleinere 

ANL-score betekent dat de persoon meer achtergrondlawaai kan verdragen. Bij 

onmogelijkheid de ANL te bepalen op basis van voorgaande procedure, werd de 

proefpersoon weggelaten voor de statistische verwerking van deze test. 

 

A      C    Acceptable B   

 

Formule 3 

 

f. Spraakaudiometrisch interview 

Deze test werd overgenomen uit de masterproef ‘Spraakaudiometrisch interview’ 

(Teunen & Corthals, 2012). Voor deze test kregen de proefpersonen audiovisueel 

een zin van 9 à 10 woorden uit een weerbericht aangeboden (bijvoorbeeld “Het is 

regenachtig bij een temperatuur van tien graden”).  adien kregen ze een weerkaart 
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te zien waarbij ze de provincie moesten aangeven waarvoor de geprojecteerde 

weericonen en temperaturen overeenkwamen met die uit het gesproken weerbericht. 

Hierbij gaven ze ook een graad van zekerheid over hun antwoord aan, te kiezen uit 4 

mogelijkheden. Er werd een score toegekend op basis van de vermenigvuldiging van 

de twee antwoordscores, zoals weergegeven in tabel 3. 

Enkel de audiovisuele aanbiedingswijze van thema 2 met een SNR van -5 dB, werd 

in de testbatterij opgenomen (oefeningen 16, 17, 19 en 20). De luidspreker en het 

scherm bevonden zich op een afstand van 1m van de patiënt. Zowel de spraak als 

de ruis werden frontaal aangeboden. De apparatuur werd zo geijkt dat de spraak op 

een intensiteit van ± 65 dB SPL werd aangeboden. De intensiteit van de spraak met 

de ruis bedroeg dan ± 68 à 69 dB SPL over het hele spraakfragment. 

 

Tabel 3: score spraakaudiometrisch interview 

  x 1  (zeker) 

1 (juist antwoord) x 0.5  (vrij zeker) 

0 (fout antwoord) x 0.33  (twijfel) 

  x 0.25 (gok) 

 

3. Statistische verwerking 

Voor elk testonderdeel werd de statistische verwerking met behulp van het 

statistische programma IBM SPSS Statistics 20 uitgevoerd. De nulhypothese was 

steeds: ‘er is geen verschil tussen de twee condities’, waarbij de resultaten met elk 

toestel werden vergeleken met de unaided conditie en waarbij de twee toestellen 

onderling werden vergeleken. 

Bij elk testonderdeel van de studie werd gebruik gemaakt van de Related-Samples 

Wilcoxon Signed Rank test, om de significantie te berekenen. De nulhypothese werd 

verworpen bij een significantiewaarde van p < 0,05. 

De ingreep waarbij fictieve waarden werden toegevoegd zoals bij de testonderdelen 

‘toonaudiometrie in het vrije veld’ en ‘vocale audiometrie in stilte’, zorgde ervoor dat 

zoveel mogelijk verzamelde data kon worden gebruikt voor de verwerking van de 

resultaten. De fictieve waarden werden per test vastgesteld op een minimum- of 
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maximumwaarde en konden worden gebruikt in elke conditie en bij elke 

proefpersoon, waar nodig. Dit zorgt ervoor dat de vergeleken toestellen volgens een 

gelijke methode werden benaderd en dat de uiteindelijke vergelijking hierdoor niet 

werd vervalst. De absolute waarden van individuele resultaten en het bereik van de 

algemene resultaten zijn hierdoor echter niet bruikbaar, maar in dit onderzoek 

richtten we ons voornamelijk op de vergelijking van de twee toestellen in een 

laboratoriumsituatie. Het onderzoek was nog niet bedoeld om de prestaties van de 

individuele patiënt in het dagelijkse leven in te schatten. 

