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Ontworpen voor muziek 
 
 
Introductie 
Het nieuwe Synergy platform van Starkey Hearing 
Technologies introduceert een reeks aan nieuwe 
features welke onder andere ontworpen zijn om 
slechthorenden meer van muziek te laten 
genieten. Wellicht is de belangrijkste nieuwe 
feature het nieuwe muziek programma.  
Dit programma is speciaal ontworpen om muziek 
te luisteren en ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met professionele muzikanten en 
dirigenten. 
 
Motivatie voor muziek  
“De muziek brengt een soort genoegen teweeg 
waar de menselijke natuur niet buiten kan.” -
Confucius 
 
Muziek is overal om ons heen. Je hoort het in je 
huis, in de auto, in het bedrijfsleven in 
gebedshuizen, in winkelcentra, restaurants en op 
sportevenementen maar ook tijdens de picknick, 
in films en op televisie en natuurlijk niet te 
vergeten bij concerten.  
Wij vieren feest met muziek en wij relaxen op 
muziek.  
Sommige mensen vallen in slaap of worden 
wakker met muziek.  
Ook luisteren wij soms bewust of onbewust naar 
muziek in heel veel verschillende omgevingen. 
Wij nemen - vaak op de achtergrond - muziek 
waar en verwerken deze moeiteloos zonder ons 
daarvan bewust te zijn. 
 
Echter voor mensen met gehoorverlies kan het 
luisteren naar muziek frustrerend zijn. 
Moderne hoortoestellen bieden op dit vlak vaak 
maar een klein beetje hulp omdat hoortoestellen 
primair ontworpen zijn om het spraakverstaan te 
verbeteren en hebben hier de afgelopen jaren 
enorme stappen voorwaarts gedaan. 
De dynamiek van muziek is breder en vaak 
langzamer dan die van spraak. De spectrale 
variatie is groter en meer van belang bij de 
perceptie van muziek dan bij spraak, waardoor de 
spectrale vervorming meer impact heeft bij het 
luisteren naar muziek. De spraak welke je wil 
waarnemen komt vaak van één bron waardoor het 
algoritme vaak zo gemaakt is dat spraak naar 
voren gehaald wordt en alle overige geluiden 
zoveel mogelijk gefilterd worden. 

Muziek komt vaak vanuit meerdere richtingen en 
wordt ook vaak geluisterd zonder andere 
stoorbronnen. 
De ruimte waar muziek afgespeeld wordt inclusief 
de eventuele nagalm, zijn essentiële elementen 
voor het ervaren van muziek. Voor het luisteren 
naar muziek is het -over het algemeen-niet 
wenselijk om bepaalde delen te onderdrukken. 
Omdat muzieksignalen andere akoestische 
eigenschappen hebben dan spraaksignalen en ook 
verschillende dynamische en spectrale 
karakteristieken hebben, beïnvloedt de spraak- 
gerichte verwerking van geluid in de huidige 
hoortoestellen het luisteren naar muziek nadelig. 
Vergeleken met spraak vraagt muziek een andere 
verwerking van geluid. Dit zorgt voor bepaalde 
uitdagingen voor luisteraars met gehoorverlies. De 
op spraak-gerichte eigenschapen van 
hoortoestellen geeft vaak conflicten in het 
verwerken van muziek. Soms dusdanig dat 
slechthorenden geleidelijk minder of zelfs 
helemaal niet meer naar muziek luisteren. 
 
Het is algemeen bekend dat muziek van groot 
sociaal en emotioneel belang is voor jongeren. 
Maar Cohen, Bailey en Nilsson hebben in 2002 
door onderzoek aangetoond dat ook oudere 
mensen muziek belangrijk tot zeer belangrijk 
vinden. 
 

