
 
 

 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Academiejaar 2010 – 2011 

 

 

 

 

Bruikbaarheid van OAE als screeningstechniek 

Michelle Lycke, Elien Maes & Elke Michem 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. Dr. B. Vinck 

 

Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad van master in de logopedische en 

audiologische wetenschappen



 
 

Voorwoord 

Toen de thesisonderwerpen bekend werden, was er één onderwerp waar wij alle drie enorm in 

geïnteresseerd waren. Het is niet vanzelfsprekend om een thesis te koppelen aan zelf 

uitgevoerde metingen. Wij waren dan ook enorm verheugd met de kans om zelf aan de slag te 

gaan en een eigen experimenteel onderzoek te kunnen opzetten. Graag willen wij een aantal 

personen bedanken voor hun bijdrage aan ons eindwerk. 

Vooreerst willen wij de Universiteit Gent bedanken om ons de kans te geven dit onderzoek uit 

te voeren. Onze speciale dank gaat natuurlijk ook uit naar onze promotor Prof. Dr. B. Vinck 

om ons dit interessant onderwerp aan te reiken en ons bij te staan gedurende het schrijfproces. 

Zijn raad en opmerkingen kwamen altijd op het juiste moment en wij zijn hem dankbaar voor 

zijn steun en inzet. 

Verder zouden wij ook graag de scholen bedanken die hun medewerking verleend hebben aan 

ons onderzoek. Het Heilig-Maagdcollege Dendermonde en het Onze-Lieve-Vrouwecollege 

Assebroek zorgden voor de nodige proefpersonen; ook stelden zij hun infrastructuur en 

medewerkers ter beschikking om de metingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij danken 

hen voor het gebruik van de lokalen en het mogen verstoren van de lessen. Graag bedanken 

wij alle proefpersonen, leerkrachten en de voltallige directie van bovenvermelde scholen.  

Wij willen ook Hearing Coach en het UZ Gent bedanken voor het uitlenen van hun materiaal 

en hun vakkundige expertise. Wij zijn heel dankbaar dat Hearing Coach de tijd wou nemen 

om ons op te leiden en dat we het nodige materiaal mochten meenemen op verplaatsing. 

Als laatste  willen wij uiteraard ook onze families en vrienden bedanken voor de mentale 

steun en toeverlaat tijdens de volledige thesis periode.  
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Nederlandstalig abstract 

CLB centra zijn verplicht om systematisch en vroegtijdig stoornissen op te sporen op vlak van 

gezondheid, groei en ontwikkeling. Steeds vaker worden jongeren blootgesteld aan overmatig 

lawaai waardoor de vraagt rijst of dit met tonale audiometrie voldoende opgespoord kan 

worden en of otoakoestische emissies (OAE) geen beter alternatief zijn om lawaaitrauma’s op 

te sporen. Het doel van deze studie bestaat in het bepalen van de bruikbaarheid van OAE als 

screeningstechniek.  

Het gehoor van 117 proefpersonen uit het derde en zesde middelbaar werd geëvalueerd, 

waaronder 62 vrouwen en 55 mannen. De groep uit het derde middelbaar telde 56 

proefpersonen; de groep uit het zesde middelbaar telde 61 proefpersonen. De evaluatie 

gebeurde aan de hand van otoscopie, tympanometrie, stapediusreflexmeting, tonale liminaire 

audiometrie en OAE (zowel TEOAE als DPOAE). De metingen gebeurden in gewone 

klaslokalen in twee verschillende scholen. Door middel van tympanometrie werden eventuele 

middenoorcomponenten uitgesloten. Zuivere tonale audiometrie werd uitgevoerd aan de hand 

van de Hughson-Westlake techniek. Op basis van bovenvermelde testen werd nagegaan welke 

techniek, tonale audiometrie of OAE, het best gebruikt kan worden als screeningstechniek bij 

jongeren. Hierbij werd zowel rekening gehouden met de bruikbaarheid, het gebruiksgemak als 

de totale testduur.  

De resultaten van tonale audiometrie en OAE werden afzonderlijk onderworpen aan 

verschillende hypothesen. Bij tonale audiometrie merken we een verschil tussen beide oren 

met hogere drempelwaarden voor het rechteroor. Dit kan mogelijks verklaard worden door de 

rechtshandige dominantie die bij 66.1% van de bevolking aanwezig is. De OAE metingen 

daarentegen tonen geen significante resultaten tussen beide oren.   

TEOAE, alsook het OAE-gram, tonen significante geslachtsverschillen. Mannen noteren 

hierbij slechtere waarden op hoge frequenties. De parameter leeftijd heeft bij beide testen 

geen invloed op de bekomen resultaten. 

We kunnen uit dit onderzoek besluiten dat het gebruik van OAE als screeningstechniek in de 

toekomst zeker perspectieven kan bieden om gehoorschade sneller op te sporen. OAE tonen 

geslachtsverschillen die met zuivere tonale audiometrie niet opgespoord kunnen worden.  
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English abstract 

The CLB centra (center for studentcouncil) are obligated to detect early disorders in health, 

growth and development. An increasing number of adolescents are being exposed to excessive 

noise. Many researchers wonder whether pure tone audiometry is capable of detecting the 

early signs of noise induced hearing loss (NIHL). The literature has mentioned the use of 

OAE to detect NIHL and has shown significant results. The main cause of this study is to 

define the usability of OAE to indicate these early signs of NIHL in adolescents.  

In this study we tested 117 adolescents from the third and senior year of high school of which 

62 women and 55 men. The youngest group counts 56 adolescents, whereas the eldest group 

consist of 61 adolescents. To evaluate the hearing we used otoscopy, tympanometry, 

measurement of the acoustic stapediusreflex, pure tone audiometry and OAE (TEOAE and 

DPOAE). All of these measurements were proceeded in normal classrooms in two different 

schools. By the use of tympanometry we were able to exclude middle ear pathologies. Pure 

tone audiometry was examined according to the Hughson-Westlake technique. After obtaining 

all results, we tried to examine which audiological test is most capable of detecting NIHL 

among adolescents. We also tried to take the usability, the ease of use and test duration in 

account.  

The results of the pure tone audiometry showed a significant difference between both ears 

with higher threshold levels for the right ear. We could explain this with the fact that 66.1 

percent of the population has a right hand domination. The OAE results showed no 

significance in this part. The results of the TEOAE and the OAE-gram showed significant 

gender differences. The male population shows worse results in the high frequency region. 

The parameter ‘age’ has no influence in both tests.  

As a conclusion we can state that OAE can be used as an early detector of NIHL. OAE show 

significant gender differences that cannot be traced with pure tone audiometry.   
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Inleiding 

Het decreet van 1 december 1998 stelt dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

instaan voor zowel algemene, leeftijdsspecifieke medische onderzoeken als 

leerlingenbegeleiding. Met andere woorden: deze centra zijn verplicht om ‘systematisch en 

vroegtijdig stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat 

de leerling of ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Het centrum organiseert 

hiertoe algemene, bijzondere en gerichte consulten’ (art.18). Een bijzonder onderdeel van het 

medisch onderzoek omvat het opsporen van gehoorafwijkingen. Het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 3 juli 2009 stelt dat deze screening plaatsvindt tijdens algemene consulten die 

verricht worden bij leerlingen in het tweede jaar kleuteronderwijs, het vijfde jaar lager 

onderwijs en het derde jaar middelbaar onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs is dit het 

kalenderjaar waarin de leerling vijf, elf en vijftien jaar wordt. Dit gehooronderzoek gebeurt 

volgens een algemeen aanvaarde procedure: 

 Evaluatie van de anamnese door de schoolarts of verpleegkundige 

 Otoscopie, uitgevoerd door de schoolarts 

 Bepalen van de gehoordrempels via zuivere tonale audiometrie, meestal uitgevoerd 

door een verpleegkundige 

De richtlijnen voor dit onderzoek werden geleverd door een omzendbrief van het Ministerie 

van Volksgezondheid en van het Gezin (december 1979) en gelden enkel voor 

screeningsaudiometrie bij kleuters (afgeleid van de richtlijnen die uitgevaardigd werden door 

ASHA, 1975). Verder zijn er geen wettelijke bepalingen, noch richtlijnen gekend voor 

gehoorscreening van andere leeftijdscategorieën binnen het CLB (Vermeire, 2003). 