Correlaties tussen verschillende variabelen werden berekend via de Pearson 

correlatiecoëfficiënt. Ook hier werd de nulhypothese (er is geen correlatie) verworpen 

bij een significantiewaarde van p < 0,05. 
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RESULTATEN 

1. Fitting van de toestellen 

Bij een vergelijking tussen de directe beengeleidingsdrempels, gemeten om een 

basisfitting van de toestellen uit te voeren, konden geen statistisch significante 

verschillen tussen de mediane drempels aangetoond worden, niet op basis van 

iedere gemeten frequentie apart, noch op basis van de PTA (gemiddelde over 1, 2 

en 4 kHz) (p = 0,959). Een grafische voorstelling van de mediane drempels is 

weergegeven in figuur 5. 

Bij één proefpersoon was na de fitting van de Ponto Pro een feedbacktest nodig 

omwille van constante feedback. Verder werd aan de instellingen niets gewijzigd en 

na de feedbacktest werd geen feedback meer gehoord door de onderzoeker noch de 

patiënt. 

 

 

Figuur 5: Mediane tonale beengeleidingsdrempels gemeten via direct bone conduction, met 
de Ponto Pro en de BP100 
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2. Tonale audiometrie in vrij veld 

De resultaten van de tonale audiometrie in vrij veld zijn voorgesteld in tabel 4. Met 

beide toestellen waren de drempels in het vrije veld (PTA gemeten op 500 Hz, 1 kHz, 

2 kHz en 4 kHz) significant beter dan de drempels zonder toestel (p = 0,005 voor 

beide toestellen). Deze drempels verschilden ook significant tussen de twee 

toestellen. De PTA bij de Ponto Pro (30,0 dB HL) was beter dan bij de BP100 (37,5 

dB HL), waarbij p 0,014 bedroeg. Voor de berekening van de PTA werd bij één 

proefpersoon een fictieve drempel van 105 dB HL gebruikt, omdat in de niet-

geappareilleerde conditie op één frequentie geen drempel kon worden gevonden op 

de maximaal aangeboden intensiteit (105 dB HL). 

De winst in PTA, door het dragen van een BAHA, is eveneens voorgesteld in tabel 4. 

De winst bij de Ponto Pro (32,5 dB) was significant groter (p = 0,014) dan bij de 

BP100 (23,8 dB). 

Tabel 4: Resultaten tonale audiometrie in vrij veld  

 Unaided 

PTA 

Ponto Pro  

PTA 

BP100  

PTA 

Ponto Pro 

PTA-winst 

BP100 

 PTA-winst 

N 
Valide 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 

Mediaan 61,9 30,0 * ´ ** 37,5 * 32,5 ** 23,8 

Bereik [33,8 – 80,0] [18,8 – 41,2] [26,2 – 47,5] [10,0 – 43,8] [3,8 – 41,2] 

* Significant (p < 0,05) verschil tussen mediane vrije velddrempels (PTA 0,5 – 1 – 2 – 4 kHz) met toestel en 

zonder toestel. 

** Significant (p < 0,05) verschil tussen de mediane vrije velddrempels (PTA 0,5 – 1 – 2 – 4 kHz) van beide 

toestellen. 

 

In figuur 6 zijn de mediane drempels voorgesteld per frequentie. Bij beide toestellen 

waren de drempels in vrij veld significant lager dan de drempels zonder toestel. Op 

alle onderzochte frequenties was de p-waarde < 0,01. Voor de frequenties 500 Hz en 

1 kHz was de drempel met de Ponto Pro significant beter dan met de BP100, met 

een significantie van respectievelijk 0,030 en 0,004. Op 2 kHz en 4 kHz was het 

verschil niet significant. De p-waarden bedroegen hierbij respectievelijk 0,071 en 

0,667. 
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Figuur 6: Tonale audiometrie in vrij veld, voorgesteld per frequentie  

* Significant (p < 0,05) verschil tussen vrije velddrempels met toestel en zonder toestel. 
** Significant (p < 0,05) verschil tussen de vrije velddrempels van beide toestellen. 

