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Abstract 

Uit verschillende onderzoeken die uitgevoerd zijn, blijkt de ‘Real Ear Attenuation at 

Threshold’ (REAT) uitgevoerd in laboratoriumcondities niet altijd een goede schatter van de 

effectieve demping van ‘Hearing Protection Devices’ (HPD) op de werkvloer. Een 

alternatieve manier om de attenuatie van HPD te meten is de ‘Field Microphone in Real Ear’ 

(F-MIRE): een objectieve meettechniek om de demping in situ te meten. Heden is er echter 

onvoldoende standaardisatie voor het toepassen van dergelijke testen. Bijgevolg heeft iedere 

fabrikant zijn eigen MIRE-test ontwikkeld. 

Deze verkennende studie vergelijkt de MIRE-applicaties van 2 HPD in België. Voor 20 

proefpersonen wordt de REAT- en MIRE-methode bij iedere otoplastiek uitgevoerd. De 

reproduceerbaarheid van iedere testprocedure en de verschillen met de vooropgestelde 

demping door de fabrikant zijn onderzocht. Tenslotte wordt ook de praktische toepasbaarheid 

van iedere MIRE-applicatie geëvalueerd. 

Er kan geconcludeerd worden dat beide methoden een goede reproduceerbaarheid hebben. Uit 

deze studie blijkt opnieuw dat de ‘subject-fit’ een grote discrepantie vertoont ten opzichte van 

de ‘experimenter-fit’. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat er nog steeds een 

gebrek aan standaardisatie is. In de opgestelde normen worden richtlijnen gegeven over het 

uitvoeren van de MIRE-metingen, maar wordt geen informatie verstrekt hoe deze data 

verwerkt moeten worden. Dit leidt tot verschillende interpretaties per fabrikant. Verder 

kunnen huidige HPD enkel getest worden gebruik makend van hun eigen MIRE-applicatie. 

Hierdoor is het onmogelijk om HPD van verschillende fabrikanten te vergelijken. Toekomstig 

onderzoek met meerdere fabrikanten is echter noodzakelijk. Tot slot blijken beide methoden 

voor- en nadelen te hebben naar de praktische bruikbaarheid toe. 
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Abstract 

Several studies indicated that the ‘Real Ear Attenuation at Threshold’ (REAT) method for 

measuring the attenuation of ‘Hearing Protection Devices’ (HPD) is not a good estimation for 

the real-world attenuation. An alternative for the REAT is the ‘Field Microphone in Real Ear’ 

(F-MIRE): an objective way for measuring the attenuation in situ. However, since there is 

currently not enough standardization for this type of testing present, several manufacturers 

provide their own test setting based on the MIRE approach. 

This study evaluates the MIRE-application for 2 HPD manufacturers in Belgium. The REAT- 

and the MIRE-procedure was completed for 20 test subjects for each custom-molded earplug. 

The reproducibility and the differences in predicted attenuation of each test was assessed, as 

well as the differences with the manufacturers predictions concerning the attenuation. Finally 

the practical use of both MIRE-procedures was evaluated. 

Both methods proved to be considerately reproducible. This study confirms the discrepancy 

between ‘subject-fit’ and ‘experimenter-fit’. The major conclusion from this study however 

was that there is still a lack of standardization among the present MIRE tests. In the currently 

used standards there are no specifications about the way data should be processed. This leads 

to different interpretations between manufacturers. Furthermore current HPD can only be 

tested with their own MIRE-application. This makes it impossible to compare HPD from 

different manufacturers. However, further research studying more manufacturers is necessary. 

Concluding, both methods evaluated in this study appear to have their advantages as well as 

their disadvantages. 

 

 

 

  



5 
 

Inleiding 

Om het gehoor te beschermen in een industriële of recreatieve setting wordt gebruik gemaakt 

van gehoorbescherming of ‘Hearing Protection Devices’ (HPD). Onderzoek wijst echter uit 

dat de variabiliteit ten opzichte van de demping vermeld op de verpakking (‘Single Number 

Rating’, SNR in Europa) in de praktijk groot is (Berger, 1996; Casali & Parker, 1991; Behar, 

1985). De SNR kan hierdoor niet worden gebruikt om in te schatten hoeveel bescherming een 

HPD daadwerkelijk voor een individuele werknemer verschaft.  

Tot op vandaag worden aanpassingsregels, zogenaamd ‘derating’, voorgesteld om tegemoet 

te komen aan de discrepantie tussen theoretische en realistische dempingwaarden (Berger, 

1983). Zowel de ‘Occupational Safety and Health Administration’ (OSHA) als de 

‘Environmental Protection Agency’ (EPA) stellen algoritmes voor, respectievelijk de 50% 

vermindering en de NRR (‘Noise Reduction Rating’). Ook na het toepassen van deze 

aanpassingsregels blijft het inschatten van de reële demping moeilijk omwille van de grote 

inter-individuele variabiliteit (Franks, Murphy & Johnson, 2000). 

De attenuatie van geluid kan op drie verschillende manieren uitgedrukt worden: 

‘Transmission Loss’, ‘Insertion Loss’ en ‘Noise Reduction’. ‘Transmission Loss’ (TL) is het 

verschil tussen het invallend geluid en het geluid dat effectief doorgegeven wordt. Het TL kan 

echter nooit gebruikt worden bij het verifiëren van de attenuatie bij HPD omdat men op deze 

manier het geluidsniveau in de geoccludeerde gehoorgang niet opmeet. ‘Insertion Loss’ (IL) 

is het verschil tussen het geluidsniveau op een referentieplaats binnenin de HPD gemeten 

zonder en met HPD. ‘Noise Reduction’ (NR) is het verschil tussen het geluidsniveau gemeten 

aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van de HPD. Het IL is relevant voor de eigenlijke 

bescherming van de gebruiker, terwijl de NR flexibeler is in gebruik. De NR moet 

gecorrigeerd worden met de transfer functie ‘Transfer Function of the Open Ear’ (TFOE) 

zodat: IL= NR + TFOE. 

De meest bruikbare en accurate systemen voor het opmeten van de demping van HPD volgens 

Berger (2005) zijn de subjectieve ‘Real Ear Attenuation at Threshold’ (REAT) methode en 

de objectieve methoden ‘Microphone in Real Ear’ (MIRE) en ‘Acoustic Test Fixture’ (ATF).  
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Bij de REAT-methode (Real Ear Attenuation at Threshold) wordt een subjectieve 

gehoorsdrempel opgemeten met en zonder HPD en zo wordt het IL bekomen. De meest 

recente standaarden die hiervoor gebruikt worden zijn de ‘ISO/TS 4869-5: 2006’ voor Europa 

en de ‘ANSI/ASA S12.6-2008’ voor Amerika. 

Het nadeel van de REAT-methode is dat de test subjectief is en dat fysiologische ruis een rol 

speelt. Vooral de demping lager dan 1 kHz wordt overschat mede door het kleine 

geoccludeerde volume van de otoplastieken en door het inertie-effect van de HPD (Berger, 

1986). Door die gevoeligheid aan fysiologische maskering en beïnvloedbaarheid door 

achtergrondlawaai besloten Franks et al. (2003) dat de REAT-methode ongeschikt was om te 

gebruiken buiten een laboratoriumsetting. 

Er bestaan ook subjectieve methoden die supraliminaal testen. De REAT-methode wordt 

echter nog steeds als ‘gouden standaard’ gezien en ook in alle normeringen gebruikt (Berger, 

2005). 

De tweede methode is de MIRE-methode (Microphone in Real Ear). Een eerste 

testopstelling bestaat erin één microfoon op een referentieplaats in de gehoorgang te plaatsen. 

