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Opzet
• Vergelijken van de tone-burst ABR, ASSR

40Hz en ASSR 90 Hz met zoveel als mogelijk
gelijke onderzoekscondities  zelfde
apparatuur, gelijke meettijden

• Onderzoeksgroep 11 normaalhorende
volwassenen, wakker.



ASSR

• 40 en 90 Hz AM
• 0.5 en 2 kHz stimulusfrequentie
• “Verbrede” stimuli (Stürzebecher)
• Master systeem
• Objectieve detectie (F-test, P=0.025)
• 4.4 min of EEG
• Inion-Cz



Stimulator/EEG versterker

• Alle stimuli gegenereerd door computer,
versterkt/verzwakt door AC5 met
Beyerdynamic DT48

• Jaeger-Tönnies versterker



Tone-burst ABR
• Stimulus volgens 1 sinus als plateau, 2 sinussen

rise en fall time, met een-octaaf brede notch in
een witte ruis; rond de stimulus frequentie (0.5 en
2 kHz)

• Herhalings freq. 19 Hz
• Filter 20-3000Hz
• Aantal averages 4980 (4.4 min) in half-split test-

retest design
• Ipsilaterale mastoid-Cz
• Subjectieve verwerking door onafhankelijke

beoordeling 2 audiologen van piek V





Procedure

• Per stimulus (ASSR 40/90, tone-burst) en
stimulus freq.  drempel bepalen

• Metingen uitvoeren bij 10, 20 en 30 dB SL
(n=18) in quasi-random order

• Gebalanceerd over proefpersonen.

• Zeer rustige ruimte, liggend op bed,
wakker



Uitkomstmaat

• Laagste nivo (uit de range 10,20,30 dB SL)
waarop nog een significante response
werd gezien, de zogenaamde LRL

Stapgrootte is 10 dB, laagste nivo: 10 dBSL



Laagste (beste) LRL

• ASSR 40 Hz
0.5 kHz: 10 dB SL!!
   2 kHz: 10 dB SL

S/N zeer ruim boven kritieke waarde



Derde beste

• ASSR 90 Hz
0.5 kHz:  18 dB SL; SD 10 dB; 2 missing

response
2 kHz: 12 dB SL; SD 4 dB, range 10-20 dB SL

S/N factor 2 boven kritische waarde



Vierde beste

• Tone-burst BER
0.5 kHz: 26 dB SL; SD 11 dB, 3 missing

responses
2 kHz: 22 dB SL; SD 12 dB, 2 missing responses

Vgl. met literatuur, Meta-studie Stapells: 6 resp.
8 dB slechter, gezien stapgrootte dus goed





Tweede beste

• 38Hz ASSR opgewekt met de tone-burst
LRL 13 dB SL (SD 9 dB) en 14 dB SL (SD

5 dB) bij 0.5 en 2 kHz
Dus 13 en 8 dB beter dan de LRL uit de

piek V analyse

Groot voordeel tov piek V: objectieve
detectie



Conclusies deze studie
(volwassenen, wakker)

• Gebruik ASSR 40 Hz, indien mogelijk, ook bij
lichte slaap

• Tweede keus is ASSR 90 Hz
• BER/piek V slechte resultaten en moeizaam te

detecteren, tevens subjectieve detectie

• Baby's??
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