 
Figuur 1: Oudere mensen geven aan muziek 
belangrijk tot zeer belangrijk te vinden in hun 
leven.(Cohen et. al., 2002). 
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De liefde voor muziek is niet weg wanneer je een 
gehoorverlies hebt, maar het kunnen genieten van 
muziek kan negatief beïnvloed worden.  
In een onderzoek van Leek en collega’s (2008) 
waaraan luisteraars met gehoorverlies 
deelnamen, gaf ongeveer de helft aan minstens 
eenmaal per dag muziek te luisteren.  
30 procent van de deelnemers gaf aan minder van 
muziek te kunnen genieten door hun 
gehoorverlies. 
De luisteraars gaven aan dat muziek te luid of te 
zacht was en ze moeite hadden om melodieën te 
herkennen en teksten te verstaan. 
Onderzoeker Leek constateert dat 25 tot 30 
procent van de hoortoesteldragers problemen 
ondervindt met het luisteren naar muziek en dat 
zij extra aandacht van hun audicien of audioloog 
nodig hebben om deze problemen te verminderen. 
Hoortoesteldragers zijn niet gelukkig met het 
geluid van muziek in hun hoortoestel.  
Als je even snel rondkijkt op internet hoe mensen 
het geluid van muziek omschrijven als ze het 
beluisteren met hun hoortoestel, dan vind je al 
snel omschrijvingen als “gedempt, afstandelijk, 
verwarrend, dof, dun, metaalachtig, 
gecomprimeerd” en “komt niet overeen met de 
werkelijkheid.”  
De vragen welke je vindt zijn bijvoorbeeld ook: 
“Waarom klinkt muziek zo slecht via mijn 
hoortoestellen? Het klinkt als een goedkope 
transistor radio.”  
Bovendien hoor je deze klachten ook van de 
audicien die zich beperkt voelt in de 
mogelijkheden om het optimale voor muziek uit 
hoortoestellen te halen. Er werd zelf wel eens 
gezegd  “soms is het nog het beste om een stukje 
tape over de microfoons te plakken.” (refererend 
aan een opmerking vanuit een audicienspraktijk 
waar een manier gezocht werd om de luide 
ingangsgeluiden te verlagen)  
De tijd is rijp om met een passende oplossing te 
komen voor muziekliefhebbers en voor de 
audiciens en audiologen die het maximale uit het 
hoortoestel van hun cliënt willen halen.  
 
 
Ontworpen voor het luisteren naar muziek. 
De mogelijkheden betreffende het optimaliseren 
van muziek in hoortoestellen -inclusief de 
voorgaande Starkey hoortoestellen- beperkte zich 
tot nu toe nog tot een muziekprogramma in 
hoortoestellen met als uitgangspunt het standaard 
programma dat ontworpen is voor spraak. Dat was 
in die zin gunstig omdat de fabrikant slechts kleine 
en eenvoudige aanpassingen hoefde te maken 
betreffende de signaalverwerking en doelcurven 
welke voor spraak ontwikkeld zijn. Maar waarom 

zou de verwerking van geluiden voor muziek een 
afgeleide van spraak moeten zijn? Het zijn immers 
totaal verschillende akoestische signalen en vaak 
zijn er hele andere wensen voor wat betreft het 
gewenste resultaat.  
Voor spraak is het doel om het spraakverstaan te 
maximaliseren en het toestel zo comfortabel 
mogelijk te laten klinken. Voor muziek is het doel 
om optimaal van de volledige dynamiek en 
frequentie spectrum van muziek te kunnen 
genieten. Gezien deze verschillende doelstellingen 
is de beste aanpak om muziek op een totaal 
andere manier te verwerken. 
 
 
Het nieuwe muziek programma van Starkey is van 
begin af aan ontworpen om muziek te luisteren. 
Het bestaat uit drie belangrijke componenten: 
 
• Een nieuwe muziek-rekenregel speciaal 

ontworpen voor muziek. 
 
• Een nieuwe compressie betreft het dynamische 

bereik om de nieuwe muziek rekenregel te 
complementeren.  

 
• Nieuwe regelaars in de Inspire aanpassoftware 

om het muziek programma zo optimaal mogelijk 
af te stellen.  

 
Een nieuwe rekenregel. 
In plaats van het modificeren van een bestaande 
rekenregel zoals de NAL-NL2 of DSL 5.0, is de 
nieuwe muziek rekenregel van Starkey Hearing 
Technologies volledig gebaseerd op wat belangrijk 
is voor het genieten van muziek. Eigen onderzoek 
heeft aangetoond dat de volgende twee factoren 
het meest van belang zijn: 
 