Het geluidsniveau wordt achtereenvolgens gemeten in een geoccludeerd oor en een 

ongeoccludeerd oor. Hier wordt zoals bij de REAT het IL gemeten. Een tweede testopstelling, 

‘Field Microphone in Real Ear’ genoemd (Voix & Laville, 2009), maakt gebruik van een 

eerste microfoon in de gehoorgang en een tweede microfoon net buiten het oor die simultaan 

meten. Het verschil tussen beide geluidsniveaus is een NR. Hieruit wordt aan de hand van 

correctiefactoren de IL berekend. Beide fabrikanten in deze thesis maken gebruik van de F-

MIRE testopstelling met kleine verschillen die in de methodologie worden besproken. De 

meest recente standaarden die gebruikt worden voor MIRE-metingen zijn de ‘ISO 11904-

1:2002(E) voor Europa en de ‘ANSI/ASA S12.42-2010’ voor Amerika. 

Het nadeel van de MIRE-methode is dat het beengeleidingsmechanisme buiten beschouwing 

gelaten wordt (Casali, Mauney & Burks, 1995; Berger, 2005). De bijdrage van de 

beengeleiding is echter te verwaarlozen bij lagere intensiteiten. Ook bij standaarddopjes die 

slecht aangebracht zijn blijft de luchtgeleidingsroute dominant. 

De derde methode gesuggereerd door Berger (1986), is de ATF-methode. Hierbij wordt de 

demping van HPD met oorsimulatoren zoals een artificieel hoofd gemeten. Aangezien deze 

test weinig klinisch bruikbaar is, wordt er in deze thesis niet verder op ingegaan. 
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Volgens Casali et al. (1995) en Berger et al. (1996) zijn er 2 technieken mogelijk om ‘real-

world attenuation’ op  te meten op individuele werknemers: de REAT- en MIRE-methode 

(Neitzel, 2006). Een laboratorische benadering van ‘real-world’ performantie wordt 

verkregen door het gebruik van de ‘subject-fit’ methode (SF). Uit onderzoek is gebleken dat 

dit de beste methode is om de HPD aan te brengen om de interlaboratorische variabiliteit 

minimaal te houden (Murphy & Franks, 2004). De studie van Berger in 2000 toont geen 

correlatie tussen de ‘real-world’ dempingwaarden en de ‘S3.19 - 1974 ANSI’ verkregen 

dempingwaarden. Dit zorgt ervoor dat er geen correctieformule kan ontwikkeld worden. 

 Verder kunnen ‘in-field’ metingen, waarbij werknemers als testpersonen gekozen worden, de 

‘real-world’ performantie ook benaderen (Berger, 1980). 

Tot slot wordt in functie van het bekomen van een ‘real-world’ attenuatie gekozen voor 

‘Personal Attenuation Rating’ (PAR) (Neitzel, 2006). PAR is gebaseerd op één meting bij een 

testpersoon in ‘real-world’ of laboratorium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘subject fit’ 

en worden geen aanpassingen voor variabiliteit doorgevoerd. Bij SNR/NRR baseert men zich 

op meerdere metingen bij een aantal individuen in een gekende geluidsomgeving onder goed 

gecontroleerde laboratorische condities met de ‘experimenter-assisted fit’. Nadien wordt een  

compensatie voor de variabiliteit van het fitten in ‘real-world’ toegepast. Beide methodes 

worden ook beschreven in ‘ANSI/ASA S12.6-2008’. 

In 1995 vergeleken Casali et al. de testprotocols van de REAT- en de MIRE-methode in een 

laboratoriumsetting en vonden een verschil in demping van 6 dB. Het onderzoek wees uit dat 

de MIRE-waarden de REAT-waarden overschreden bij de meeste frequenties. Dit wijst op 

een verviervoudiging van de opgemeten energie bij de MIRE-meting, wat een niet te 

verwaarlozen verschil is. 

Ook andere onderzoekers vonden een significant verschil tussen MIRE- en REAT-metingen. 

Neitzel et al. (2006) onderzochten de variabiliteit van demping van HPD en de verschillen in 

de testmethodes bij op maat gemaakte otoplastieken en standaard mousse oordoppen aan de 

hand van een vergelijking van de F-MIRE met de REAT-methode op basis van de PAR’s.  Ze 

toonden aan dat de onzekerheidsfactor hoog lag. Dit wijst erop dat een éénmalige meting van 

een HPD bij één persoon heel onnauwkeurig is. 
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Verder vonden ze dat voor de otoplastieken de dempingwaarden van REAT voor frequenties 

lager dan 2 kHz heel dicht tegen de NRR van de fabrikant lagen. In tegenstelling tot Casali et 

al. (1995)  lagen de F-MIRE waarden bij de frequenties onder de 2 kHz, 7 tot 12 dB onder de 

waarden gemeten met de REAT. De variabiliteit van beide systemen was echter te groot om 

een correctiefactor te berekenen tussen REAT- en MIRE-waarden. In een gecontroleerde 

laboratoriumsetting zou dit wel mogelijk zijn. Het verschil met de eerstgenoemde studie 

(Casali et al., 1995)  kan te wijten zijn aan de aanwezigheid van achtergrondlawaai tijdens het 

onderzoek van Neitzel et al. (2006).  

Bockstael et al. (2008) maakten in hun onderzoek gebruik van een tweede kanaal in de 

otoplastiek waarlangs de meetprobe werd ingebracht om de totale demping van een 

otoplastiek te meten. De waarde die de probemicrofoon aan de binnenzijde van de otoplastiek 

opmat verschilde echter significant van de geluidsdruk opgemeten ter hoogte van het 

trommelvlies. Er is dus een transferfunctie nodig om de effectieve geluidsdruk te voorspellen 

(Bockstael et al., 2008).   

Voix & Laville (2009) beschreven een methode om met een F-MIRE meting een objectieve 

waarde van de individuele demping te berekenen, de ‘Predicted Personal Attenuation Rating’ 

(PPAR). Ze stelden vast dat de variabiliteit kleiner was voor de lagere octaafbandfrequenties, 

zelfs in die mate dat de dempingswaarde voor 500 Hz en 1 kHz goede voorspellers zouden 

kunnen zijn voor de algemene demping.  

Deze thesis onderzoekt het volgende: 

1. Zijn de REAT-methode, de MIRE-methode van fabrikant 1 en de MIRE-methode van 

fabrikant 2 reproduceerbaar in tijd?  

2. In hoeverre komen de gevonden dempingwaarden van deze verschillende methodes 

overeen met de dempingwaarden opgegeven door de fabrikanten? 

3. Wat is het verschil in de dempingwaarden tussen de REAT- en beide MIRE-

methodes? 

4. Hoe is de praktische bruikbaarheid van de REAT- en MIRE-methodes? 

  



9 
 

Methodologie 

1. Proefpersonen 

Een groep van 20 proefpersonen met gemiddelde leeftijd 22,0 ± 2,2 jaar is volgens het 

principe van ‘convenience sampling’ willekeurig geselecteerd. De otologische 

voorgeschiedenis is niet bevraagd, maar de huidige toestand van het gehoor wordt 

gecontroleerd bij deelname aan het onderzoek.  

De inclusiecriteria: 

• otoscopie in functie van het opsporen van geblokkeerde gehoorgang door cerumen en 

smalle gehoorgangen, deze worden uit het onderzoek geweerd; 

• tympanometrie ter evaluatie van normale beweeglijkheid van het trommelvlies, type A 

volgens de classificatie van Liden (1969) en Jerger (1970) op 226 Hz en aanwezige 

stapediusreflex op 1000 Hz; 

• tonaal liminaire audiometrie onder koptelefoon om normaal gehoor te verifiëren: 

gehoordrempels beter dan 20 dB HL voor alle octaaffrequenties tussen 125 en 8000 

Hz.  

Geen enkele deelnemer vertoont zichtbare ooranomalieën. Er wordt voor normaal gehoor 

gekozen omdat hierover geen relevante onderzoeksresultaten konden worden gevonden. 

