
 

Over welke hoortoestellen het beste zijn om muziek mee te beluisteren?  

Door Wouter de Wolf en Ed de Geus, audiciens 
HOORKRANT – Tops en tops December 2020 
 
Rubriek 
Vraag het aan de audicien 
 
Vraag van Peer aan audiciens 
Ik ben een ontzettende muziekliefhebber, maar sinds ik hoortoestellen klinkt het geluid niet meer zo 
mooi. Nu vraag ik me of er hoortoestellen zijn die de beste zijn om muziek te beluisteren of waar 
moet ik opletten bij de aanschaf om het geluid van muziek zo mooi mogelijk te laten klinken. Ik 
begrijp dat een hoortoestel een muziekstand heeft, graag jullie advies. 
 
Antwoord van de audiciens 
"Dat is een leuke vraag Peer, maar het antwoord erop is helaas niet zo gemakkelijk.  

Om te beginnen moet je je realiseren dat het gehoorverlies van de meeste mensen behoorlijk kan 
verschillen, waardoor er meteen al een enorm aantal merken en types in beeld zijn om het 
basisprobleem op te lossen. Want laten we eerlijk zijn, het basisprobleem is voor de meeste mensen 
toch spraakverstaan. Dus als er een passende oplossing is gevonden voor spraakverstaan, dan pas 
gaan we meestal pas inzoomen op muziek. Dat neemt niet weg dat je uiteraard tijdens de 
proefperiode ook gelijk muziek luisteren kunt meewegen, maar in de basis moet eerst 
het spraakverstaan goed zijn.   

Stel dat je een passende oplossing voor spraakverstaan hebt, dan kan jouw audicien een speciale 
muziekstand in het hoortoestel instellen. Gek genoeg moeten er in die stand een groot aantal 
instellingen (features) uitgeschakeld worden, die je bij spraak juist nodig hebt. Zo moeten 
de richtingmicrofoons uitgeschakeld worden, moeten er meestal meer lage tonen toegevoegd 
worden, moet het maximale uitgangsvolume worden verruimd en is het vaak verstandig om de hoge 
tonen wat te dempen.   

Tot slot kunnen de eisen van de gebruiker nogal verschillen. Het maakt namelijk nogal verschil of 
iemand gewoon naar de muziek wil luisteren, of zelf een instrument wil bespelen, of in een koor wil 



zingen. En bij instrumenten is er ook nog veel verschil hoe de hoortoestellen ingesteld moeten 
worden, denk bijvoorbeeld aan een piano of een trompet.    

Bovenstaande aanpassingen kun je met vrijwel ieder toestel doen. Uiteraard kan dat met de meer 
geavanceerde toestellen vaak wel wat mooier en zijn er meer mogelijkheden.   

Maar bij dit alles is uiteraard het individuele gehoorverlies leidend. En is dus ook de wens om welke 
muziek het gaat van groot belang. Dus eigenlijk kunnen we je vraag niet met een eensluidend 
antwoord beantwoorden. Het is simpelweg individueel maatwerk voor jouw audicien. Daarbij moet 
je bedenken dat om het optimale resultaat te bereiken geduld en veel experimenteren nodig is. 
Bespeel je zelf een instrument, dan is het vaak handig om deze mee te nemen bij de aanpassing van 
hoortoestellen, vooropgesteld dat dat mogelijk is."     

Second Opinion Hoortoestellen 
Second Opinion Hoortoestellen is onafhankelijk. Je kan er hoortoestellen uitproberen en zij 
optimaliseren bestaande hoortoestellen. Zij hebben het uitproberen van hoortoestellen 
losgekoppeld van de aankoop van hoortoestellen. Uitproberen gaat merkonafhankelijk, het 
aankopen van het hoortoestel gaat via je eigen audicien. 
 
 

https://secondopinionhoortoestellen.nl/