In een kwalitatief vooronderzoek naar de mate van uniformiteit van de huidige audiologische 

werkwijze en de knelpunten in de audiometrie bij gehoorscreening in het CLB (Vermeire, 

2003), onderzocht men of de verschillende CLB centra nog steeds gebruik maken van de 

richtlijnen zoals opgesteld in de omzetbrief van 1979. 

Vermeire kwam tot de bevinding dat het gehooronderzoek niet gesteund werd op deze 

richtlijnen, maar dat elke verpleegkundige een eigen interpretatie gaf aan drempelaudiometrie 

die hen ooit was aangeleerd door een collega, zonder na te gaan waar die persoon zijn/haar 
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kennis haalde. Ze concludeerde ook dat binnen één centrum geen uniformiteit, richtlijnen of 

conventies vastgelegd werden omtrent gehooronderzoek.  

Naast deze algemene bevindingen werden nog enkele knelpunten vastgesteld zoals de staat 

van het materiaal, de tijdsduur en de lawaaierige omgeving waarin de audiometrie gebeurt. 

Van Doorslaer (2005) ging hierop verder en toonde de representativiteit aan voor Vlaanderen. 

Vermeire en Van Doorslaer bewezen dat er in de verschillende CLB centra een grote variatie 

in audiometrische screeningstechniek bestond. De Vlaamse minister van Volksgezondheid gaf 

de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) de opdracht 

om een nieuwe standaard te ontwikkelen voor het CLB. 

Onderzoek van Deleeck (2004) en Neyrinck (2005) leverde richtlijnen voor deze nieuwe 

standaard. Met behulp  van een audiometrische testmethodiek selecteerden ze de meest 

relevante frequenties; zo kwamen ze tot een zuivere toonaudiometrie die toetst aan een 

screeningswaarde van 30 dB HL bij drie frequenties, met name 500, 1000 en 4000 Hz (Van 

Ertvelde, 2010) 

De afname van zuivere toonaudiometrie brengt enkele moeilijkheden met zich mee. Ten 

eerste kunnen we ons de vraag stellen of de resultaten wel representatief zijn als elke 

verpleegkundige zijn/haar eigen techniek gebruikt. Ten tweede blijft het een subjectieve test 

en ten derde kunnen we ons afvragen of toonaudiometrie de geschikte screeningstechniek is 

voor leerlingen uit het middelbaar. 

Niskar (1998) en Shargorodsky (2010) verrichtten beiden onderzoek naar de prevalentie van 

gehoorverlies bij adolescenten (12 tot 19 jaar) in Amerika. Er werd gebruik gemaakt van een 

vragenlijst, de third National Health And Nutrition Examination Survey (NHANES III),  om 

anamnestische gegevens te bekomen. Daarnaast werden gehoordrempels met zuivere 

toonaudiometrie bepaald in een geïsoleerde ruimte. Sinds 1998 werd een stijging van de 

drempels van 14,5% naar 19,5% genoteerd. Het gehoorverlies varieert van  licht tot ernstig; 

oorzaken voor deze stijging werden niet vermeld. 

Een onderzoek van Vogel (2007) bracht soelaas. Zij onderzocht de mogelijke risico’s waar 

jongeren aan blootgesteld zijn. Aan de hand van een vragenlijst werden bij 1512 jongeren 

tussen 12 en 19 jaar gegevens verzameld over hun luistergedrag en de eventuele problemen 

die zij nadien ondervonden. Uit het onderzoek bleek dat 61,2% minstens eenmaal tijdens het 
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afgelopen jaar last had van hun gehoor na het bezoeken van een discotheek. 30% ondervond 

minstens 1 maal tijdens afgelopen maand hoorproblemen na gebruik van een mp3. 

Als gevolg op deze stijging van Noise Induced Hearing Loss (NIHL) werd nagegaan of 

otoakoestische emissies (OAE) geen beter alternatief zijn om lawaaitrauma’s op te sporen. 

In hun boek schreven Glattre & Robinette (2007) dat de menselijke cochlea volgens een non-

lineair systeem werkt. De basis van deze non-lineaire werking moet gezocht worden bij de 

uitwendige haarcellen (UHC). UHC bevatten een contractiel proteïne (prestine) waardoor zij 

een motiele werking hebben. Samengevat werken UHC als een cochleaire versterker. Hierbij 

gaan UHC bij binnenkomende geluiden onder de 60 dB HL de verplaatsing van het basilair 

membraan versterken en de tuning van deze respons aanscherpen. Hoe luider het inkomende 

geluid, hoe minder de UHC deze cochleair versterkende werking op zich nemen, wat zich uit 

in een sterk non-lineair comprimerende werking. 

Het effect van deze motiele werking is een groter dynamisch bereik bij normaalhorende 

personen. Tevens gaan deze effecten zich enkel manifesteren bij frequenties gelijk aan de 

karakteristieke frequentie op het basilair membraan. Wanneer een frequentie aangeboden 

wordt boven of onder deze karakteristieke frequentie vertoont de cochlea een lineaire 

werking.  

OAE  zijn een bijproduct van de werking van de UHC. UHC zijn de eerste structuren die 

kapot gaan bij cochleaire insulten zoals lawaaiblootstelling of ototoxiciteit. Bij  schade aan de 

UHC verliest de cochlea zijn non-lineaire werking. Met andere woorden: schade aan de UHC 

resulteert in een gehoorverlies. 

OAE worden opgemeten in het oorkanaal als respons op een stimulus die eveneens 

aangeboden wordt in het oorkanaal. De interpretatie van OAE wordt bepaald door de signaal-

transmissie eigenschappen van het middenoor. Bij een minimale middenoorcomponent zijn 

OAE afwezig. Wel zijn andere testen, zoals tympanometrie of stapediusreflexmeting, nodig 

om te bepalen of de afwezigheid van een OAE respons te wijten is aan een cochleaire of een 

middenoor dysfunctie.  

We opteerden voor OAE omwille van de objectiviteit van de meting. De patiënt dient geen 

medewerking te verlenen waardoor deze test ook in moeilijk te meten populatiegroepen 

gebruikt kan worden. Een bijkomend voordeel is de hoge reproduceerbaarheid in tegenstelling 

tot het tonale liminaire audiogram; dit kan tot 10 dB verschillen wanneer de test meerdere 
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keren herhaald wordt. Tevens vermeldt de literatuur een hogere sensitiviteit (Helleman et al., 

2010), alsook een hogere specificiteit (Sabo et al., 2000)  in vergelijking met zuivere tonale 

audiometrie.  

Wel dienen we in gedachten te houden dat OAE-registratie geen gehoortest is; we krijgen 

geen informatie over de graad van het gehoorverlies. Ook verschaft het geen informatie over 

de site van de pathologie en kunnen neurale pathologieën niet gedetecteerd worden. 

Jansen et al. (2008) onderzocht de meerwaarde van OAE bij de diagnose van NIHL bij 

muzikanten. In zijn studie onderzocht hij 241 professionele muzikanten met leeftijd tussen 23 

en 64 jaar, waarbij zowel TEOAE (Transient Evoked OtoAcoustic Emissions) als DPOAE 

(Distortion Product OtoAcoutic Emissions) geregistreerd werden. Uit de resultaten bleek dat 

veel inter-individuele verschillen waargenomen werden. Tevens werd geen relatie gevonden 

met audiometrische drempelwaarden. Wel werd een duidelijk verschil genoteerd bij de OAE-

waarden tussen de groep normaalhorende en de groep slechthorende muzikanten. 