 

2. Materiaal 

2.1. Impedantiemetrie en audiometrie 

De tympanometrie (Y-226 Hz) en de screening-stapediusreflexmeting worden uitgevoerd met 

een GSI tympstar van Grason-Stadler. Voor alle tonale audiometrieën wordt een klinische 

audiometer van Interacoustics gebruikt, type AC 40. 
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2.2. Op maat gemaakte gehoorbeschermers (otoplastieken) 

In deze studie wordt gebruik gemaakt van twee verschillende op maat gemaakte 

gehoorbeschermers van twee verschillende fabrikanten. Deze gehoorbeschermers zullen 

respectievelijk als ‘Custom Hearing Protector’ 1 (CHP1, fabrikant 1) en ‘Custom Hearing 

Protector’ 2 (CHP2, fabrikant 2) worden aangeduid. Beide otoplastieken worden gebruikt ter 

preventie van lawaaischade bij industriële blootstelling. CHP1 is een concha model, 

vervaardigd uit nylon en heeft een gemiddeld gewicht van 10 g. CHP2 is een in-canal model, 

vervaardigd uit hypo-allergeen acrylaat met een gemiddeld gewicht van 4 g.  

Beide fabrikanten gebruiken een verschillende MIRE-methode. Bij CHP1 wordt de filter 

vervangen door een meetmicrofoon voor het bepalen van de demping. CHP2 wordt 

gekenmerkt door een twee-kanaalsdesign. Het eerste kanaal, het dempingskanaal, bevat de 

filter. Het tweede kanaal wordt gebruikt om de testprobe met meet- en referentiemicrofoon in 

te brengen om de demping na te gaan. Er wordt dus getest met de filter. De volledige 

beschrijving van de meetprocedure komt verder aan bod. 

In tabel 1 zijn de dempingwaarden van CHP1 terug te vinden volgens ‘EN 352-2:2002’ (CE 

508516). Tabel 2 toont de dempingwaarden van CHP2 volgens ‘DIN ISO 4869 (1993)’. Deze 

normen zijn erg gelijklopend. 

 
Tabel 1: Dempingwaarden CHP1 

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde demping (dB) 20,3 22,1 23,8 27,8 31,4 37,9 37,2

Standaarddeviatie (dB) 6,6 7,0 8,1 6,6 5,9 7,4 6,7

Assumed Protection Value (dB) 13,7 15,1 15,7 21,2 25,5 30,5 30,5

 

Tabel 2: Dempingwaarden CHP2 

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde demping (dB) 28,8 28,8 30,5 34,2 33,6 37,7 42,4

Standaarddeviatie (dB) 3,6 2,8 4,1 5,2 4,6 4,0 3,7

Assumed Protection Value (dB) 25,2 26,0 26,4 29,0 29,0 33,7 38,7
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2.3. MIRE-methode Phonak Communications: Safety Meter 

Dit toestel is ontwikkeld om een Fit-test uit te voeren. De Fit-test is een in situ evaluatie van 

een HPD, gebaseerd op het F-MIRE principe van Voix & Laville (2009). De demping van de 

HPD wordt zonder filter gemeten omdat deze vervangen wordt door de meetmicrofoon. Deze 

methode steunt op het principe dat de demping van de HPD zonder filter en de demping van 

de filter zelf onafhankelijk zijn. Verder onderzoek is noodzakelijk om dit te bevestigen (Voix 

& Laville, 2009).  

Bij dit apparaat wordt via een gesloten circumaurale koptelefoon een roze ruis aangeboden 

gedurende 8 seconden. Het geluidsniveau van deze stimulus is het equivalent van 85 dB(A) in 

vrij-veldomstandigheden. Dit wordt verzekerd door de dagelijkse kalibratie. De stimulus 

wordt opgemeten door een referentiemicrofoon aan de buitenzijde van de HPD en door een 

tweede microfoon aan de binnenzijde van de HPD. De gebruikte microfoons zijn evenwaardig 

aan de microfoons die worden gebruikt bij hoortoestellen. De koptelefoon is ook standaard. 

Verdere specificaties worden niet vrijgegeven. De software verrekent de gevonden waarden 

met de nodige correctiefactoren (Voix & Laville, 2009; Neitzel, 2006) en berekent een PAR. 

De correctiefactoren zijn gebaseerd op een gemiddelde REAT-meting en een gemiddelde 

respons van het toestel (zonder correctiefactoren) bij een groep van 20 proefpersonen tussen 

de 20 en 50 jaar. De verschillen tussen die twee gemiddelden per frequentie zijn de huidig 

gebruikte correctiefactoren. In deze studie wordt verder verwezen naar deze fabrikant als 

fabrikant 1. 

 

2.4. MIRE-methode Hearing Coach: Hearing Coach MIRE 

Bij dit toestel wordt voor de F-MIRE meting een probe geplaatst in het tweede kanaal van de 

otoplastiek met een referentie- en een meetmicrofoon. Beide microfoons hebben een vlak 

spectraal verloop, een impedantie van 440 Ω, een stroomverbruik van 50 µA en een 

equivalent ruisniveau van 28 dB(A). De referentiemicrofoon meet het geluidsniveau per 

tertsband in dB(A) fast gewogen buiten het geoccludeerde oor en de meetmicrofoon meet op 

dezelfde wijze het geluidsniveau per tertsband in het oorkanaal achter de gehoorbeschermer. 

Initieel meet de referentiemicrofoon de roze ruis die via de koptelefoon, Sennheiser HD 280 

pro, wordt aangeboden. Opdat alle proefpersonen onder dezelfde voorwaarden getest zouden 

worden, wordt dit referentiegeluid via de computer ingesteld op een niveau van 90 dB(A).  
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De meetsignalen van zowel de referentie- als van de meetmicrofoon worden uitgemiddeld 

over 3000 samples. De waarden van de meetmicrofoon worden gecorrigeerd met de 

correctiefactor voor de transferfunctie om het restgeluid aan het trommelvlies te verkrijgen. 

De dempingwaarden (‘Noise reduction’ in dB) worden bekomen door het verschil te nemen 

tussen de  referentie- en de meetwaarde. In deze studie wordt verder verwezen naar deze 

fabrikant als fabrikant 2. 

 

3. Testopstelling en meetprocedure 

Alle proefpersonen worden over een periode van 1 maand tijd getest op 3 verschillende 

momenten. Om het leereffect uit te sluiten is er minimaal 48 uur verschil tussen twee 

testmomenten. Per testmoment worden beide otoplastieken getest en wordt elke meting 

tweemaal uitgevoerd. 

Bij alle testmomenten wordt het middenoor eerst gecontroleerd door middel van 

tympanometrie om de invloed van een veranderende toestand in het middenoor uit te sluiten. 

Indien niet voldaan is aan de criteria, moet een ander testmoment worden afgesproken. Dit is 

tijdens het onderzoek niet voorgevallen. 

De proefpersonen ontvangen op voorhand instructies via mail (appendix 1). Vóór aanvang 

van het eerste testmoment is er ook de kans om deze instructies nogmaals door te nemen. De 

proefpersonen brengen zelf de gehoorbescherming in aan de hand van de handleiding die door 

de fabrikanten voorzien is aangezien er gekozen wordt voor de ‘subject-fit’-methode. 

Alle REAT-metingen worden uitgevoerd in een geluidsarme cabine (Berger, 1986). De 

drempelbepalingen gebeuren in vrij-veld met pulserende smalbandruis volgens de methode 

van ‘Hughson-Westlake’. De positie van de boxen en de stoel blijft constant gedurende de 

volledige testperiode. De procedure voor de MIRE-metingen is hierboven beschreven. De 

duur van deze volledige testprocedure (appendix 2) neemt gemiddeld drie kwartier in beslag. 

 

  



 

Resultaten: Beschrijving en 

1. Otoscopie 

Alle proefpersonen hebben

trommelvliesperforaties. 

2. Impedantiemetrie 

Bij alle proefpersonen is de

bilateraal een type A tympano

± 0,32 ml, links gemiddeld 1,

van 0,6 tot 2,0 ml. 

3. Tonale audiometrie 

Op elk testmoment wordt een 

de exacte momentane drempe

eerste testmoment, dit‘baselin

beter dan 20 dB HL.  