 

3. Vocale audiometrie in stilte 

In tabel 5 en tabel 6 zijn de resultaten van de vocale audiometrie in stilte 

weergegeven. Een grafische voorstelling van de spraakaudiogrammen is 

weergegeven in figuur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Resultaten vocale audiometrie in 
stilte op basis van SRT-score 

 Ponto Pro SRT  

(dB SPL) 

BP100 SRT 

 (dB SPL) 

N 
Valid 10 10 

Missing 0 0 

Mediaan 26,5 29,5 

Bereik [0 – 36] [28 – 42] 

Geen significant verschil tussen de SRT-score van 

beide toestellen. 
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Op basis van de SRT-score was geen statistische analyse van de unaided SRT 

mogelijk, want zonder hoortoestel scoorden slechts twee proefpersonen ≥ 50% bij 

een intensiteit van 70 dB SPL. Bij de statistische analyse van de SRT-score met 

toestel werd bij twee proefpersonen een fictieve SRT-waarde van 0 dB SPL 

toegekend omdat het spraakverstaan op 40 dB SPL nog beter dan 50% lag. Er werd 

een significant verschil teruggevonden tussen de Ponto Pro en de BP100 (p=0,028). 

De SRT met de Ponto Pro (26,5 dB SPL) was significant lager dan met de BP100 

(29,5 dB SPL). 

Op basis van de ICA-score was er zowel voor de Ponto Pro als de BP100 een 

significant verschil in spraakverstaan t.o.v. zonder toestel. De score was met de 

Ponto Pro (70,0%) bovendien significant beter dan de score met de BP100 (61,7%). 

De winst in ICA-score is met de Ponto Pro ook significant groter dan de winst met de 

BP100. De p-waarden zijn opgenomen in tabel 6. 

 

Tabel 6: Resultaten vocale audiometrie in stilte op basis van ICA-score 

 

 Unaided 

ICA (%) 

Ponto Pro 

ICA (%) 

BP100 

ICA (%) 

Ponto Pro 

ICA-winst (%) 

BP100 

ICA-winst (%) 

N 
Valid 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 

Mediaan 11,7 70,0 * ´ ** 61,7 * 63,3 ** 38,3 

Bereik [0,0 – 63,3] [50,0 – 93,3] [36,7 – 70,0] [16,7 – 73,3] [6,7 – 60,0] 

* Significant (p = 0,005) verschil tussen ICA-score met toestel en zonder toestel. 

** Significant (p = 0,012) verschil tussen de ICA-(winst)score van beide toestellen. 
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4. Vocale audiometrie in ruis 

Tabel 7 geeft de resultaten weer van de SNR-waarden van de vocale audiometrie in 

ruis. Voor beide toestellen was er een significante verlaging in SNR wanneer er werd 

vergeleken met de conditie zonder toestel. Hierbij bedroeg de p-waarde voor de 

Ponto Pro 0,011 en voor de BP100 0,012. Er waren echter geen significante 

verschillen aan te tonen tussen de beide toestellen, zowel in SNR-score als in SNR-

winst (voor beiden bedraagt p 0,260). Bij één proefpersoon kon de unaided SNR niet 

berekend worden, omdat het eerste woord nog steeds niet correct werd herhaald bij 

de maximale intensiteit (90 dB SPL) van het signaal. Deze proefpersoon werd voor 

de statistische analyse buiten beschouwing gelaten. 

  

 

Figuur 7: Resultaten voor vocale audiometrie in stilte, zonder en 
met elk van beide toestellen 
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Tabel 7: Vocale audiometrie in ruis 

 Unaided SNR 

(dB) 

Ponto Pro SNR 

(dB) 

BP100 SNR 

(dB) 

Ponto Pro 

SNR-winst (dB) 

BP100  

SNR-winst (dB) 

N 
Valid 9 9 9 9 9 

Missing 1 1 1 1 1 

Mediaan 7,8 -0,5 * -2,0 * 6,8 11,2 

Bereik [1,0 – 16,8] [-4,5 – 11,5] [-6,5 – 5,5] [-1,8 – 20,2] [,0 – 14,2] 

* Significant (p < 0,05) verschil tussen SNR-score met toestel en zonder toestel. 

