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In moderne hoortoestellen gebruikt men geavanceerde signaalbewerking om het inko-
mende geluid te bewerken en te versterken. Het hoortoestel is meer dan een eenvou-
dige geluidversterker: het toestel reageert actief op het binnenkomende geluid. De sig-
naalbewerking is complex. Het toestel wordt gestuurd door de eigenschappen van het
ingaande geluid zoals geluidsterkte, fluctuaties in geluidsterkte en frequentie-inhoud
van het signaal.

Desondanks zijn veel hoortoestelgebruikers toch niet volledig tevreden met hun toe-
stel. Een veelgehoorde klacht is dat het moeilijk is om een gesprek te volgen in een
rumoerige omgeving, zoals in een restaurant of op een feestje. Vooral mensen met een
zogenaamd perceptief gehoorverlies hebben veel last van achtergrondlawaai. Een per-
ceptief gehoorverlies wordt veroorzaakt door schade aan het binnenoor: het komt door
“kapotte gehoorcellen”. Zelfs als geavanceerde hoortoestellen worden gebruikt, leidt
een perceptief gehoorverlies veelal tot een verminderd spraakverstaan in lawaai. He-
laas komt deze vorm van gehoorverlies veelvuldig voor. Dit verlies heeft veel gangba-
re oorzaken zoals ouderdom, excessieve blootstelling aan hoge geluidniveaus, erfelijke
factoren en voor het oor schadelijke medicatie.

Naast verminderd spraakverstaan heeft perceptief gehoorverlies nog een vervelend
gevolg: geluiden met een laag niveau (“zachte geluiden”) worden niet meer waar-
genomen terwijl geluiden met een hoog niveau (”harde geluiden”) even hard en soms
zelfs harder klinken. Er zit dus een kern van waarheid in de karikatuur van de (percep-
tief) slechthorende die zegt “Kun je iets harder praten, ik versta je niet” en vervolgens
roept “Hé! Je hoeft niet zo te schreeuwen, ik ben niet doof!”. Om dit gevolg van per-
ceptief gehoorverlies te verminderen, wordt vaak gebruik gemaakt van compressieve
versterking. Deze compressieve versterking (of kort: compressie) kan automatisch het
volume van het hoortoestel regelen. Zachte geluiden worden automatisch versterkt en
harde geluiden blijven comfortabel doordat ze weinig of geen versterking krijgen. Zo
vertelde één van onze proefpersonen dat ze door haar nieuwe compressieve hoortoe-
stellen weer kan genieten van haar ochtendwandelingen. Ze kan nu de vogels horen
fluiten zonder dat ze aan de volumeknop hoeft te draaien en zonder te vrezen voor
pijnlijk harde geluiden van passerend verkeer.
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Compressie in hoortoestellen kan niet alleen het luistercomfort verbeteren, het kan ook
de spraakverstaanbaarheid beı̈nvloeden. Helaas is nog niet duidelijk wat de invloed
is van belangrijke compressieparameters op het spraakverstaan in lawaai. Bovendien
is het onbekend of het effect van een bepaalde parameter wordt beı̈nvloed door de
instelling van een andere parameter (interactie). We hebben daarom een uitgebreid
experiment opgezet waarin de effecten van vier compressieparameters in onderlinge
samenhang werden onderzocht. Ons onderzoek was volledig parametrisch. Dit wil
zeggen dat alle mogelijke combinaties van de compressieparameters zijn gebruikt. De
onderzochte parameters zijn het aantal frequentiekanalen (NC = 1, 2, of 6), de compres-
sieratio voor frequenties respectievelijk onder en boven 1 kHz (CRlow/CRhigh = 1/2 tot
3/3), en de in- en uitregeltijd (Ta/Tr = 4 tot 400 ms). Als referentie hebben we verster-
king zonder compressie, oftewel lineaire versterking, gebruikt.

