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Ervaringen tot nu toeErvaringen tot nu toe

Tussen juli 2002 en april 2005 zijn in Tussen juli 2002 en april 2005 zijn in 
totaal 61 kinderen verwezen naar het totaal 61 kinderen verwezen naar het 
ACHN te Alkmaar voor diagnostiek na ACHN te Alkmaar voor diagnostiek na 
onvoldoende onvoldoende screeningscreening met de met de 
volgende uitslag:volgende uitslag:
–– Blijvend bilateraal gehoorverliesBlijvend bilateraal gehoorverlies 1313
–– Blijvend unilateraal gehoorverliesBlijvend unilateraal gehoorverlies 1414
–– Normale perceptieNormale perceptie 3030
–– Geen vervolg op AC / onbekendGeen vervolg op AC / onbekend 44



Ervaringen tot nu toeErvaringen tot nu toe
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De diagnostiek De diagnostiek 

Volgens protocol:Volgens protocol:
BrainstemBrainstem EvokedEvoked Response Response 
AudiometryAudiometry
OtoakoestischeOtoakoestische EmissiesEmissies
TympanometrieTympanometrie



De diagnostiek,De diagnostiek,
enkele valkuilenenkele valkuilen



De diagnostiek,De diagnostiek,
enkele valkuilenenkele valkuilen

Verschil in BERA patroon?



De eerste diagnoseDe eerste diagnose

Op basis van minder gegevens dan Op basis van minder gegevens dan 
voorheenvoorheen
Weinig tot geen frequentiespecifieke Weinig tot geen frequentiespecifieke 
informatieinformatie

Antwoord: Antwoord: AuditoryAuditory SteadySteady State State 
ResponsesResponses ((ASSRASSR)?)?



AuditoryAuditory SteadySteady State State 
ResponsesResponses

1000 Hz toon:

FM AM

FM+AM

Modulatiefrequentie tussen ca. 80 en 100 Hz



AuditoryAuditory SteadySteady State State 
ResponsesResponses

Samengestelde stimulus van 500, 1000, 2000 en 4000 Hz:

Toonhoogte (Hz): 500 1000 2000 4000

Modulatiefrequentie (Hz): 77 85 93 101



AuditoryAuditory SteadySteady State State 
ResponsesResponses

EEG spectrum:

Linkeroor: 77 Hz 85 Hz 93 Hz 101 Hz

(Rechteroor: 79 Hz 87 Hz 95 Hz 103 Hz)



AuditoryAuditory SteadySteady State State 
ResponsesResponses

Voordelen:Voordelen:
–– Frequentiespecifieke drempelsFrequentiespecifieke drempels
–– Beide oren voor vier frequenties simultaan Beide oren voor vier frequenties simultaan 

meetbaarmeetbaar
Echter:Echter:
–– Lange meettijdLange meettijd
–– Zonder Zonder sedatiesedatie haalbaar?haalbaar?
–– Valse reacties / artefacten bij hogere Valse reacties / artefacten bij hogere 

intensiteiten?intensiteiten?
Aanvulling op de huidige eerste Aanvulling op de huidige eerste 
vroegdiagnostiekvroegdiagnostiek??



De diagnostiek,De diagnostiek,
enkele valkuilenenkele valkuilen

Auditieve Neuropathie (Auditieve Neuropathie (ANAN):):
–– Vlak of duidelijk afwijkend Vlak of duidelijk afwijkend BERABERA--patroonpatroon
–– OAE aanwezigOAE aanwezig
–– Prognose varieert van licht slechthorend Prognose varieert van licht slechthorend 

tot doof functionerendtot doof functionerend

Antwoord: Antwoord: ObservatieObservatie--audiometrieaudiometrie??



ObservatieObservatie--audiometrieaudiometrie

Stimulus via vrije veld, hoofdtelefoon, Stimulus via vrije veld, hoofdtelefoon, 
beengeleider, beengeleider, insertinsert--telefoontjestelefoontjes
Welke reacties op welke leeftijd?Welke reacties op welke leeftijd?
Hoe reproduceerbaar/betrouwbaar?Hoe reproduceerbaar/betrouwbaar?

Aanvulling op de huidige eerste Aanvulling op de huidige eerste 
vroegdiagnostiekvroegdiagnostiek??