Geen significante verschillen tussen de SNR-(winst)score van beide toestellen. 

 

5. ANL-test 

 

Tabel 8: ANL-test: MCL-score en BNL-score 

 Unaided MCL 

(dB SPL) 

Ponto Pro MCL 

(dB SPL) 

BP100 MCL 

(dB SPL) 

N 
Valid 8 8 8 

Missing 2 2 2 

Mediaan 83,5 66,0 * 68,0 * 

Bereik [67,0 – 89,0] [62,0 – 74,0] [65,0 – 76,0] 

 Unaided BNL 

(dB SPL) 

Ponto BNL  

(dB SPL) 

BP100 BNL  

(dB SPL) 

N 
Valid 8 8 8 

Missing 2 2 2 

Mediaan 75,0 60,0 * 62,0 * 

Bereik [67,0 – 87,0] [54,0 – 75,0] [60,0 – 70,0] 

* Significant (p < 0,05) verschil tussen MCL/BNL-score met toestel en 

zonder toestel. 

Geen significante verschillen tussen de MCL/BNL-score van beide 

toestellen. 

 

 

De deelonderdelen van de ANL-test (MCL-score en BNL-score) staan beschreven in 

tabel 8. De uiteindelijke ANL-score wordt weergegeven in tabel 9. Met beide 

toestellen was het MCL-niveau significant lager dan zonder toestel. De p-waarde 

bedroeg voor de Ponto Pro 0,012 en voor de BP100 0,018. Ook het BNL-niveau was 
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significant lager bij beide toestellen, met p-waarden van respectievelijk 0,017 en 

0,025. Wanneer echter de ANL-score werd berekend, kon geen significant verschil 

tussen een conditie met of zonder toestel worden aangetoond (p = 0,778 en 0,270 

voor de Ponto Pro en de BP100 respectievelijk). Ook kon bij de ANL-test op geen 

enkele wijze een significant verschil aangetoond worden tussen de twee toestellen, 

zowel in score (p = 0,750) als in score-winst (p = 0,750). Twee proefpersonen 

werden voor de statistische analyse van deze test buiten beschouwing gelaten, 

doordat het in de niet-geappareilleerde conditie onmogelijk was een MCL-niveau te 

bepalen volgens de voorgeschreven procedure. 

 

Tabel 9: ANL-test: ANL-score 

 Unaided 

ANL (dB) 

Ponto Pro 

ANL (dB) 

BP100 

ANL (dB) 

Ponto Pro 

ANL-winst (dB) 

BP100 

ANL-winst (dB) 

N 
Valid 8 8 8 8 8 

Missing 2 2 2 2 2 

Mediaan 9,5 5,5 4,5 4,5 3,0 

Bereik [-1,0 – 12,0] [-1,0 – 16,0] [-1,0 – 15,0] [-14,0 – 13,0] [-13,0 – 13,0] 

Geen significante verschillen tussen ANL-score met toestel en zonder toestel. 

Geen significante verschillen tussen de ANL-(winst)score van beide toestellen. 

 

 

Er werd een significante, positieve correlatie gevonden tussen de winst in ANL met 

de Ponto Pro en de unaided ANL-score (p = 0,001). Met de BP100 is de positieve 

correlatie met de unaided ANL-score niet significant (p = 0.088). Een grafische 

voorstelling van de correlaties is weergegeven in figuur 8 en figuur 9. 
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Figuur 8:  

Scatterdiagram van de variabelen unaided ANL 

(dB) en winst in ANL (dB) met de Ponto Pro. 