In onze studies zijn twee soorten ruis gebruikt: stationaire en fluctuerende ruis. Beide
typen ruis hadden de spectrale kenmerken (frequentie-inhoud) van spraak. Stationai-
re ruis klinkt als het constante geruis van een waterval. Deze ruis hebben we gekozen
omdat deze eenduidig is gedefinieerd en omdat deze wordt gezien als een standaard.
Onze fluctuerende ruis had de temporele veranderingen (modulaties) van achterstevo-
ren afgespeelde spraak. Dit type achtergrondruis is gekozen omdat het klinkt als een
onverstaanbare spreker en dus relevant is voor de dagelijkse praktijk van een slecht-
horende. Bovendien hebben slechthorenden in het algemeen minder profijt van de
momenten van lage geluidsterkte in fluctuerende ruis dan normaalhorenden. Alle ex-
perimenten zijn uitgevoerd met een lage compressiedrempel zodat het hele signaal
werd gecomprimeerd. Alle geı̈ncludeerde proefpersonen hadden een matig percep-
tief gehoorverlies. De stimuli werden aangeboden op een geluidniveau dat binnen
het resterend dynamisch bereik van de proefpersonen lag, zodat de spraak ook zon-
der compressie hoorbaar was. Dit heeft als voordeel dat het effect van compressie op
het spraakverstaan werd veroorzaakt door de verandering in het spraaksignaal en niet
door een betere hoorbaarheid van de spraak (zoals bijvoorbeeld nodig is voor te zachte
spraak of voor de bovengenoemde zachte vogelgeluiden).

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de werking van ons gehoor. Het beschrijft de ge-
luidtransmissie door het oor en de gevolgen van schade aan het oor. De focus van het
hoofdstuk ligt op de cochlea (het slakkenhuis). De huidige gedachte is dat de cochlea
de primaire bron is van compressieve versterking in het oor zelf. Deze cochleaire ver-
sterking heeft een grote invloed op de auditieve perceptie. Het kan veel niet-lineaire
aspecten van de geluidverwerking door het gehoor verklaren. Als de cochleaire com-
pressie is verminderd door gehoorbeschadiging, dan is het wellicht zinvol om een
hoortoestel van compressie te voorzien. Het hoofdstuk eindigt daarom met een korte
beschrijving van eigenschappen en implementaties van compressie in hoortoestellen.
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Hoofdstuk 2 bestudeert het effect van compressie op het spraakverstaan in een stati-
onaire achtergrondruis. De studie richt zich op mensen met een matig perceptief ge-
hoorverlies. Enkele voorgaande onderzoeken lieten een kleine verbetering in spraak-
verstaan zien met compressie ten opzichte van lineaire versterking. Hoewel sommige
experimenten resulteerden in verslechterd spraakverstaan met compressie, bleek in
het algemeen dat compressie het spraakverstaan niet verslechterde ten opzichte van
lineaire versterking. Dit was met name het geval voor compressie met een beperkt
aantal frequentiekanalen en een lage compressieratio. Experimenten met een groter
aantal frequentiekanalen gaven onderling verschillende resultaten. Nagenoeg geen
enkel voorgaand onderzoek was gericht op het vaststellen van mogelijke interacties
tussen de compressieparameters.

In ons onderzoek werd de ’Speech Reception Threshold in ruis’ (SRT) gebruikt als maat
voor spraakverstaanbaarheid. De focus lag op het effect van compressieve versterking
ten opzichte van lineaire versterking. Daarom hebben we ∆SRT geı̈ntroduceerd: ∆SRT
is het verschil tussen de spraakverstaanbaarheid met enerzijds compressie en ander-
zijds lineaire versterking. Een lagere ∆SRT komt overeen met een betere spraakver-
staanbaarheid met compressie dan met lineaire versterking. De compressieparameters
van een specifiek compressiesysteem noteren we als CP ( NC, CRlow/CRhigh, Ta/Tr) (of-
tewel: het aantal kanalen, de compressieratio en de in- en uitregeltijd).

