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Achtergrond:
 Belang

 
van subjectieve

 
audiometrie

Subjectieve audiometrie (naast
objectieve methoden) van belang
bij een visie op het auditief
functioneren van het ‘gehele’ kind

Bij auditieve neuropathie (ANS) is 
subjectieve audiometrie het enige
houvast



Achtergrond:
 ‘misverstanden’

Verwarring rond terminologie, met 
name VRA

“kinderaudiometrie met 
hoofdtelefoon rond 1 jaar is niet
mogelijk”



Belofte
 

VRA

Oorspecifieke 4 punts audiogrammen zijn
mogelijk vanaf 6 tot 8 maanden leeftijd
(hoofdtelefoon of inserts, ook
beengeleiding)

JE Widen
JS Gravel
G Thompson
M Thompson
JM Moore

Vanaf
 

1970...



Belofte
 

VRA

Bv: JE Widen et.al. Ear & Hearing 
2000:

Multi-centre VRA protocol
Ca. 3000 NICU survivors
Testleeftijd tussen 8 en 12 maanden
95% succesvolle VRA
90% met een 4 punts audiogram per 
oor
Hertest nodig bij 45% van de kinderen, 
maar ‘rejection of earphones was rarely 
a problem’



Hands up

Wie ziet in het AC met regelmaat
(slechthorende) kinderen jonger
dan 1 jaar?

Wie meet met regelmaat een 4-
punts oorspecifiek audiogram voor
de eerste verjaardag?

(waarom niet?)



Wat
 

is VRA (niet)

Behavoural
 

Observation Audiometry
 

(BOA)
Scoren van elke reproduceerbare reactie op 
geluid
Niveau minimale respons afhankelijk van de 
leeftijd
Niveau minimale respons afhankelijk van het
stimulustype
Grote intersubject variabiliteit
Grote intrasubject variabiliteit (habituatie, 
weinig reproduceerbaar)
Sterke bias van de onderzoeker



Wat
 

is VRA

BOA:
elke (reproduceerbare) 
respons geldt

Geen beloning/ 
bekrachtiging

Niveau minimale respons
afhankelijk van de leeftijd

Niveau minimale respons
afhankelijk van het
stimulustype

VRA:
Eén specifieke respons: 
hoofdbeweging naar de 
visuele ‘bekrachtiging’
Beloning via zo interessant
mogelijke reinforcer
(‘operante conditionering’)
Niveau minimale respons
nagenoeg onafhankelijk van 
de leeftijd
Niveau minimale respons
onafhankelijk van het
stimulustype



BOA versus VRA
Minder intersubject

 
variabiliteit

 
bij

 VRA

(J.Widen

 

1993, adapted from Wilson et.al. 1976)



Wat
 

is VRA

BOA:

Door habituatie moeizaam 
reproduceerbaar

Sterke observer bias

VRA:

Minder c.q. latere 
habituatie, (voldoende 
reproduceerbaar voor gem
8 ½ drempel per sessie?, 
MA.Primus, Ear & Hearing 1991)

Minder bias bij éénduidige
respons
Nóg minder bias bij strenge
toepassing VRA ‘spelregels’



Wat
 

is VRA

BOA:

Responsiviteit

Leidt

 

tot

reactiedrempel

VRA:

Sensitiviteit

Leidt

 

tot 

gehoordrempel



Voorbeeld
 

VRA



VRA en COR

Conditioned Orientation Reflex 
(COR)

‘dubbelzijdige VRA’
‘COR’: Suzuki and Ogiba 1960 (‘VRA’: 
Liden and Kankunen 1969)
Niet enkel detectie, maar ook
richtinghoren
Niet geschikt bij meting beengeleiding
Niet geschikt bij asymmetrische
gehoorverliezen



Voorwaarden
 

voor
 

VRA

1. Conditionering!

Zo ja: met VRA naar gehoordrempel

Zo nee: met BOA naar reactiedrempel



Voorwaarden
 

voor
 

VRA

2. Interessante
 

bekrachtiger
 

/ 
reinforcer

Bewegend speelgoed, verlicht achter
rookglas staat bovenaan
Sociale bekrachtiging nét zo belangrijk
Bij adequate respons: stimulus altijd
samen met de bekrachtiger aanhouden
(óók bij het conditioneren)



Voorwaarden
 

voor
 

VRA

3. Strenge
 

toepassing
 

van de 
‘spelregels’

 
(anti-bias)

Stimulus nooit langer dan ‘2 tellen’
(indien te laat: géén respons!)
Elke stimulus leidt tot een score op 
papier (dwz zowel bij respons als bij
géén respons)
Toepassen van ‘silent controls’, of wel
tellen van de vals positieven



Voorbeeld audiogrammen



(nog) geen
 

VRA
 8 mnd

 
leeftijd



VRA
9 en 11 mnd

 
leeftijd (twee sessies)



VRA
 9 mnd

 
leeftijd

 
(één

 
sessie)



VRA
 6 en 8 mnd

 
leeftijd

 
(twee

 
sessies)



VRA
 10 mnd

 
leeftijd

 
(zonder

 
hoofdtelefoon)



Reproduceerbaarheid?



VRA
9 maanden leeftijd



VRA
2 jaar; 2 mnd

 
leeftijd



Effecten van OME



VRA
 9 mnd

 
leeftijd

 
(OME ADS)



VRA
 12 mnd

 
leeftijd

 
(met buisjes

 
ADS)



VRA
 9 mnd

 
leeftijd

 
(ADS OME)



VRA
 11 mnd

 
leeftijd

 
(zonder

 
OME)



Conclusie

Oorspeciefiek en frequentiespecifiek
toondrempelaudiogram is middels
VRA (doorgaans) haalbaar vóór de 
eerste verjaardag



Dank voor
 

uw
 

aandacht



VRA
 7 en 9 mnd

 
leeftijd

 
(OME AD)
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