Veel klinische studies hebben uitgewezen dat er een hoge lineaire correlatie zou bestaan 

tussen resultaten afkomstig van zuivere tonen audiogram en gebruik van transient 

geëvokeerde potentialen (Collet et al., 1991; Harris & Probst, 1991). Ook tussen zuivere 

tonale audiometrie en DPOAE bestaat een correlatie, namelijk de gehoordrempel neemt af 

naarmate het niveau van de DPOAE toeneemt. Deze relatie vervalt indien het gehoorverlies 

groter is dan 60 dB HL (Martin et al., 1990; Harris & Probst, 1991; Gaskill & Brown, 1993; 

Moulin et al., 1994; Gorga et al., 1996). Beide technieken delen bepaalde kenmerken, maar er 

zijn ook verschillen. Een must voor beiden is een gezond trommelvlies en goede transmissie 

doorheen zowel het midden- als binnenoor. Uit de literatuur is ook gebleken dat TEOAE een 

groter niveau vertonen bij vrouwen (Johanssen & Arlinger, 2003) alsook in het rechter oor bij 

mannen en vrouwen (Keef, Gorga, Jesteadt & Smith, 2008).  

Een onderzoek bij schoolkinderen leerde ons dat TE- en DPOAE metingen in staat zijn om 

neurosensorieel en conductief gehoorverlies aan te tonen en hierdoor als procedure ingezet 

kunnen worden in gehoorscreening van schoolkinderen. (Vasconcelos et al., 2007).  

In Texas onderzocht men of er een verschil bestond in screeningmethodes voor schoollopende 

kinderen. Hun conclusie was dat zuivere toonaudiometrie nog steeds de beste resultaten 

weergeeft, maar dat het gebruik van OAE als follow-up methode kan worden gebruikt indien 

het kind op toonaudiometrie faalt of er gewoonweg niet goed kan gemeten worden met 



10 
 

conventionele audiometrie (Wesley, Krueger & Ladonna Ferguson, 2002). Studies door Sabo 

et al. (1995) en Culpepper et al. (1997) vergeleken ook beide testtechnieken en kwamen tot 

dezelfde conclusie. 

Pavlovcinova et al. (2010) deed onderzoek naar geslachtsverschillen en oorsymmetrie in TE- 

en DPOAE bij 229 Slowaakse schoolkinderen. Deze studie leert ons dat TEOAE duidelijke 

geslachtverschillen weergeven, waarbij TEOAE significant groter waren bij vrouwen dan bij 

mannen.  

Bovenvermelde studies tonen aan dat het gebruik van OAE bij peuters en kleuters reeds 

bestudeerd werd. Zo worden OAE frequent geregistreerd indien het kind te jong is voor tonale 

audiometrie, wanneer het een moeilijk te testen kind betreft alsook wanneer we de status van 

het gehoor willen evalueren na bijvoorbeeld chemotherapie en bij niet-organische 

gehoorverliezen.  

De doelstelling van dit onderzoek bevat meerdere luiken. Naast het vergelijken van tonale 

audiometrie met OAE, willen we nagaan of er een invloed is van leeftijd, geslacht en oor op 

tonale audiometrie alsook op OAE. Tevens evalueren we de haalbaarheid van OAE. Het 

onderzoek werd uitgevoerd bij tieners gezien reeds informatie voorhanden is over 

schoolkinderen en kleuters. Over het gebruik van OAE bij onze populatie is bitter weinig te 

vinden. 
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Methodologie 

1. Onderzoekspopulatie 
De populatie van dit onderzoek bestaat uit 117 leerlingen uit het 3

e
 en 6

e
 middelbaar. De 

directie van de twee betrokken scholen, het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek-Brugge en 

het Heilige-Maagdcollege Dendermonde, werd goed geïnformeerd over de verschillende 

aspecten van het onderzoek alsook over de doelstellingen en methodes. Elke geselecteerde 

proefpersoon werd geïnformeerd aan de hand van een informed consent (bijlage 1) dat bij 

aanvang van het onderzoek ondertekend moest zijn door één van de ouders. Meerderjarige 

proefpersonen mochten deze brief zelf ondertekenen.  Wanneer het informed consent niet 

ondertekend was, werd de leerling in kwestie geweerd uit het onderzoek. 

2. Dataregistratie en materiaal 
Het onderzoek bestond uit drie luiken die op hetzelfde moment werden afgenomen. Als eerste 

werd met behulp van een otoscoop een inspectie uitgevoerd van het trommelvlies. Nadien 

namen we een 226 Hz-tympanogram met stapediusreflexen af. Vervolgens gebeurde ofwel 

tonale audiometrie volgens de Hughson-Westlake techniek ofwel OAE-registratie. 

Drie onderzoekers voerden afwisselend de verschillende testen uit bij de proefpersonen. De 

metingen werden afgenomen ter plaatse, d.w.z. in Dendermonde en Brugge. Op die manier 

wordt een minimale demografische spreiding in ons onderzoek gegarandeerd. Er werd 

gepoogd te testen in een zo stil mogelijk ruimte doch was dit niet helemaal mogelijk gezien 

we in klaslokalen geplaatst werden. 

2.1. Tympanometrie 
Tympanometrie is een automatische test waarbij een probe in het begin van de gehoorgang 

wordt geplaatst. Er wordt een drukverandering (226 Hz probetoon) geïnduceerd die ervaren 

wordt als een volheidsgevoel, zoals bij een zware verkoudheid. Het doel van deze test is een 

beoordeling van de beweeglijkheid van het trommelvlies en de status van het middenoor. 

Tijdens onze metingen werd de Madsen Zodiac type 901 admittantiemeter gebruikt. Het 

tympanogram wordt als normaal gescoord wanneer een tympanometrische piekdruk tussen -

50 en 50 daPa wordt bekomen. Deze test werd uitgebreid met een korte screening van de 

ipsilaterale stapediusreflexen op 500, 1000, 2000 en 4000 Hz met een intensiteit van 95 dB 

HL. Een reflex is aanwezig indien een minimale verandering van de admittantie geregistreerd 

kan worden. Deze minimale verandering bedraagt 0,02 ml (Vinck, 2008). Contralaterale 

reflexen werden niet geregistreerd.  
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2.2. Tonale audiometrie 
De tonale audiometrie gebeurde aan de hand van een Interacoustics Clinical Audiometer 

model AC4 in combinatie met een supra-aurale TDH 93P hoofdtelefoon (296D000-1). De 

afname gebeurde in een klaslokaal. Wegens materiaal- en tijdsgebrek is geen biologische 

ijking noch een opmeting van de testruimte gebeurd. Drempelbepalende zuivere 

toonaudiometrie werd uitgevoerd volgens de traditionele Hughson-Westlake methode op 250, 

500, 1000, 2000, 4000 en 8000Hz. Beengeleidingsdrempels werden niet bepaald.  

2.3. OAE 
Voor onze metingen maakten we gebruik van een monauraal systeem, de Otodynamics 

Echoport ILO292 USB-1. Dit systeem is enerzijds via USB verbonden  met de computer en 

anderzijds bevat het de probe en coupler. Dit laatste geheel bevat drie kanalen: twee 

luidsprekerpoorten en één microfooningang. Bij zowel TE- als DPOAE metingen is de 

coupler omhuld door een rubberen tip zodat een maximale afsluiting van de uitwendige 

gehoorgang gegarandeerd kan worden.  

Na elke grote verplaatsing van het volledige systeem, alsook  bij aanvang van een nieuwe 

testdag, dient de probe gekalibreerd te worden. Deze kalibratie voorkomt vals negatieve en 

vals positieve resultaten.  

