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Professor Vinck (Universiteit van Gent) heeft een methode ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om 
OAE-metingen (TEOAE en DPOAE) te vertalen in een objectieve maat voor het functioneren van de 
buitenste haarcellen: het OHC-gram. Momenteel worden bedrijven benaderd om het OAE-gram in te 
zetten als eerste screening op lawaaibeschadiging. Hiermee krijgt de reguliere toonaudiometrie een 
kleinere rol toebedeeld. 
Vanuit het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid is er bij het AMC een onderzoek gestart naar deze 
methode. Hiervoor is een populatie bij de drukkerij van De Telegraaf onderworpen aan een aantal 
tests. Bij de proefpersonen is toonaudiometrie verricht, een korte spraak-in-ruistest (cijfertest van 
VUMC) en TEOAE en DPOAE metingen. De data van de OAE-metingen zijn omgezet in percentage 
buitenste-haarcel-functionaliteit (OHC-Functionality of OHC-gram). De verwerking van OAE-data naar 
OHC-gram wordt niet prijsgegeven door de betrokken partijen. 
In de eerste fase van het onderzoek zijn de resultaten van spraak-in-ruistest en de OHC-gram 
vergeleken met die van toonaudiometrie (de gouden standaard). De eerste stap wordt gevormd door 
het vergelijken van de onderlinge relaties. Hierbij valt op dat de resultaten van de spraak-in-ruistest 
zeer slecht voorspelbaar zijn vanuit combinaties van toondrempels (maximale correlatie is 0.29). De 
correlaties tussen toonaudiogram en OHC-gram zijn hoger (maximaal –0,59 tussen OHC-gram bij 
5500 Hz en de toondrempel bij 6000). Tussen OHC-gram en spraak-in-ruis is nauwelijks een 
rechtstreeks verband te zien. De lage correlatie tussen toondrempels en OAEs/OHC-gram kan 
meerdere oorzaken hebben, die in de voordracht zullen worden besproken. De verklaring voor de 
gevonden discrepanties zullen uiteindelijk bepalend kunnen zijn voor de meerwaarde van het OHC-
gram bij het monitoren van iemands gehoor.  
De tweede fase is het bekijken van de inhoud van die functionaliteit. Welke emissie-parameters zijn 
van belang en waarom is dat het geval? Naast leeftijd, geslacht en de emissiesterkte zou ook de 
bandafhankelijke reproduceerbaarheid een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van de OHC-
gram. Hierbij zullen de ruwe OAE-gegevens bekeken worden om te zien welke relaties er voor een 
populatie als deze gelden tussen de emissies en andere metingen. 
 