De correlatie (R = 0,922) is statistisch significant. 

Figuur 9:  

Scatterdiagram van de variabelen unaided ANL 

(dB) en winst in ANL (dB) met de BP100. 

De correlatie (R = 0,639) is niet statistisch significant. 

 

6. Spraakaudiometrisch interview 

Tabel 10 geeft de scores weer voor het spraakaudiometrisch interview. Bij beide 

toestellen was er geen significant verschil in score in de condities met en zonder 

toestel, ook al was er sprake van enige winst. De p-waarde bedroeg 0,140 voor de 

Ponto Pro en 0,526 voor de BP100. Er konden ook geen significante verschillen 

worden aangetoond tussen de beide toestellen, in score (p = 0,336) noch in score-

winst (p= 0,336). 

 

Tabel 10: Spraakaudiometrisch interview 

 Unaided 

score 

Ponto Pro 

score 

BP100  

score 

Ponto Pro  

score-winst 

BP100 

score-winst 

N 
Valid 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 

Mediaan ,33 1,00 0,67 0,67 0,17 

Bereik [,00 – 1,00] [,00 – 1,00] [,00 – 1,00] [-1,00 – 1,00] [-1,00 – 1,00] 

Geen significante verschillen tussen score met toestel en zonder toestel. 

Geen significante verschillen tussen de (winst-)score van beide toestellen. 
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7. Correlaties met leeftijd of tijdsduur van de implantatie  

Voor geen enkel testonderdeel van de studie kon een significante correlatie tussen 

een testresultaat en de leeftijd van de proefpersoon aangetoond worden. Ook tussen 

een testresultaat en het aantal jaren BAHA-gebruik werden geen significante 

correlaties gevonden. 

8. Correlaties tussen de verschillende testen 

Voor alle testonderdelen van de studie, behalve voor het testonderdeel 

‘spraakaudiometrisch interview’, werd een significante (p < 0,0 ), positieve correlatie 

(bij allen R > 0,07) gevonden tussen de winst met de Ponto Pro en de winst met de 

BP100. 

Voor de Ponto Pro werden eveneens significante (p < 0,05) correlaties aangetoond 

tussen de winst in  PTA en ICA (R = 0,96), alsook tussen de winst in PTA en de winst 

in score van het spraakaudiometrisch interview (R = 0,68). Tussen de ICA-winst en 

de winst in het spraakaudiometrisch interview onderling, werd ook een significante, 

positieve correlatie gevonden (R = 0,71; p < 0,05).  

Voor de BP100 was de correlatie tussen de winst in PTA en ICA ook significant (R = 

0,78; p < 0,05) en er werd een significante negatieve correlatie (R = -0,77; p < 0,05) 

gevonden tussen de ANL-winst en de winst op het spraakaudiometrisch interview.
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DISCUSSIE 

Om eventuele verschillen in performantie tussen de twee beengeleidingssystemen 

Ponto Pro en BP100 na te gaan, werden de resultaten voor de verschillende 

audiologische testen met elkaar vergeleken. Zo kon worden bepaald of één van 

beide systemen een superioriteit kent ten opzichte van het andere, wanneer dit wordt 

gemeten in een laboratoriumsetting. 

1. Fitting van de toestellen 

Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de metingen van de directe 

beengeleiding met beide toestellen. Verschillen in testresultaten zijn dus niet te wijten 

aan een verschillend audiogram waarop de fitting werd gebaseerd, maar eerder aan 

het verschil in algoritmes tussen beide toestellen. Het gebruik van andere algoritmes 

kan resulteren in verschillen in (spraak)perceptie. 

