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Validiteit van de ASSR
Nog steeds geen steady state
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False positive

“A positive test
result in a subject

that does not
possess the

attribute for which
the test is being

conducted”



ASSRASSR
Goed voor al uw verliezenGoed voor al uw verliezen

RanceRance E&H 1995 E&H 1995

perceptief shperceptief sh
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Huidige technische tekortkomingen ASSRHuidige technische tekortkomingen ASSR
van der van der ReijdenReijden, JAAA (15:692-701, 2004); , JAAA (15:692-701, 2004); EarEar & Hearing, in  & Hearing, in presspress

•• Lange meettijd nodig om EEG ruis kwijt te rakenLange meettijd nodig om EEG ruis kwijt te raken
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Huidige technische tekortkomingen ASSRHuidige technische tekortkomingen ASSR

•• Beengeleiding onbetrouwbaarBeengeleiding onbetrouwbaar
•• Vals-positievenVals-positieven

•• Vanwege statistiekVanwege statistiek
•• Vanwege apparatuurproblemenVanwege apparatuurproblemen
•• Vanwege niet-auditieve reacties?Vanwege niet-auditieve reacties?

•• Hoe te reduceren?Hoe te reduceren?
•• Hoe te onderscheiden?Hoe te onderscheiden?

•• Lange meettijd nodig om EEG ruis kwijt te rakenLange meettijd nodig om EEG ruis kwijt te raken



AuderaAudera

RanceRance ‘02 ‘02

ASSR drempel (dB HL) 0-8 maanden

Gedragsdrempel
(dB HL) 6-14 maanden



ASSR bij dove proefpersonenASSR bij dove proefpersonen
die ASSR stimulus niet hoorden @ die ASSR stimulus niet hoorden @ max max outputoutput
BioBio--Logic Logic / / MasterMaster
n=10n=10

ASSR drempels (p<0.05)
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ASSR bij dove proefpersonenASSR bij dove proefpersonen
die ASSR stimulus niet hoorden @ die ASSR stimulus niet hoorden @ maxmax output output
BioBio--LogicLogic /  / MasterMaster
n=10n=10

ASSR drempels (p<0.05)
2000 Hz
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ASSR bij dove/ASSR bij dove/shsh patiënten patiënten
n=9n=9

SampleSample CarrierCarrier IntensiteitIntensiteit Vals Vals  Polariteit  Polariteit   
freq freq (1-4 kHz)(1-4 kHz) dB HLdB HL positievenpositieven  elimineert elimineert

(p<.05)(p<.05) artefact*artefact*

500500 500500 116116 50%50% jaja
10001000 10001000 119119 70%70% jaja
12501250 10001000 119119 50%50% jaja

SmallSmall en en
StapellsStapells E&H E&H

20042004

* “Kansniveau 9 * “Kansniveau 9 ppnppn = =  3 vals3 vals
positieven”positieven”
→→ 60 metingen in totaal 60 metingen in totaal



Carrier artefactCarrier artefact

•• VermijdenVermijden
•• Sample > 2 * hoogste carrierfrequentie (>8000 Hz)Sample > 2 * hoogste carrierfrequentie (>8000 Hz)
•• En steil anti-En steil anti-aliasing aliasing filterfilter

•• BeperkenBeperken (commerciële ASSR apparatuur sample (commerciële ASSR apparatuur sample
raterate 1000 Hz of minder) 1000 Hz of minder)

•• Sample frequentie kiezen die geen aliasfrequentiesSample frequentie kiezen die geen aliasfrequenties
oplevert gelijk aan AMoplevert gelijk aan AM
→→ Sample  Sample raterate  ≠≠ (carrier frequentie / n) (carrier frequentie / n)

•• Alternerend stimuleren (nuttig voor beengeleiding)Alternerend stimuleren (nuttig voor beengeleiding)



Myogene Myogene responseresponse
Small & Small & Stapells Stapells 20042004

•• VestibulairVestibulair--opgewekteopgewekte  myogene potentialenmyogene potentialen
((VEMPsVEMPs))

•• VanafVanaf 90 dB SPL 90 dB SPL
•• VooralVooral met 250 and 500-Hz stimulus met 250 and 500-Hz stimulus
•• Vooral bij nekspieren af te leidenVooral bij nekspieren af te leiden
→→  electrodeplaatsing electrodeplaatsing kiezen die VEMPkiezen die VEMP
minimaliseertminimaliseert



Artefacten bij gesimuleerde dove orenArtefacten bij gesimuleerde dove oren

•• Hoofdtelefoon achter/boven oorHoofdtelefoon achter/boven oor
•• Hoofdtelefoon afgeslotenHoofdtelefoon afgesloten
•• Maskeerruis via Maskeerruis via inserttelefoon inserttelefoon +10 dB (65 – 85 dB HL)+10 dB (65 – 85 dB HL)
•• Sample frequentie 8000 Hz (MM: 20% FM)Sample frequentie 8000 Hz (MM: 20% FM)
•• Filtering 30-300 (hoog af: 12 dB/Filtering 30-300 (hoog af: 12 dB/octoct))

