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Tonotopie cochlea (1) 

• Basaal = hoge frequenties 

• Apicaal = lage frequenties 

 

• Frequentieverdubbeling  

= 1 octaaf 

 



Tonotopie cochlea (2) 
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• Patiënten met eenzijdige  

doofheid en een CI: 

– Goede oor: normale  

frequentieverdeling orgaan van Corti 

 

– Slechte oor: 

CI: frequentieverdeling  

spirale ganglion cellen [1] 

 

 

• Informatie moet aan beide oren gelijk  

aangeboden worden voor optimale fusie [2]  

electrode 
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[1] Stakhovskaya et al., JARO 2007 [2] Oxenham et al., PNAS 2004 



Doel 

• Toonhoogte vergelijken tussen  

– CI oor: elektrische stimulus  

– Goede oor: akoestische stimulus 

 

• Correleren aan locatie elektrode in cochlea (CT-scan)  

 

• Vraagstelling: 

1. Is er een “mismatch” tussen de oren? 

2. Zo ja, wat zijn de klinische consequenties hiervan? 



Methode: patiënten en CI’s 

• 10 eenzijdig dove patiënten met een CI 
– Leeftijd:    52,5 jaar (24,1 – 68,0) 

– Duur doofheid:   4,2 jaar (1,3 – 9,9) 

– Ervaring CI:    7,4 maanden (3,1 – 16,2) 

– Drempels beste oor:  14,9 dB HL (3,8 – 31,3) 
[500, 1000, 2000, 4000 kHz] 

 

• Cochlear CI422 met Slim Straight® elektrode 

– 22 elektrodes 

– Standaard frequentie-allocatie = “Cochlear referentie” 



Methode: stimuli en experiment 

• Stimuli: 

– CI oor:  

• Elektrodes 3, 7, 11, 15, 19 apart – op comfortabel hoorbaar niveau 

– Goede oor: 

• Twee pure tonen: lage en hoge toon 

• Steeds kleiner verschil tussenbeide 

 

• Experiment:  

– Telkens kiezen welke toon het dichtstbij komt = “match” 

– Per electrode wordt procedure 4x herhaald (random volgorde) 



• Hoge resolutie CT-scan 

 

• Automatische detectie  

hoogste intensiteit o.b.v.  

bekende elektrode-afmetingen 

 

• 3D reconstructie electrodes  

in assenstelsel [3] 

– Radius 

– Elevatie 

– Insertiehoek 

[3] Verbist et al., Otol Neurotol 2010 
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Methode: locatie electrode 



Resultaten (figuren niet afgebeeld in PDF) 

• Insertiehoek 

• Toonhoogte per insertiehoek per patiënt 

• Toonhoogte per insertiehoek t.o.v. referenties 

• “Mismatch” t.o.v. referenties 

• Correlatie “Mismatch” en prestatie op CVC test 

 

 



Discussie 

• Mismatch eerder gezien [4-7] 

– Methodologische problemen [7] 

– Tonotopische reorganisatie [6,7] 

– Gehoorverlies beste oor [4,5] 

[4] Boëx et al., JARO 2006, [5] Dorman et al., JARO 2007, [6] Vermeire et al., Hear Res 2015, [7] Devocht et al., Ann Otol Rhinol Laryngol 2016 



Discussie 

• Sterke punten 

– Goed beste oor: betrouwbaarheid 

– Nauwkeurige positiebepaling electrode (HRCT) 

– Correlatie met prestatie onderzocht 

 

 

• Limitaties 

– Luidheid niet gematcht  

– Duur akoestische stimulus niet gestandaardiseerd 

 



Discussie 

• Klinische implicaties mismatch – To adjust or not to adjust? 

– Aanpassing: 

• Diepere insertie [8] 

• Andere frequentie-allocatie [8] 

 

– Geen aanpassing: 

• Plasticiteit brein [9] 

• Eigen populatie: geen correlatie mismatch – prestatie 

– Lagere mismatch ≠ betere score 

[8] Landsberger et al., Ear Hear 2015, [9] Eggermont, Hear Res 2016 



Conclusie 

• Antwoord 1: 

 Er bestaat een mismatch tussen onze metingen en twee referenties: 

– Stakhovskaya (spirale ganglion cellen):  -2,0 octaaf 

– Cochlear frequentie allocatie:   -1,3 octaaf 

 

• Antwoord 2: 

 Toonhoogtevergelijkingsexperimenten moeten niet per se leiden tot 

 aanpassing vanwege:  

– Methodologische bezwaren 

– Geen correlatie tussen prestatie en mismatch 



Einde 

Bedankt voor de aandacht! 
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