Meerdere proefpersonen gaven tijdens de studie zelf aan dat de Ponto Pro luider 

klonk, enkelen gaven ook aan een galm of een holle klank te horen. Bij de BP100 

werden dergelijke klachten minder vaak aangegeven, er werd eerder over een helder 

geluid gesproken. Er dient hierbij wel rekening gehouden te worden met het feit dat 

alle proefpersonen in het dagelijkse leven een beengeleidingshoortoestel van 

Cochlear dragen, dat gebaseerd is op dezelfde rekenregels als de BP100. De 

opmerkingen werden bovendien tijdens de eerste minuten na de fitting gegeven, dus 

waren ze gebaseerd op een allereerste indruk van het omgevings- en stemgeluid van 

de onderzoeker. 

2. Tonale audiometrie in vrij veld 

De resultaten van de vrijevelddrempels zijn analoog aan deze van eerder onderzoek 

(Olsen et al., 2011). Op elke gemeten frequentie was er een significante winst ten 

opzichte van de unaided conditie en was de mediane PTA beter met de Ponto Pro 

dan met de BP100. Op de afzonderlijke frequenties waren de mediane drempels 5 

tot 10 dB beter met de Ponto Pro. In dit onderzoek was enkel het verschil op 500 Hz 

en 1 kHz significant, in eerder onderzoek was het verschil op alle gemeten 
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frequenties (250 en 500 Hz, 1, 2, 3 en 4 kHz) significant met p < 0,001 (Olsen et al., 

2011). Het verschil in significantie is vermoedelijk te wijten aan de grootte van onze 

proefgroep. 

Aangezien de fitting van de hoortoestellen op analoge DBC-metingen is gebaseerd, 

kunnen we aan de hand van de resultaten van het onderzoek spreken van meer 

versterking met de Ponto Pro dan met de BP100. De peak output force level (peak 

OFL) is nochtans groter bij de BP100 dan bij de Ponto Pro (zie tabel 1). 

3. Vocale audiometrie in stilte 

Met beide toestellen werden betere resultaten in spraakverstaanbaarheid gevonden 

dan in de niet-geappareilleerde toestand. Dergelijke resultaten werden al in 

verschillende onderzoeken teruggevonden, waarbij ook betere resultaten met 

BAHA’s ten opzichte van conventionele hoortoestellen werden aangetoond (Liepert & 

DiToppa, 1994; Mylanus et al., 1998; Ricci et al., 2010; Wazen et al., 2001). 

De significant betere resultaten in ICA en SRT met de Ponto Pro komen overeen met 

de subjectieve ratings van de studie van Olsen et al. (2011). Bij alle proefpersonen 

was de subjectieve rating op spraakverstaan (SNH-schaal, Nordiska 

samarbetsorganet för handikappfrågor) beter met de Ponto Pro dan met de BP100. 

De grotere gain van de Ponto Pro zal hier wellicht zijn aandeel toe bijdragen. 

4. Vocale audiometrie in ruis 

Beide toestellen zorgden voor een betere SNR-score ten opzichte van de conditie 

zonder toestel. Een verbetering van spraakverstaan in ruis door BAHA-toestellen, 

werd in eerder onderzoek reeds bewezen (Priwin et al., 2007; van Wieringen et al., 

2011). 

In de vocale audiometrie in ruis scoorden de proefpersonen met de BP100 iets beter 

dan met de Ponto Pro, maar dit verschil was niet significant. Het voordeel van het 

spraakverstaan met  de Ponto Pro viel hier dus weg op het moment dat er een 

stoorbron op 180° bij kwam. 
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Bij beide toestellen werd in eerder onderzoek een verbetering in SNR gevonden 

wanneer de adaptieve directionaliteit werd ingeschakeld ten opzichte van de 

omnidirectionele stand (Flynn, Sadeghi, & Halvarsson, 2009; Olsen et al., 2011). In 

de studie van Olsen et al. (2011) werd met de Ponto Pro een verbetering van 2,5 dB 

gevonden voor de Dantale II-test. Dit is een Deense spraakverstaanbaarheidstest 

met zinnen, aangeboden met een ruis op 90° en 270° azimuth. Met de BP100 was 

het verschil in de Dantale II-test niet significant (Olsen et al., 2011), maar hierbij werd 

in ander onderzoek wel een significante verbetering gevonden van 2,6 dB met de 

ruis aangeboden op 180° azimuth (Flynn et al., 2009). De richting van ruis kan 

bepalend zijn voor spraakverstaan in dergelijke onderzoeken (van Wieringen et al., 

2011). Deze verbetering in SNR door de directionaliteit van de systemen kon 

vermoedelijk de winst ten opzichte van de unaided conditie vergroten, maar hier was 

geen duidelijke superioriteit van één van beide systemen. 