Fig

  

analyse 
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e stapediusreflex bilateraal aanwezig op 1

ogram bekomen. Het oorkanaalvolume rechts

28 ± 0,35 ml. Deze waarden vallen binnen d

tonaal vrij-veld audiogram afgenomen bij de

el te bepalen. Figuur 1 toont de gemiddeld

ne-audiogram’ van alle proefpersonen toont 

guur 1: Gemiddeld baseline vrij-veld audiogram 
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4. Reproduceerbaarheid 

De reproduceerbaarheid wordt voor beide fabrikanten geanalyseerd door het uitvoeren van 

een ‘fixed model repeated measures ANOVA’. De verschillende meetmomenten zijn de 

onafhankelijke factoren en de resultaten per frequentie de afhankelijke factoren. Er wordt 

voldaan aan de voorwaarden voor het uitvoeren van een ANOVA. Er wordt systematisch 

getest op twee belangrijke vooronderstellingen voor het uitvoeren van de ANOVA. 

Normaalverdeling van de bekomen gegevens aan de hand van de Kolmogorov-Smirnov test 

en de homogeniteit van de variantie aan de hand van Levene’s test.  De bekomen data blijken 

voor beide tests de nulhypothese niet te verwerpen, waardoor met de nodige betrouwbaarheid 

deze statistische test kan worden uitgevoerd. 

De analyse toont aan dat er voor beide fabrikanten en voor beide methodes (REAT en MIRE) 

voor geen enkele frequentie een significant verschil is tussen alle testmomenten onderling  

(p > 0.05; REAT: F = [-1,86; 30,91];  MIRE: F = [0,12; 30,91]). Beide methodes vertonen 

goede significante correlaties met uitzondering van 250 Hz bij REAT en 4000 en 8000 Hz bij 

MIRE van fabrikant 1. Deze gegevens worden weergegeven in Tabel 3 en Tabel 4. 

 

Tabel 3: Pearson correlation coëfficiënt en significantie voor beide fabrikanten voor de REAT-methode 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Fabrikant 1 Correlatie 0,621 0,161 0,554 0,392 0,440 0,465 0,760 
 Significantie 0,000 0,322 0,000 0,012 0,004 0,003 0,000 
Fabrikant 2 Correlatie 0,615 0,325 0,428 0,557 0,434 0,257 0,334 
 Significantie 0,000 0,041 0,006 0,000 0,005 0,110 0,035 
 
 

Tabel 4: Pearson correlation coëfficiënt en significantie voor beide fabrikanten voor de MIRE-methode 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Fabrikant 1 Correlatie 0,277 0,250 0,364 0,419 0,321 0,194 0,164 
 Significantie 0,013 0,025 0,001 0,000 0,004 0,850 0,147 
Fabrikant 2 Correlatie 0,632 0,513 0,370 0,453 0,354 0,197 0,350 
 Significantie 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,080 0,00 
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5. REAT-methode 

Bij de REAT-methode wordt de demping verkregen door het verschil te berekenen tussen de 

vrij-veld gehoordrempel met en zonder gehoorbescherming. Dempingwaarden opgemeten in 

labo blijken niet te correleren met dempingwaarden in reële situatie. Daartoe wordt de 

‘Assumed Protection Value’ (APV = gemiddelde dempingwaarde minus één 

standaarddevatie) ingevoerd. In dit onderdeel zal het onderscheid gemaakt worden tussen de 

bespreking van de gemiddelde dempingwaarden en de Assumed Protection Value. 

 

5.1. Vergelijking gemiddelde dempingwaarden en standaarddeviatie per fabrikant 

Tabel 5 en tabel 6 geven de gemiddelde dempingwaarden met de standaarddeviatie per 

frequentie en per fabrikant weer. Dit zowel voor de opgegeven waarden door de fabrikant als 

de waarden bekomen in dit onderzoek van alle proefpersonen voor testmoment 1.  

 

Tabel 5: Gemiddelde demping en standaarddeviatie van testmoment 1 fabrikant 1 ( n = 80) 

Frequentie 

(Hz) 

Gemiddelde 

demping (dB) 

FABRIKANT 

Gemiddelde 

demping (dB) 

ONDERZOEK 

Standaarddeviatie 

(dB) 

FABRIKANT 

Standaarddeviatie 

(dB) 

ONDERZOEK 

125 20,3 16,00 6,6 7,36 

250 22,1 20,12 7,0 7,02 

500 23,8 20,38 8,1 9,57 

1000 27,8 22,25 6,6 7,33 

2000 31,4 30,37 5,9 5,11 

4000 37,9 32,00 7,4 8,83 

8000 37,2 31,63 6,7 9,57 
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Tabel 6: Gemiddelde demping en standaarddeviatie van testmoment 1 fabrikant 2 (n = 80) 

Frequentie 

(Hz) 

Gemiddelde 

demping (dB) 

FABRIKANT 

Gemiddelde 

demping (dB) 

ONDERZOEK 

Standaarddeviatie 

(dB) 

FABRIKANT 

Standaarddeviatie 

(dB) 

ONDERZOEK 

125 28,8 24,38 3,6 6,72 

250 28,8 26,13 2,8 5,94 

500 30,5 28,38 4,1 8,04 

1000 34,2 30,75 5,2 6,16 

2000 33,6 35,12 4,6 7,02 

4000 37,7 40,37 4,0 7,37 

8000 42,4 41,63 3,7 5,24 

 

Beide fabrikanten vertonen de grootste demping bij de hoge frequenties. Voor de 

otoplastieken CHP1 liggen de gemiddelde dempingwaarden uit dit onderzoek lager dan de 

opgegeven gemiddelde dempingwaarden [1,03 – 5,90 dB verschil]. Dezelfde tendens treedt 

op voor de CHP2 [0,77 – 4,42 dB verschil] met uitzondering van de frequenties 2000 en 4000 

Hz waarbij een grotere gemiddelde dempingwaarde wordt gevonden in dit onderzoek, 

respectievelijk 1,52 en 2,67 dB hoger. 

Uit een one-way ANOVA analyse blijkt dat deze gemiddelde attenuatie significant hoger is 

voor fabrikant 2 dan fabrikant 1 voor alle frequenties (p < 0.05; F = [9,74; 30,91]) (figuur 6). 

De fabrikanten en de gemiddelde demping per frequentie zijn de afhankelijke factoren. 

Evaluatie van de normaalverdeling van de bekomen gegevens aan de hand van de 

Kolmogorov-Smirnov test en de homogeniteit van de variantie aan de hand van Levene’s test 

wordt getoetst. De bekomen data blijken voor beide tests de nulhypothese niet te verwerpen, 

waardoor met de nodige betrouwbaarheid deze statistische test kan worden uitgevoerd. 
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Figuur 6: Gemiddelde attenuatie per fabrikant 

 

De standaarddeviaties verkregen in dit onderzoek variëren tussen 5,11 en 9,57 dB voor 

fabrikant 1 en tussen 5,94 en 8,04 dB voor fabrikant 2. Bij geen enkele fabrikant is een trend 

terug te vinden. Voor beide otoplastieken zijn alle standaarddeviaties bekomen uit dit 

onderzoek groter dan de opgegeven standdaarddeviaties, behalve voor CHP1 bij de 

frequenties 250 en 2000 Hz waar de gemeten standaarddeviatie nagenoeg gelijk is aan de 

opgegeven waarde. Het waargenomen verschil in standaarddeviatie tussen de gemeten en de 

opgegeven waarden heeft uiteraard effect op de APV-waarden. Hoe hoger de 

standaarddeviatie, hoe groter het verschil tussen de APV en de gemiddelde demping. 

