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1_ Wat doet Jacoti ListenApp? 

Jacoti ListenApp is een softwarematig hoorapparaat, dat geluid versterkt ter 
compensatie van gehoorverlies. Jacoti ListenApp is geïndiceerd voor personen met 
licht tot matig gehoorverlies. U heeft een audiogram nodig dat recent is gemeten 
door een gehoorexpert. Het audiogram documenteert uw individuele gehoorverlies 
en wordt door Jacoti ListenApp gebruikt ter compensatie van uw 
gehoorbeschadiging: Jacoti ListenApp versterkt een aantal frequenties meer dan 
andere. Jacoti ListenApp versterkt ook zachte geluiden meer dan harde geluiden en 
detecteert en verzacht ruis. 

1.1_ Vereisten 

U kunt Jacoti ListenApp gebruiken op een iPhone 5 / 5C / 5S / 6 / 6 Plus / 6S / 6S 
Plus / 7 / 7 Plus / SE en met een iPod touch van de 6de generatie. De iOS-versie moet 
iOS 10 zijn. 

Let op: in de Verenigde Staten is het gebruik van Jacoti ListenApp beperkt tot 
gebruikers van 18 jaar of ouder. 

1.2_  Koptelefoon 

 

 

 

 

 

 

U moet gebruikmaken van de originele Apple EarPods met afstandsbediening en 
microfoon. Deze biedt de mogelijkheid het geluidsniveau op afstand aan te passen. 
Let op, de microfoon kan ongewenste geluiden oppikken veroorzaakt door het 
schuren van de microfoon tegen kleding. U kunt het geluidsvolume ook aanpassen 
met de hardwareknoppen aan de zijkant van het apparaat.  

Raadpleeg de instructies bij uw apparaat voor het correct verzorgen, reinigen, 
updaten en, indien nodig, vervangen van het apparaat en de koptelefoon. 
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1.3_ Starten 

Om met Jacoti ListenApp te gaan werken, moet u een account maken op myJacoti1, 
de webservice die u in staat stelt uw audioprofielen op te slaan in de cloud, ze te 
delen met andere apparaten en verbinding te maken met de gehoorexpert van uw 
keuze.  

 Als het account is gemaakt, moet u uw e-mailadres bevestigen door te klikken op 
de link die u hebt ontvangen in uw e-mailprogramma. 

 

     

 

Als het account is gemaakt en bevestigd, is de applicatie volledig werkend en kan 
deze zonder internetverbinding werken. 

 

																																																								
1	Verdere informatie over myJacoti is te vinden op http://www.jacoti.com/my-jacoti/	
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1.4_ Fitting 

 Jacoti ListenApp kan manueel worden aangepast/ingesteld – door het audiogram in 
te geven dat werd gemaakt door je gehoorspecialist – of gebruik automatisch Jacoti 
Hearing center, de gehoortest van Jacoti.  

Zoals te zien hieronder, kan Jacoti ListenApp je naar Jacoti Hearing Center brengen 
(of naar de link om de  applicatie te downloaden) waar je de gehoortest kan 
uitvoeren. Na afwerking van de test, moet je terug gaan om ListenApp volledig in te 
stellen. 
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1.5_ Gebruik  

 

Het hoofdscherm bevat een set kaarten, die applicaties weergeven die worden 
ondersteund door Jacoti ListenApp. Ondersteund wordt bijvoorbeeld de modus 
Microfoon (oftewel hoorapparaat) en applicaties van derden zoals Jacoti Lola™ en 
Jacoti Music. Door op een kaart te tikken, start Jacoti ListenApp met de verwerking 
van geluid van die applicatie. De gebruikersinterface ziet er dan uit zoals op de 
afbeelding rechts. Naast de volumeknoppen van uw apparaat biedt de 
volumeschuifregelaar de mogelijkheid tot eenvoudige aanpassing van het 
geluidsvolume voor de modus Microfoon maar ook voor andere geluid producerende 
apps van derden. Een andere schuifregelaar biedt de mogelijkheid om de hoge en 
lage tonen aan te passen. 

 



	

	  
www.jacoti.com 

 
Neem contact op met info@jacoti.com  voor verdere informatie en ondersteuning. 

 
ListenApp |  Gebruikershandleiding |  7 

 

 

 

   

Het bovenste gedeelte van de applicatie geeft het geluidsniveau weer van het geluid 
dat wordt verwerkt door Jacoti ListenApp. Op de bovenstaande afbeelding komt het 
geluidsniveau overeen met het microfoonniveau, omdat Jacoti ListenApp zich in de 
modus Microfoon bevindt. 