Een herhaling van deze test met een groter aantal proefpersonen en afname van 

meerdere lijsten, zou een goede aanvulling vormen. Eventueel kan een test met 

vaste SNR-waarden meer duidelijkheid bieden. Hierbij kan een inschakeling van een 

tweede programma voor spraakverstaan in ruis, waarin ook de algoritmes voor 

ruisonderdrukking staan ingeschakeld, betere informatie geven over de winst met het 

toestel in deze omstandigheden. Dergelijke aanpak met gebruik van het programma 

voor lawaai benadert ook meer het dagelijkse leven. 

5. ANL-test 

Bij de ANL-test was de winst met beide toestellen niet significant, wat eerdere 

studies bevestigt (Lytle, 1994; Nabelek, Freyaldenhoven, Tampas, Burchfiel, & 

Muenchen, 2006). Eerder onderzoek toonde al een grote intersubjectvariabiliteit van 

ANL-scores aan, waarbij de unaided ANL-score als predictieve factor kan gebruikt 

worden van succesvol- of niet-succesvol draaggedrag van hoortoestellen, maar niet 

voor individuele hoortoestelvoorspellingen (Nabelek et al., 2006). Anderzijds kan de 

ANL-test wel gebruikt worden om de winst door inschakeling van directionaliteit te 

beoordelen. Hoortoestellen in de directionele stand laten toe meer achtergrondgeluid 

(aangeboden op 180° azimuth) te aanvaarden (Freyaldenhoven, Smiley, Muenchen, 

& Konrad, 2006; Nabelek et al., 2006). In de studie van Olsen et al. (2011) werd wel 
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de invloed van noise reduction op de ANL-score gemeten, zowel bij de Ponto Pro als 

bij de BP100. Hierbij werd de multiple-babble frontaal aangeboden en waren de 

verschillen tussen in- of uitgeschakelde noise reduction bij beide toestellen niet 

significant. De ANL-scores tussen de twee toestellen werden onderling niet 

vergeleken. 

Er werd een positieve correlatie gevonden tussen de ANL-score en de winst in ANL-

score (bij de Ponto Pro significant). Mensen die in unaided conditie weinig 

achtergrondgeluid accepteerden, haalden een grotere winst dan mensen die in 

unaided conditie al een goede ANL-score hadden. Aangezien het accepteren van 

achtergrondgeluid vermoedelijk een individueel proces is van de meer centrale 

regio’s van het auditieve systeem (Harkrider & Tampas, 2006), hadden de mensen 

met slechte ANL-scores meer baat bij de directionaliteit van de hoortoestellen. 

6. Spraakaudiometrisch interview 

Uit de resultaten van het spraakaudiometrisch interview waren geen betrouwbare 

conclusies te trekken. De reden hiervoor was waarschijnlijk dat er slechts een te klein 

onderdeel gebruikt werd met een te beperkt aantal proefpersonen. De test zou 

moeten worden uitgebreid naar meerdere oefeningen in dit thema, zodat meer dan 

één oefening per conditie zou kunnen worden aangeboden, of er zouden ook andere 

testonderdelen moeten worden gebruikt (bijvoorbeeld ‘wegbeschrijving’). De 

afgenomen testoefeningen waren niet significant verschillend in moeilijkheidsgraad, 

omdat oefening 18 uit deze studie werd weggelaten (Teunen & Corthals, 2012). 