 

5.2. Vergelijking Assumed Protection Value per fabrikant 

Aan de hand van de gemeten REAT-waarden worden de APV-waarden berekend. Uit een 

one-way ANOVA analyse blijkt er een significant verschil op te treden tussen de 

otoplastieken voor alle frequenties (p < 0.05; F [4,02; 17,92]). CHP2 bereikt een hogere APV 

waarde voor alle frequenties behalve voor 4000 Hz, waar beide CHP dezelfde demping 

bekomen. In dit geval zijn de fabrikanten de onafhankelijke factoren en de APV per 

frequentie de afhankelijke factoren.  
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Opnieuw worden de vooronderstellingen voor het uitvoeren van een ANOVA getoetst. Zowel 

de Kolgomorov-Smirnov als de Levene’s test blijken niet significant, waardoor de 

nulhypothese niet kan worden verworpen en de gegevens normaalverdeeld zijn met een 

gelijke homogeniteit van de varianties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Gemiddelde APV per fabrikant, berekend uit REAT van de huidige studie 

 

5.3. Vergelijking APV fabrikant - onderzoek 

De APV berekend op basis van deze studie wordt afgetrokken van de APV berekend door een 

notified body bij een erkende instantie. 

De verschillen van de APV-waarden van dit onderzoek met de APV-notified body waarden 

zijn steeds positief. Dit betekent dat dit onderzoek systematisch kleinere APV’s bekomt dan 

door de fabrikanten opgegeven. Bij geen enkele fabrikant is er een trend te vinden in het 

verschil in APV van de Notified body en van het huidig onderzoek. 
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6. MIRE-methode: Vergelijking gemiddelde dempingwaarden en standaarddeviatie per 

fabrikant 

Bij de MIRE-test wordt de demping verkregen door het berekenen van het verschil van de 

referentiemicrofoon met de meetmicrofoon en het in rekening brengen van verschillende 

correctiefactoren. Tabel 7 en Tabel 8 bevatten de gemiddelde dempingwaarden met de 

standaarddeviatie per frequentie en per fabrikant, zowel de opgegeven waarden door de 

fabrikant als de waarden uit dit onderzoek van alle proefpersonen voor testmoment 1. Naast 

de verkregen waarden worden eveneens de opgegeven waarden voor de beide HPD vermeld. 

Er dient opgemerkt te worden dat deze waarden bekomen zijn met standaarden die de REAT-

methode gebruiken. 

 

Tabel 7: Gemiddelde demping en standaarddeviatie van testmoment 1 fabrikant 1 

Frequentie 

(Hz) 

Gemiddelde 

demping (dB) 

FABRIKANT 

Gemiddelde 

demping (dB) 

ONDERZOEK 

Standaarddeviatie 

(dB) 

FABRIKANT 

Standaarddeviatie 

(dB) 

ONDERZOEK 

125 20,3 12,69 6,6 6,63 

250 22,1 14,53 7,0 6,96 

500 23,8 17,86 8,1 7,29 

1000 27,8 21,84 6,6 7,28 

2000 31,4 28,40 5,9 7,67 

4000 37,9 32,72 7,4 7,17 

8000 37,2 31,26 6,7 7,11 
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Tabel 8: Gemiddelde demping en standaarddeviatie van testmoment 1 fabrikant 2 

Frequentie 

(Hz) 

Gemiddelde 

demping (dB) 

FABRIKANT 

Gemiddelde 

demping (dB) 

ONDERZOEK 

Standaarddeviatie 

(dB) 

FABRIKANT 

Standaarddeviatie 

(dB) 

ONDERZOEK 

125 28,8 20,21 3,6 7,73 

250 28,8 32,31 2,8 8,49 

500 30,5 36,99 4,1 8,90 

1000 34,2 44,57 5,2 11,07 

2000 33,6 44,31 4,6 10,15 

4000 37,7 44,75 4,0 10,17 

8000 42,4 28,58 3,7 12,88 

 

Beide fabrikanten vertonen opnieuw de grootste demping bij de hoge frequenties. Voor 

fabrikant 1 liggen ook met de MIRE-methode alle gemiddelde dempingwaarden verkregen in 

dit onderzoek lager dan de opgegeven gemiddelde dempingwaarden [3 – 7,61 dB verschil] 

zonder een trend vast te stellen. Bij de CHP2 daarentegen worden met de MIRE-methode 

enkel in de randfrequenties (125 en 8000 Hz) kleinere waarden gevonden [8,59 – 13,82 dB 

verschil]. Voor alle andere frequenties blijken uit dit onderzoek grotere gemiddelde 

dempingwaarden [3,51 – 10,71 dB verschil]. Hier kan eveneens geen trend vastgesteld 

worden. Dit komt niet overeen met de REAT-methode waar enkel bij 2000 en 4000 Hz 

grotere dempingwaarden teruggevonden werden en alle andere frequenties in dit onderzoek 

een lagere dempingwaarde aangaven dan de vooropgestelde demping. Voor CHP2 is er dus 

duidelijk verschil tussen de in deze studie verkregen resultaten met de MIRE-methode en de 

REAT-methode enerzijds en de opgegeven waarden anderzijds.  

Uit een one-way ANOVA blijkt dat de gemiddelde attenuatie verkregen met de MIRE-

methode significant hoger is voor fabrikant 2 dan voor fabrikant 1 en dit voor alle frequenties 

(p < 0.001; F = [30,57; 132,73]) met uitzondering van 8000 Hz, waar er geen significant 

verschil is tussen beide fabrikanten. De fabrikanten zijn de onafhankelijke factoren en de 

gemiddelde demping per frequentie de afhankelijke factoren. Opnieuw worden de 

vooronderstellingen voor het uitvoeren van een ANOVA getoetst. Zowel de Kolgomorov-

Smirnov als de Levene’s test blijken niet significant, waardoor de nulhypothese niet kan 

worden verworpen en de gegevens normaalverdeeld zijn met een gelijke homogeniteit van de 

varianties. 
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Figuur 8: Gemiddelde demping van MIRE per fabrikant 

 

De standaarddeviaties van fabrikant 1 liggen allemaal tussen 6,63 en 7,67 dB. Dit betekent dat 

de meeste proefpersonen dezelfde trend vertonen aangezien de standaarddeviatie voor elke 

frequentie nagenoeg dezelfde waarde heeft. Voor fabrikant 2 liggen alle standaarddeviaties 

bekomen in dit onderzoek tussen 7,73 en 12,88 dB waarbij de standaarddeviatie toeneemt met 

de frequentie. Er wordt dus blijkbaar meer verschil opgemeten tussen de verschillende 

proefpersonen bij de hogere frequenties. Net zoals bij de REAT-methode worden in dit 

onderzoek met de MIRE-methode voor fabrikant 2 grotere standaarddeviaties bekomen dan 

opgegeven. Dit geldt niet voor fabrikant 1 waarbij de standaarddeviaties van deze studie 

grotendeels overeenkomen met de opgegeven standaarddeviaties. Dit komt niet overeen met 

de conclusie bij de REAT-methode waarbij dit enkel voor 250 en 2000 Hz het geval was. De 

overige frequenties hadden allemaal een grotere standaarddeviatie dan opgegeven zoals bij 

fabrikant 2. 
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7. Vergelijking REAT- en MIRE-methode per fabrikant 

De dempingwaarden die per frequentie worden opgemeten met de MIRE-methode worden 

afgetrokken van de berekende gemiddelde dempingwaarden van de REAT-methode van de 

respectievelijke fabrikanten. Deze verschillen worden weergegeven in figuur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Verschil in demping tussen MIRE en REAT per fabrikant 

 

De verschillen bij fabrikant 1 vertonen een heel kleine range: [-1.65; 2.65 dB] en schommelen 

rond de nullijn. Dit betekent dat de waarden met de MIRE-methode erg goed de waarden met 

de REAT-methode benaderen. De waarden van fabrikant 2 daarentegen zijn allen positief op 

125 en 8000 Hz na. Hier is de spreiding veel groter [-10.18; 16.36 dB] en bij geen enkele 

frequentie is er overeenstemming tussen de demping verkregen met de REAT-methode. 