Bij TEOAE wordt een click stimulus aangeboden in de uitwendige gehoorgang. Deze 

stimulus wordt doorheen één luidspreker afgeleverd in de uitwendige gehoorgang. Aldus 

wordt de tweede luidspreker bij deze meting niet gebruikt. De click stimulus bestaat uit een 

80μs rectangulaire puls. Voor de eigenlijke meting gebeurt een checkfit procedure. Met 

behulp van een 250 Hz toon wordt een adequate positionering van de probe in de uitwendige 

gehoorgang gecontroleerd. Het oorkanaalvolume wordt nauwlettend geobserveerd zodat een 

volume groter dan twee ml onmiddellijk opgemerkt wordt. Bij een volume groter dan twee ml 

is herpositionering van de probe vereist gezien dit de signaal-ruisverhouding (SNR) 

beïnvloedt. Tevens garandeert de checkfit procedure een constante simulusintensiteit rond 86 

dBpeSPL. De constante intensiteit wordt bekomen door aanhoudende elektrische stimulatie 

doorheen de luidspreker te genereren. Dit resulteert in een quasi vlakke stimulusrespons met 

een spectrum van 0,5 tot 5 kHz (Vinck, 1996).  

Na de probe fitting wordt een reeks van click stimuli gepresenteerd met een snelheid van 50 

clicks per seconde in een stimulusarray die ontworpen werd om de non-lineaire componenten 

van de verkregen respons te detecteren. Stimuli worden afgeleverd in groepjes van vier 
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waarbij de eerste drie een tegengestelde polariteit bezitten in vergelijking met de vierde. De 

laatste stimulus is op zijn beurt driemaal groter in amplitude. Deze substractiemethode 

resulteert in een eliminatie van de lineaire componenten van de respons (Vinck, 1996; Vinck, 

2009). De meting wordt automatisch beëindigt bij 260 aanvaarde sweeps. 

Naast de stimulus wordt het real-time in-het-oor geluidsspectrum weergegeven. Idealiter zou 

het spectrum vlak moeten zijn tot 4 kHz. Echter zal deze afnemen in de hoge frequenties bij 

volwassenen en oudere kinderen door het ontstaan van staande golven in de uitwendige 

gehoorgang. Dit fenomeen kan verklaard worden doordat het gereflecteerd geluid de probe in 

antifase bereikt. Deze roll-off kan tevens verklaard worden door een malpositionering van de 

tip of door cerumenobstructie. Om artefacten te vermijden werd een spectrum benaderd dat 

het dichtst aanleunt bij het realistische oorkanaalvolume van de individuele patiënt (Vinck, 

1996). 

Volgende parameters worden beschouwd: (1) de totale reproduceerbaarheid, dit is de waarde 

van de cross-correlatie tussen golf A en B, weergegeven als een percentage; (2) de 

golfreproduceerbaarheid (percentage) en signaal-ruisverhouding (dB) op vijf 

frequentiebanden met een bandwijdte van 1 kHz tussen 1000 en 5000 Hz. De 

frequentiebanden worden gegenereerd door het spectrum van golf A en B te filteren in 

bandwijdtes van ongeveer 1 kHz gecentreerd rond de geïnduceerde frequentie . Het verschil 

tussen de Fast Fourier Transformatie (FFT) van de ruis en de respons werden gepresenteerd 

als de SNR op elke frequentie; (3) het TEOAE respons level (dB SPL) werd afgeleid uit de 

FFT en is het algemeen niveau van de gecorreleerde porties van golf A en B; (4) het 

piekniveau van de stimulus (dB SPL peak), dit is het intensiteitniveau dat elke 16 stimulus 

sets opnieuw gemeten wordt. De click OAE wordt als aanwezig beschouwd indien aan 

volgende voorwaarden wordt voldaan (Vinck, 1996):  

 totale reproduceerbaarheid > 50%  

 reproduceerbaarheid > 50%  op minimum twee frequentiebanden  

 SNR > drie dB in minimum twee frequentiebanden. 

TEOAE zijn aanwezig bij een SNR groter of gelijk aan drie.   
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Bij DPOAE metingen worden twee luidsprekerpoorten en één microfooningang gebruikt. De 

luidsprekers genereren twee zuivere tonen op de primaire frequenties f1 en f2  en constante 

stimulusintensiteit, respectievelijk L1 en L2. De frequentieverhouding f2/f1 werd vastgelegd 

op 1,22. L1 bedraagt 75 dB SPL; L2 70 dB SPL. De stimuli worden akoestisch vermengd en 

doorheen de coupler afgeleverd ter hoogte van de uitwendige gehoorgang.  

De registratie werd vastgelegd op zogenaamde DP-grammen. Het DP-gram voert automatisch 

een reeks DPOAE-metingen uit voor een vooraf bepaalde reeks frequenties bekomen door het 

2f2-f1 complex. Als dusdanig ontstaat een grafiek die qua configuratie sterk lijkt op het tonale 

audiogram. Deze grafiek toont de verhouding tussen de verschillende frequenties ten opzichte 

van het intensiteitniveau van zowel de respons als de ruis. Deze laatste bevat alle geluiden die 

geen relatie vertonen met de respons. DP-grammen worden bekomen door gebruik te maken 

van een resolutie met acht punten per octaaf voor f2 frequenties variërend van 841 tot 8000 

Hz. Voordat de data toegevoegd worden aan het DP-gram wordt elk verkregen resultaat 

uitgemiddeld. Elke keer een bepaald frequentiepaar onderzocht wordt, wordt de nieuwe data 

toegevoegd aan de gekende ruwe data, waardoor de SNR verbetert. DPOAE worden als 

aanwezig beschouwd wanneer de SNR groter is dan 6 dB (Vinck, 1996; Vinck, 2009).  

Het OAE-gram toont ons - op basis van de vier OAE-metingen – een weergave van de 

integriteit van de uitwendige haarcellen. Het OAE-gram wordt genereerd op basis van een 

niet vrijgegeven algoritme van de firma Hearing Coach. Naast deze fysische weergave wordt 

de integriteit van de uitwendige haarcellen ook weergegeven via een percentage: OHC 

Damage Index. Hoe hoger dit percentage, hoe meer UHC schade vastgesteld werd op basis 

van de TE- en DPOAE. Voor het OAE-gram worden waarden tussen 80 en 100 percent als 

normaal beschouwd (HearingCoach, 2009).  
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Resultaten 

1. Onderzoekspopulatie 
De bekomen data werden statistische geanalyseerd met behulp van IBM PASW 18 software. 

Tabel 1 toont een overzicht van de totale onderzoekspopulatie. We noteren een totaal van 117 

proefpersonen. Onderverdeeld volgens geslacht zijn dit 62 vrouwen en 55 mannen. Qua 

leeftijd wordt een onderscheid gemaakt tussen de groep uit het derde middelbaar, bestaande 

uit leeftijden 13, 14 en 15 jaar, en de groep uit het zesde middelbaar waaronder de leeftijden 

17 en 18 jaar gerekend worden. Eerstvermelde groep bevat 56 proefpersonen, laatstgenoemde 

61. De populatie is voor deze variabele niet normaal verdeeld. De gemiddelde leeftijd bedaagt 

15,58 jaar (SD=1,53). 

Tabel 1: distributie onderzoekspopulatie 

2. Tympanometrie 
Vóór afname van OAE namen wij bij alle proefpersonen een tympanogram af.  

 
  Figuur 1: Distributie tympanometrie linkeroor                Figuur 2: Distributie tympanometrie rechteroor                 

Algemeen noteren wij in 70% van de gevallen een type A tympanogram. In enkele gevallen 

werd een type As, type Ad, type B, type C (onderdruk) of type E geregistreerd; type D werd 

niet gedetecteerd. Bij deze proefpersonen werden de OAE resultaten met de grootste 

voorzichtigheid behandeld.  

 

 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Leeftijd in jaren 117 13 18 15,58 ,141 1,527 
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3. Zuivere tonale audiometrie 
Onderstaande figuren en tabellen tonen de distributie van de gehoordrempels per frequentie 

per oor voor de totale onderzoekspopulatie. De configuratie van het audiogram vertoont 

bilateraal een grote symmetrie. Echter vertoont het rechteroor op alle frequenties hogere 

gemiddelde drempelwaarden. Bilateraal weerhouden wij een normaal gehoor gezien de 

gemiddelde Pure Tone Average (PTA) onder 20 dB HL valt.  