Om te switchen naar een andere applicatie, schakelt u de app uit door te tikken op 
de X rechtsboven en tikt u vervolgens op de gewenste applicatie. Of u tikt op de 
stapel kaarten onderaan en daarna op de kaart met de gewenste applicatie. 

De standaardmodus heet “Natuurlijk geluid” en is bedoeld voor goede prestaties in 
uiteenlopende luistersituaties. De modus “Spraak” is speciaal geoptimaliseerd voor 
het verstaan van spraak. Deze modus kan nuttig zijn tijdens vergaderingen of 
presentaties, om tv te kijken of wanneer u in gesprek bent met vrienden en familie. 
Er zijn nog twee modi voor geluidservaring in multimedia: “Muziek” en “Film”. 

Het tandwielsymbool rechtsboven brengt u bij de instellingen. 
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In “Instellingen” kunt u uw persoonlijke gegevens en uw audiogram bekijken en 
aanpassen, maar ook verbinding maken met een gehoorexpert die op afstand Jacoti 
ListenApp voor u kan aanpassen. Op het expertscherm kunt u een uitnodigingscode 
invoeren, die u kunt ontvangen van de gehoorexpert. Na invoer van de code wordt u 
automatisch verbonden en kan het op afstand aanpassen worden gestart. 
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1.6_ Meldingen 

Wanneer een gehoorexpert veranderingen aanbrengt in de parameters van een 
gebruikersprofiel via myJacoti, worden deze veranderingen, bij de volgende keer dat 
de gebruiker de app start, gedownload naar het apparaat van de gebruiker. 
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2_ Technische specificaties 

 

 

 

  iPod 
6th Gen 

iPhone 
5 

iPhone 
5c 

iPhone 
5s 

iPhone 
6 

iPhone 
6 Plus 

iPhone 
6s 

iPhone 
6s Plus 

iPhone 
SE 

iPhone 
7 

iPhone 
7 Plus 

 

Referentietest  
versterking (60 
dB SPL-ingang) 
 

HFA -22 -23 -20 -23 -21 -20 -23 -22 -22 -24 -22 dB 

Maximale  
versterking (50 
dB SPL-ingang) 

Max 9 8 10 8 7 -7 7 7 8 9 8 dB 

 HFA -12 -12 -11 -12 -12 -20 -13 -15 -13 -19 -12 dB 

Maximaal  
uitgangsvermog
en (90 dB SPL-
ingang) 

Max 102 102 103 102 101 101 101 101 101 103 102 dB 
SPL 

 HFA 86 89 89 88 89 88 87 88 89 88 88 dB 
SPL 

Totale 
harmonische 
vervorming 

500 
Hz 

2.7 9.7 4.8 3.7 2.7 3.5 5.0 4.0 3.1 4.1 10.4 % 

 800 
Hz 

1.7 4.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.1 2.4 1.6 1.5 % 

 1600 
Hz 

1.4 6.1 0.8 1.4 1.0 1.3 1.2 0.9 1.5 1.8 1.7 % 

Equivalente  
ingangsruis 

 72 72 73 70 73 71 73 73 75 73 72 dB 
SPL 

Frequentiebereik 
(DIN 45605) 

 <200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

<200 - 
>5000 
 

Hz 

Fitting Range 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

750 
Hz 

1 kHz 1.5 
kHz 

2 kHz 3 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 

Max Hearing Loss [dB 
HL] 

40 40 40 50 50 55 60 60 60 60 60 
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3_ Waarschuwing voor audiciens 

Een audicien moet een beoogde gebruiker van een hoorapparaat adviseren om zo 
snel mogelijk een bevoegde arts te raadplegen (bij voorkeur een oorspecialist) 
alvorens een hoorapparaat te verstrekken, als de audicien door middel van 
ondervraging, feitelijke observatie of beoordeling van andere beschikbare informatie 
betreffende de beoogde gebruiker, vaststelt dat de beoogde gebruiker een of meer 
van de volgende aandoeningen heeft: 

i. Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor. 

ii. Geschiedenis van actieve drainage van het oor binnen de voorgaande 90 
dagen. 

iii. Geschiedenis van plotseling of snel verergerend gehoorverlies binnen de 
voorgaande 90 dagen. 