De One-way Anova toont aan dat de verschillen tussen beide fabrikanten significant zijn voor 

alle frequenties behalve 125 Hz ( p < 0.001, F [21.27; 58.63]). De fabrikanten zijn de 

onafhankelijke factoren, het verschil in demping per frequentie de afhankelijke factor. 

Opnieuw worden de vooronderstellingen voor het uitvoeren van een ANOVA getoetst. Zowel 

de Kolgomorov-Smirnov als de Levene’s test blijken niet significant, waardoor de 

nulhypothese niet kan worden verworpen en de gegevens normaalverdeeld zijn met een 

gelijke homogeneiteit van de varianties. 
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Discussie 

Zowel de REAT- als de MIRE-methode blijken een goede reproduceerbaarheid te hebben. 

Dit duidt op een sterke betrouwbaarheid van de data. Tijdens het uitvoeren van de metingen 

werd echter bij beide fabrikanten gepercipieerd dat de plaatsing van de koptelefoon cruciaal 

was zodat de otoplastieken niet van plaats zouden veranderen en zo lekken veroorzaken. De 

plaatsing van de koptelefoon bleek dus geen effect te hebben op de reproduceerbaarheid. 

De globaal hogere gemiddelde dempingwaarden alsook de hogere APV waarden voor 

zowel de REAT- als de MIRE-methode verkregen in deze studie bij fabrikant 2 zijn te 

verklaren op basis van de gebruikte filters. Fabrikant 2 beoogt namelijk hogere gemiddelde 

dempingwaarden bij alle frequenties behalve bij 4000 Hz waar beide fabrikanten een 

gelijkaardige gemiddelde dempingwaarde opgeven. Er zijn kleine verschillen tussen de 

gemiddelde dempingwaarden en de APV bij REAT en de gemiddelde dempingwaarden bij 

MIRE. Deze verschillen zijn echter miniem en dus verwaarloosbaar. 

De gemiddelde dempingwaarden verkregen in dit onderzoek blijken voor fabrikant 1 lager 

zowel voor de REAT- als de MIRE-methode. Dit betekent dus een onderschatting in dit 

onderzoek of een overschatting van de fabrikant. Dit komt overeen voor fabrikant 2 bij de 

REAT-methode behalve voor 2000 en 4000 Hz waar grotere dempingwaarden worden 

bekomen in dit onderzoek. De gemiddelde dempingwaarden bekomen met de MIRE-methode 

voor fabrikant 2 komen echter helemaal niet overeen. Daarnaast zijn er enkel lagere waarden 

voor de frequenties 125 en 8000 Hz te vinden. De overige waarden zijn hoger dan de 

opgegeven demping. 

 Op gebied van standaarddeviaties van de gemiddelde dempingwaarden blijkt in dit 

onderzoek dat voor fabrikant 2 grotere standaarddeviaties worden opgemeten voor de REAT-

methode. Hetzelfde geldt voor fabrikant 1 voor de REAT-methode uitgezonderd voor 250 en 

2000 Hz waar de standaarddeviaties overeenkomen. Voor de REAT-methode kan dit 

verklaard worden door het feit dat in de gebruikte normen van de fabrikanten gewerkt wordt 

met stappen van 2,5 dB of minder en in dit onderzoek met stappen van 5 dB. 

In deze studie bekomt men voor fabrikant 2 met de MIRE-methode grotere 

standaarddeviaties dan opgegeven. Deze zijn zelfs groter dan de standdaarddeviaties 

bekomen met de REAT-methode.  
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Enkel voor fabrikant 1 worden met de MIRE-methode standaarddeviaties bekomen 

gelijkaardig aan de opgegeven waarden en in dezelfde lijn voor alle frequenties. Dit kan erop 

wijzen dat er weinig verschil wordt opgemeten bij de verschillende testpersonen. Deze 

standaarddeviaties zijn kleiner of gelijk aan de standaarddeviaties bekomen met de REAT-

methode behalve op 2000 Hz. In dit onderzoek is niet nagegaan of deze verschillen significant 

zijn. Berger et al. (1996) stelden dat de standaarddeviaties voor MIRE gelijk zijn aan die van 

de REAT. Dit komt niet overeen met dit onderzoek: voor fabrikant 1 worden kleinere 

standaarddeviaties bekomen terwijl voor fabrikant 2 grotere standaarddeviaties bekomen 

worden met de MIRE-methode. Murphy et al. (2009) verwachten een kleinere 

standaarddeviatie met de MIRE-methode gezien het objectieve karakter ervan. Dit is enkel 

van toepassing bij fabrikant 1. De grotere standaarddeviaties bij fabrikant 2 bij de MIRE-

methode geven aan dat er een groter verschil is tussen de geteste personen. Mogelijks speelt 

de opstelling van de test en de individuele plaatsing van de koptelefoon hierbij een rol. Verder 

kan een klein verschil in plaatsing van een gehoorbeschermer met gemiddeld een sterkere 

demping een groter effect hebben dan hetzelfde verschil in plaatsing bij gehoorbeschermers 

waarbij de demping globaal lager ligt. De reden voor de grotere standaarddeviaties kan echter 

helemaal niet met zekerheid verklaard worden. 

In deze studie wordt voor REAT ook de APV vergeleken met de vooropgestelde APV van 

de fabrikanten (notified body). Er wordt voor beide fabrikanten een overschatting van de 

APV van minimum 2 dB en maximum 11 dB teruggevonden, waarbij geen trend terug te 

vinden is. 

Bij een onderzoek uitgevoerd door Neitzel et al. (2006) wordt ook een overschatting 

gevonden voor alle frequenties, deze is echter klein tot en met 2000 Hz (1 – 4 dB) en groter 

vanaf 4000 Hz (tot ongeveer 16 dB). Deze betere overeenkomst tussen de vooropgestelde 

dempingwaarden van de fabrikant en van de REAT heeft waarschijnlijk te maken met de 

training in het aanbrengen van gehoorbescherming die de testpersonen in de vermelde studie 

kregen. Zoals reeds in de resultaten vermeld, spelen de grote standaarddeviaties in dit 

onderzoek hier ook een rol in. 

Mogelijke verklaringen voor de hierboven vastgestelde verschillen worden hieronder 

opgesomd. Ten eerste is er in deze studie gebruik gemaakt van de ‘subject-fit’. De 

vooropgestelde dempingwaarden van beide fabrikanten voldoen aan normen die gebruik 

maken van de ‘experimenter-supervised fit’. Dit wijst op de discrepantie tussen de 
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‘experimenter-supervised-fit‘ en de ‘subject-fit’, waarbij de ‘subject-fit’ de ‘real-world’ 

dempingwaarden beter benadert (Royster et al., 1996).  

Verder blijkt geen trend vast te stellen tussen de APV van een ‘notified body’ en deze studie. 

Ook Berger vond in 2000 geen correlatie tussen de ‘real-world’ dempingwaarden die 

‘subject-fit’ impliceerden en de S3.19 - 1974 ANSI experimenter-fit verkregen 

dempingwaarden. Dit zorgt ervoor dat er geen correctieformule kan ontwikkeld worden. Dit 

wordt in deze studie bevestigd. 

Andere mogelijke verklaringen zijn terug te vinden in verschillen in de testopstelling van de 

‘notified body’ en die van deze studie. Een ‘notified body’ werkt steeds met een testgroep van 

16 proefpersonen die eenmalig getest worden, daar waar dit onderzoek werkte met een groep 

van 20 proefpersonen die 2 maal getest werden op 3 verschillende testmomenten (120 

samples). Neitzel et al. (2006) gaven aan dat een éénmalige meting van de demping van de 

HPD bij één persoon heel onnauwkeurig is. Verder onderzoek toont ook aan dat op maat 

gemaakte oordoppen dermate verkeerd kunnen worden aangebracht dat ze een testgroep van 

20 testpersonen met minimaal 2 hertestingen vereisen (Murphy & Franks, 2004). Uit de 

statistische analyse blijkt dat de reproduceerbaarheid in dit onderzoek heel hoog ligt. 

