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Doel

• Vergelijking van otoakoestische emissies (OAE) 
met audiometrie in hun waarde van het 
monitoren van lange termijn effecten van lawaai
op het gehoor. 

• Obv huidige literatuur idee dat bestaande data 
wisselend beeld geeft tav toepassingsmogelijkheden en 
gevoeligheid� in kaart brengen

• OAE: TEOAE en DPOAE 

• Lawaai: noise-induced hearing loss

• Monitoren lange termijn effecten: meerdere metingen



Flow chart



Soorten studies

• Observationeel zonder controle over expositie, 6 met 
controle groep

• Occupational noise, impuls noise (3) en continue (10) 

• Leger (7), industrie (5), orkest (1)

• Leeftijd: relatief homogene verdeling van jonge mannen 
(18-20jr) tot brede range (19-61jr)

• Aantal: 30-350 (56-518 oren)

• Merendeel uitsluitend mannen, of minderheid vrouwen

• Duur van follow-up: 3 mnd- 10 jaar

• Merendeels 2 metingen (10), meer meetmomenten (3)

• Aantal expliciet op zoek naar voorspeller/ vulnerability/ 
predictive value (6)



• Audiometrie: frequentie bereik en resolutie

• TEOAE: 

– Stimulus intensiteit: 74/80/84

– Inclusiecriterium

– Frequentieband/ broadband response

• DPOAE: 

– Stimulus intensiteit van L1 en L2, meest 65/55

– Inclusiecriterium

– Frequentie bereik en resolutie

Verschillen in studie mbt meetparameters



Verschillen in studie mbt meetparameters



Uitkomsten

1. Uitkomsten op groepsniveau

2. Individuele veranderingen

3. Voorspellende waarde/ gevoeligheid



Uitkomsten op groepsniveau

• Verschillende frequenties waar effect optreedt
• 7 studies sign effecten audiometrie en OAE

• 1 geen effecten in beide

• 3 studies niet audiometrie wel in OAE

• Enige overeenkomst OAE en audiometrie�
verslechtering gehoor

• Effecten klein:

– Audiometrie 1-2 dB tot 3 jaar, 4-9 dB HL langere duur

– TEOAE ~ 2 dB  tot 3 jaar

– DPOAE ~2 dB tot 3 jaar, ~5 dB langere duur

• Simplificatie met eerste orde benadering



• Effecten klein:
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Individuele shifts

• Verschillende grootte wanneer verandering een 
significante is

• Verschillende manieren hoe dit is bepaald



Individuele shifts (6 studies)

• Verschillende methodiek bij bepaling “shift”

• Verschil in grootte

– Audiometrie: 5-25 dB(HL)

– TEOAE: 3.2-7.6 dB(SPL)

– DPOAE: 4.6-12.4 dB (SPL)

• Totaal aantal shifts relatief laag

– Audiometrie: 4.4-13.7%, 43% (Nears=18-64)

– TEOAE: 6.8-14% (Nears=10-62)
increases 2 studies: 10 en 24% (Nears=35,47) 

– DPOAE: 4-12%, max 52% (Nears=20-44)
increases 1 studie: 9% (Nears=41) 

• Geen overeenstemming in voorkomen shift in 
audiometrie en OAE (1-19%, Nears, max=13)



Voorspellende waarde (6 studies)

• Methode meestal gebaseerd op aanwezigheid shift 
audiometrie (definitie)

• Geen consensus over waarde lage uitgangsemissie 
voorspellend voor optreden shift op later moment

• 6 expliciete hypothese doel, 1 gecheckt � 7 studies

• Uitgangsemissie voorspellen voor optreden shift?

• 4 studies lage emissie � shift

– Echter, groot aantal vals positieven

• 1 studie “medium” emissie � shift

• 2 studie geen relatie



Conclusie

• Data heterogeen

– Populatie

• Aantal personen, leeftijd, uitgangsgehoor, expositie

– Metingen

• Levels, frequenties

– Kwaliteit 

• Reporting, analyse, SNR inclusie

1. Kleine verandering: verslechtering gehoor

2. Geen overeenkomst in optreden individuele 
verandering

– Audiometrie blijft standaard

3. Geen consensus over gevoeligheid, teveel verschil in 
onderliggen methodiek en groot aantal vals positieven



Aanbevelingen

• Verminderen heterogeniteit in dergelijke studies

• Setup 

• Methodologie

• Effect van exclusie obv SNR

• Toegang tot ruwe data 

– Spreiding

– Effecten verschillende criteria



Take home- message

• Heterogene studies, op veel domeinen

– Populatie

– Stimulusparameters

– Soort van analyse (groep/ individu)

– Inclusie van data bron van bias

• Beperkte duur van follow-up

• Beperkt aantal herhaalde metingen tbv voorspellende 
waarde

• Effecten in audiometrie en OAE zijn klein

• Individuele veranderingen in audiometrie kunnen niet 
geclassificeerd worden met OAE



Vragen?



Individuele shifts (6 studies)

• Geen overeenstemming in voorkomen shift in 
audiometrie en OAE

• Maximale overeenstemming in audiometrie met OAE 
shifts is 1-19%, NB klein aantal oren



Kwaliteit mbv Black Downs checklist

• Geen uitsluiting van studies

• Max score 16 punten

• Range scores 9-14

• Veelal ruwe data niet te vinden

• Statistiek niet toereikend ikv herhaalde metingen 

• Onduidelijk hoeveel personen/ oren zijn afgevallen

– Van baseline naar follow-up

– In de ene meetmethode wel, andere niet

– In de ene analyse wel, de andere niet



Opmerkingen

• Eerste orde benadering 

• Beperkte duur van follow-up

• Heterogeniteit

• Kwaliteit wisselend

• Publication bias?

• Eigen studies beoordeeld

• Geen controle op tussentijdse expositie



Take home - message

• Claims on the advantages of otoacoustic emissions 
(OAE) over pure-tone audiometry are mostly based on 
cross-sectional studies. 

• This review is the first comparing both methods in 
longitudinal studies of noise-induced hearing loss.

• A notable outcome was the heterogeneity in the data, 
preventing a meta-analysis. 

• Overall, changes in both methods were small.

• The studies agreed that OAE cannot classify individual 
shifts in audiometry. 