Ons experiment liet zien dat de meeste compressiecondities een slechtere spraak-
verstaanbaarheid opleverden dan lineaire versterking. De resultaten voor twee- en
zeskanaals-compressie waren nagenoeg gelijk aan elkaar. Enkelkanaals-compressie
gaf de slechtste resultaten. De resultaten suggeerden dat de tweekanaals-compressie
wellicht zou kunnen worden verbeterd door optimalisatie van de frequentie waarbij
de compressieratio werd gesplitst (1000 Hz). Een compressieratio van 3/3 gaf slechte-
re resultaten dan de lagere compressieratio’s. De combinatie van de grootste tijdcon-
stanten (Ta/Tr = 40/400 ms) resulteerde in betere spraakverstaanbaarheid dan snellere
compressie.

Het experiment was specifiek opgezet om mogelijke interactie-effecten te bestuderen.
Of anders gezegd, we wilden weten of het effect van een bepaalde parameter (bijvoor-
beeld de uitregeltijd) zou worden beı̈nvloed door de instelling van een andere para-
meter (bijvoorbeeld het aantal frequentiekanalen). De resultaten lieten een statistisch
significant effect van NC * T zien. Dit betekent dat het effect van de tijdconstanten af
hing van het aantal frequentiekanalen: snelle enkelkanaals-compressie gaf een slech-
tere spraakverstaanbaarheid dan snelle meerkanaals-compressie. Bovendien was de
interactie NC * CR * T significant. Dit geeft aan dat een specifieke combinatie van com-
pressieparameters een verslechtering (bijvoorbeeld CP ( 1, 3/3, 4/4)) of een verbete-
ring (zoals CP ( 2, 2/3, 40/40)) kan opleveren. De beste spraakverstaanbaarheid werd
bereikt met tweekanaals-compressie (CP ( 2, 2/3, 40/40), ∆SRT =−0.7 dB). Het beste
resultaat met zeskanaals-compressie werd gemeten voor CP ( 6, 2/2 + 2/3, 40/400)
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(∆SRT =−0.4 dB). De beste spraakverstaanbaarheid voor enkelkanaals-compressie
was gelijk aan de spraakverstaanbaarheid voor lineaire versterking. De verbeterin-
gen van 0.7 en 0.4 dB komen overeen met verbeteringen in het spraakverstaan van
respectievelijk 12 en 7%.

Hoofdstuk 3 richt zich op compressie van spraak in een fluctuerende achtergrond-
ruis. De achtergrondruis had het frequentiespectrum van spraak, met de achterstevo-
ren gedraaide temporele modulaties van de spreker. Voorgaand onderzoek voor ma-
tig perceptief gehoorverlies gaf geen duidelijk beeld van het effect van compressie in
een fluctuerende ruis. Hoewel een enkel onderzoek een verbetering in spraakverstaan-
baarheid liet zien onder invloed van compressie (ten opzichte van lineaire versterking),
resulteerden de meeste onderzoeken in gelijke spraakverstaanbaarheid of zelfs in een
verslechtering. Compressie in fluctuerende ruis gaf iets betere resultaten dan in statio-
naire ruis. Voor fluctuerende ruis is, net als voor stationaire ruis, weinig bekend over
interacties tussen de compressieparameters.