Eventuele outliers die toch zouden voorkomen, worden sterker uitgemiddeld door de grote 

samplegroep. Dit kan, samen met de verschillende fitting-methode, een verklaring zijn voor 

de verschillen, maar dan gaan we er van uit dat de notified body’s relatief grote outliers 

hadden in hun testgroepen. 

Voorts moet de notified body geregistreerd worden in een anechoïsche kamer in tegenstelling 

tot de metingen in dit onderzoek die in een standaard audiometrische cabine werden 

uitgevoerd. Op het eerste zicht kan dit een verklaring geven voor het verschil in APV- 

waarden. De ongeoccludeerde drempels zullen inderdaad verschillen, terwijl de 

geoccludeerde drempels ongeveer gelijk blijven. Het stoorgeluid in een audiometrische cabine 

heeft een dermate laag geluidsniveau dat het volledig wordt gedempt door de HPD die de 

testpersonen op dat moment dragen. Dit impliceert dat dit onderzoek een hogere 

referentiedrempel gebruikt maar in principe een gelijke geoccludeerde drempel. Dit leidt tot 

een lagere APV waarde wat ook uit dit onderzoek blijkt. Het dient echter vermeld te worden 

dat subjectief geen stoorgeluid werd vastgesteld tijdens het testen waardoor dit geen 

aangewezen verklaring lijkt. 
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Zoals in de resultaten vermeld, is er een groot verschil tussen beide fabrikanten op gebied van 

overeenkomst tussen de REAT- en MIRE-methode. Fabrikant 1 benadert met de MIRE-

resultaten de REAT, terwijl fabrikant 2 op nagenoeg alle frequenties een groot verschil laat 

opmeten tussen de MIRE en REAT zonder zichtbare trend. Dit laatste komt overeen met de 

bevindingen van Neitzel et al. (2006) waaruit blijkt dat de variabiliteit van beide systemen te 

groot is om een correctiefactor te berekenen tussen REAT en MIRE-waarden. De verklaring 

voor de verschillen tussen beide fabrikanten is te zoeken in de correctiewaarden die gebruikt 

worden door fabrikant 2. 

Om de opgemeten geluidsdrukken om te rekenen naar de effectieve geluidsdrukken ter hoogte 

van het trommelvlies is er een transferfunctie nodig. Beide meettechnieken gebruiken 

hiervoor dezelfde principes (Bockstael et al.,2008, Voix & Laville, 2009). Het verschil tussen 

de MIRE-methodes voor beide fabrikanten is dat fabrikant 1 een correctiefactor invoert om de 

REAT-waarden te benaderen. 

Hoewel beide MIRE-testen objectief meten, beogen ze toch een ander doel. Fabrikant 1 

verrekent de resultaten tot dezelfde demping als met de REAT-methode waarbij het volledige 

auditieve systeem getest wordt. Fabrikant 2 meet het geluidsniveau ter hoogte van het 

trommelvlies in het geoccludeerde oor op waarbij het beengeleidingsmechanisme buiten 

beschouwing wordt gelaten (Casali, Mauney & Burks, 1995). 

Gebaseerd op de resultaten van vorig onderzoek (Berger, 1980; Berger, 1983; Neitzel, 2006) 

lijkt het niet logisch de REAT te proberen benaderen, aangezien dit geen realistisch beeld 

geeft van de in situ demping van een HPD. Daarentegen dient opgemerkt te worden dat er 

geen normen bestaan voor het uitvoeren van MIRE-metingen. 

Tot slot wordt in deze studie een besluit gemaakt naar de praktische bruikbaarheid van de 

verschillende methoden.  

Aangezien voor de REAT-metingen steeds dezelfde apparatuur en testprocedure wordt 

gebruikt, is er geen verschil tussen beide fabrikanten op gebied van praktische toepasbaarheid. 

De REAT-meetprocedure an sich kan wel worden geëvalueerd. Wat vooral opvalt is dat 

iedere testpersoon opmerking maakt over de eigen lichaamsgeluiden. Deze bevindingen 

worden nog versterkt in de geoccludeerde testfase. Vooral in de lage frequenties kan dit 

aanleiding geven tot vals positieve resultaten. Deze bevindingen worden bevestigd door vorig 

onderzoek (Berger et al., 1996). Een ervaren onderzoeker is vereist om de vals positieve 
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resultaten te kunnen onderscheiden. Een teveel aan niet gedetecteerde vals positieven kan 

worden weggewerkt door gebruik te maken van een groot aantal samples. 

Algemeen valt op bij het uitvoeren van de MIRE-metingen dat de plaatsing van de 

koptelefoon belangrijk is. Indien deze niet goed geplaatst wordt, kunnen de otoplastieken van 

plaats veranderen waardoor lekken kunnen ontstaan. Uit de goede reproduceerbaarheid blijkt 

dit van weinig invloed te zijn. Enkel voor fabrikant 2 kan dit eventueel meer meespelen 

aangezien de standaarddeviaties groter zijn dan aangegeven en zelfs groter dan met de REAT-

methode.  

Daarnaast blijkt dat de MIRE-methode sneller is: fabrikant 1 heeft 1 minuut nodig voor beide 

oren, fabrikant 2 ongeveer 3 minuten. De iets langere testduur heeft te maken met de 

opstelling die apart moet gedaan worden voor elk oor.  

Beide fabrikanten gebruiken verder een erg verschillende methode. Fabrikant 1 ontwikkelde 

een volautomatische uitvoering van de metingen waarbij enkel op start gedrukt moet worden. 

Dit heeft als voordeel dat er weinig fouten kunnen gemaakt worden door de onderzoeker. 

Tevens worden alle dempingwaarden onmiddellijk verkregen. Het nadeel met deze apparatuur 

is dat de achterliggende principes niet te achterhalen zijn uit de software. 

Fabrikant 2 ontwikkelde apparatuur waarbij de onderzoeker zelf de metingen uitvoert. De 

achterliggende principes zijn erg duidelijk maar de kans op fouten door de onderzoeker neemt 

toe. De onderzoeker dient op het juiste moment op de juiste microfoon over te schakelen 

(meet- of referentiemicrofoon), de gegevens onder de juiste naam op te slaan en deze tot slot 

in een Excel-file met correctiewaarden te plaatsen. 

Beide systemen voeren een lektest uit. Fabrikant 1 voert een akoestische lektest uit waarbij de 

otoplastiek al dan niet lekdicht bevonden wordt door controle van de dempingwaarden bij 125 

en 250 Hz. Dit heeft als nadeel dat de onderzoeker niet weet of de persoon de otoplastiek 

slecht aanbracht of dat de dop niet lekdicht is. De pneumatische lektest van fabrikant 2 is 

daarom in de praktijk beter bruikbaar. Door het al dan niet ontsnappen van de opgebouwde 

druk, krijgt de onderzoeker onmiddellijk zicht op de lekdichtheid. Een kleine toevoeging die 

gemaakt kan worden naar de praktijk is dat de gebruiker een korte training zou moeten krijgen 

zodat die de otoplastiek ook kan aanbrengen op de juiste manier. 
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Conclusie 

De focus in dit verkennend onderzoek ligt niet op de REAT-methode maar toch blijkt dat het 

gebruik van de ‘subject-fit’ een groot verschil geeft met de opgegeven dempingwaarden. 

Normen die gebruik maken van de ‘subject-fit’ zijn ingevoerd om de dempingwaarden 

realistischer te kunnen opmeten maar helaas gebruiken nog te weinig fabrikanten deze norm 

en verkiezen ze dus de ‘experimenter-fit’. Een belangrijke conclusie in deze studie is dat elke 

fabrikant op dezelfde manier zou moeten testen en er dus enkel gebruik gemaakt zou mogen 

worden van de ‘subject-fit’ voor het verifiëren van de demping door de fabrikant. 