Zorgen voor een transparante geluidskwaliteit en 
het herstellen van de intensiteit van luide muziek 
Dit vereist een vlakke insertion gain en lineaire 
versterking zonder compressie bij de hogere 
input-levels. Tegelijkertijd moet er enige 
versterking gegeven worden om het gehoorverlies 
te compenseren. Wat dit betreft wil de 
slechthorende eigenlijk niets anders dan een grote 
volume regelaar. Het research team van Starkey 
Hearing Technologies heeft uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de muziek voorkeuren betreffende 
luidheid van de supra-treshold bij een grote 
verscheidenheid aan soorten gehoorverlies. Dit 
onderzoek leidt tot aanpasdoelen voor luide 
muziek waarbij er verschillen zijn in de frequentie 
karakteristieken ten opzichte van zachte muziek.  
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Het hoorbaar maken van zachte muziek.  
Dit vereist een aanpassing van de 
frequentierespons voor de versterking van de 
zachte input. Voor de meeste gehoorverliezen 
betekent dit vaak dat de extreem hoge frequenties 
en de lage frequenties versterkt moeten worden 
terwijl de midden frequenties minder versterkt 
moeten worden. Een nieuwe rekenregel 
ontwerpen vereist onderzoek naar hoe belangrijk 
de verschillende intensiteiten van zachte muziek 
zijn. 
Op basis van dit empirisch resultaat was het doel 
de compressie te minimaliseren over een reeks 
van verschillende intensiteiten. 

 
Figuur 2. Frequentieresponse karakteristieken 
voor een range van input levels. De gestippelde 
curves geven een range van inputs aan voor een 
onaangepast oor. De doorgetrokken lijnen geven 
de “eardrum-level response” bij dezelfde input 
range weer voor een aangepaste oor.  
 
Als wij kijken naar figuur twee, dan zien wij een 
voorbeeld van het effect bij een aanpassing. 
De zwart gestreepte lijn geeft de gehoordrempel 
in SPL weer. De gestippelde lijnen geven de 
intensiteit weer van een reeks input niveaus van 
muziek. De doorgetrokken lijnen geven dezelfde 
input niveaus weer na versterking. 
Wat wij hier zien is dat de zachte muziek dusdanig 
verhoogd is zodat het hoorbaar is, voornamelijk 
door de hele lage en hoge frequenties te 
versterken. 
Aan de andere kant van het intensiteit spectrum 
zien wij hier dat de luide input van deze muziek 
een vlakke respons heeft wat een vlakke insertion 
gain indiceert. Dit gekoppeld met een lineaire 
(compressieloze) versterking, zorgt voor een 
transparante versterking van de muziekdelen met 
een hoge intensiteit. 
Belangrijk opmerking hierbij: De karakteristieken 
van deze versterking laten als resultaat zien dat er 

enige compressie is in sommige 
frequentiegebieden. Dit in tegenstelling tot wat er 
nu vaak gedacht wordt, namelijk dat muziek 
lineair (of nagenoeg lineair) doorgeven zou moeten 
worden, wil dit door de slechthorende als 
aangenaam bestempeld worden. 
Gedurende het onderzoek en de ontwikkeling van 
het muziek programma, werd steeds duidelijker 
dat wij als industrie weinig inzicht hadden in de 
behoefte van slechthorenden op het gebied van 
muziek luisteren. Wij moeten erg voorzichtig zijn 
om de tot nu toe in de praktijk gebruikte methoden 
zonder meer als waar aan te nemen. 
 
Nieuwe compressie 
Een nieuwe compressie architectuur werd 
ontwikkeld ter aanvulling van de nieuwe muziek 
rekenregel. Een nieuw gebied van lineaire 
versterking (segment 3 in figuur 3) is toegevoegd 
om high level lineariteit te leveren welke nodig 
was voor deze nieuwe rekenregel. De dynamische 
karakteristieken van de versterker zijn ook 
significant veranderd. 
Dit werd ingeven door twee zaken: 
 
Het gedrag van de compressie meer consistent 
maken voor muziek. 
De compressie betreffende het dynamisch bereik 
voor spraak is heel geavanceerd geworden en 
zorgt voor een maximaal spraakverstaan zonder 
oncomfortabele luide geluiden. Tegelijkertijd is er 
weinig aandacht besteed aan de algehele ervaring 
van het geluid. Zoals eerder aangegeven is het 
doel voor muziek behoorlijk verschillend. Voor 
muziek geldt dat het doel is om maximaal van 
muziek te kunnen genieten door een consistente 
ervaring te bieden waarbij de versterking continu 
stabiel is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur  3: Een tekening van de muziek compressie 
input / versterking karakteristiek. 
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Segment 1 toont de expansie om laag niveau ruis 
te minimaliseren; segment 2 toont de compressie 
voor de transitie tussen meer versterking voor 
zachte muziek en minder versterking voor de luide 
muziek; segment 3 toont lineaire versterking voor  
 luide muziek; segment 4 toont de compressie aan 
de output kant om de verstoring voor de hoogste 
input te voorkomen. 
 