De diagnostiek De diagnostiek 

Uitgebreid protocol?:Uitgebreid protocol?:
BrainstemBrainstem EvokedEvoked Response Response 
AudiometryAudiometry
OtoakoestischeOtoakoestische EmissiesEmissies
TympanometrieTympanometrie
ObservatieObservatie--audiometrieaudiometrie
Bij uitval op Bij uitval op BERABERA: ASSR: ASSR



De revalidatie: De revalidatie: 
hoortoestelaanpassinghoortoestelaanpassing

Wanneer?Wanneer?
Welke hoortoestellen?Welke hoortoestellen?
–– In principe AHOIn principe AHO
–– Flexibel instelbaarFlexibel instelbaar
–– Één programmaÉén programma
–– RondomgevoeligeRondomgevoelige microfoonmicrofoon
–– Van buiten af bedienbaarVan buiten af bedienbaar

Oorstukjes..Oorstukjes..
–– Welke?Welke?
–– Vervangen van oorstukjesVervangen van oorstukjes

Adviezen aan de oudersAdviezen aan de ouders



De revalidatie: De revalidatie: 
hoortoestelaanpassinghoortoestelaanpassing

De oren zijn kleiner, en maken in het eerste De oren zijn kleiner, en maken in het eerste 
levensjaar een zeer snelle groei doorlevensjaar een zeer snelle groei door
Gemiddelde gegevens voor volwassenen Gemiddelde gegevens voor volwassenen 
(databladen) zijn niet geldig(databladen) zijn niet geldig
Beperkte informatie uit Beperkte informatie uit observatieobservatie--
audiometrieaudiometrie met de hoortoestellenmet de hoortoestellen
Behoefte aan objectieve effectmeting van Behoefte aan objectieve effectmeting van 
de hoortoestellen: de hoortoestellen: RealReal EarEar MeasurementMeasurement
(REM)(REM)



RealReal EarEar MeasurementMeasurement

Effectmeting van een hoortoestel met het Effectmeting van een hoortoestel met het 
specifieke hoortoestel, de instelling, het specifieke hoortoestel, de instelling, het 
oorstukje en de vorm van de gehoorgang oorstukje en de vorm van de gehoorgang 
op dat momentop dat moment

Middels een ‘Middels een ‘probeprobe microphonemicrophone’, dwz een ’, dwz een 
dun flexibel slangetje langs het oorstukje, dun flexibel slangetje langs het oorstukje, 
waarmee het geluidsniveau in de waarmee het geluidsniveau in de 
gehoorgang gemeten wordtgehoorgang gemeten wordt



RealReal EarEar MeasurementMeasurement

Voor het meten van:Voor het meten van:

–– REUR / de response in de open REUR / de response in de open 
gehoorgang zonder hoortoestelgehoorgang zonder hoortoestel

–– REAR / de response in de REAR / de response in de 
gehoorgang met een gehoorgang met een 
functioneel hoortoestel in functioneel hoortoestel in situsitu

–– RESR / de response in de RESR / de response in de 
gehoorgang met een gehoorgang met een 
hoortoestel op zijn maximale hoortoestel op zijn maximale 
outputoutput



RealReal EarEar MeasurementMeasurement

Al deze Al deze RealReal EarEar metingen zijn voor de zeer jonge kinderen metingen zijn voor de zeer jonge kinderen 
kort te sluiten via de meting van de ‘kort te sluiten via de meting van de ‘RECDRECD’, de ’, de RealReal EarEar toto
CouplerCoupler DifferenceDifference

Real ear 2cc coupler

Voordeel: na éénmaal een RECD meting kan het effect van Voordeel: na éénmaal een RECD meting kan het effect van 
het hoortoestel verder op de 2cc het hoortoestel verder op de 2cc couplercoupler worden geëvalueerdworden geëvalueerd



De revalidatie: De revalidatie: 
vervolgdiagnostiekvervolgdiagnostiek

Hogere frequentie van Hogere frequentie van 
herhalingsonderzoek:herhalingsonderzoek:
–– Hoortoestellen: Hoortoestellen: RECDRECD, (her)instellingen, , (her)instellingen, 

oorstukjesoorstukjes
–– ObservatieObservatie--audiometrieaudiometrie met en zonder met en zonder 

hoortoestellenhoortoestellen
–– TympanometrieTympanometrie
–– Eventueel Eventueel herhalingsBERAherhalingsBERA??
–– NB: ervaringen van ouders!NB: ervaringen van ouders!



De begeleiding van het De begeleiding van het 
gezingezin

Het slecht nieuws gesprekHet slecht nieuws gesprek
InformatieverstrekkingInformatieverstrekking
Eerste opvang van de oudersEerste opvang van de ouders
‘gezinsbegeleiding’‘gezinsbegeleiding’
Contacten tussen ouders onderlingContacten tussen ouders onderling



Dank voor uw aandacht…Dank voor uw aandacht…


