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Introductie 

Binauraal horen   

– Hoofd schaduw effect 

– Summatie effect 

– Squelch effect 

 

Squelch effect 

– Normaalhorenden 

– Hoortoesteldragers 

– Squelch effect in CI gebruikers  literatuur inconsistent1,2,3  

 

 
 

              1 Schleich 2004 2 Litovsky 2006 3 Eapen 2009 



Onderzoeksvraag 

Ontstaat er een squelch effect bij simultaan bilateraal 

geïmplanteerde CI gebruikers? 

 



Bilaterale Cochleaire Implantatie Groep 

• UMC Utrecht 

• Maastricht UMC+ 

• Radboud UMC 

• Leiden UMC 

• UMC Groningen 



Methode 

RCT Bilaterale CI 
 



Inclusiecriteria 

• Volwassenen 18-65 jaar 

• Postlinguale doofheid 

• Gemiddeld gehoorverlies >70 dB  

• Maximaal 10 jaar tussen ernstig gehoorverlies van beide oren 

• Maximale CVC score met hoortoestellen van 50% bij 65 dB SPL 

• Nederlands als moedertaal 

• Normale cochleaire anatomie 

• Geen beperkingen t.a.v. operatie en revalidatie 

• Geen actieve middenoor infecties  



Spraakverstaan in ruis uit gescheiden bronnen  

Squelch effect = betere score bilateraal dan unilateraal 

Uitkomstmaat: SRTn = spraakverstaan drempel in ruis (dB) 

SRTn: adaptieve signal-to-noise (SNR) ratio in stapjes van 10, 5 en 2½ dB. 

 

  

 

 

 

bilateraal vs unilateraal Smulders 2015 Audiol. Neurotol. Extra 



Uitkomstmaten 

Squelch effect 

– Beide oren apart  

– Het “beste oor”  wordt bepaald o.b.v. beste bilaterale score met spraak 

van links of rechts 

 

             
       Links         Rechts 



N = 19 Gemiddelde (SD) 

Man: vrouw      8:11 - 

Leeftijd 47,8 (15,9) 

Leeftijd start ernstig gehoorverlies AD 30,5 (17,2) 

Leeftijd start ernstig gehoorverlies AS 30,0 (17,5) 

Fletcher index AD (dB) 106  (16) 

Fletcher index AS (dB) 108  (18) 

Maximale foneemscore (%) 42,1 (27,6) 

Baseline 



Resultaten voor beide oren 



Resultaten voor het beste oor 



Grootte squelch in het beste oor 

Squelch effect literatuur: 2-3 dB 

 



Discussie 

Squelch effect bij CI gebruikers  literatuur inconsistent 

Mogelijke oorzaken: gemengde populatie en wisselende follow up  

 

Sterke punten 

– Gerandomiseerd onderzoek 

– Alleen simultaan geïmplanteerde patiënten 

– Lange follow up  

 

Limitaties 

– Kleine studie populatie 

– Homogene studie populatie 

 

 

 



Conclusie 

Deze studie toont een statistisch significant squelch effect voor beide 

oren na 3 jaar, voor het “beste oor” na 2 jaar 

 

Klinische relevantie 

Bilaterale CI gebruikers kunnen gebruik maken van alle drie de binauraal 

horen effecten 

 

Nieuwe onderzoeksvragen 

– Stijging effect na 4 jaar follow up 

– Squelch effect in sequentieel bilateraal geïmplanteerde CI gebruikers 
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