Ons experiment liet zien dat compressie slechts een kleine invloed had op de spraak-
verstaanbaarheid. Ondanks de bekende spectrale en temporele contrastverlaging door
meerkanaals-compressie bleek het effect van meerkanaals-compressie op de spraak-
verstaanbaarheid toch beperkt. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat compres-
sie de laag-energetische delen van spraak extra kan versterken tijdens de gaten in de
ruis waardoor de temporele maskering vermindert. Het experiment leverde slechts
één statistisch significant resultaat op: zeskanaals-compressie gaf slechtere spraakver-
staanbaarheid dan enkel- en tweekanaals-compressie. Ten opzichte van stationaire ruis
gaf enkelkanaals-compressie in fluctuerende ruis een minder slechte spraakverstaan-
baarheid. In tegenstelling tot stationaire ruis waren interactie-effecten niet significant
voor fluctuerende ruis. De compressie-instellingen die goede resultaten opleverden
voor stationaire ruis, gaven ook goede resultaten voor fluctuerende ruis. De beste sco-
re (∆SRT =−0.9 dB) werd gemeten voor enkelkanaals-compressie: CP ( 1, 2/2, 40/40).
Een verschil van −0.9 dB lijkt erg weinig, maar het komt overeen met een verbetering
in zinscore van ongeveer 15%. De beste spraakverstaanbaarheid voor tweekanaals-
compressie was gemeten voor CP ( 2, 2/3, 40/40) (∆SRT =−0.7 dB). Deze combinatie
leverde ook de beste spraakverstaanbaarheid voor stationaire ruis (∆SRT =−0.7 dB,
hoofdstuk 2). De combinatie CP ( 6, 2/3, 40/400) gaf voor zeskanaals-compressie de
beste spraakverstaanbaarheid in stationaire ruis en resulteerde in een goed resultaat
voor fluctuerende ruis (∆SRT =−0.4 dB).

De resultaten suggereren dat stationaire ruis beter geschikt is dan fluctuerende ruis
om het effect van compressie op de spraakverstaanbaarheid te meten. Voor stationaire
ruis waren de (negatieve) effecten van compressie groter en de variantie in de SRT-
resultaten kleiner.
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Hoofdstuk 4 evalueert het effect van compressie op het spraakverstaan voor indivi-
duele luisteraars. In het merendeel van de voorgaande onderzoeken werd geen statis-
tisch significante correlatie gevonden tussen het effect van compressie op de spraak-
verstaanbaarheid en de audiometrische kenmerken. Voorgaande onderzoeken die wel
een significante correlatie gaven, lieten zowel positieve als negatieve correlaties zien.
Het bleef daarom onduidelijk voor welke slechthorenden compressie het meeste nut
heeft. Bovendien werd niet duidelijk welke specifieke compressie-eigenschappen het
beste spraakverstaan opleveren voor individuele luisteraars. Omdat in voorgaand on-
derzoek geen duidelijk beeld werd geschetst, hebben we de grote hoeveelheid data
van de voorgaande hoofdstukken opnieuw geanalyseerd.

Voor onze proefpersonen was het effect van compressie nogal klein ten opzichte van de
variantie binnen proefpersonen. Bovendien was de meetfout groter voor proefperso-
nen met een slechter spraakverstaan in ruis. Het effect van compressie was niet signifi-
cant gecorreleerd met standaard audiometrische kenmerken zoals de hoordrempel en
het dynamisch bereik. Voor stationaire ruis lieten de resultaten echter een significante
relatie zien tussen het effect van compressie (∆SRT) en de SRT voor lineaire verster-
king voor de laagste twee compressie ratio’s (CR = 1/2 en CR = 2/2). Voor stationaire
ruis bleek het beste resultaat van compressie significant beter te zijn voor proefperso-
nen met een slechtere SRT. Deze correlaties suggereren dat een eventueel effect van
compressie beter zou kunnen worden vastgesteld aan de hand van metingen van het
spraakverstaan in stationaire ruis dan aan de hand van toondrempels of het dynamisch
bereik. De meeste regels voor de aanpassing van hoortoestellen zijn echter gebaseerd
op toondrempels.

Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting en bespreekt kort de toepasbaarheid van de re-
sultaten in de dagelijkse praktijk van hoortoestelaanpassing. Er wordt voorgesteld om
een hoortoestel in eerste aanleg aan te passen op basis van spraakverstaanbaarheid in
stationaire ruis, bijvoorbeeld aan de hand van de algemene resultaten van deze studie.
Daarna kunnen andere belangrijke zaken individueel worden geoptimaliseerd zoals
bijvoorbeeld hoortoestelcomfort, luistergemak, hoorbaarheid, helderheid van het ge-
luid en muziekbeleving.
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