•• Simultane afleiding op 5 kanalenSimultane afleiding op 5 kanalen
•• Inion-CzInion-Cz
•• L-L-mastoidmastoid-Cz-Cz
•• R-R-mastoidmastoid-Cz-Cz
•• 2* 2* mastoidmastoid met verhoogde impedantie met verhoogde impedantie

•• 4 minuten per meting4 minuten per meting



VariabelenVariabelen
Binnen 1 metingBinnen 1 meting

•• Carrierfrequenties ADSCarrierfrequenties ADS
•• 500 Hz500 Hz
•• 2000 Hz2000 Hz

•• OorOor
•• LinksLinks
•• RechtsRechts

•• AfleidingAfleiding
•• InionInion
•• L-L-mastoidmastoid
•• R-R-mastoidmastoid
•• Kanaal 4: hoge impedantie (29 k)Kanaal 4: hoge impedantie (29 k)
•• Kanaal 5: hoge impedantie (Kanaal 5: hoge impedantie (51 k51 k))

→→ 20 F-toetsen per meting 20 F-toetsen per meting

Tussen metingenTussen metingen

•• HoofdtelefoonHoofdtelefoon
•• TDHTDH
•• Afgeschermde Afgeschermde BeyerBeyer--

DynamicDynamic
•• VersterkerVersterker

•• NihonNihon--KohdenKohden
•• Jaeger-Jaeger-ToennisToennis

•• Stimulus typeStimulus type
•• Mixed Mode (AM + 20% FM;Mixed Mode (AM + 20% FM;

MasterMaster))
•• Extended StürzebecherExtended Stürzebecher

•• IntensiteitIntensiteit
•• 110 dB SPL110 dB SPL
•• 120 dB SPL120 dB SPL

•• Modulatie frequentieModulatie frequentie
•• 40 Hz40 Hz
•• 90 Hz90 Hz2300 F-toetsen



KansniveauKansniveau

•• Voorwaarde: 5% vals-positieven per combinatieVoorwaarde: 5% vals-positieven per combinatie
van oor en carrierfrequentie (5 afleidingen)van oor en carrierfrequentie (5 afleidingen)
→→ Per afleiding 1% Per afleiding 1%
→→ Per afleiding  Per afleiding FFcritcrit  (p<0.01) (p<0.01) ≈≈ 5 5



Analyse voorlopige datasetAnalyse voorlopige dataset
Factoren die aantal vals-positievenFactoren die aantal vals-positieven
beinvloeden beinvloeden ((ΣΣ5 afleidingen)5 afleidingen) SignSign. . NivNiv..
HoofdtelefoonHoofdtelefoon BeyerBeyer / THD / THD .43.43
Carrier frequentieCarrier frequentie 500 / 2000500 / 2000 .11.11
Stimulus typeStimulus type MM / MM / Extended SturzExtended Sturz.. .49.49
AM frequentieAM frequentie 40 / 9040 / 90 .49.49
IntensiteitIntensiteit 110 / 120110 / 120 .90.90

VersterkerVersterker NihonNihon-K. / Jaeger-T.-K. / Jaeger-T. .011*.011*

((Versterker*HoofdtelefoonVersterker*Hoofdtelefoon)*)*



Percentage vals-positievenPercentage vals-positieven
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ConclusiesConclusies
•• Bronnen van vals-positievenBronnen van vals-positieven

•• Fysiologisch: Fysiologisch: vestibulairvestibulair--opgewekte myogene potentialenopgewekte myogene potentialen
((VEMPsVEMPs) ) vooral bij 500 Hzvooral bij 500 Hz

•• Signaal analyse: Lage sample Signaal analyse: Lage sample raterate en carrier frequentie is en carrier frequentie is
geheel veelvoudgeheel veelvoud

•• Versterker: afscherming? Versterker: afscherming? ingangsimpedantieingangsimpedantie??
•• Hoe te herkennen?Hoe te herkennen?

•• Artefact: fase afhankelijk van stimulus polariteit (sample Artefact: fase afhankelijk van stimulus polariteit (sample freqfreq..)..)
•• Soms zeer hoge F-waardeSoms zeer hoge F-waarde
•• Fase wijkt af van groepsgemiddelde?Fase wijkt af van groepsgemiddelde?

•• ReducerenReduceren
•• Goede meetruimteGoede meetruimte
•• Doe een Doe een valideringsonderzoekvalideringsonderzoek op gesimuleerde dove oren op gesimuleerde dove oren

•• Leer ze kennenLeer ze kennen
•• Ken je kans op vals-positievenKen je kans op vals-positieven
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