Voorts blijkt uit deze studie dat de REAT-methode, ondanks het subjectieve karakter goed 

reproduceerbaar is. De vraag stelt zich bijgevolg of er dan wel nood aan een nieuwe methode. 

Het belang van het ontwikkelen van de MIRE ligt vooral in het feit dat het een goede methode 

is om objectief per individu de dempingwaarden te verkrijgen. Het grote voordeel is dat de 

demping van de gehoorbescherming individueel geverifieerd kan worden en zo de echte 

bescherming voor die persoon gekend is. De persoon dient wel een training in het aanbrengen 

van de otoplastieken te ondergaan om een optimaal resultaat te behalen. Om de ‘real world’ 

attenuatie te verkrijgen, wordt ook geopteerd om de MIRE-methode uit te voeren met 

‘subject-fit’. De nadelen van de MIRE-methode blijven uiteraard bestaan. 

Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat transparantie bij de fabrikanten over de gebruikte 

MIRE-methode ontbreekt. De huidige normen geven richtlijnen over het uitvoeren van 

MIRE-metingen maar het is niet duidelijk hoe de verkregen data verder verwerkt moeten 

worden. Bijgevolg gebeurt dit per fabrikant op een andere manier. Hieruit blijkt de nood aan 

een gestandaardiseerde procedure.  

Uit de goede reproduceerbaarheid van beide fabrikanten blijkt dat telkens hetzelfde wordt 

opgemeten. De vraag is of dit hetgene is dat men wil opmeten. Verder blijken vanuit de 

standaarddeviaties nog grote verschillen tussen individuen mogelijk te zijn, maar dit 

impliceert nog meer het belang van een individueel bepaalde dempingwaarde. 

In dit onderzoek konden de gemeten gemiddelde MIRE-waarden niet vergeleken worden met 

de gemiddelde dempingwaarden verkregen via de MIRE-methode van de fabrikant daar enkel 

de dempingwaarden gebruik makende van de REAT-methode gepubliceerd zijn. 
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In de toekomst zou een combinatie van  normering met REAT en MIRE aangewezen zijn. Op 

die manier krijgt men inzicht in de subjectieve demping waarbij ook het 

beengeleidingsmechanisme betrokken wordt. Door middel van een individuele meting krijgt 

men een objectief beeld van de eigenlijke demping per persoon dat dan afgetoetst zou kunnen 

worden aan de gepubliceerde normen met de MIRE. Het feit dat de fabrikanten geen 

dempingwaarden aan de hand van de MIRE vooropstelt blijkt ook een tekort. 

Voor verder onderzoek kan het nuttig zijn om meerdere gehoorbeschermers te vergelijken met 

dezelfde MIRE-techniek aan de hand van een gestandaardiseerd toestel. Dit was in dit 

onderzoek niet mogelijk omdat beide technieken niet met elkaar compatibel zijn en beide 

fabrikanten hun eigen systeem ontwikkeld hebben. 

Verder wordt in deze studie enkel de situatie bij otoplastieken nagegaan terwijl op de 

werkvloer grotendeels gebruik gemaakt wordt van wegwerpdoppen. De meeste MIRE-

technieken zijn ontwikkeld voor op maat gemaakte gehoorbeschermers en dus niet bruikbaar 

voor wegwerpdoppen.  

Een gestandaardiseerde MIRE-methode zou ontwikkeld moeten worden die compatibel is 

voor wegwerpdoppen, oorkappen en otoplastieken. 
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Appendices 

Appendix 1 

Instructies voor proefpersoon 

Dag proefpersoon, 

Voor onze thesis onderzoeken wij hoe goed otoplastieken, een bepaald soort gehoorbescherming, het geluid 

kunnen dempen. Hiervoor gebruiken wij 2 verschillende otoplastieken: Variphone en Lapperre. Daarnaast 

gebruiken we ook 2 verschillende manieren om de demping op te meten: REAT en MIRE (zie verder). 

TESTMOMENT 

Elk testmoment zal starten met het afnemen van een tympanogram (zoals het eerste contactmoment, 

beweeglijkheid trommelvlies) en een tonaal audiogram. 

Vervolgens zullen we 2x REAT en 2x MIRE per otoplastiek doen, in verschillende volgorde (at random), dit 

betekent 8x in totaal. 

Bij REAT zal je in de cabine moeten reageren op geluiden zoals bij het testen van jouw gehoordrempel, 

probeer dit zo consequent mogelijk te doen. 

Bij MIRE zal je buiten de cabine enkel ruis horen, maar geen enkele reactie mogen geven. 

Gedurende de testen mag er niet gepraat of ander geluid gemaakt worden omdat dat geluid de resultaten kan 

beïnvloeden. 

Jullie zullen zelf de gehoorbescherming moeten inbrengen a.d.h.v. een handleiding in het Engels of 

Nederlands. Daarna moeten jullie eens kauw- en kaakbewegingen maken om te kijken of de otoplastieken zich 

niet verplaatsen. Jullie mogen ons dus niet om hulp vragen. Wij mogen de plaatsing van de otoplastieken ook 

niet controleren. 

Als de plaatsing tijdens de testing verandert, signaleer dit onmiddellijk, dan wordt de test opnieuw begonnen. 

Jullie mogen geen oorringen of bril dragen tijdens de testafname. 

We verwachten dat de testafname 1uur in beslag zal nemen (30 min Jan, 30 min Hanne). 

Je zal gedurende de testmomenten verschillende malen dezelfde testen moeten doen, alsook vele malen de 

otoplastieken opnieuw inbrengen. 

Na elk testmoment houden wij de otoplastieken bij zodat je die niet kan vergeten. Na het 3e moment zijn de 

otoplastieken van jullie en kunnen jullie die gebruiken! De otoplastieken van Lapperre bevatten geen filter, maar 

die kunnen jullie er wel bij kopen als jullie dat willen (vraag bij ons gerust de prijs na). Bij de Variphone doppen 

mag je niet vergeten het rode en blauwe dopje te bevestigen (dit wordt na de eerste testing wel duidelijk). 

  



36 
 

Appendix 2  

1. Uitleg proefpersoon (eenmalig) 

o Doel onderzoek 

• Evaluatie attenuatie gehoorbescherming 

o Testprocedure: 2 delen:  

• subjectief (zo consequent mogelijk reageren) 

• objectief (geen medewerking vereist, volledige stilte) 

o Fitting otoplastieken 

• handleiding fabrikanten 

• kaakbewegingen maken  nagaan of fitting goed blijft 

• als de fitting tijdens meting verandert  signaleren  test wordt afgebroken en 

herbegonnen 

o Geen bril en oorringen dragen 

2. REAT-methode 

o Drempelbepaling zonder otoplastiek volgens de methode van Hughson-Westlake 

o Drempelbepaling op dezelfde manier mét otoplastiek. 

• de proefpersoon brengt de otoplastiek in. 

o Het verschil in drempelwaarden levert het insertion loss van de otoplastiek op. 

3. MIRE-methode VARIPHONE 

o De meetmicrofoon wordt aangebracht op de otoplastiek. 

o De koptelefoon wordt geplaatst. 

o De ruis wordt geïntroduceerd en naar een referentieniveau van 90 dB(A) gebracht. 

o De meting voor de referentie- en meetmicrofoon worden apart uitgevoerd; dit voor links 

en rechts. 

o Deze waarden worden opgeslagen en manueel ingevoerd in een Excel file met 

correctiewaarden. Zo worden de dempingwaarden (NR) bekomen. 

4. MIRE-methode SAFETY METER 

o De filter van de otoplastiek wordt vervangen door de module met meetmicrofoon. 

o De koptelefoon wordt geplaatst. 

o De ruis wordt gealterneerd rechts en links aangeboden. De correctiefactoren worden 

onmiddellijk in rekening gebracht en de PAR berekend. De waarden per frequentie 

worden in een Excel bestand opgeslagen. Een kleine omrekening dient te gebeuren 

alvorens de dempingwaarden bruikbaar zijn. 
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