  Frequentie  250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

N Valid 116 116 116 116 116 116 

Missing 1 1 1 1 1 1 

Mean 16,58 15,87 9,36 5,13 5,26 10,09 

Std. Deviation 6,285 6,569 6,212 5,778 6,494 8,120 

Tabel 2: Distributie gehoordrempels per frequentie linker oor 

  Frequentie 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

N Valid 116 116 116 116 116 116 

Missing 1 1 1 1 1 1 

Mean 19,09 17,59 11,90 6,42 5,47 10,30 

Std. Deviation 7,448 7,532 6,278 5,854 7,459 8,730 

Tabel 3: Distributie gehoordrempels per frequentie rechts 

 

          Figuur 3: Gemiddeld gehoorverlies linker oor            Figuur 4: Gemiddeld gehoorverlies rechter oor   

Tijdens het verwerken van de resultaten rezen enkele hypothesen. Een eerste stelt dat het 

gehoor van 17-jarigen slechter is dan het gehoor van 14-jarigen gezien de eerste groep vaker 

blootgesteld wordt aan overmatig lawaai. Om deze veronderstelling te staven werden alle 

proefpersonen bevraagd naar hun lawaaiblootstelling (bijlage 2). Figuur 3 toont het 

uitgaansgedrag per leeftijdscategorie.  
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Figuur 5: Uitgaansgedrag bij jongeren 

Zoals verwacht gaan 17-jarigen vaker uit dan 14-jarigen. Leidt meer uitgaan dan ook tot 

hogere audiometrische gehoordrempels? Via een one-way ANOVA werden beide 

leeftijdsgroepen per oor tegenover elkaar uitgezet. Uit de resultaten blijkt dat vooropgestelde 

hypothese verworpen kan worden. Bij het rechteroor werden op de frequenties 1000 en 2000 

Hz significante verschillen (p<0,05) vastgesteld, waarbij het gehoorverlies bij 14-jarigen 

systematisch groter is dan bij 17-jarigen.  

Gezien dit onverwachte resultaat onderzochten we een tweede onderzoeksvraag, namelijk: ‘Is 

er een significant verschil wanneer we beide leeftijdscategorieën verder onderverdelen 

volgens geslacht?’. Bij deze hypothese gaan we ervan uit dat jongens hogere drempelwaarden 

noteren gezien hun grotere lawaai-expositie. Deze hypothese werd ondersteund vanuit onze 

enquête, waarbij een groter percentage mannen (89%) gebruik maakt van een mp3 tegenover 

vrouwen (79%) en dit met een hogere gemiddelde luisterduur (5,5u tegenover 3,6u bij de 

vrouwen). Tevens bespelen meer jongens een muziekinstrument (23% tegenover 16%). De 

onderzoeksvraag werd statistisch onderzocht via een two-way ANOVA waarbij de twee 

onafhankelijke variabelen ‘geslacht’ en ‘leeftijd’ in functie van de afhankelijke variabele 

‘gehoordrempel per frequentie’ werden bekeken. Ook hier worden linker- en rechteroor 

afzonderlijk verwerkt. Noch geslacht noch de combinatie leeftijd en geslacht is significant 

(p>0,05). Enkel de leeftijd toont significante verschillen bij 1000 en 2000 Hz (p<0,05).  
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4. OAE 
De resultaten werden verwerkt met de ILOv6 software. Het genereren van de OAE-grammen 

gebeurde aan de hand van de OAE generator.  

De verwerking van de TE- en DPOAE gebeurde aan de hand van de signaal-ruisverhouding 

(SNR). De SNR werd berekend door het signaal te verminderen met de ruiswaarde per 

frequentie.  

4.1. OAE-gram en Outer Hair Cell (OHC) Damage Index  
Tabel 4 toont de distributie van het OAE-gram. In totaal werden 235 OAE-grammen 

gegenereerd, d.i. linker en rechter oor samen. Voor de frequenties 1, alsook 4 tot 6,5 kHz, 

weerhouden wij afwijkende gemiddelde waarden.   

Frequentie (kHz) 1  1,5  2  2,5  3  3,5  4 4,5 5 5,5 6  6,5  

N Valid 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 74,17 86,72 85,27 84,45 85,24 82,75 75,97 71,24 70,98 72,65 69,70 71,54 

Std. Deviation 26,54 21,93 22,83 24,34 23,73 25,46 26,61 27,94 30,11 32,67 34,84 34,05 

Percentiles      25   56,36 81,79 78,36 74,70 77,27 70,67 61,05 51,53 49,97 46,73 32,88 39,09 

Percentiles      50 83,90 98,56 98,64 99,33 100 98,04 84,59 77,41 80,77 94,67 90,66 94,10 

Percentiles      75   96,63 100 100 100 100 100 100 99,16 100 100 100 100 

Tabel 4: Distributie OAE-grammen 

Opvallend bij deze tabel is het percentiel 25. Het percentiel 25 toont ons de waarde van het 

OAE-gram dewelke 25 percent van de onderzoekspopulatie omvat. Op alle frequenties, 

behalve 1500 Hz, vertoont 25% van onze populatie een afwijkend resultaat. 75% van de 

populatie scoort daarentegen binnen de gemiddelde normen. 

Ook hier onderzochten we enkele hypothesen. De eerste onderzoeksvraag bekijkt de invloed 

van geslacht op het OAE-gram. De hypothese ‘Is er een significant verschil tussen het OAE-

gram van vrouwen en mannen?’ werd getoetst aan de hand van een one-way ANOVA. Op 

basis van de bekomen resultaten stellen we vast dat er wel degelijk een significant verschil 

(p< 0,05) is tussen beide geslachten vanaf 3,5 tot en met 5 kHz (figuur 6).   
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Naast het geslacht werd ook de onafhankelijke variabele ‘leeftijd’ bekeken. Op basis van een 

one-way ANOVA  kunnen geen significante verschillen aangetoond worden (p>0,05). Tevens 

verifieerden we of de combinatie ‘geslacht’ en ‘leeftijd’ een invloed had op de bekomen OAE 

resultaten en dit aan de hand van een two-way ANOVA. Ook deze resultaten tonen geen 

significantie (p>0,05). Tevens kon geen significant verschil tussen het linker- en rechteroor 

aangetoond worden (p>0,05) (figuur 7).  

 

  Figuur 6: Lijndiagram van het gemiddeld            Figuur 7: Lijndiagram van het gemiddeld 

                               OAE-gram versus geslacht                                      OAE-gram versus leeftijd 

Figuur 8 geeft het histogram voor de OHC Damage Index per oor en geslacht per frequentie. 

Zoals bovenvermeld heeft een proefpersoon met een OHC Damage Index van 0% een 

normaal gehoor (PTA = 0- 20 dB HL). Figuur 9 toont de distributie per leeftijdscategorie. 

 
 
Figuur 8: Histogram van de OHC Damage Index             Figuur 9: Histogram van de OHC Damage Index 

            per frequentie per oor                                                          per frequentie per leeftijdscategorie 
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Om de invloed van leeftijd, geslacht en oor ten opzichte van de OHC Damage Index te 

onderzoeken, wordt elke item bestudeerd aan de hand van een one-way ANOVA. De 

resultaten tonen geen significant verschil tussen de twee leeftijdscategorieën. De 

variantieanalyse van de OHC Damage Index en beide oren toont geen significant 

verschillende resultaten (p>0,05). Als laatste onderzochten we of het geslacht een mogelijk 

invloed had op de OHC Damage Index. Via een one-way ANOVA werd geen significantie 

aangetoond (p>0,05).  

4.2. TEOAE 
TEOAE zijn aanwezig wanneer de SNR groter is dan 3. Alle proefpersonen hebben 

aanwezige TEOAE. 