iv. Acute of chronische duizeligheid. 

v. Plotseling of recent begonnen eenzijdig gehoorverlies binnen de voorgaande 
90 dagen. 

vi. Audiometrisch geleidingsverlies (air-bone gap) gelijk aan of groter dan 15 
decibel bij 500 hertz (Hz), 1000 Hz en 2000 Hz. 

vii. Zichtbare tekenen van significante toename van cerumen (oorsmeer) of een 
vreemd lichaam in de gehoorgang. 

viii. Pijn of hinder in het oor. Speciale aandacht moet worden besteed aan het 
selecteren en aanpassen van een hoorapparaat waarvan het maximale 
geluidsdrukniveau hoger is dan 132 decibel, omdat het risico bestaat dat het 
resterende gehoor van de gebruiker van het hoorapparaat wordt geschaad. 
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4_ Belangrijke mededeling voor beoogde 
gebruikers van hoorapparaten 

Volgens de regelen van de geneeskunst moet een persoon met gehoorverlies een 
medische beoordeling ondergaan door een bevoegde arts (bij voorkeur een arts die is 
gespecialiseerd in ooraandoeningen) alvorens een hoorapparaat aan te schaffen. 
Bevoegde artsen die zijn gespecialiseerd in ooraandoeningen, worden vaak 
oorartsen, otologen of KNO-artsen genoemd. Het doel van een medische 
beoordeling is om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare aandoeningen 
die van invloed kunnen zijn op het gehoor, worden vastgesteld en behandeld 
voordat wordt overgegaan tot aanschaf van het hoorapparaat.  

Na de medische beoordeling ontvangt u van de arts een schriftelijke verklaring 
waarin staat dat uw gehoorverlies medisch is beoordeeld en dat u in aanmerking 
komt voor een hoorapparaat. De arts zal u, al naar gelang de situatie, doorverwijzen 
naar een audioloog of een audicien voor een hoorapparaatanalyse.  

De audioloog of audicien zal een hoorapparaatanalyse uitvoeren om uw 
hoorvermogen met en zonder hoorapparaat vast te stellen. Op basis van deze 
analyse kan de audioloog of audicien een hoorapparaat selecteren en afstemmen op 
uw individuele behoeften.  

Als u twijfels heeft over uw vermogen om te wennen aan versterking, informeert u 
naar de mogelijkheid van een programma waarbij u het hoorapparaat op proef krijgt, 
huurt of in bruikleen krijgt met optie tot aanschaf. Veel audiciens bieden 
tegenwoordig programma's aan waarbij u gedurende een bepaalde periode een 
hoorapparaat kunt dragen tegen een nominale vergoeding, waarna u kunt besluiten 
of u het hoorapparaat wilt aanschaffen.  

4.1_ Alleen van toepassing in de Verenigde Staten 

Krachtens de federale wetgeving is de verkoop van hoorapparaten beperkt tot 
personen die een medische beoordeling hebben gekregen van een bevoegde arts. 
Krachtens de federale wetgeving heeft een volledig op de hoogte zijnde volwassene 
het recht om een afstandsverklaring te ondertekenen waarin hij/zij de medische 
beoordeling afwijst op religieuze of persoonlijke gronden die raadpleging van een 
arts uitsluiten. Uw gezondheidsbelangen worden niet het beste gediend door 
gebruik te maken van een dergelijke afstandsverklaring en het gebruik ervan wordt 
ten sterkste afgeraden.  

4.2_ Kinderen met gehoorverlies  

Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen onder 18 jaar. Een kind met 
gehoorverlies moet niet alleen een arts raadplegen voor een medische beoordeling, 
maar moet ook worden doorverwezen naar een audioloog voor beoordeling en 
behandeling, aangezien gehoorverlies problemen kan opleveren voor de 
taalontwikkeling en de educatieve en sociale groei van een kind. Een audioloog is 
door training en ervaring bevoegd om te assisteren bij de beoordeling en revalidatie 
van een kind met gehoorverlies. 
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5_ Hulp krijgen van een gehoorexpert 

U kunt een gehoorexpert om hulp vragen bij het vinden van betere instellingen voor 
Jacoti ListenApp. De gehoorexpert kan de website my.jacoti.com bezoeken om een 
Jacoti Hearing Expert (gehoorexpert) te worden. Hij/zij krijgt dan toegang tot meer 
parameters in Jacoti ListenApp en kan ook parameters op afstand wijzigen via 
internet. 
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6_ Informatie over regelgeving 

