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HAC/dp/kk      Hoensbroek, 27 maart 2008 
 
Geacht bestuur, 
 
In het kader van het lopende FENAC kwaliteitstraject heeft u de Kring Klinisch Audiologen 
(KKAu) verzocht een uitspraak te doen over de wenselijke normen ten aanzien van de 
akoestiek in de audiologische onderzoeksruimten binnen audiologische centra. 
 
De bij de KKAu aangesloten audiologen hebben zich in het afgelopen voorjaar over uw 
verzoek gebogen. Op een conferentie te Vught zijn door collega’s voordrachten verzorgd en 
zijn vervolgens visies en ervaringen aangaande dit onderwerp uitgewisseld.  
De KKAu is van mening dat er zoveel mogelijk bij internationale normen dient te worden 
aangesloten. Omdat niet alle gangbare klinische audiologische onderzoeken dezelfde eisen 
stellen aan de akoestiek hebben we bekeken of het mogelijk was te komen tot een vorm van 
classificatie. Op basis hiervan doet het KKAu bestuur de volgende aanbevelingen ten 
aanzien van de audiometrieruimten. 
 
Ruimte   Type testen    Klasse  Eis 
 
Standaardaudiometrie toon- en spraakaudiometrie  A ISO 8253-1, eis voor been- 
   luchtgeleiding + beengeleiding per oor  geleidingstesten + 10 dB 
    
Vrije veld audiometrie observatieaudiometrie (warbles/ B ISO 8253-2, eis + 20 dB 
   VRA)      0,3 < T60 < 0,5 
   hoortoestelcontrole (warbles/spraak)  SNR (op meetpositie) + 5 dB 
   spraak in ruistesten (Plomp/VU)   STI > 0,7 
 
Voor screening (luchtgeleidingsaudiometrie, OAE) kunnen soepelere eisen worden 
toegepast. Deze versoepeling wordt bepaald door de frequentierange die gemeten wordt en 
de isolerende werking van een kap of insert-phone. 
 
Voor BERA en ECOG metingen kunnen de eisen worden aangepast aan het doel van de 
meting. In het algemeen is een ruimte die voldoet aan de eisen voor vrije veld audiometrie 
voldoende. 
 
We vragen tevens aandacht voor de akoestiek binnen de spreekkamers. Voor 
slechthorenden is het afhankelijk van de slechthorendheid lastig zo niet onmogelijk een 
adviesgesprek te volgen onder slechte akoestische omstandigheden. 
 



Voor de spreekkamers beveelt de KKAu de volgende akoestische eigenschappen aan: 
 
Spreekkamer  adviesgesprek            Achterdgrondniveau maximaal 35 dB(A) 
                                                                                                  STI>0.7 
                                                                                                  0,3 < T60 < 0,5 
                                                                                                  SNR + 5 dB 
 
Bij voorkeur alle, maar met name de meetruimte voor BERA en ECOG dienen voldoende te 
zijn afgeschermd voor elektromagnetische stoorsignalen.  
 
De klinisch audiologische onderzoeksmethoden en de technische eigenschappen van 
hoorhulpmiddelen zijn voortdurend in ontwikkeling. Dit impliceert dat de thans geformuleerde 
minimum vereisten en aanbevelingen geen statisch gegeven zijn, maar op enig moment 
evaluatie en wellicht bijstelling behoeven aan de state-of-the-art.  
 
Aangaande bovenstaande, het inventariseren van de huidige praktijk en het implementeren 
en borgen van audiologische en akoestische kwaliteitsnormen stellen we vanuit de KKAu 
graag onze expertise ter beschikking. 
 
Hoogachtend, 
Namens de Kring Klinisch Audiologen 
 
 
 
 
 
drs. D.J.E.J. Pans 
Voorzitter 
 
 