 

Figuur 10: Lijndiagram gemiddelde TEOAE per frequentie voor de totale populatie 

Bij de TEOAE werden drie hypothese vooropgesteld. We onderzoeken de invloed van het 

geslacht, het oor en de leeftijd ten opzichte van de aanwezige emissies en gaan na of er een 

significant verschil te vinden is voor elk van de individuele parameters. 

Zowel voor de parameter ‘leeftijd’ (figuur 11) als voor de onafhankelijke variabele ‘oor’ 

(figuur 12) blijkt geen significant verschil aantoonbaar (p>0,05).  
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         Figuur 11: Lijndiagram gemiddelde TEOAE            Figuur 12: Lijndiagram gemiddelde TEOAE 

                                per frequentie volgens leeftijd                                      per frequentie per oor 

Voor de parameter ‘geslacht’ bekomen we een significant verschil (p<0,05)  voor de 

frequenties 2, 3 en 4 kHz. Mannen scoren hierbij slechter dan vrouwen met 4 kHz als 

gevoeligste frequentie om het geslachtsverschil aan te tonen (figuur 13).  

 

 

Figuur 13: Lijndiagram van de gemiddelde TEOAE per frequentie volgens geslacht  
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4.3. DPOAE 
Bij de DPOAE rezen dezelfde onderzoekvragen. We bekeken de invloed van de drie 

bovenvermelde parameters (leeftijd, geslacht en oor) ten opzichte van de DPOAE-waarden 

per frequentie. De hypothese werden statistisch onderzocht via een one-way ANOVA. Er 

waren geen significante resultaten (p>0,05).  

 

Figuur 14: Lijndiagram gemiddelde DPOAE       Figuur 15: Lijndiagram gemiddelde DPOAE 

                              per frequentie volgens leeftijd                                 per frequentie volgens geslacht   

 

 

Figuur 16: Lijndiagram gemiddelde DPOAE per frequentie per oor 
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5. Haalbaarheid 
Tenslotte keken we naar de haalbaarheid van OAE. De computer registreert automatische de 

duur van elke test. Per proefpersoon werden vier testen geregistreerd: één DPOAE en één 

TEOAE per oor. Gemiddeld hebben we 114 seconden nodig per oor (DP- en TEOAE). Anders 

gezegd, we hebben gemiddeld 228 seconden nodig om alle testwaarden te verzamelen per 

proefpersoon. 

Naast deze automatische registratie registreerden we handmatig de totale testduur. Onze 

chronometer werd gestart op het moment dat de proefpersoon voor ons kwam zitten en liep tot 

het moment dat hij kon vertrekken. Wanneer we deze waarden verwerken blijkt dat we 

gemiddeld 452 seconden nodig hebben om de volledige OAE testsequentie af te handelen.  

Aldus kunnen we kunnen concluderen dat registratieduur van de test slechts de helft bedraagt 

van de totale tijdsduur nodig per proefpersoon. Dit is te wijten aan het feit dat we de 

proefpersoon nog moeten instrueren, de fitting moeten optimaliseren en halverwege de test de 

probe moeten veranderen van oor. 
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Discussie en conclusie 

De Centra voor LeerlingenBegeleiding (CLB) in België zijn verplicht om ‘systematisch en 

vroegtijdig stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat 

de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen’. Heden gebeurt het 

opsporen van gehoorproblemen aan de hand van zuivere tonale audiometrie. Verschillende 

onderzoekers onderzochten de efficiëntie van deze test en stootten hierbij op enkele 

problemen. Daarnaast rees de vraag of OAE geen geschiktere methode is om vroegtijdige 

gehoorschade op te sporen. Verschillende studies bij kleuters toonden de specificiteit en 

sensitiviteit van deze test aan. Daarnaast beschrijft de literatuur verhoogde drempelwaarden 

bij tieners in vergelijking met enkele jaren geleden. Ons onderzoek bestond erin zuivere 

tonale audiometrie en OAE met elkaar te vergelijken en na te gaan of OAE gebruikt kunnen 

worden als screeningstechniek voor vroegtijdige detectie van lawaaischade bij jongeren.  

Algemeen kan ons onderzoek, bij adolescenten uit het derde en zesde middelbaar, in drie 

delen opgesplitst worden. Ten eerste gebeurde een afname van standaard zuivere tonale 

audiometrie en tympanometrie. Bij alle proefpersonen weerhouden wij een normaal gehoor. 

De metingen resulteerden in enkele hypothesen. We gingen na of onze onderzoekspopulatie 

significante verschillen tussen het linker- en rechteroor vertoonde. Uit de statistische analyse 

bleek wel degelijk een verschil: het rechter oor vertoont op alle frequenties een hogere 

drempel. Een duidelijke verklaring voor dit fenomeen werd in de literatuur niet 

teruggevonden. Eventueel kunnen we suggereren dat deze hogere gehoordrempels rechts een 

gevolg zijn de rechtshandige dominantie. Een studie naar de handvoorkeur (Tan, 1988) toonde 

dat 66,1% van de bevolking rechtshandig en 3,4% linkshandig is. 30,5% zou zowel een linker 

als rechter handvoorkeur bezitten. Dit rechtshandig overwicht zou kunnen betekenen dat 

rechtshandige mensen geneigd zijn te luisteren en horen met hun rechteroor waardoor dit oor 

meer met lawaai in contact komt. Verder onderzoek is nodig om deze hypothese te staven.   

Tevens stelde één van onze hypothesen dat 17-jarigen grotere gehoordrempels meten gezien 

hun hogere lawaai expositie. Echter verkregen wij een tegengesteld resultaat. Deze uitkomst 

was vrij onverwacht gezien de vooropgestelde onderzoeksvraag. Via een vragenlijst die peilde 

naar het uitgaansgedrag van de beide leeftijdsgroepen bleek dat 17-jarigen meer uitgaan dan 

14-jarigen waardoor dit geen verklaring kan zijn voor het gevonden resultaat. Wij zijn dan 

ook van mening dat een meer uitgebreide studie naar de attitudes van beide leeftijdsgroepen 
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antwoord kan geven op deze vraag. 

Wanneer we  subjectief de voor- en nadelen van tonale audiometrie overlopen, bemerken we 

enkele knelpunten zoals vermeld in de inleiding. Tijdens de afname was een constant niveau 

van achtergrondlawaai aanwezig. Deze stoorbron was niet enkel afkomstig van de andere 

proefpersonen in het meetlokaal, maar ook van straatgeluid, mensen op de gang naast het 

lokaal, en andere. Een bijkomend probleem was dat de linker hoofdtelefoon defect was, 

waardoor tijdens elke meting de proefpersoon de hoofdtelefoon diende om te draaien. 

Hierdoor kunnen we geen optimale fitting garanderen daar malpositionering van de 

hoofdtelefoon kan resulteren in mismatch tot 20 dB HL (Forton & Depuydt, 1997). Zuivere 

tonale audiometrie geeft ons frequentiespecifieke informatie. Echter is vroegtijdige detectie 

van lawaaischade met deze gehoortest niet mogelijk gezien we geen informatie verkrijgen 

over de integriteit van de UHC.  

Het tweede luik van ons onderzoek bestond uit de afname van OAE. Wij opteerden om zowel 

DP- als TEOAE af te nemen zodoende een volledig beeld te krijgen van de werking 

uitwendige haarcellen. De afname van OAE werd gekoppeld aan tympanometrie om 

mogelijke middenoorcomponenten uit te sluiten. In enkele gevallen werd een afwijkend 

tympanogram geregistreerd. Echter, gezien alle proefpersonen aanwezige TEOAE hadden 

hebben we deze personen in onze statistische verwerking gehouden. Of het afwijkend OAE-

gram een gevolg is van een minimale middenoorcomponent of  te wijten is aan haarcelschade 

is voor ons niet duidelijk. 