Jacoti ListenApp heeft een eigen FDA-registratie als Klasse I medisch hulpmiddel in 
de V.S. en een Klasse IIa MDD (voldoet aan de eisen van Annex II van de Richtlijn 
Medische hulpmiddelen 93/42/EEC) en heeft een CE-certificering in Europa. Als 
medisch hulpmiddel is het ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd conform een 
kwaliteitssysteem dat voldoet aan 21 CFR Part 820 (Verenigde Staten) en de 
ISO13485-normen. Dit houdt in dat het voldoet aan de kwaliteitseisen van 
Amerikaanse en internationale regelgevingsorganen voor de gezondheidszorg. 

De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd bij de 
fabrikant.  
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7_ Handelsmerken 

Jacoti® en ListenApp® zijn geregistreerde handelsmerken van Jacoti bvba. 

Jacoti Lola™ is een handelsmerk van Jacoti bvba. 

Apple®, iPhone®, iPad®, iPod touch® en EarPods® zijn geregistreerde handelsmerken 
van Apple Inc. 
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8_ Waarschuwingen 

 

Jacoti ListenApp mag alleen worden gebruikt met originele Apple 
EarPods koptelefoons. Bij de 5de generatie iPod touch moet u de 
Apple EarPods met afstandsbediening en microfoon gebruiken. Als 
u een hoorapparaat heeft, mag u dit niet gelijktijdig met Jacoti 
ListenApp gebruiken. 

 

 

Houd er rekening mee dat Jacoti ListenApp geen geluid meer 
opneemt van de microfoon zodra u verbinding maakt met een 
audio-applicatie van een andere aanbieder. 

 

 

Gedeeltelijke afsluiting van de gehoorgang door de EarPods 
koptelefoon kan leiden tot irritatie van het buitenoor. Overweeg in 
dit geval vermindering van het gebruik van Jacoti ListenApp en 
raadpleeg een KNO-arts in uw omgeving. 

 

 

Jacoti ListenApp herstelt het normale hoorvermogen niet en kan 
geen gehoorbeperking voorkomen of verbeteren die het gevolg is 
van de toestand van het gehoororgaan. 

 

 

In de meeste gevallen zal een gebruiker bij niet-frequent gebruik 
van Jacoti ListenApp, net als bij elk ander hoorapparaat, niet het 
volledige voordeel ervan benutten. 

 

 

Het gebruik van Jacoti ListenApp is slechts onderdeel van herstel 
van het hoorvermogen en moet mogelijk worden aangevuld door 
gehoortraining en instructie in liplezen. 

 

 

Als u Jacoti ListenApp vele uren wilt gebruiken, zorg er dan voor dat 
de batterij van het apparaat opgeladen blijft. 

 

 

Jacoti ListenApp kan het geluid niet versterken tijdens een normaal 
telefoongesprek. 
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Jacoti ListenApp versie 23  kan veilig worden gebruikt tot 11/2016. 
Na deze datum wordt deze versie van Jacoti ListenApp niet meer 
ondersteund door Jacoti bvba. Controleer op updates; er kan een 
nieuwere versie van Jacoti ListenApp verkrijgbaar zijn in de app 
store. 

 

 

Gebruik Jacoti ListenApp uitsluitend als u een recent audiogram 
heeft en als uw gehoorverlies binnen het aanpasbereik van Jacoti 
ListenApp valt. 

 

 

U kunt ons beleid in verband met privacy, handelsmerken en 
intellectuele eigendom terugvinden op onze website 
www.jacoti.com. 

 

 

Jacoti ListenApp wordt niet ondersteund op gejailbreakte 
apparaten. 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

  

About Jacoti 

COMPANY HEADQUARTERS (BELGIUM) 

Jacoti bvba 
Vlamingstraat 4 

8560 Wevelgem / Belgium 

 

www.jacoti.com  
info@jacoti.com 
press@jacoti.com 

DEVELOPMENT CENTRE (SPAIN) 

Jacoti Hearing Technologies S.L. 
Diagonal 349, 1-1 

  08037 Barcelona / Spain 

We make state-of-the-art hearing 
solutions accessible and affordable for 
hearing-impaired individuals all over the 
world. As a company we realize this 
mission by focusing on the development 
and commercialization of hearing aid 
software and hearing support systems. 
We achieve this by integrating our 
proprietary technology with internet-
ready consumer hardware such as 
smartphones. 