Het spraakaudiometrisch interview kan gezien worden als een goede nabootsing van 

de werkelijkheid door de grote redundantie, de ondersteuning door lipbeeld en de 

realistische intensiteit waarop de spraak aangeboden werd. De bijkomende ruis, 

frontaal aangeboden, zorgde voor een negatieve SNR-verhouding, wat moeilijke 

luistersituaties in het dagelijkse leven nabootst. De correlatie met 

hoortoesteltevredenheid werd echter nog niet onderzocht. 
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7. Testonderdelen 

Er was een significante, positieve correlatie tussen winst in PTA en de winst in ICA 

voor beide toestellen. Bij geen enkel ander koppel van twee testonderdelen was er 

een significante positieve correlatie tussen de winst bij beide toestellen. Dit wil 

zeggen dat elke test complementair werkte en dat er geen allesomvattende test werd 

gebruikt die de winst kan meten. Een onderzoek naar de relatie tussen verschillende 

testonderdelen en de subjectieve winst of tevredenheid van het hoortoestel, zou 

meer info kunnen geven over welke testen al dan niet gebruikt kunnen worden als 

betrouwbare voorspeller van hoortoesteltevredenheid. 

In deze studie konden enkel via het tonale audiogram en het vocale audiogram in 

stilte significante verschillen aangetoond worden tussen beide toestellen. Bij een 

uitbreiding van het onderzoek zou het spraakaudiometrisch interview, door de 

nabootsing van werkelijke luistersituaties, een goede voorspeller kunnen zijn voor 

tevredenheid van hoortoestellen. Zo zou er kunnen gezocht worden naar correlaties 

tussen andere testresultaten (vb. winst op bepaalde frequenties) en de winst op het 

spraakaudiometrisch interview. Op die manier kan er naar de toekomst toe een 

eenvoudig en snel evaluatieprotocol opgezet worden, om hoortoestellen te evalueren 

of de tevredenheid van de cliënt te voorspellen. 
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CONCLUSIE 

Bij de testen tonale en vocale audiometrie in stilte en vocale audiometrie in ruis 

waren de resultaten met beide toestellen significant beter dan in de unaided conditie. 

Dit was niet zo bij de ANL-test, wat eerder onderzoek bevestigt. Ook bij het 

spraakaudiometrisch interview werd geen significante winst gevonden. Hiervoor is 

vermoedelijk een uitgebreidere afname van deze test met een groter aantal 

testonderdelen en meer proefpersonen nodig. 

Enkel bij de tonale audiometrie in vrij veld en de vocale audiometrie in stilte kon een 

significant verschil tussen beide toestellen aangetoond worden, waarbij de 

proefpersonen betere scores haalden met de Ponto Pro dan met de BP100. De 

Ponto Pro lijkt dus meer versterking te geven dan de BP100, wat spraakverstaan in 

stilte ten goede komt.  Bij toevoeging van ruis werd op geen enkele test een 

significant verschil tussen beide toestellen gevonden. Het voordeel van de Ponto Pro 

viel weg van zodra de drager van de toestellen zich in situaties met 

achtergrondlawaai bevond. De ANL-test was geen uitstekende test om de winst met 

de hoorapparatuur te meten, maar het spraakaudiometrisch interview lijkt een test 

die bij uitbreiding de winst zou kunnen weergeven. 

Een uitbreiding van de testen met een groter aantal proefpersonen en een evaluatie 

van het programma met noise reduction zijn nodig om verdere uitspraken te doen. 

Een aanvullende studie, die de correlatie van testen met tevredenheid van de 

hoortoestellen onderzoekt, kan de testen of testonderdelen uit het protocol filteren 

die een goede voorspelling kunnen maken. Zo kan verder gestreefd worden naar een 

optimaal evaluatieprotocol om hoortoestellen te vergelijken, zowel op algemene als 

op individuele basis. 
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