 
 
Het dynamisch bereik zoveel als mogelijk aan 
laten sluiten op muziek.  
Wij weten dat de dynamiek van muziek groter en 
trager is dan spraak, zodat elke kunstmatigheid in 
versterking enorm wordt uitvergroot in 
vergelijking met spraak. 
Met deze overwegingen in gedachten is de Starkey 
Hearing Technologies’ muziek rekenregel  
ontworpen om een natuurlijke loudness te geven 
en tegelijkertijd de gewenste geluidskwaliteit te 
verzorgen.  
Aangezien er heel erg veel verschillende 
muziekstijlen zijn, was het een uitdaging om de 
dynamische karakteristieken van de verschillende 
muziekstijlen vast te stellen. 
Deze karakteristieken hebben bijgedragen aan de 
gemiddelde muziek spectra welke een 
fundamentele bijdrage leveren aan de berekening 
in de muziek-rekenregel. 
Kwalitatief hoogwaardige replicatie van muziek 
vereist ook dat de input van muziek niet verstoord 
wordt aan de inputzijde van het hoortoestel. 
Daarom kunnen hoortoestellen met het Synergie 
platform een  input van 110dB SPL verwerken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe regelaars in de Inspire aanpassoftware 
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De derde grote aanpassing zijn de regelaars in de 
Inspire aanpassoftware voor het 
muziekprogramma. 
Het doel was om een verschil te maken tussen de 
manier waarop wijzigingen gemaakt worden in een 
programma voor spraak ten opzichte van een 
programma voor muziek. 
 
We hebben eerder gezien dat er een paar 
misverstanden zijn over hoe een hoortoestel 
afgesteld zou moeten zijn voor muziek.  
Wij moeten deze valkuilen vermijden en muziek 
niet als spraak behandelen. 
De sleutel van het software ontwerp is de dialoog 
met de slechthorende betreffende het finetunen 
van zijn hoortoestel voor muziek.  
Het doel is immers om de slechthorende weer van 
muziek te laten genieten, en dat kan alleen op 
basis van de ervaring van deze slechthorende met 
muziek. Het Inspire QuickFit scherm voor muziek 
is ontworpen om het gesprek over muziekkwaliteit 
te vereenvoudigen. Het heeft namelijk regelaars 
welke eenvoudig te begrijpen zijn door de audicien 
en de slechthorende. 
Frequenties zijn duidelijk gegroepeerd in 
regelaars voor Bass, Mid, en Treble en een 
breedbandige loudness regelaar is beschikbaar. 
Nieuwe grafieken zijn ontworpen ter 
ondersteuning van de conversatie over de 
muziekkwaliteit. Zo is de “nullijn”  altijd op basis 
van de muziek target voor die specifieke 
slechthorende. Alle gemaakte wijzigingen worden 
zichtbaar door middel van blauwe balken die 
steeds verder verschuiven bij de “nullijn” vandaan 
waarbij de waardes positief aangegeven worden bij 
verhoging van de versterking en negatief 

aangegeven worden bij verlaging van de 
versterking. De bedoeling is om duidelijk zichtbaar 
te hebben hoever er van de oorspronkelijke target 
afgeweken is. Gedurende de tijd kwamen wij 
erachter dat de geluidskwaliteit het beste 
beoordeeld kon worden met klassieke muziek, 
ongeacht de muzieksmaak van de slechthorende, 
waardoor wij besloten hebben extra klassieke 
muziek demo’s in de software op te nemen. 
 
Conclusie 
Starkey Hearing Technologies’ nieuwe muziek 
programma is een geheel nieuwe manier om een 
muziekprogramma aan te bieden. Het is afwijkend 
van eerdere pogingen die gedaan zijn om muziek 
aan te passen in hoortoestellen door het van de 
grond af aan opnieuw op te bouwen. Het is 
voorzien van een nieuwe muziek rekenregel, met 
een nieuwe manier van compressie en nieuwe 
bedieningsmogelijkheden in de aanpassoftware.  
Het resultaat is een totaalpakket om de 
slechthorende weer van muziek te kunnen laten 
genieten. 
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