Wat meteen opviel in onze resultaten was dat zowel bij het OAE-gram als bij de TEOAE de 

mannelijke onderzoekspopulatie slechtere resultaten vertonen op hoge frequenties. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat jongens reeds op jongere leeftijd geconfronteerd worden met 

lawaai. Maatschappelijke stereotiepen zorgen ervoor dat jongens eerder gaan kiezen voor 

luidruchtige hobby’s en bepalen tevens de reden waarom jongens reeds op jongere leeftijd en 

tot een later uur mogen uitgaan. Uiteraard zijn dit slechts denkpistes en is verder onderzoek 

nodig om een gefundeerd antwoord te krijgen. 

De afname van OAE werd ook gekoppeld aan de OHC Damage Index. Deze index geeft het 

percentage beschadigde uitwendige haarcellen weer. Het gebruik van deze index is nog niet 

geverifieerd in de literatuur, maar is wel een handig visualiseringsmiddel. Deze tool vindt 

vooral zijn toepassing bij screeningsfirma’s in de industrie, waarbij deze index gebruikt wordt 

om in één oogopslag het gehoor van de proefpersoon in te schatten. Ook bevordert dit het 
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informeren van de persoon gezien een percentage eenvoudiger geïnterpreteerd kan worden 

dan allerlei ingewikkelde waarden en afbeeldingen. Statistische analyse toonde echter geen 

significante resultaten waardoor we kunnen besluiten dat noch leeftijd noch geslacht noch het 

oor een invloed heeft op de OHC Damage Index.  

Als laatste werd een analyse van de DPOAE resultaten uitgevoerd. Ook hier zijn geen 

significante resultaten te vermelden. Wederom kan gesteld worden dat leeftijd, geslacht en het 

oor geen invloed hebben op de resultaten. 

Wanneer we kijken naar de afnameduur van OAE blijkt het dubbele van de tijd nodig te zijn 

om een volledige testsequens af te nemen in vergelijking met de registratieduur van de  

computer. Gemiddeld hadden we 7 minuten en 30 seconden nodig per proefpersoon. De duur 

van zuivere tonale audiometrie volgens Hughson-Westlake techniek werd niet handmatig 

geregistreerd. Echter vermoeden we een gelijkaardige afnameduur. Subjectief vinden we de 

afname van OAE moeilijker; enerzijds gezien de probe een correcte fitting vereist en 

anderzijds vanwege het storend achtergrondlawaai. Gezien we over geen praktische 

voorkennis bezaten, hadden we voornamelijk tijdens de eerste metingen moeite met een 

correcte fitting van de probe. Wanneer we na enkele proefpersonen meer ervaring hadden met 

de apparatuur, verliep deze manipulatie vlotter.  

Meten in klaslokalen bleek ook niet ideaal. Het ruisniveau lag bij wijlen zeer hoog en zorgt 

voor een verhoogde testduur. Hoewel interferentie optrad door dit achtergrondlawaai, zijn wij 

van mening dat dit een realistische situatie is wanneer men zou overwegen deze test als 

screeningsmethode aan te bieden in het CLB. In meerdere CLB centra is geen audiometrische 

cabine aanwezig en dient de meting in een eenvoudige kamer te gebeuren. Aldus trachtten we  

aan te tonen dat ondanks bovenvermelde problemen de testduur van OAE niet onnodig 

oploopt. Ervaring bij de afname, alsook minimalisatie van het omgevingsgeluid, versnellen de 

registratie; echter geldt dit ook voor tonale audiometrie. 

Enkele punten van kritiek zijn dat geen rekening gehouden werd met mogelijke Temporary 

Treshold Shift (TTS). TTS kan optreden gedurende de eerste 72 uur na overmatige lawaai-

expositie en resulteert in afwijkende OAE resultaten. Via een enquête bevraagden we de 

proefpersonen naar hun uitgaanspatroon, hun hobby’s en mp3-gebruik; echter vergaten wij te 

informeren of ze voorgaande dagen in contact kwamen met excessief lawaai. Afwijkende 

OAE-waarden kunnen aldus het gevolg zijn van TTS en niet van PTS (Permanent Treshold 

Shift). Bij vervolgstudies dient men hiervoor waakzaam te zijn. 
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Als tweede punt van kritiek kunnen we vermelden dat we slechts in 2 scholen gemeten 

hebben. We kunnen enige demografische spreiding garanderen; echter werden de metingen 

enkel in twee van de vijf Vlaamse provincies uitgevoerd wat de representativiteit negatief 

beïnvloedt.  

Gezien alle metingen uitgevoerd zijn in november 2010 hadden wij geen praktische klinische 

voorkennis en ervaring. Achteraf gezien zou de kennis waar we bij heden over beschikken  

ons kunnen helpen bij de afname van de verschillende testen. 

De doelstelling van dit onderzoek is het nagaan van de bruikbaarheid van OAE als 

screeningstechniek. Wanneer we de resultaten van de zuivere tonale liminaire audiometrie en 

OAE vergelijken, kunnen we besluiten dat OAE geslachtsverschillen aanduidt die via tonale 

audiometrie niet gedetecteerd worden. Deze geslachtverschillen worden zowel door TEOAE 

als door het OAE-gram aangetoond. We dienen hier te vermelden dat het OAE-gram 

ontwikkeld werd voor gebruik in de industrie en genormeerd werd op personen tussen 18 en 

65 jaar oud (HearingCoach, 2009). De resultaten van het OAE-gram dienen aldus met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De geslachtverschillen bij TEOAE werden reeds 

bij eerder onderzoek (Pavlovcinova, 2010) vastgesteld.  

Daarnaast is het objectieve karakter van de test een groot voordeel. Het enige wat van de 

proefpersoon gevraagd wordt, is stilzitten; simuleren is onmogelijk. Lawaaischade wordt met 

deze test meteen onthuld waardoor kort op de bal gespeeld kan worden. Wel is het belangrijk 

de afname van OAE te combineren met otoscopie en tympanometrie zodat een 

middenoorpathologie uitgesloten kan worden. Ook dienen we te vermelden dat de testduur 

van deze test afhankelijk is van de ervaring van de onderzoeker en dient het omgevingslawaai 

zoveel mogelijk gedempt te worden.  

Wanneer we deze bevindingen koppelen aan de gegevens uit de literatuur, kunnen we stellen 

dat TEOAE geschikt zijn als screeningstechniek om vroegtijdige lawaaischade bij jongeren op 

te sporen.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Informatiebrief voor de deelnemers aan de proeven 

 
1. Titel van de studie 

Bruikbaarheid van Otoakoestische Emissies (OAE) als screeningstechniek 

2. Doel van de studie 

Men heeft u gevraagd deel te nemen aan een klinische studie. Het doel van deze studie is 

achterhalen of OAE’s nuttig kunnen zijn in de screening van het gehoor van jongeren uit 

het 3
e
 en 6

e
 middelbaar. Momenteel gebruikt het Centrum voor Leerlingenbegeleiding een 

eigen screeningsmethode. Wij vragen ons af of het gehoor niet beter kan gescreend 

worden met OAE’s. Hiervoor vergelijken we het gebruik van OAE’s met traditionele 

audiometrie. 

3. Beschrijving van de studie 

Heden ten dage is gehoorschade bij jongeren door blootstelling aan luide geluiden een 

actueel onderwerp. Lawaaislechthorendheid komt meer en meer voor. Eén van de taken 

van het CLB is het periodiek gezondheidsonderzoek en evaluatie van het gehoor/oor . 

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de verschillende centra’s elk een eigen 

manier hebben van werken. Hierdoor is de uniformiteit doorheen Vlaanderen niet volledig 

gewaarborgd. Bovendien zijn er onderzoeken die aantonen dat de traditionele audiometrie 

op basis van Hughson-Westlake niet in staat zou zijn om vroege tekenen van lawaaischade 

op te sporen. 

Wij gaan de traditionele audiometrie zoals gebruikt in klinische setting vergelijken met 

OAE’s, waarbij wij zowel op tijdsduur als gebruiksgemak gaan letten. 

OAE is een relatief nieuwe techniek die de haarcellen van ons oor test. Wanneer we 

minder beginnen te horen door bijvoorbeeld blootstelling aan lawaai, dan zijn het onze 

haarcellen die als eerste kapot gaan. 

We nemen van elke proefpersoon ook een tympanogram af. Deze test laat ons toe om de 

status van het middenoor te evalueren. Dit is nodig omdat bepaalde pathologieën van het 

middenoor de resultaten van de OAE’s kunnen beïnvloeden. 

Ten slotte gaat elke geteste proefpersoon ook een vragenlijst krijgen om in te vullen. Deze 

is voornamelijk informatief en volledig anoniem. We peilen naar mp3-gebruik, eerdere 

oor/gehoorproblemen, enzovoort. 

Om de geografische spreiding te verzekeren contacteren wij verschillende scholen. 

Verwacht wordt dat we 1 week in elke school gaan testen. Deze testing vindt plaats in 

november. 

Wij gaan zoveel mogelijk proefpersonen testen, maar wegens praktische bezwaren kan het 

zijn dat niet iedereen uit het 3
e
 en 6

e
 middelbaar getest wordt. 

4. Wat wordt verwacht van de proefpersoon? 

Voor het welslagen van de studie is het nodig dat de proefpersoon volledig meewerkt en 

de instructies opvolgt. 

Tympanometrie en OAE’s zijn allebei objectieve meettechnieken. De proefpersoon moet 

hiervoor niets doen behalve stil zitten.  
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Voor audiometrie hebben we wel enige medewerking nodig. De proefpersoon krijgt een 

hoofdtelefoon op en een knopje in zijn handen. Wanneer hij een piepje hoort, moet er op 

het knopje gedrukt worden. 

Alles bij elkaar duren deze metingen ongeveer 20 minuten. 

Verder gaan wij ook nog vragen om een korte vragenlijst in te vullen. 

5. Deelname, beëindiging en risico’s: 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. 

U doet mee aan een onderzoek omtrent een nieuwe techniek, waarbij we niet streven naar 

het stellen van diagnoses. U heeft er geen direct voordeel aan om mee te doen aan deze 

studie, maar uw deelname kan wel helpen om jongeren in de toekomst beter te screenen. 

U kan weigeren om deel te nemen en u kan zich ook op elk ogenblik terugtrekken uit de 

studie. Wenst u niet door te gaan met de studie dan moet u hiervoor geen redenen 

opgeven, uw resultaten zullen verwijderd worden. 

Als u deelneemt, wordt u gevraagd om het toestemmingsformulier te tekenen.  

Aan deze testen zijn geen risico’s verbonden. 

6. Procedures 

Otoscopisch onderzoek 

De uitwendige gehoorgang en het trommelvlies worden beoordeeld. 

Duur: 2 minuten 

Tympanometrie 

Dit is een automatische test waarbij een dopje in het begin van de gehoorgang wordt 

geplaatst. Er wordt een drukverandering geïnduceerd die wordt ervaren als een 

volheidsgevoel, zoals bij een zware verkoudheid. Het doel hiervan is een beoordeling van 

de beweegelijkheid van het trommelvlies en de status van het middenoor. 

Duur: 3 minuten 

Toonaudiometrie 

Bij deze klassieke gehoortest worden de gehoordrempels via de hoofdtelefoon bepaald. 

Dit zijn de stilste geluiden die u nog kunt waarnemen op verschillende frequenties, van 

lage tot hoge tonen. Deze test vindt plaats in een zo stil mogelijke ruimte. 

Duur: 10 minuten 

OAE 

Dit is een objectieve test waarbij we een dopje plaatsen in het begin van de gehoorgang. 

De proefpersoon gaat allerlei piepjes en kraakjes horen. Met deze test kunnen wij de 

integriteit van de haarcellen testen. 

Duur: 5min 

7. Kosten 

De deelname aan de studie is volledig gratis. 

8. Vertrouwelijkheid 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 

22 augustus 2002 zal de persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang 

krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd 

worden. 
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De uitvoerders van deze studie en de promotor hebben rechtstreeks toegang tot de 

meetgegevens om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de 

vertrouwelijkheid te schenden. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, 

te ondertekenen stemt u in met deze toegang. 

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw gegevens tijdens de 

studie worden verzameld en gecodeerd. Wanneer de resultaten van deze studie worden 

gepubliceerd zal uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven. 

9. Contactpersoon: 

Als u aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten kunt u 

in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen. 

 

Michelle Lycke      Elien Maes 

Michelle.lycke@ugent.be      elien.maes@ugent.be 

      0477/300964      0476/314369 

 

      Elke Michem      Prof. Dr. B. Vinck 

      Elke.michem@ugent.be     bart.vinck@ugent.be 

      0477/854690      09/332 35 73 
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Toestemmingsformulier 

 
Ik*, ............................................................................ heb het document ‘informatiebrief voor 

de deelnemers aan proeven’ gelezen en er een kopie van gekregen. Ik stem in met de inhoud 

van het document en stem ook in deel te nemen aan deze studie. 

 

Ik heb uitleg gekregen over de aard, doel en duur van deze studie alsook over wat er van mij 

verwacht wordt. Ik heb uitleg gekregen over de mogelijke risico’s en voordelen en ik heb op 

al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen. 

 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de audiologe. 

 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing 

op te geven en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie 

met de onderzoeker. 

 

Ik begrijp dat mijn gegevens bijgehouden worden in het kader van de verwerking. Ik stem 

ermee in dat ik weet dat ik recht heb op inzage in deze gegevens.  

 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie 

 

Naam vrijwilliger: 

 

 

Datum: 

 

 

Handtekening*: 

 

 

 

(*) indien de vrijwilliger minderjarig is wordt de handtekening van één van de ouders 

gevraagd 

 

 

Ik bevestig dat ik de aard, het doel en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd aan 

de bovenvermelde vrijwilliger. 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar gedateerde handtekening* te 

plaatsen 

 

Naam van de onderzoeker: 

 

 

Datum: 

 

 

Handtekening: 
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Bijlage 2: Enquête 

Algemene info 
1. Geslacht    Man                                 Vrouw     

2. Studiejaar   Derde jaar        Zesde jaar    

In verband met het gehoor 
3. Hoe omschrijft u uw eigen gehoor? 

Heel slecht      Slecht      Matig       Goed       Heel goed  

4. Hoe omschrijven anderen uw gehoor? 

Heel slecht      Slecht      Matig       Goed       Heel goed  

5. Heeft u ooit al een dokter geraadpleegd voor oor/gehoorproblemen? (Vb. oorproppen, 

oorontstekingen, … ) 

Ja    Nee    Ik weet het niet   

Zoja, waarom? ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vrije tijd 
6. Hoe vaak gaat u uit? (O.a. fuiven, concerten, festivals, café, … ) 

 

1x per week           Meer dan 1x per week               Nooit/zelden         

1x per maand        Meer dan 1x per maand    

 

7. Gebruikt u gehoorbescherming bij het uitgaan? 

Ja    Nee    

8. Gebruikt u een mp3/IPod/… ? 

Ja    Nee    

Zoja, hoeveel uur gemiddeld per week?   ………….  uur/uren 

Hoe luid zet u het volume op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor heel stil en 10 voor 

heel luid? 

………………………………. 

9. Speelt u een muziekinstrument? 

Ja    Nee    

Zoja, gebruikt u hierbij gehoorbescherming? 

Ja    Nee    
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Andere 

10. Wordt u op andere plaatsen blootgesteld aan luide geluiden? (Vb. op een vakantiejob in 

een fabriek, op straat, … ) 

Ja    Nee    

Zoja, waar?  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................... 

 

-----------------------------------------------Bedankt voor uw medewerking---------------------------------------------- 

 

 

Otoscopie   ………………………………………..  

Impedantiemetrie  A Ad As B C D E 

Stapediusreflexen 

 

Audiometrie 

Links Rechts 

 

OAE (OHC Damage Index (%))  

 

 Links Rechts 

Ipsilateraal   

Contralateraal   

Links Rechts 

  


